
 

 27/10/1999صادر في  - 140قانكف رقـ 
 يرمي إلى صكف الحؽ بسرية المخابرات التي تجرم بكاسطة أية كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ

 
 أقر مجمس النواب،

 6وينشر رئيس الجميورية القانون التالي نصو
 
 عامةأحكاـ : أكالن 

الحق في سرية التخابر الجاري داخميًا وخارجيًا بأي وسيمة من وسائل االتصال السمكية  -1المادة 
األجيزة الياتفية الثابتة، واألجيزة المنقولة بجميع أنواعيا بما فييا الخميوي، والفاكس، )أو الالسمكية 

ن أنواع التنصت أو المراقبة مصون وفي حمى القانون وال يخضع ألي نوع م...( والبريد االلكتروني
أو االعتراض أو االفشاء إال في الحاالت التي ينص عمييا ىذا القانون وبواسطة الوسائل التي 

 .يحددىا ويحدد أصوليا
 
 في اعتراض المخابرات بناء عمى قرار قضائي: ثانيان 

عفوا أو بناء في حاالت الضرورة القصوى، لقاضي التحقيق األول في كل محافظة اما  -2المادة 
لطمب خطي من القاضي المكمف بالتحقيق، أن يقرر اعتراض المخابرات التي تجري بواسطة أي من 
وسائل االتصال المبينة في المادة األولى من ىذا القانون، وذلك في كل مالحقة بجرم يعاقب عميو 

 .بالحرمان من الحرية لمدة ال تقل عن سنة
 .قبل أي طريق من طرق الطعنيكون القرار خطيًا ومعمال، وال ي

 
يحدد القرار القاضي االعتراض وسيمة االتصال التي يتنازليا االجراء والجرم موضوع  -3المادة 

المالحقة أو التحقيق والمدة التي تتم خالليا عممية االعتراض، عمى أال ال تتجاوز ىذه المدة 
 .روط عينياالشيرين، وعمى أن تكون قابمة لمتمديد إال وفق األصول والش

 
يجري اعتراض المخابرات وتسجيميا ووضع محضر بمضمونيا من قبل موظف الضابطة  -4المادة 

شرافو  .العدلية المكمف وفقًا لألصول وذلك تحت سمطة القاضي الصادر عنو القرار ورقابتو وا 
 



 

قطاعين يتوجب عمى جميع العاممين لدى الجيات المعنية بموضوع وسائل االتصال في ال -5المادة 
 .العام والخاص المعاونة في تنفيذ القرار القاضي باالعتراض

 
ينظم القاضي الصادر عنو القرار أو موظف الضابطة العدلية المكمف محضرًا بعممية  -6المادة 

كما ينظم محضرًا يتضمن . االعتراض، يتضمن تاريخ وتوقيت بدء االعتراض وانتيائو وتسجيمو
 .موضوعالمعمومات ذات العالقة بال

 .يوضع التسجيل في غالف يقفل ويختم بختام القاضي المختص وفقًا لألصول
 

يتمف التسجيل بناء عمى قرار النائب العام لدى محكمة التمييز بعد انقضاء ميمة مرور  -7المادة 
 .الزمن عمى دعوى الحق العام

 .ينظم محضر بعممية اتالف التسجيل
 

 24/11/1999لقرار المجمس الدستكرم الصادر في أبطمت ىذه المادة كفقا  -8المادة 
ال يجوز اعتراض المخابرات التي يجرييا المحامون إال بعد اعالم نقيب المحامين 6 نص المادة

 .والتثبت من أن المحامي المقصود ارتكب أو شارك في ارتكاب جناية أو جنحة
 
 في اعتراض المخابرات بناء عمى قرار إدارم: ثالثان 

لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخمية ان يجيز اعتراض المخابرات بموجب قرار  -9المادة 
خطي معمل وبعد موافقة رئيس مجمس الوزراء، وذلك في سبيل جمع معمومات ترمي إلى مكافحة 

 .اإلرىاب، والجرائم الواقعة عمى أمن الدولة، والجرائم المنظمة
اء، والمعمومات التي يقتضي ضبطيا، والمدة التي تتم يحدد القرار وسيمة االتصال موضوع اإلجر 

خالليا عممية االعتراض، عمى أن ال تتجاوز ىذه المدة الشيرين، وعمى أن ال تكون قابمة لمتمديد إال 
 .وفق األصول والشروط عينيا

 
يتوجب عمى جميع العاممين لدى الجيات المعنية بموضوع وسائل االتصال في  -10المادة 

 .العام والخاص المعاونة في تنفيذ القرار القاضي باالعتراضالقطاعين 
 



 

تنظم األجيزة المكمفة محضرًا بعممية االعتراض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء االعتراض  -11المادة 
تبمغ نسخة عن . كما تنظم محضرًا يتضمن المعمومات ذات العالقة بالموضوع. وانتيائو وتسجيمو

 .الوزراء والوزير المختصالمحضر إلى كل من رئيس مجمس 
 

يتمف التسجيل بعد انقضاء ثالثة أشير عمى تنظيم محضر المعمومات ما لم تقرر  -12المادة 
 .السمطة اآلمرة باالعتراض االحتفاظ بو لمدة مماثمة وفق األصول والشروط ذاتيا

 .ينظم محضر بعممية اتالف التسجيل
 

اء ووزارتي الدفاع الوطني والداخمية سجل تدون يمسك لدى كل من رئاسة مجمس الوزر  -13المادة 
 .فيو كل عممية تجري بناء عمى قرار إداري، ال سيما تاريخ بدئيا وانتيائيا

 
 أحكاـ مشتركة: رابعان 

تحدد بمرسوم يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزراء البريد واالتصاالت السمكية  -14المادة 
 .لداخمية، األماكن التي يجوز فييا القيام باعتراض المخابرات وتسجيمياوالالسمكية والدفاع الوطني وا

 
 27/12/2000الصادر في  158معدلة كفقّا لمقانكف رقـ  -15المادة 

 .ال يجوز اعتراض المخابرات التي يجرييا الرؤساء والنواب والوزراء بموجب قرار إداري
 24/11/1999الصادر في أبطمت ىذه المادة كفقا لقرار المجمس الدستكرم 

 
 27/12/2000الصادر في  158معدلة كفقّا لمقانكف رقـ  -16المادة 

تنشأ ىيئة مستقمة من الرئيس االول لمحكمة التمييز ورئيس مجمس شورى الدولة ورئيس ديوان 
بناء المحاسبة تناط بيا صالحية التثبت من قانونية االجراءات المتعمقة باعتراض المخابرات المتخذة 

 .ويترأس الييئة القاضي االعمى درجة. عمى قرار اداري
تبمغ الييئة قرارات اعتراض المخابرات المتخذة بموجب قرار اداري خالل ثمانية واربعين ساعة من 

 .صدورىا
يعود لمييئة، خالل ميمة سبعة ايام من تاريخ التبمغ، النظر في قانونية االعتراض وعند الضرورة 

 .نو الى كل من رئيس مجمس الوزراء والوزير المختصابالغ راييا بشا



 

ويعود ليا النظر في قانونية االعتراض بناء عمى مراجعة كل ذي مصمحة وفق االصول ذاتيا وذلك 
 .خالل ميمة سبعة ايام من تاريخ تقديم المراجعة

ع الجية يكون لمييئة او لمن تنتدبو من اعضائيا اوسع الصالحيات الجراء التحقيقات الالزمة م
االمنية واالدارية والفنية المختصة، ومع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل االتصال 
، وليا الحق في اجراء الكشف الحسي واالستعانة بمن تشاء من اىل الخبرة ميما كانت درجة 

 .سريتيا
ع الى كل من رئيس تضع الييئة تقريرا سنويًا يتضمن بيانا بخالصة اعماليا وباقتراحاتيا ، يرف

 .الجميورية ورئيس مجمس النواب ورئيس مجمس الوزراء
 .يحدد نظام عمل الييئة بمرسوم يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء

 24/11/1999أبطمت ىذه المادة كفقا لقرار المجمس الدستكرم الصادر في 
 

نوات وبالغرامة من خمسين إلى مئة مميون ليرة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث س -17المادة 
 .لبنانية كل شخص يعترض أي مخابرة خالفًا ألحكام ىذا القانون

يعاقب بالعقوبة عينيا كل من حرض أو اشترك أو تدخل في الجرم أو استنسخ أو احتفظ أو أفشى 
ة أو أقدم معمومات استحصل عمييا لدى اعتراض المخابرات بناء عمى تكميف السمطات المختص

 .عمى اعتراض المخابرات في غير األماكن المحددة في قرار االعتراض
 

تسري ميمة مرور الزمن عمى الجرائم المنصوص عمييا في المادة السابعة عشرة من  -18المادة 
ىذا القانون اعتبارًا من تاريخ اكتشاف الجرم، وال يحول دون المالحقة ترك الموظف أو األجير أو 

 .عمموالمستخدم 
 

 خالفًا ألي نص آخر، تنظر المحاكم العدلية في الجرائم المنصوص عمييا في  -19المادة 
 .المادة السابعة عشرة من ىذا القانون

 
 .تبقى القوة الثبوتية لممحاضر المنظمة وفقًا لألصول خاضعة لقواعد االثبات العامة -20المادة 

 
 .القانون أو المتعارضة مع أحكامو تمغى النصوص المخالفة ألحكام ىذا -21المادة 



 

 .يعمل بيذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية -22المادة 
 

 1999تشريف األكؿ  27بعبدا في                          
 أميؿ لحكد6 اإلمضاء                     
 صدر عف رئيس الجميكرية                      

 رئيس مجمس الكزراء
 سميـ الحص6 اإلمضاء

 رئيس مجمس الكزراء     
 سميـ الحص6 اإلمضاء     

 

 24/11/1999صادر في  ػقرار مجمس الدستكرم 
 صكف الحؽ بسرية المخابرات التي تجرل بكاسطة أية كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ

 
 27/10/1999تاريخ  140/99المتعمقة بالقانكف رقـ  2/99مراجعة قانكف رقـ 
 .الحؽ بسرية المخابرات التي تجرل بكاسطة أية كسيمة مف كسائؿ االتصاؿالرامي إلى صكف 

 
 :النكاب السادة: المستدعكف

إيمي  -زاىر الخطيب -نايمة معكض -قبالف عيسى الخكرم -عمر كرامي -حسيف الحسيني
 .طالؿ أرسالف -بيار دكاش -جبراف طكؽ -نجاح كاكيـ -سكاؼ

 
 6القانكف المطمكب إبطالو

، كالمنشكر في 27/10/1999الصادر بتاريخ  140/99مف القانكف رقـ  16كالمادة  15المادة 
 .مف الجريدة الرسمية 3/11/1999تاريخ  52العدد رقـ 

 
 
 
 



 

 إف المجمس الدستكرم،
بحضكر الرئيس أميف نصار كنائب الرئيس مصطفى  24/11/1999الممتئـ في مقره بتاريخ 

فكزم  -حسيف حمداف -خالد قباني -أنطكاف خير -دافكامؿ ري -أديب عالـ: العكجي، كاألعضاء
 .سميـ جريصاتي -أبك مراد

 
 ،18/11/1999بعد االطالع عمى ممؼ المراجعة كعمى تقرير العضك المقرر المؤرخ في 

بما أف النكاب المذككريف تقدمكا مف المجمس الدستكرم بمراجعة سجمت في قمـ المجمس بتاريخ 
بطاؿ المادة ، يطمبكف فييا تع12/11/1999 ، إبطاالن 16، إبطاالن كميان، كالمادة 15ميؽ مفعكؿ كا 

 52، كالمنشكر في العدد 1999تشريف الثاني  17الصادر بتاريخ  140جزئيان مف القانكف رقـ 
، مف الجريدة الرسمية كالمتعمؽ بصكف الحؽ بسرية المخابرات 1999تشريف الثاني  3تاريخ 

كقد أدلى . كسائؿ االتصاؿ، كذلؾ بسبب مخالفتيما لمدستكر التي تجرم بكاسطة أية كسيمة مف
 :المستدعكف بما يمي

 
 6مف القانكف 15في ما يتعمؽ بالمادة  -1

إن القانون المذكور قد ميز بين عممية اعتراض المخابرات بناء عمى قرار قضائي وعممية اعتراض 
قد منعت اعتراض المخابرات التي من القانون  11المخابرات بناء عمى قرار إداري، وأن المادة 

يجرييا الرؤساء والنواب والوزراء، سواء تم ىذا االعتراض بناء عمى قرار قضائي أو بناء عمى قرار 
 6إداري، بحيث تعتبر ىذه المادة غير دستورية لألسباب التالية

ورية لبنان جمي»من مقدمة الدستور التي تنص عمى أن « ج»إن ىذه المادة تخالف الفقرة  -أ
ديموقراطية برلمانية تقوم عمى احترام الحريات العامة، وفي طميعتيا حرية الرأي والمعتقد، وعمى 

 .«العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل
كل »6 يميمن الدستور التي تنص عمى ما  3إن ىذه المادة تخالف أيضًا أحكام المادة  -ب 

المبنانيين سواء لدى القانون وىم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحممون الفرائض 
 .«والواجبات العامة دون ما فرق بينيم

 



 

إن عدم جواز اعتراض المخابرات التي يجرييا الرؤساء والنواب والوزراء، إذا تم ىذا االعتراض  -ج
ي، إال أنو ال يمكن أن ينسحب ىذا المنع عمى اعتراض المخابرات بناء عمى قرار إداري، أمر ضرور 

 .التي يجرونيا في حال تم ىذا االعتراض بناء عمى قرار قضائي
وأضاف المستدعون أنو ال يمكن التذرع، في حال إجازة مثل ىذا االعتراض عمى مخابرات النواب 

عتراض ال يشكل المالحقة الجزائية بناء عمى قرار قضائي، بالحصانة النيابية، ألن مثل ىذا اال
 .من الدستور 00و  95المنصوص عنيا في المادتين 

 
 6مف القانكف 16في ما يتعمؽ بالمادة  -2
ىي جزئيًا غير دستورية ألنيا تنص فيما تنص عمى إنشاء ىيئة تضم قضاة و  12إن المادة  -أ

ء عمى قرار إداري، صالحيات إجرائية، نوابًا معًا وقد أناطت بيا، عندما يتم اعتراض المخابرات بنا
 األمر الذي يخالف مبدأ الفصل بين السمطات والذي نصت عميو الفقرة 

 6من مقدمة الدستور كما يمي« -ه»
 .«النظام قائم عمى مبدأ الفصل بين السمطات وتوازنيا وتعاونيا --ه»
 
تأليف المجمس األعمى إنو ال يمكن االستئناس أو اعتماد القياس بيذا الشأن والتذرع ب -ب

من الدستور من نواب وقضاة، ألن ىذه العضوية المشتركة ناجمة  40المنصوص عنو في المادة 
عن نص دستوري صريح بشكل إجازة دستورية استثنائية بإنشاء مجمس أعمى لمحكمة الرؤساء 

من  30و  20ادتين والوزراء، سيما وأن من يوجو االتيام ليم إنما ىو مجمس النواب وفقًا ألحكام الم
 .الدستور

بطال المادتين  وتخمص المراجعة إلى طمب قبول المراجعة شكاًل وفي األساس إصدار القرار بتعميق وا 
 .كميًا أو جزئيًا لعدم دستوريتيما 100/55من القانون رقم  12و  11

 بناء عمى ما تقدم
 

ة جميع الشروط القانونية، فتكون بما أن المراجعة قد وردت ضمن الميمة ومستوفي6 في الشكؿ: أكالن 
 .مقبواًل شكالً 

 
 6في األساس: ثانيان 



 

بما أف القانكف المطعكف فيو ينظـ حاالت التنصت أك اعتراض المخابرات التي تجرم بكاسطة أم 
كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ السمكية كالالسمكية، كيحدد شركط السماح بالتنصت كاالعتراض، في 

 .عمى قرار قضائي أك بناء عمى قرار إدارماألحكاؿ التي تتـ بناء 
 

كبما أف ىذا القانكف يتناكؿ بالتنظيـ كيتعرض لمحرية الفردية كيجيز التدخؿ في الحياة الخاصة 
لمفرد مف خالؿ اإلجازة بالتنصت أك المراقبة أك اعتراض المخابرات، مف أجؿ مالحقة الجرائـ كجمع 

اقعة عمى أمف الدكلة كالجرائـ المنظمة، كيضع بالتالي المعمكمات لمكافحة اإلرىاب كالجرائـ الك 
 .قيكدان عمى ممارسة الحرية الفردية

 
كبما أف الحرية الفردية ىي حؽ مف لحقكؽ األساسية التي يحمييا الدستكر، كيتفرع عنيا حرية 
 التنقؿ، كحرية إبداء الرأم، كحرية المراسالت، كحرمة المنزؿ، كاحتراـ الحياة الخاصة، كىذه
الحريات صانيا الدستكر كجعميا في حماية القانكف، كقد جاء النص عمييا في الفصؿ الثاني منو، 

حرية إبداء الرأم قكالن )كفي المادة الثالثة عشرة ( الحرية الشخصية)كال سيما في المادة الثامنة 
 (.حرمة المنزؿ( )14كفي المادة ( )ككتابة

 
رع حؽ كضع القكاعد العامة التي تكفر الضمانات األساسية كبما أنو إذا كاف الدستكر ينيط بالمشت

لمحقكؽ كلمحريات التي ينص عمييا لكي يتمكف األفراد مف ممارسة ىذه الحريات فإنو يبقى 
لممشترع، أف يعمؿ عمى التكفيؽ كالمكاءمة بيف احتراـ ىذه الحريات مف جية كالحفاظ عمى النظاـ 

الحرية الفردية مف أجؿ مالحقة مرتكبي الجرائـ كالحفاظ عمى  العاـ مف جية ثانية الذم يجيز تقييد
سالمة المكاطنيف كأمنيـ كحماية ممتمكاتيـ، كالذم بدكنو ال يمكف تأميف ممارسة ىذه الحريات، 

 .عمى أف يحيط ممارسة ىذه الحريات بالضمانات  الكافية
 

منو لمخالفتيما  16كالمادة ، 140/99مف القانكف  15كبما أف المستدعيف يطمبكف إبطاؿ المادة 
 .أحكاـ الدستكر
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مف ىذا القانكف يستند إلى مخالفة نص ىذه المادة ألحكاـ  15بما أف الطعف المكجو ضد المادة 
 .انكفالفقرة ج مف مقدمة الدستكر، كالمادة السابعة منو، أم لمخالفتيا مبدأ المساكاة أماـ الق

 
 :كبما أف الفقرة ج مف مقدمة الدستكر تنص عمى ما يأتي

لبناف جميكرية ديمقراطية برلمانية تقـك عمى احتراـ الحريات العامة، كفي طميعتيا حرية الرأم »
كالمعتقد، كعمى العدالة كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف جميع المكاطنيف دكف تمايز أك 

 .«تفضيؿ
 

 :السابعة مف الدستكر تنص بدكرىا عمى ما يأتيكبما أف المادة 
كؿ المبنانييف سكاء لدل القانكف كىـ يتمتعكف بالسكاء بالحقكؽ المدنية كالسياسية كيتحممكف »

 .«الفرائض كالكاجبات دكف ما فرؽ بينيـ
 

، المطعكف بدستكريتيا، قد جاء النص فييا عمى ما 140/99مف القانكف رقـ  15كبما أف المادة 
 :ييأت

 .«ال يجكز اعتراض المخابرات التي يجرييا الرؤساء كالنكاب كالكزراء»
 

، قد ميز بيف اعتراض المخابرات الذم يجرم بناء عمى قرار قضائي 140/99كبما أف القانكف رقـ 
كأكلى ىذا الحؽ، في المادة الثامنة منو، في حاالت ا لضركرة القصكل، لقاضي التحقيؽ األكؿ في 

ل ى القاضي المكمؼ بالتحقيؽ كحصر ذلؾ المالحقات بجرائـ يعاقب عمييا القانكف كؿ محافظة كا 
بالحرماف مف الحرية لمدة ال تقؿ عف سنة، كبيف اعتراض المخابرات التي تجرم بناء عمى قرار 
إدارم، كأكلى ىذا الحؽ في المادة التاسعة منو، في سبيؿ جمع معمكمات ترمي إلى مكافحة 

كاقعة عمى أمف الدكلة كالجرائـ المنظمة، إلى كؿ مف كزير الدفاع الكطني اإلرىاب كالجرائـ ال
ككزير الداخمية، بمكجب قرار خطي معمؿ كبعد مكافقة رئيس مجمس الكزراء، كتحت رقابة ىيئة 
مستقمة مككنة مف الرئيس األكؿ لمحكمة التمييز كرئيس مجمس شكرل الدكلة كنائبيف يسمييما 

 .رئيس مجمس النكاب
 



 

ا أف مبدأ المساكاة أماـ القانكف ىك مف المبادلء العامة ذات القيمة الدستكرية، كىك يجد كبم
أساسو الدستكرم في صمب الدستكر نفسو، كال سيما في مقدمة الدستكر كفي المادة السابعة 
منو، كمؤدل ذلؾ أف يككف القانكف كاحدان في معاممتو لمجميع، سكاء كاف يقرر حماية أك كاف 

 .دان يضع قيك 
 

كبما أف مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف أماـ القانكف ليس مبدأ مطمقان، كيمكف لممشترع أف يشذ عنو 
كيميز بالتالي في المعاممة بينيـ إذا كاف ىذا التمييز ناشئان عف الدستكر أك إذا كجد المكاطنكف 

النظاـ العاـ شرط أف  في أكضاع قانكنية مختمفة أك إذا اقتضت المصمحة ا لعامة ذلؾ، حفاظان عمى
 .يككف ىذا التمييز في المعاممة متكافقان مع غاية القانكف

 
كبما أف تمييز رئيس مجمس النكاب كرئيس مجمس الكزراء كالنكاب كالكزراء عف بقية المكاطنيف 
في معاممتيـ تجاه قانكف التنصت الذم يجرم بناء عمى قرار قضائي غير مبرر ال بمصمحة عامة 

 40ك  39التمييز كال بسبب كجكد نص دستكرم يسمح بو عمى غرار نص المادتيف  تستدعي ىذا
 .مف الدستكر المتعمقتيف بالحصانة النيابية

 
مف  60كبما أف األمر يختمؼ في ما يتعمؽ برئيس الجميكرية ألنو مشمكؿ بأحكاـ المادة 

و الدستكر أك في حاؿ الدستكر التي تجعمو مف جية غير مسؤكؿ حاؿ قيامو بكظيفتو إال عند خرق
الخيانة العظمى كأف اتيامو في ىاتيف الحالتيف أك في ما خص الجرائـ العادية ال يمكف أف يصدر 
إال مف قبؿ مجمس النكاب بمكجب قرار يصدره بغالبية ثمثي مجمكع أعضائو كىك يحاكـ مف أجميا 

ي فال يمكف أف يككف مف الدستكر كبالتال 80أماـ المجمس األعمى المنصكص عميو في المادة 
محؿ مالحقة جزائية مف قبؿ النيابة العامة أك قضاء التحقيؽ كبالتالي ال يجكز أف تخضع 
مخابراتو لالعتراض أك لمتنصت بأم شكؿ مف األشكاؿ، األمر الذم ال ينطبؽ عمى رئيس مجمس 

مجمس مف الدستكر كال عمى رئيس  40ك  39النكاب كالنكاب الذيف يخضعكف ألحكاـ المادة 
 .مف الدستكر 71أك  70الكزراء كالكزراء الذيف ترعى أكضاعيـ المادة 

 



 

كبما أف اعتراض المخابرات بناء عمى قرار قضائي ال يتعارض مع الحصانة النيابية المصانة 
بمكجب الدستكر، ألف اعتراض المخابرات ييدؼ إلى جمع المعمكمات أك اإلثباتات تمييدان لممالحقة 

 .مف الدستكر 40ك  39إذا ما استيدفت أحد النكاب تبقى خاضعة ألحكاـ المادتيف الجزائية التي 
 

كبما أف التنصت عمى المخابرات يناؿ مف حرية النائب بشكؿ خاص لجية حرية إبداء رأيو 
مف الدستكر، كما يمس بشكؿ عاـ، الحياة الخاصة لكؿ مكاطف، إال  39المشمكؿ بحصانة المادة 

مبرران طالما يرمي إلى حماية حريات كممتمكات المكاطنيف ، كمحاطان  أف ىذا التقييد يككف
بالضمانات الكافية، التي تفرض الحفاظ عمى النظاـ العاـ الذم يعتبر مبدأ مف المبادلء ذات 

 .القيمة الدستكرية
 

جراءاتو 140/199كبما أف القانكف رقـ  ، في المادة الثانية منو، قد أحاط ممارسة حؽ التنصت كا 
ضمانات أكيدة تحفظ لممكاطف كما ألعضاء السمطات العامة، التمتع بالحريات األساسية، كذلؾ ب

بإيالئو ىذه الحؽ لمسمطة القضائية، الحامية لمحقكؽ الدستكرية كالحريات العامة، كيربط ىذا 
الحؽ، مف جية ثانية، بتكفر حالة الضركرة القصكل، مما ال يبرر تمييز األشخاص المشمكليف 

، باستثناء رئيس الجميكرية، عف غيرىـ مف المكاطنيف بسبب مراجعيـ أك 15المادة  بنص
صفاتيـ ألف التنصت فضالن عف ذلؾ ال يستيدؼ أشخاصيـ بالصفات التي يحممكنيا كلكف 

 .بكصفيـ مكاطنيف
 

كبما أف األمر يختمؼ كيصبح غير مبرر، عندما يككف اعتراض المخابرات بناء عمى قرار إدارم 
بسمطة إدارية، ألنو ال يشكؿ ضمانة تحكؿ دكف إساءة استعماؿ السمطة، كألنو ال يجكز  منكط

 .إيالء كزير، كىك سمطة إدارية، سمطة الرقابة عمى سمطة إدارية أخرل مماثمة أك تعمكه سمطة
كبما أف ىذا األمر يصبح أشد خطران عندما يناط بالسمطة اإلدارية حؽ التنصت عمى مخابرات 

ف النائب بمقتضى الدستكر، يتمتع بحصانة نيابية لكي يمارس كظيفتو التمثيمية، بحرية النكاب، أل 
كبعيدان عف تدخالت كضغكط السمطة التنفيذية، التي يمكف أف تحكؿ دكف قيامو بميامو عمى 

 .الكجو المطمكب
 



 

خابرات بناء كبما أنو ال يمكف القكؿ بأف المادة التاسعة مف القانكف المتعمقة باالعتراض عمى الم
عمى قرار إدارم، قد أحيط تطبيقيا بضمانات معينة، كمكافقة رئيس مجمس الكزراء، كمراقبة ىيئة 
مستقمة مؤلفة مف قضاة كنكاب، ألف رئيس مجمس الكزراء، ىك سمطة إدارية، كألف ىيئة الرقابة، 

صر عمى إبداء الرأم ىي ىيئة إدارية، ال تتمتع بسمطة اتخاذ قرارات نافذة كممزمة، كصالحيتيا تقت
 .كبصكرة الحقة، أم بعد أف يككف قرار الكزير باعتراض المخابرات قد أخذ طريقو إلى التنفيذ

 
كبما أف التنصت عمى المخابرات بناء عمى قرار إدارم بالنسبة لرئيس مجمس النكاب كلرئيس 

لذم يجرم بناء عمى مجمس الكزراء كلمنكاب كلمكزراء يككف مخالفان لمدستكر في حيف أف التنصت ا
قرار قضائي فيما عنى ىذه الجيات نفسيا ال يككف مخالفان لمدستكر شرط أف يتـ في إطار مالحقة 

 .قضائية كفي الحدكد التي ينص عمييا الدستكر أيضان 
 

قد جاءت مطمقة كلـ تميز بيف التنصت المخابرات بناء  140/99مف القانكف  15كبما أف المادة 
 .مؾ تجرم بناء عمى قرار قضائي مما يقتضي إبطاليا كميان عمى قرار إدارم كت
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، جزئيان إلشراكيا نكابان في 140/99مف القانكف  16بما أف المستدعيف يطمبكف إبطاؿ المادة 
عمقة باعتراض تشكيؿ الييئة المستقمة المنكط بيا صالحية التثبت مف قانكنية اإلجراءات المت

المخابرات المتخذة بناء عمى قرار إدارم، كذلؾ لمخالفتيا مبدأ الفصؿ بيف السمطات المنصكص 
 .مف مقدمة الدستكر« -ق»عميو في الفقرة 

 
 :مف مقدمة الدستكر تنص عمى ما يأتي« -ق»كبما أف الفقرة 

 .«النظاـ قائـ عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات كتكازنيا كتعاكنيا»
 

أف مقدمة الدستكر تعتبر جزءان ال يتجزأ مف الدستكر كليا قيمة دستكرية مكازية ألحكاـ  كبما
 .الدستكر

 



 

كبما أف مبدأ فصؿ السمطات يحتـ أف تمارس كؿ سمطة صالحياتيا في الميداف الذم أككمو إلييا 
الدستكر، كأف ال تتجاكز سمطة عمى صالحيات سمطة أخرل، كأف تمتـز كؿ سمطة حدكد 

صاتيا التي رسميا الدستكر حفاظان عمى قاعدة التكازف في إطار التعاكف خاصة بيف اختصا
 .السمطتيف التشريعية كالتنفيذية

 
كبما أف تدخؿ النكاب في أعماؿ السمطة التنفيذية أك أعماؿ السمطة اإلدارية يشكؿ خرقان لمبدأ 

 .الفصؿ بيف السمطات الذم يتمتع بالقيمة الدستكرية
 

، تنص عمى إنشاء ىيئة مستقمة مف الرئيس األكؿ 140/99مف القانكف  16المادة كبما أف 
لمحكمة التمييز كرئيس مجمس شكرل الدكلة كنائبيف يسمييما رئيس مجمس النكاب، كأناطت بيذه 
الييئة التثبت مف قانكنية اإلجراءات المتعمقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء عمى قرار إدارم، 

ك ألحد أعضائيا أكسع الصالحيات إلجراء التحقيقات الالزمة مع األجيزة األمنية كأكلتيا، أ
كاإلدارية كالفنية ا لمختصة كمع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بمكضكع كسائؿ االتصاؿ 
كاالستعانة بمف تشاء مف أىؿ الخبرة كاالطالع عمى المعدات كالمستندات الالزمة ميما كانت درجة 

 .سريتيا
 

أف اشتراؾ نكاب في تشكيؿ الييئة كىي في طبيعتيا ىيئة إدارية لككنيا تتثبت مف قانكنية  كبما
ناطة  إجراءات إدارية، كمتخذة بناء عمى قرارات إدارية، كلككنيا تصدر آراء كال تصدر أحكامان، كا 

دارية كفن ية تابعة الييئة أك أحد أعضائيا، كقد يككف نائبان، بإجراء التحقيقات مع أجيزة أمنية كا 
لمسمطة التنفيذية، يشكؿ تدخالن مف قبؿ النكاب في أعماؿ السمطة التنفيذية كيخرج النائب بالتالي 

 .عف إطار ميامو كصالحياتو التي حددىا الدستكر
 

كبما أنو إذا كاف مجمس النكاب، كفقان لمدستكر، يتكلى صالحيات الرقابة الشاممة عمى أعماؿ 
ىذه الصالحيات إال ضمف األطر كفي نطاؽ الحدكد التي عينيا الحككمة، فميس لو أف يمارس 

 .الدستكر كالنظاـ الداخمي لمجمس النكاب



 

ذا كاف لمجمس النكاب في ممارستو ليذه الرقابة، أف يشكؿ لجاف تحقيؽ برلمانية لمتحقيؽ في  كا 
كؿ كضمف مكاضيع معينة، فميس ليذه المجاف أف تمارس ىذا التحقيؽ إال كفقان لإلجراءات كاألص

 .الشركط المحددة في نظامو الداخمي
 

كبما أف اشتراؾ نكاب في ىيئات إدارية لمتحقيؽ مع أجيزة السمطة اإلدارية خارج اإلطار الذم 
حدده الدستكر كالنظاـ الداخمي لممجمس، ال يدخؿ ضمف صالحيات النائب الدستكرية كيككف إذف 

ي غير متكافؽ مع أحكاـ الدستكر كالمبادلء العامة مخالفان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات كيأتي بالتال
 .ذات القيمة الدستكرية
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مف القانكف  16ك  15بما أف المستدعيف يحصركف مراجعتيـ كمطاليبيـ في إبطاؿ المادتيف 
 .، كميان أك جزئيان، لمخالفتيما أحكاـ الدستكر140/99

 
القانكف )مف الدستكر كبمكجب قانكف إنشائو  19رم، بمقتضى المادة كبما أف المجمس الدستك 

يتكلى الرقابة عمى دستكرية القكانيف بناء عمى المراجعات التي ترفع إليو مف المراجع ( 250/93
 .المحددة حصران في الدستكر

 
ذاتو، عمى  كبما أنو إذا كاف ال يعكد لممجمس الدستكرم، إذف حؽ إجراء الرقابة عفكان أك مف تمقاء

مطابقة القكانيف التي يسنيا مجمس النكاب، عمى أحكاـ الدستكر، فإف ىذه الصالحية تأخذ مداىا 
الكامؿ، كتطمؽ يده في إجراء ىذه الرقابة عمى القانكف برمتو بمجرد تقديـ المراجعة، كفقان لألصكؿ 

ذا ما جرل عميو كتسجيميا في قمـ المجمس، دكف أف يككف مقيدان بمطالب مستدعي الطعف، كى
 .اجتياد المجمس

 
كبما أنو ال يسع المجمس أثناء نظره في مدل مطابقة قانكف ما عمى الدستكر، أف يتجاىؿ نصان 
مخالفان لمدستكر، كلك لـ يكف محؿ طعف مف قبؿ المستدعي، دكف أف يضعو مكضع رقابتو، 

بطالو، إذا اقتضى األمر، في حاؿ اعتباره مخالفان لمدستكر  .كا 



 

 15، بناء عمى الطعف المقدـ ضد المادة 140/99أنو تبيف لممجمس أثناء مراجعتو لمقانكف  كبما
 :منو أف المادة الثامنة منو تنص عمى ما يأتي 16ك 
ال يجكز اعتراض المخابرات التي يجرييا المحامكف إال بعد إعالـ نقيب المحاميف كالتثبت مف أف »

 .«اب جناية أك جنحةالمحامي المقصكد ارتكب أك شارؾ في ارتك
 

كبما أف ىذا النص يشكؿ مخالفة كاضحة لمبدأ المساكاة أماـ القانكف ألنو يميز في المعاممة بيف 
المحاميف كغيرىـ دكف أم مبرر مستمد مف أحكاـ الدستكر أك مف مصمحة عامة، أك مف كجكدىـ 

 .في أكضاع أك مراكز قانكنية مختمفة عف غيرىـ مف المكاطنيف
 

ىذه المادة تميز المحاميف عف سكاىـ مف أفراد الميف األخرل المنظمة بقكانيف، كنقابة كبما أف 
الميندسيف كالصيادلة كاألطباء، كغيرىا، كالتي تعطي قكانيف تنظيميا الحصانات كالضمانات نفسيا 

 كالذم ال يمكف االحتجاج 8/70التي يتمتع بيا المحامي عمالن بقانكف تنظيـ مينة المحاماة رقـ 
بو لتبرير ىذا  التمييز، ألنو ال يستند إلى نص استثنائي في الدستكر، ال سيما كأف التنصت ال 

 .يستيدؼ أشخاصيـ بكصفيـ محاميف كلكف بكصفيـ مكاطنيف
 

كبما أف المادة الثامنة فضالن عف ذلؾ، تشترط في جكاز االعتراض عمى المخابرات التي يجرييا 
الـ نقيب المحاميف، التثبت مف أف المحامي قد ارتكب أك شارؾ المحامكف، باإلضافة إلى كجكب إع

في ارتكاب جناية أك جنحة قبؿ إجراء االعتراض أك التنصت، األمر الذم تنتفي معو الغاية مف 
النص، ألف الغاية مف التنصت ىي التثبت مف حصكؿ الفعؿ الجرمي، فإذا ما تـ التثبت مف ىذا 

 .تنتفي الحاجة إلى التنصت الفعؿ قبؿ اتخاذ قرار االعتراض،
 

 .، تككف إذف مخالفة لمدستكر140/99كبما أف المادة الثامنة مف القانكف رقـ 
 
 
 
 



 

في مادتو األكلى، يؤكد عمى المبدأ الدستكرم، المنصكص عنو في  140/99كبما أف القانكف 
داخميان كخارجيان بأم المادة الثامنة مف الدستكر، بنصيا عمى أف الحؽ في سرية التخابر الجارم 

كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ السمكية كالالسمكية، مصكف كفي حمى القانكف كال يخضع ألم نكع مف 
أنكاع التنصت أك المراقبة أك االعتراض أك اإلفشاء إال في الحاالت التي ينص عمييا ىذا القانكف 

 .كبكاسطة الكسائؿ التي عددىا كيحدد أصكليا
 

ة الخاصة لإلنساف، كاحتراـ خصكصيتو تعتبر مف المككنات األساسية لمحرية كبما أف حماية الحيا
الفردية التي كفميا الدستكر كال يجكز تقييدىا إال مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ العاـ كبما يؤمف 

 .الضمانات الكافية لممارسة ىذه الحرية
 

لفردية كاحتراـ الحياة أف ممارسة الحرية ا 140/99كبما أنو يتبيف مف مجمؿ نصكص القانكف 
كالمجمس ال يجد في ىذه النصكص، ما خال التي أكجب . الخاصة قد أحيطت بضمانات كافية
 .إبطاليا، ما يخالؼ أحكاـ الدستكر

 
 ؾ،ػػػػػػػػػػػػلذل

 :يقرر المجمس
 .كميان لمخالفتيا لمدستكر 140/99مف القانكف  15إبطاؿ المادة : أكالن 
 .كميان لمخالفتيا لمدستكر 140/99مف القانكف  16إبطاؿ المادة : ثانيان 
 .كميان لمخالفتيا لمدستكر 140/99إبطاؿ المادة الثامنة مف القانكف : ثالثان 
 .إبالغ ىذا القرار إلى المراجع المختصة كنشره في الجريدة الرسمية: رابعان 

 
 .1999قراران صدر في الرابع كالعشريف مف شير تشريف الثاني 

 
 :األعضاء
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