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 يف لبنان إسرتداد اجملرمني أو )تسليم اجملرمني( 

EXTRADITION IN LEBANON 

 

 املقّدمة :

من دولة اىل أخرى، دولة االسرتداد هو عملية تسليم األشخاص املطلوبني دوليًا عرب نشرات اإلنرتبول 
مطلوب منها التسليم وهي الدولة املوجود فيها املطلوب واالخرى هي طالبة اإلسرتداد، ويتم هذا اإلجراء 
القانوين عرب النيابة العامة التمييزية مبوجب مراسالت بني البلدين واحياانً بني اكثر من بلدين حبيث الدولة  

أحباث دولية صادرة عن األمانة العامة لالنرتبول واملكتب العريب  نشرات طالبة اإلسرتداد تطلب تعميم 
أبمر من النيابة   ، ويف حال توقيف املطلوب من قبل شرطة الدولة املطلوب منها التسليمللشرطة اجلنائية
 عربل امللف القانوين ارسا الدولة طالبة االسرتداد أبمر التوقيف وبوجوب  يصار اىل اعالمو  العامة التمييزية

 ويكون امللف سري.   ،دبلوماسية القنوات 

حينها    إسرتداد املطلوبني ليس أبمر سهل وخصوصاً يف حال عدم وجود إتفاقية ترعى املوضوع بني البلدين،
نوع اجلرم املسند اىل  عدة مواضيع نذكر منها  دراسة اللبناين سندًا لقانون العقوابت  على القضاء ،مثالً 

إذا  ،  ، الصالحية االقليمية والشخصية والذاتية للدولة اللبنانيةزعومومكان ارتكاب اجلرم امل  املطلوب
، وجود  إذا كان املطلوب تسليمه قد جرت حماكمتهاملطلوب، ، جنسية كانت اجلرمية قد سقطت 

 واألهم، حقوق اإلنسان.  معاملة ابملثل
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 أوالً : إسترداد المجرمين في القانون اللبناني : 

 

 حبيث ورد التايل :  منه 36حىت   30يف املواد نظّم قانون العقوابت اللبناين موضوع إسرتداد اجملرمني  

، إال أن يكون ذلك تطبيقاً  ال يسلم أحد إىل دولة أجنبية، فيما خال احلاالت اليت نصت عليها أحكام هذا القانون -30"املادة   
 ملعاهدة هلا قوة القانون. 

 رتداد: تبيح االس  -31املادة  

 اجلرائم املقرتفة يف أرض الدولة طالبة االسرتداد.  -1

 اجلرائم اليت تنال من أمنها أو من مكانتها املالية.  -2

 اجلرائم اليت يقرتفها أحد رعاايها.  -3

  15املواد   ال تبيح االسرتداد اجلرائم الداخلة يف نطاق صالحية الشريعة اللبنانية اإلقليمية والذاتية والشخصية كما حددهتا    - 32املادة  
 . 21إىل   19واملواد    18، وهناية الفقرة األوىل من املادة   17إىل  

 

 16/9/1983اتريخ  112معدلة وفقا للمرسوم االشرتاعي   -33املادة  

 االسرتداد: يرفض 

إذا كانت الشريعة اللبنانية ال تعاقب على اجلرمية بعقوبة جنائية أو جناحية  ويكون األمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل   -1
 املؤلفة للجرم ال ميكن توفرها يف لبنان لسبب وضعه اجلغرايف. 

 

و شريعة الدولة اليت ارتكبت األفعال يف أرضها ال تبلغ سنة  إذا كانت العقوبة املنصوص عليها يف شريعة الدولة طالبة االسرتداد أ -2
 حبس عن جممل اجلرائم اليت تناوهلا الطلب. 

 ويف حالة احلكم إذا كانت العقوبة املفروضة تنقص عن شهري حبس. 
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 للشريعة اللبنانية أو شريعة  إذا كان قد قضي يف  اجلرمية قضاء مربماً يف لبنان، أو كانت دعوى احلق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً   -3
 الدولة طالبة االسرتداد أو شريعة الدولة اليت  اقرتفت اجلرمية يف أرضها. 

 كذلك يرفض االسرتداد:   -34املادة  

 إذا  نشأ طلب االسرتداد عن جرمية ذات طابع سياسي، أو ظهر انه لغرض سياسي.  -1

 االسرتداد.  إذا كان املدعى عليه قد اسرتق يف أرض الدولة طالبة  -2

 إذا كانت العقوبة املنصوص عليها يف شريعة  الدولة طالبة االسرتداد خمالفة لنظام اجملتمع.  -3

 16/9/1983اتريخ  112معدلة وفقا للمرسوم االشرتاعي   -35املادة  

قانونية ويف مدى ثبوت  حيال طلب االسرتداد على النائب العام التمييزي الذي يتوىل التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط ال  -
 التهمة، وميكنه أن يصدر مذكرة توقيف حبق الشخص املطلوب اسرتداده بعد استجوابه مث حييل امللف إىل وزير العدل مشفوعاً بتقريره. 

 يبت بطلب االسرتداد مبرسوم يتخذ بناء على اقرتاح وزير العدل.  -

 16/9/1983اتريخ  112معدلة وفقا للمرسوم االشرتاعي   -36املادة  

املدعى عليه الذي يتم اسرتداده ال ميكن مالحقته وجاهيًا وال إنفاذ عقوبة فيه وال تسليمه إىل دولة اثلثة من أجل أي جرمية سابقة  
  ادة لالسرتداد غري اجلرمية اليت كانت سبباً له، إال أن توافق على ذلك حكومة الدولة املطلوبة منها االسرتداد ضمن الشروط الواردة يف امل

 السابقة. 

 ." 33واملوافقة يف هذه احلالة ليست مقيدة أبحكام الفقرة الثانية من املادة 

 

 : من قانون العقوبات 36حتى  30المواد تفسير ثانياً:  
 

، إال أن يكون ذلك تطبيقاً  ال يسلم أحد إىل دولة أجنبية، فيما خال احلاالت اليت نصت عليها أحكام هذا القانون -30املادة "
 ملعاهدة هلا قوة القانون."  

، يكون مالحقاً، اي منسخخخخخوابً إليه إقرتاف جرم  دولة أخرى اىل  هو ختّلي الدولة عن أي شخخخخخخص متواجد يف إقليمها  ابلتسللللليماّن املعين  
عبارة   )نقل األشلخا((واالتسليم ،االسرتداد    ات. ينطبق على هذا املفهوم كل من عبار   هده األخرية  لطلب  فيها وذلك بناءً   حمكوماً او 

 نقل األشخاص تستعمل يف الغالب يف جمال نقل احملكومني لتنفيذ األحكام الصادرة حبقهم .
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زائية الداخلية اليت تورد األحكام واألصخخخول اليت ترعى هذا املوضخخخوع عموماً، جيد التسخخخليم او االسخخخرتداد أسخخخاسخخخه القانوين يف التشخخخريعات اجل
اليت تنتظم القواعد املطّبقة بني األطراف املتعاقدة بشخخخأن تبادل تسخخخليم   يف االتفاقيات الثنائية او املتعددة األطرافوكذلك جيد أسخخخاسخخخه  

 . تطّبق االتفاقية اليت تعلو على القانون من حيث التطبيقحبيث  كومني .  او اسرتداد اجملرمني سواًء كانوا يف طور املالحقة او كانوا حم

من قانون العقوابت اللبناين كون   30الواردة يف منت نص املادة إال أن يكون ذلك تطبيقًا ملعاهدة هلا قوة القانون" من هنا عبارة "
وجود معاهدة    عدم لجأ اىل هذه القواعد عند  ،  ي    منه   36حىت     30يف املواد النصوص الواردة يف قانون العقوابت اللبناين حول املوضوع  

سرتداد، وضع املالحق، املنسوب اليه إقراف جرم او  غاية اإل  هلا قوة القانون . وهي مستقاة من املبادْى العامة يف موضوع التسليم . 
 احملكوم حتت تصّرف الدولة األكثر مصلحة مبعاقبته.  

 

 تبيح االسرتداد:  - 31املادة "

 اجلرائم املقرتفة يف أرض الدولة طالبة االسرتداد.  -1

 اجلرائم اليت تنال من أمنها أو من مكانتها املالية.  -2

 حد رعاايها."  اجلرائم اليت يقرتفها أ -3

 

من قانون العقوابت اللبناين االسرتداد عندما تكون اجلرائم املطلوب االسرتداد ألجلها مقرتفة يف ارض الدولة طالبة   /31تبيح املادة /
 االسرتداد ، او تلك اليت تنال من أمنها او من مكانتها املالية ، او اليت يقرتفها احد رعاايها .  

يف جمال االسللرتداد او تسللليم اجملرمنيذ وهذق القواعد ،  ومنها لبنان،  العامة املعتمدة من قبل دوٍل عدةولكن، هناك بعض القواعد  
 تتمحور إمجااًل حول عدة مبادىء وميكن تلخيصها ابآليت : 

 مبدأ املعاملة ابملثل .   -  1

، حبيث يرفض طلب التسليم إذا كانت الشريعة يف الدولة املطلوب إليها التسليم ال جتّرم الفعل املطلوب التسليم   التجرمي املزدوج - 2
 ابالستناد إليه وابلتايل ال تعاقب فاعله .   

ر انه  ، حبيث يرفض طلب التسليم إذا نشأ طلب االسرتداد عن جرمية ذات طابع سياسي او إذا ظه الطبيعة السياسية للجرمية -  3
 لغرض سياسي .   
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، حبيث يرفض طلب التسليم إذا بدا للدولة املطلوب إليها التسليم أّن هناك أسباابً جّدية تدعو اىل  مراعاة حقوق االنسان مبدأ  -  4
عادلة او  االعتقاد أبّن الشخص املطلوب تسليمه سوف يلقى معاملة الإنسانية ومهينة يف الدولة الطالبة، او انّه سوف حيرم من حماكمة 

 انّه سوف يعاقب لسبخخخخخخخخب عنصري او ديين او عرقي او بسبب اتبعيته .                               

  املنصوص عنها عن الفعل املطلوب التسليم ألجله وذلك يف شريعة الدولة الطالبة او شريعة الدولة املطلوب   اشرتاط حد أدىن للعقوبة   - 5
 اليها التسليم . 

يم،كما  اشرتاط عدم خمالفة العقوبة املنصوص عنها يف شريعة الدولة طالبة االسرتداد النظخخخخخخام العام يف جمتمع الدولة املطلوب اليها التسل  -6
 لو كانت تلك العقوبة تقضي ابالعدام او ابالشغال الشاقة يف حني ال يدخل هذا النوع من العقوابت يف شريعخخة هذه األخرية . 

وفاقًا لشريعة الدولة الطالبة او  اليت   وذلخك  سقوط العقوبة مبرور الزمن او العفو او اي سبب من اسباب السقوط القانونيةعدم  - 7
 ارتكبت اجلرمية على أرضها .         

 اشرتاط ارتكاب اجلرم املطلوب التسليم ألجله يف ارض الدولة طالبة التسليم .  -  8

سيادة الدولة ، وليس ما  مينع  أوجه ، اّّنا تقوم هي مبحاكمة هؤأل. وهذا املبدأ يشّكل وجهًا من  ال تسلم الدول رعاايها عادةً  -  9
 ايها فتقبل بتسليمهم شرط املعاملة ابملثل .     رعا  حماكمة  مبقتضى االتفاقيات ان تتنازل الدول عن سيادهتا يف 

   . تعهد الدولة طالبة التسليم عدم حماكمة املطلوب تسليمه سوى عن الفعل موضوع التسليم  - 10

 

  ا كما حددهت   يف نطاق صالحية الشريعة اللبنانية اإلقليمية والذاتية والشخصيةاجلرائم الداخلة  ال تبيح االسرتداد -32املادة "
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اي انه تطبيقياً هلذه املادة قانون العقوابت   ".215إىل   194واملواد    183، وهناية الفقرة األوىل من املادة  172إىل   1  15املواد  
  18املادة  ، وهناية الفقرة األوىل من 17إىل   15لمواد  اللبناين ال يبيح اسرتداد اي مواطن لبناين طاملا ميكن حماكمته يف لبنان سنداً ل

 من قانون العقوابت، وعملياً تعين )لبنان ال يسلم مواطنيه(.   21إىل    19واملواد  

 

 16/9/1983اتريخ  112معدلة وفقا للمرسوم االشرتاعي   -33املادة  

 يرفض االسرتداد: 

على النقيض إذا كانت ظروف الفعل  إذا كانت الشريعة اللبنانية ال تعاقب على اجلرمية بعقوبة جنائية أو جناحية  ويكون األمر    -1

 
إذا مت على هذه األرض أحد العناصر اليت تؤلف اجلرمية، أو فعل  -1تطبق الشريعة اللبنانية على مجيع اجلرائم املقرتفة يف األرض اللبنانية. تعد اجلرمية مقرتفة يف األرض اللبنانية. -15املادة  1

 أو كان متوقعاً حصوهلا فيها. إذا حصلت النتيجة يف هذه األرض -2من أفعال  جرمية غري متجزئة أو فعل اشرتاك أصلي أو فرعي.

ألجل يكون يف حكم األرض اللبنانية، :  6/6/1996اتريخ  513معدلة وفقا للقانون  -17املادة  تشمل األرض اللبنانية طبقة اهلواء اليت تغطيها، أي اإلقليم اجلوي. -16املادة  2
السفن واملركبات اهلوائية  -3املدى اجلوي الذي يغطي البحر اإلقليمي.  -2مرتاً من الشاطئ ابتداء من أدىن مستوى اجلزر.البحر اإلقليمي إىل مسافة عشرين كيلو    -1:تطبيق الشريعة اجلزائية

صادية املانعة واجلرف القاري التابعة املنطقة املتامخة واملنطقة االقت -5األرض األجنبية اليت حيتلها جيش لبناين، إذا كانت اجلرائم املقرتفة تنال من سالمة اجليش أو من مصاحله. -4اللبنانية.
يف مونتيغوابي )اجلاماييك(. الذي أجيز للحكومة االنضمام   10/12/1982للبنان واملنصات الثابتة يف هذا اجلرف القاري، تطبيقاً ألحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املوقعة بتاريخ  

 .22/2/1994اتريخ  29إليها مبوجب القانون رقم 

املركبة اهلوائية يف لبنان بعد اقرتاف على أن اجلرائم اليت ال جتاوز شفري املركبة اهلوائية ختضع للشريعة اللبنانية إذا كان الفاعل أو اجملىن عليه لبنانياً، أو إذا حطت  "... : "18"هناية الفقرة األوىل من املادة   3
 اجلرمية." 

 
تطبق القوانني اللبنانية على كل لبناين أو أجنيب : 6/6/1996اتريخ  513القانون  16/9/1983اتريخ  112معدلة وفقا للمرسوم االشرتاعي رقم  -19املادة  "يف الصالحية الذاتية: 4

كاب جرائم خملة أبمن الدولة أو تقليد خامت الدولة أو على ارت -1أو عدمي اجلنسية، فاعالً أو شريكاً أو حمرضاً أو متدخاًل، أقدم خارج األراضي اللبنانية أو على منت طائرة أو سفينة أجنبية:
ر ومسات الدخول وتذاكر اهلوية وواثئق إخراج القيد اللبنانية. على تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات املصرفية اللبنانية أو األجنبية املتداولة شرعاً أو عرفاً يف لبنان، أو تزوير جوازات السف

على ارتكاب إحدى اجلناايت ضد سالمة املالحة اجلوية أو البحرية واملنصوص عليها يف املواد  -2تطبق على األجنيب الذي ال يكون عمله خمالفاً لقواعد القانون الدويل. أن هذه األحكام ال
لقاري التابع إلحدى الدول املتعاقدة يف بروتوكول روما املعقود بتاريخ على ارتكاب إحدى اجلرائم ضد سالمة املنصات الثابتة يف اجلرف ا  -3املعدلة من قانون العقوابت.  643و  642و  641

 اين.على ارتكاب جرائم هبدف إلزام لبنان القيام أبي عمل كان أو االمتناع عنه، إذا حصل خالل ارتكاهبا هتديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبن -4 .10/3/1988

 
ا عة اللبنانية على كل لبناين، فاعالً كان أو حمرضاً أو متدخالً، أقدم خارج األراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو جناية تعاقب عليهتطبق الشري -20املادة  يف الصالحية الشخصية: 5

 الشريعة اللبنانية خارج األرض اللبنانية.تطبق  -21املادة  ويبقى األمر كذلك ولو فقد املدعى عليه أو اكتسب اجلنسية اللبنانية بعد ارتكاب اجلناية أو اجلنحة. الشريعة اللبنانية.

 على اجلرائم اليت يقرتفها املوظفون اللبنانيون يف أثناء ممارستهم وظائفهم أو يف معرض ممارستهم هلا. -1

 القانون الدويل العام.على اجلرائم اليت يقرتفها موظفو امللك اخلارجي والقناصل اللبنانيون ما متتعوا ابحلصانة اليت خيوهلم إايها  -2
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 املؤلفة للجرم ال ميكن توفرها يف لبنان لسبب وضعه اجلغرايف. 

إذا كانت العقوبة املنصو( عليها يف شريعة الدولة طالبة االسرتداد أو شريعة الدولة اليت ارتكبت األفعال يف أرضها ال تبلغ   -2
 حالة احلكم إذا كانت العقوبة املفروضة تنقص عن شهري حبس. سنة حبس عن جممل اجلرائم اليت تناوهلا الطلب. ويف 

إذا كان قد قضي يف  اجلرمية قضاء مربمًا يف لبنان، أو كانت دعوى احلق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقًا للشريعة اللبنانية   -3
 أو شريعة الدولة طالبة االسرتداد أو شريعة الدولة اليت  اقرتفت اجلرمية يف أرضها. 

 يرفض االسرتداد: كذلك   -34ملادة  ا

 إذا  نشأ طلب االسرتداد عن جرمية ذات طابع سياسي، أو ظهر انه لغرض سياسي.   -1

 يف أرض الدولة طالبة االسرتداد.   )إسُتعِبَد(إذا كان املدعى عليه قد اسرتق    -2

 ظام اجملتمع. إذا كانت العقوبة املنصوص عليها يف شريعة  الدولة طالبة االسرتداد خمالفة لن  -3

 

 9/1983/ 16اتريخ 112معدلة وفقا للمرسوم االشرتاعي  - 35املادة "

حيال طلب االسرتداد على النائب العام التمييزي الذي يتوىل التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية ويف مدى ثبوت   -
 د استجوابه مث حييل امللف إىل وزير العدل مشفوعاً بتقريره. التهمة، وميكنه أن يصدر مذكرة توقيف حبق الشخص املطلوب اسرتداده بع

 يبت بطلب االسرتداد مبرسوم يتخذ بناء على اقرتاح وزير العدل."  -

نستنبط من نص هذه املادة ان للنائب العام التمييزي التحقق من مدى توافر أو عدم الشروط القانونية ويف مدى ثبوت التهمة، أي انه  
وح عدم توافر الشروط أو عدم ثبوت التهمة، فللمدعي العام التمييزي رفع امللف اىل وزيلر العدل مشفوعاً بتقريره بعدم  يف حال تبنّي بوض

 املوافقة على طلب اإلسرتداد. 

 . أما القرار األخري، فهو جمللس الوزراء الذي يبت ابلطلب مبوجب مرسوم يتخذ بناء إلقرتاح وزير العدل

 16/9/1983اتريخ  112لمرسوم االشرتاعي معدلة وفقا ل   -36املادة  

املدعى عليه الذي يتم اسرتداده ال ميكن مالحقته وجاهيًا وال إنفاذ عقوبة فيه وال تسليمه إىل دولة اثلثة من أجل أي جرمية سابقة  
االسرتداد ضمن الشروط الواردة يف املادة  لالسرتداد غري اجلرمية اليت كانت سبباً له، إال أن توافق على ذلك حكومة الدولة املطلوبة منها 

 ." 33السابقة. واملوافقة يف هذه احلالة ليست مقيدة أبحكام الفقرة الثانية من املادة  
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   توضيح بعض املواضيع؛

I. اإلحتياطي: مدة التوقيف 
 

ان يصدر مذكرة توقيف حبق الشخص املطلوب   من قانون العقوابت اللبناين ان للنائب العام لدى حمكمة التمييز 35ورد يف املادة 
ذ إذاً  ، ولكن مل يرد ما هي املهلة القصوى للتوقيف اإلحتياطي اسرتدادق بعد استجوابه مث حييل امللف إىل وزير العدل مشفوعاً بتقريرق

 ؟  ما هي مدة التوقيف

 :  ورد يف إتفاقية الرايض للتعاون القضائي

جيوز يف احوال االستعجال وبناء على طلب اجلهة املختصة لدى الطرف    املطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا()توقيف الشخص  43املادة  "
من   42املتعاقد الطالب القبض على الشخص املطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك اىل حني وصول طلب التسليم واملستندات املبينة يف املادة 

قت اىل اجلهة املختصة لدى الطرف املتعاقد املطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق  هذه االتفاقية، ويبلغ طلب القبض او التوقيف املؤ 
وجيب أن يتضمن الطلب االشارة اىل وجود احدى الواثئق املنصوص عليها يف    0الربيد او الربق واما أبية وسيلة اخرى ميكن اثباهتا كتابة  

التسليم وبيان اجلرمية املطلوب عنها التسليم والعقوبة املقررة هلا او احملكوم  ، مع االفصاح عن نية أرسال طلب  42البند )ب( من املادة 
هبا ، وزمان ومكان ارتكاب اجلرمية ، واوصاف الشخص املطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه  

   "لطالبة دون أتخري مبا اختذ من اجراءات بشأن طلبها. من هذه االتفاقية. وحتاط اجلهة ا  42القانونية طبقا الحكام املادة 

جيب االفراج عن الشخص املطلوب تسليمه اذا مل يتلق الطرف املتعاقد   )االفراج عن الشخص املطلوب تسليمه( 44املادة "
من هذق االتفاقية او طلبا    42الواثئق املبينة يف البند )ب( من املادة  ،    يوما من اتريخ القبض عليه  30خالل  املطلوب اليه التسليم  

. وجيوز يف أي وقت االفراج  يوما من اتريخ بدئه  60وال جيوز أبية حال أن جتاوز مدة التوقيف املؤقت ابستمرار التوقيف املؤقت. 
ة دون  عن الشخص املطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف املتعاقد املطلوب اليه التسليم مجيع االجراءات اليت يراها ضرورية للحيلول

   " فراره. وال مينع االفراج عن الشخص املطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

اذا تبني للطرف املتعاقد املطلوب اليه التسليم انه حباجة اىل ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط   )االيضاحات(   45املادة "
املنصوص عليها يف هذا الباب ورأى من املمكن تدارك هذا النقص ، خيطر بذلك الطرف املتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف  

   " يد للحصول على هذه االيضاحات.املتعاقد املطلوب اليه التسليم حتديد ميعاد جد
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اتفاقية تبادل تسليم اجملرمني بني حكومة  " 13/3/1964اتريخ  15743من القانون املنفذ ابملرسوم رقم  11نص املادة كما ورد يف 
كفيلة مبراقبة  " اليت نّصت  "...على الدولة املطلوب اليها التسليم اختاذ االحتياطات الاجلمهورية اللبنانية، وحكومة دولة الكويت 

الشخص املالحق اىل ان تتم املخابرة بشأنه ويصح هلا ان تقبض عليه وحتبسه بصفة احتياطية >>توقيفه<< على ان ال تتجاوز مدة  
او طلب جتديد مدة حبسه  خيلى سبيله بعدها اذا مل يصل خالهلا ملف طلب تسليمه كامال يومًا  30حبسه >>توقيفه<< 

 ..." يوماً اخرى على االكثر  30>>توقيفه<< >>لثالثني<< 

 إذاً، يتبنّي لنخا ان مهلخة التوقيف اإلحتيخاطي منصخخخخخخخخخخخخخخوص عنهخا يف اإلتفخاقيخات الثنخائيخة ومنهخا يف اإلتفخاقيخات الخدوليخة واإلتفخاقيخات املتعخددة
 األطراف، وهي منصوصة بشكل واضح يف جممل االتفاقيات ليتبني منها مدة التوقيف االحتياطي وشروط متديدها.

، حتدث عن التوقيف االحتياطي يف  لدى االمم املتحدة مكتب اجلرائم واملخدرات  2004القانون النموذجي لالسرتداد سنة اما 
منها ان ترك املوقوف ال مينع اعادة توقيفه يف    5، واوضح يف الفقرة  يوما  60يوما متدد اىل    40وحددها مبدة    4منه، الفقرة    13النبذة  

 املطلوبة من طالب االسرتداد. حال وصول الواثئق 

"Section 20: Provisional arrest:  التوقيف االحتياطي 

1. The [competent executive authority of country adopting the law], after receiving a request by a foreign 

State for the provisional arrest of a person sought either directly or through the facilities of the 

International Criminal Police Organization (ICPO/INTERPOL) or by virtue of a multilateral or bilateral treaty 

or agreement, [shall] [may] authorize the [competent prosecutorial/law enforcement authority of country 

adopting the law] to apply to the [competent judicial authority of country adopting the law] for the 

provisional arrest of that person pending the presentation of the extradition request, if satisfied that the 

criteria of the applicable extradition treaty or agreement are met, or, in the absence of such treaty or 

agreement or where such treaty or agreement refers to the requirements of the domestic legislation of 

[country adopting the law], if satisfied that there are reasonable grounds to believe that:  

a) the person sought is ordinarily resident of [country adopting the law], or is in or on his way or routinely 

travels to [country adopting the law]; and  

b) the request for provisional arrest relates to (an) offence(s) which meet(s) the requirements set out in 

section 3(1)(a), and if applicable 3(2) of the present law, and to conduct that meets the requirements set 

out in section 3(1)(b) of the present law; and   

c) the foreign State shall submit a request for the extradition of that person within [x] days.  

2. The [competent judicial authority of country adopting the law] [shall] [may], on ex parte application of 

the [competent prosecutorial/law enforcement authority of country adopting the law], order the 

provisional arrest of the person sought, if satisfied that the criteria of the applicable extradition treaty or                                                   
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agreement are met, or, in the absence of such treaty or agreement or where such treaty or agreement 

refers to the requirements of the domestic legislation of [country adopting the law], if satisfied that there 

are reasonable grounds to believe that:  

a) a warrant for that person’s arrest or an order of a similar nature has been issued or the person has been 

convicted in the foreign State; and  

b) it is necessary in the public interest to arrest that person, including to prevent him from escaping or 

committing an offence.   

3. The provisional arrest of the person sought shall be ordered in accordance with subsection (2) by means 

of a provisional arrest warrant issued by the [competent judicial authority of country adopting the law]. 

The warrant shall order that the person be arrested and brought without undue delay before the 

[competent judicial authority of country adopting the law]. It shall also include the name of the issuing 

authority, the date of its issuance, as well as information on the person sought (name and description), 

the foreign State that requested the provisional arrest and the offence in respect of which provisional 

arrest is requested.  

4. A person who has been provisionally arrested in accordance with subsections (2) and (3) shall be 

discharged if:  

a) the provisional arrest was requested under an extradition treaty or agreement that provides for a 

period after the date of provisional arrest within which an extradition request and its supporting 

documents should be submitted, and:  

i) the requesting State has not made a formal extradition request within that period; or  

ii) the requesting State has made a formal extradition request within that period, but the [competent 

executive authority of country adopting the law], acting in accordance with subsection (1), has not 

authorized the proceedings within [x] days after the expiry of that period.  

  b) the provisional arrest was not requested under an extradition treaty or agreement or was requested 

under an extradition treaty or agreement that does not provide for a period within which an extradition 

request and its supporting documents should be submitted, and:  

i) the requesting State has not made a formal extradition request within [x][40-60] days after the date of 

provisional arrest; or  

ii) the requesting State has made a formal extradition request within [x] [40-60] days, but the 

[competent executive authority of country adopting the law], acting in accordance with subsection (1), 

has not authorized the proceedings before the expiry of [x] additional days.  

5. The discharge of the person shall not prevent his re-arrest and the initiation of proceedings with a 

view to his extradition if the extradition request and its supporting documents are subsequently 

submitted by the competent authorities of the requesting State. " 
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II.  ًفي طلبات اإلسترداد:اإلجراءات التي تتم عمليا 

  

 ملخص عنها :  

شخاص  استناداً إىل نشرات أحباث دولية صادرة عن األمانة العامة لالنرتبول واملكتب العريب للشرطة اجلنائية ، يتم التعميم يف لبنان عن األ 
 املطلوبني دولياً .  

حو املبني آنفاً ، يتم توقيفه من قبل أفراد الضابطة العدلية املختصة بناًء إلشارة النيابة  لدى العثور على أحد األشخاص املطلوبني على الن
 العامة التمييزية . 

 يتم إعالم الدولة طالبة التعميم عن صاحب العالقة أبمر توقيفه وبوجوب إرسال ملف اسرتداده وفقاً لألصول يف حال ارأتت ذلك . 

اسرتداده قيد التوقيف او يرتك لقاء سند إقامة مع اختاذ ضمانة كافية لعدم فراره كمثل اختاذ القرار مبنعه من السفر  يبقى الشخص املطلوب  
جراء يف  وذلك وفقًا ملا يقرره النائب العام لدى حمكمة التمييز يف هخخذا اجملال وذلك سواًء جلهة الرتك استنادًا اىل االتفاقيات املرعية اإل

  حبسب معطيات كل قضية سّيما مع مراعاة مبدأ املعاملة ابملثل . حال وجودها وإالّ 

عند ورود ملف االسرتداد يتم استجواب صاحب العالقة من قبل النائب العام لدى حمكمة التمييز او من ينتدبه هلذه الغاية من قبل  
 امني العامني التمييزيني . احمل

/ عقوابت لبناين إصدار مذكرة توقيف حبق الشخص املطلوب اسرتداده بعد  35ة /وميكن للنائب العام التمييزي عماًل أبحكام املاد
استجوابه، ومن مث يعد تقريره حول طلب االسرتداد بعد التحقق من مدى ثبوت التهمة ومدى توفر او عدم توفر الشروط القانونية لقبول  

ل وجودها وإاّل وفقاً للقواعد الواردة يف القانون الداخلي كما اىل  الطلب سواًء تلك الواردة يف املعاهدات او االتفاقيات القضائية يف حا
 مبدأ املعاملة ابملثل، ومن مث حيال امللف كامالً مشفوعاً بتقرير النائب العام لدى حمكمة التمييز اىل جانب معايل وزير العدل . 

بعد صدور املرسوم القاضي بقبول او برفض الطلب،  ،  ل فيبت عند ذلك بطلب االسرتداد مبوجب مرسوم يتخذ بناًء على اقرتاح وزير العد
ويتم االتفاق عادًة فيما بني الدول اليت تعقد اتفاقيات ثنائية يف جمال التسليم، على احللول اليت جيب  تبّلغ الدولة طالبة االسرتداد بذلك 

على ان تكون األولوية ابلتسليم للدولة اليت   اعتمادها يف حال ورود عدة طلبات تسليم خبصوص الشخص املعين ذاته؛ كأن يتم االتفاق 
أضّرت اجلرمية مبصاحلها او للدولة اليت ارتكبت اجلرمية يف أرضها أما يف حال كانت الطلبات مبنية على جرائم خمتلفة فتقرر األولوية  
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بات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم إبعادة  ابالستناد إىل الظروف والوقائع وال سّيمخخخا خلطورة اجلرمية وحمل اقرتافها ولتاريخ ورود الطل 
 الشخص املسّلم بعد االنتهاء من حماكمته وتنفيذ العقوبة املقضي هبا حبقه. 

 

 :الجمهورية اللبنانية عقودة معالمئية إتفاقيات اإلسترداد او تسليم المجرمين الثناثالثاً: 

  

ينظم في خمسة عشرة مادة موضوع تسليم 6/4/1954الهاشمية تاريخ  تفاق قضائي معقود بين لبنان والمملكة االردنية  إ

 المجرمين وإجراءاته. 

 فيكون التسليم واجباً بني كال البلدين : ، خيضع تسليم اجملرمني بني لبنان واألردن هلذه االتفاقية

لتسخخخخخخخليم بعقوبة ال يقل حّدها األعلى إذا كان الشخخخخخخخخص مالحقاً او حمكوماً وناية او جنحة معاقب عليها يف قانون الدولة طالبة ا -1
 عن السنة . 

إذا كخانخت اجلرميخة قخد ارتكبخت يف أراضخخخخخخخخخخخخخخي الخدولخة الطخالبخة او كخانخت قخد ارتكبخت خخارج أراضخخخخخخخخخخخخخخي الخدولتني وكخانخت قوانني كخل منهما  -2
 تعاقب على اجلرم إذا ارتكب خارج أراضيها .

 ية :وجيوز لكل من الدولتني ان متتنع عن التسليم يف احلاالت التال

خص املطلوب من رعخاايهخا حني ارتكخاب اجلرميخة ، على أن تتوىل حمخاكمتخه وفقخاً لقوانينهخا . وعلى احلكومخة املطلوب شخخخخخخخخخخخخخخ إذا كخان ال -1
إليها التسخخخخخخخليم ان تبلغ نتيجة احلكم اىل احلكومة الطالبة فيقرر املرجع القضخخخخخخخائي املختص فيها وقف التعقبات هنائياً او وقف تنفيذ 

 حكم ابلدعوى . احلكم إذا كان قد
إذا كان اجلرم واقعاً يف أراضخخخخي الدولة طالبة التسخخخخليم وكان الشخخخخخص املطلوب من غري رعااي الدولة الطالبة وكانت األفعال املسخخخخندة   -2

 إليه غري معاقب عليها يف قانون الدولة املطلوب إليها التسليم .
إذا كان اجلرم قد ارتكب خارجاً عن أراضخخخي الدولتني وكانت قوانني الدولة املطلوب إليها التسخخخليم ال تعاقب على اجلرم إذا ارتكب  -3

 خارج أراضيها ومل يكن الشخص املطلوب من رعااي الدولة الطالبة . 
ارتكبت تلك اجلرمية يف أراضخخخخخخخيها ما مل يكن   إذا كانت اجلرمية قد سخخخخخخخقطت مبقتضخخخخخخخى قوانني الدولة املطلوب إليها التسخخخخخخخليم فيما لو -4

 املطلوب من رعااي الدولة الكالبة .
 وكذلك ال يسمح ابلتسليم يف األحوال اآلتية : 

 إذا كانت اجلرمية ذات طابع سياسي .-1

 إذا ارتكب اجلرم يف أراضي الدولة املطلوب إليها التسليم .-2
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من أجله وقع أثناء ممارسخخته املهمة او   املوظفني املكلفني مبهمة رمسية خارج بالدهم وكان اجلرم املطلوبإذا كان املطلوب تسخخليمه من  -3
 بسبب ممارسته هلا .

إذا كان املطلوب تسخخخليمه من موظفي السخخخلك السخخخياسخخخي املتمتعني ابحلصخخخانة الدبلوماسخخخية او اي شخخخخص آخر يتمتع بتلك احلصخخخانة -4
 د ومواثيق أخرى .حبسب القانون الدويل او اي عه

إذا كان املطلوب تسخليمه قد جرت حماكمته او كان قيد التحقيق او احملاكمة عن اجلرمية املطلوب تسخليمه من أجلها سخواء كان ذلك -5
 اليت وقع اجلرم يف أراضيها . –غري الدولة طالبة التسليم  –يف الدولة املطلوب إليها التسليم او يف الدولة 

 املنصوص عليها يف قوانني الدولة طالبة التسليم غري مقررة بنوعها يف قانون الدولة املطلوب إلييها التسليم . إذا كانت العقوبة-6

 إذا كانت اجلرمية او العقوبة قد سقطت مبوجب قوانني الدولة طالبة التسليم او قوانني الدولة اليت وقع اجلرم يف أراضيها .  -7

   

 .   25/2/1950قع بتاريخ تفاق قضائي بين لبنان وسوريا موإ

ال  خيضع موضوع تسليم اجملرمني بني لبنان وسوراي هلذه االتفاقية. ويف الواقع اّن أحكام وقواعد وإجراءات التسليم وفقًا هلذه االتفاقية 
 ختتلف عن تلك الواردة يف االتفاق القضائي املعقود بني لبنان واالردن .   

 .                 24/1/1950ع تسليم المجرمين أجيز التصديق عليه بالقانون تاريخ تفاق قضائي بين لبنان واليمن بموضوإ

إذا كان الشخص املطلوب تسليمه مالحقًا او متهمًا او حمكومًا عليه يف   اّن التسليم يكون واجباً يستفاد من أحكام هذه االتفاقية  
 قني ابحلبس سنة او بعقوبة أشد . حة معاقب عليها يف قوانني او شرائع كال الفري ن جناية او يف ج

إذا كان الشخص املطلوب تسليمه هو من رعااي الدولة املطلوب إليها التسليم وقت ارتكاب اجلرمية وكانت حماكمته   وميتنع عن التسليم 
 يف بلده عن اجلرمية املطلوب تسليمه من أجلها جائزة مبقتضى قوانينها ، فيتوجب عندها حماكمته. 

إذا كان املّدعى عليه موظفاً يف السخلك الدبلوماسخي   ال يسلمح ابلتسلليممن أجل جرمية ذات طابع سخياسخي، كما   يموال يسلمح ابلتسلل
إذا كانت اجلرمية املطلوب التسخليم من أجلها قد قضخي هبا قضخاًء مربماً او   ال يسلمح ابلتسلليماو مكلفاً مبهمة رمسية وارتكب جرماً، كما  

اليت وقع اجلرم يف أرضها . وأيضاً   –غري طالبة التسليم    –لالجىء إليهخخخخخخخخخخخخخخخخا املطلوب تسليمه او يف الدولة  كانت قيد احملاكمة يف الدولة ا
إذا كانت اجلرمية او العقوبة املطلوبة التسخخليم من أجلها قد سخخقطت وفاقاً لشخخريعة أحد الفريقني املتعاقدين او شخخريعة   ال يسلمح ابلتسلليم

 ضها .الدولة اليت اقرتفت اجلرمية أبر 
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تفاقية في شأن تبادل تسليم المجرمين المعقودة بين لبنان ودولة الكويت اقّرت بالقانون المنّفذ بالمرسوم رقم إ

 .13/3/1964/تاريخ 15743/

املشار إليهما  ابإلضافة اىل األحكام الواردة حول موضوع شروط التسليم وحاالت االمتناع عنه واملشاهبة لتلك اليت وردت يف االتفاقيتني 
فقد نصت املادة الرابعة من هذه االتفاقية على أنه ال جيري التسليم يف اجلرائم السياسية، وتقدير كون اجلرمية سياسية مرتوك للدولة    أعاله، 

هما او اصوهلما،  املطلوب إليها التسليم على اّن التسليم يكون واجباً يف جرائم االعتداء على رئيس أي من الدولتني او زوجاهتما او فروع
  ياسية. على ويل العهد، جرائم القتل العمد واجلرائم اإلرهابية كما حتددها الدولة املطلوب إليها التسليم . وابلتايل ال تعترب هذه اجلرائم س 

اىل ان تتم املخابرة  "...على الدولة املطلوب اليها التسليم اختاذ االحتياطات الكفيلة مبراقبة الشخص املالحق    11نص املادة  كما ورد يف  
يوماً   30بشأنه ويصح هلا ان تقبض عليه وحتبسه بصفة احتياطية >>توقيفه<< على ان ال تتجاوز مدة حبسه >>توقيفه<< 

  30او طلب جتديد مدة حبسه >>توقيفه<< >>لثالثني<< خيلى سبيله بعدها اذا مل يصل خالهلا ملف طلب تسليمه كامال 
 ..." يوماً اخرى على االكثر 

 38/68تفاق قضائي بين لبنان وتونـس بشأن تبادل التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين اقّر بالقانون رقم  إ

 .  1968/ 30/12بتاريخ 

 ال ختتلف هذه االتفاقية من حيث شروط التسسليم املوضوعية عن االتفاقيات السالفة الذكر .  

جواز عدم تلبية طلب التسليم إذا كانت اجلرمية اليت حصل من أجلها الطلب تنحصر يف اإلخالل  وابإلضافة اىل ذلك يتبني اإلشارة اىل 
 بواجبات عسكرية . 

 ايام االنتداب الفرنسي .  1929تفاق تسليم المجرمين المعقود  بين لبنان والعراق منذ العام إ

 وتستثين اجلرائم ذات الطابع السياسي وكذلك اجلرائم العسكرية . وهي اتفاقية قدمية العهد تشرتط للتسليم التجرمي املزدوج 

 

 (. 5/11/1998تفاق قضائي معقود بين لبنان ومصر ) تاريخ إ

 جيري تسليم اجملرمني بني لبنان ومصر وفقاً ألحكام هذه االتفاق ، حبيث يكون التسليم واجباً : اهم ما ورد فيها : 

عليه او متهماً ابرتكاب جرمية معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ال تقل   إذا كان الشخخخخخخخخخخخص املطلوب تسخخخخخخخخخخليمه مّدعى -
 مدهتا عن سنة او حمكوماً ابحلبس مدة ال تقل عن شهرين .

إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت يف أراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتني املتعاقدتني وكانت   -
 جلرم إذا ارتكب خارج اراضيهما. قوانني كل منهما تعاقب على ا

 ويف مجيع األحوال جيب ان تكون اجلرمية معاقباً عليها يف قوانني الدولتني الطالبة واملطلوب منها التسليم.
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يتم توقيف الشخخخص املطلوب بصخخورة احتياطية مدة مخسخخة عشخخر يوماً قابلة للتمديد مدة مماثلة إذا رغبت الدولة طالبة التسخخليم يف سخخبيل 
 مال ملف التسليم .استك

 جيوز االمتناع عن تسخخخخخخليم أحد رعااي الدولة املطلوب منها التسخخخخخخليم . وال جيوز التسخخخخخخليم إذا كن اجلرم سخخخخخخياسخخخخخخياً ،إذا كان اجلرم مرتكباً يف
ة خارج البالد أراضخخي الدولة املطلوب منها التسخخليم ، إذا كانت املطلوب تسخخليمه يتمتع ابحلصخخانة الدبلوماسخخية او كان مكلفاً مبهمة رمسي

وكان اجلرم املطلوب من أجله واقعاً أثناء ممارسخخخخخخخخخة املهمة او بسخخخخخخخخخببها، إذا كانت انواع العقوابت املنصخخخخخخخخخوص عنها يف قوانني الدولة طالبة 
عن اجلرم   التسخليم غري مقررة بنوعها يف قوانني الدولة املطلوب منها التسخليم، إذا كان الشخخص املطلوب تسخليمه قيد املالحقة او احملاكمة

موضخخخخوع التسخخخخليم يف الدولة املطلوب منها التسخخخخليم او يف دولة اثلثة وقع اجلرم على أرضخخخخها، إذا كان اجلرم سخخخخاقطاً مبقتضخخخخى قوانني الدولة 
 الطالبة او تلك اليت وقع اجلرم على أرضها . 

ا ورد فيها من قواعد وإجراءات مبوضوع تسليم  عدة مب  غري عربّية بني لبنان ودول نذكر بعض األحكام الواردة يف االتفاقيات اجلارية 
  اجملرمني بني هذه البلدان وشروط هذا التسليم، وذلك يف سبيل املقارنة مع تلك اجلارية مع الدول العربية الشقيقة وبغرض تبيان الفوارق 

 او أوجه املشاهبة .  

 :  17/11/1964بتاريخ  33/64تفاق قضائي معقود بين لبنان وبلجيكا أقّر بالقانون رقم إ

/ منها " اّن وجوب التسليم ال يشمل يف أي حال من األحوال رعااي أحد  12من املبادىء األساسية اليت تضمنها، ما جاء يف املادة /
. على اّن  البلدين . على ان تعني اجلنسية عند التسليم . واّن اايً من املتعاقدين غري ملزم يف أية حال وألي سبب كان بتسليم رعاايمها 

 ذلك ال مينع إجراء املالحقات حبقهم يف بالدهم طبقاً للقوانني املعمول هبا . 

 " .   سّلم أو حاكمتطبيقاً ملبدأ "   هو اال وهذا األمر ليس

 اق .ابإلضافة اىل ذلك فقد حدد االتفاق اجلرائم اليت تسري عليها أحكام التسليم صراحًة، واستثىن اجلرائم السياسية من أحكام االتف

 

 :  1985/ 6/4بتاريخ  6/85تفاق تعاون قضائي معقود بين لبنان واليونان أقّر بالقانون رقم إ

ويرفض الطلب إذا كانت املخالفات املطلوب   ،وحتدد صخخخخخخفة الرعااي بتاريخ تقدمي طلب االسخخخخخخرتداد  ،ال يسخخخخخخّلم املتعاقدان رعااي كل منهما
وال مينح   ،االسخخخخخخخخخرتداد بشخخخخخخخخخأهنا قد صخخخخخخخخخدرت هبا أحكام هنائية يف الدولة املقّدم إليها الطلب، وأيضخخخخخخخخخاً إذا كان قد حكم هبا يف دولة اثلثة

 اً او جرماً مرتبطاً ورم من هذا النوع.االسرتداد إذا كان اجلرم الذي من أجله طلب معترباً من قبل الفريق املقّدم إليه الطلب جرماً سياسي

/ من االتفخاق وقخد جخاء فيخه : " إذا كخان الفعخل الخذي من أجلخه طلخب االسخخخخخخخخخخخخخخرتداد 16ومن الالفخت مخا ورد يف الفقرة األخرية من املخادة /
يف تشخخخخخخخخخخخخخخريع الفريق معخاقبخاً عليخه ابإلعخدام مبوجخب قخانون الفريق صخخخخخخخخخخخخخخاحخب الطلخب وإذا كخانخت هخذه العقوبخة غري ملحوظخة يف حخالخة كهخذه 
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املطلوب منه االسخخخخخرتداد ميكن ان ال مينح إالّ بشخخخخخرط ان يعطي الفريق صخخخخخاحب الطلب أتكيدات يعتربها الفريق الثاين كافية أبّن اإلعدام 
 لن ينفذ . " 

 

في  ال تختلف في أحكامها عن تلك الواردة  10/7/1970تفاقية قضائية موقعة بين لبنان والجمهورية اإليطالية بتاريخ إ

 متن االتفاقين المشار إليهما آنفاً .

 

 

 المصادر والمراجع : 
 قانون العقوابت اللبناين.  -
للمسؤولني عن اإلدِّّعاء العخخخخخخام )النواب  االنيابة العامة التمييزية "االجتماع االول  – وزارة العدل  – اجلمهورية اللبنانية  -

 ورقة عمل حول احملور الثالث موضوع املناقشة".  10/8/2007_ 7العامون( عّمخخان 
 .اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي -
 قرارات جملس األمن لألمم املتحدة. -

MODEL LAW ON EXTRADITION 2004  
https://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf 
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