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تــمــهــيـــد
صادقت الجمهورية اللبنانية مبوجب القانون رقم  33تاريخ  2008/10/16عىل اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد ( )UNCACوأودعت وثائق املصادقة لدى األمني العام لألمم املتحدة يف تاريخ
 2009/4/22لتصبح ،منذ حينه ،دول ًة طرفًا يف االتفاقية التي تعترب أول معاهدة دولية تسلّط الضوء عىل
مفصلة.
موضوع اسرتداد األموال
وتخصص له مساحة واسعة وأحكا ًما ّ
ّ
من هنا ،وإدراكاً منها للحاجة إىل مقاربة أكرث شموالً وتنسيقاً للمسائل املتعلّقة باسرتداد األموال املتأتية
خاصا ،وتواصل عملها إلعداد ترشيعات
عن الفساد ،ت ُويل الجمهورية اللبنانية هذا املوضوع اهتام ًما ًّ
متخصصة بشأنه ،1وذلك يف إطار جهودها الهادفة إىل استكامل املنظومة الترشيعية للوقاية من الفساد
ومكافحته.
واستكامل للتدابري الرامية إىل تنفيذ «اتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد» ،وانسجا ًما
ً
يف هذا اإلطار،
مع جهود «الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» ،ال سيّام تلك املبذولة ملتابعة «إعالن
بريوت ملكافحة الفساد» للعام  ،2013بادرت وزارة العدل ،مبوجب القرار الصادر عن وزير العدل رقم
 1/78تاريخ  ،2015/6/24إىل إنشاء لجنة مختصة تتمثل إحدى مهامتها يف متابعة العمل عىل وضع دليل
للتعاون الدويل يف املسائل املتعلقة باسرتداد االموال يف هذا املجال بناء عىل ما سبق القيام به من أعامل
2
تحضريية ذات صلة.
يأيت هذا الدليل مثرة العمل الذي قامت به اللجنة املنوه عنها بالتعاون مع ممثلني عن هيئة التحقيق
الخاصة املنشأة لدى مرصف لبنان ومديرية الشؤون القانونية يف مرصف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم
املالية وتبييض األموال التابع لوحدة الرشطة القضائية يف قوى األمن الداخيل -وزارة الداخلية والبلديات.
إن اللجنة إذ توجه شكرا ً خاصاً للمرشوع اإلقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية
التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل دعمه املستمر لهذه املبادرة ،تأمل أن يشكل هذا الدليل إسها ًما
مفي ًدا يف الجهود اإلقليمية والدولية املستمرة ملكافحة الفساد ،وخطوة منوذجية لوضع األسس اآليلة إىل
مساعدة الدول عىل اسرتداد أموالها التي سلبت منها عن طريق الفساد.

مقدمة

 1تعمل وزراة العدل بالتعاون مع الجهات املعنية عىل إعداد مرشوع قانون متكامل حول اسرتداد األموال ومن ضمنه اقرتاح إلناطة صالحية إدارة األموال املتأتية عن الفساد
واملطلوب ردها بجهة محددة تنشأ خصيصاً لهذا الغرض.
 2ترتأس اللجنة املدير العام يف وزارة العدل ،وتتألف من القضاة بركان سعد والياس عيد وعامد سعيد ومحمد درباس وجاد معلوف ومارسيل باسيل ورنا عاكوم.
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مقدمة
يعكس هذا الدليل التزام الجمهورية اللبنانية بتفعيل التعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد بغية
تجريد املجرمني من أي عائدات وأصول ناتجة عن أعاملهم غري املرشوعة ،وترحب ،يف هذا السياق ،بجميع
الجهود الداعمة لتوثيق مختلف أنواع التعاون بني السلطات الوطنية والدولية املختصة يف القضايا ذات
الصلة بهدف تطوير املعرفة يف مختلف األنظمة القانونية املرعية اإلجراء ،وإقامة الثقة بني العاملني يف هذا
املجال ،وتيسري تبادل املعلومات وكل أشكال املساعدة القانونية املتبادلة.
تعترب الجمهورية اللبنانية أن مكافحة الفساد باتت تستلزم يف عرصنا الحارض تضافر الجهود الداخلية
املحلية من جهة ،وتعزيز التعاون عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي من جهة ثانية ،رد ًعا للمجرمني
والفاسدين ومن ًعا لهم من متتعهم بجنى أعاملهم غري املرشوعة ،وتجريدهم بالتايل من أي عائدات ميكن
أن يكونوا قد حققوها نتيجة لتلك األعامل.
بنا ًء عليه ،تعمل الجمهورية اللبنانية بشكل متواصل ودؤوب عىل تطوير أدواتها القانونية لتطبيق إتفاقية
األمم املتّحدة ملكافحة الفساد وجميع املواثيق العربية والدولية ذات الصلة ،وتسعى ضمن هذا التوجه
إىل وضع إطار عميل وآلية فاعلة للكشف عن األموال املتأتية عن الفساد وتتبع أثرها توصالً إىل تجميدها
وحجزها ومصادرتها وإعادتها إىل أصحابها الرشعيني ،مؤكد ًة تعاونها املستمر يف هذا املجال مع عدد
من الرشكاء الدوليني واإلقليميني ومنهم برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ ( )UNDPومكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات والجرمية ( )UNODCوالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (،)ACINET
ومجموعة العمل املايل يف الرشق األوسط وشاميل إفريقيا املينافاتف ( )MENAFATFومجموعة إغمونت
( ،)EGMONT GROUPإضافة إىل منظمة الرشطة الجنائية الدولية (.)INTERPOL
يلخص هذا الدليل القواعد املرعية اإلجراء التي ميكن االستناد إليها يف مختلف مراحل طلب اسرتداد
األموال يف إطار آلية عملية ال ترتقي إىل مرتبة القانون ،ريثام يصار إىل تضمني الترشيعات اللبنانية تنظيامً
متكامالً يف هذا الشأن ،كام يعرض الدليل ألهم قواعد البيانات التي ميكن االستناد إليها يف تعقب أثر
األموال أو األشخاص ،كام يقدم معلومات عملية عن اآلليات املتبعة للحصول عىل املساعدة القانونية من
جانب الجمهورية اللبنانية يف مجال اسرتداد األموال ،باإلضافة اىل الخطوات التي ميكن للدول الطالبة أن
تتخذها لطلب تلك املساعدة.
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يتضمن الدليل عىل وجه الخصوص أربعة أجزاء أساسية:
• الجزء األول :األساس القانوين لطلبات املساعدة القانونية املتعلقة باسرتداد األموال.
• الجزء الثاني :الجهات املعنيّة يف تلقي طلبات املساعدة القانونية املتعلقة باسرتداد األموال.
• الجزء الثالث :قواعد البيانات ذات الصلة.
• الجزء الرابع :طلبات املساعدة القانونية وإجراءاتها.
ألغراض هذا الدليل ،يقصد باملصطلحات القانونية الواردة أدناه ،أينام وردت يف هذا الدليل ،ما ييل:
• األموال :األموال املادية أو غري املادية ،املنقولة أو غري املنقولة ،امللموسة أو غري امللموسة ،واملستندات
والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك األموال أو وجود حق فيها.3
• الســرية المصرفية :مبوجب قانون رسية املصارف الصادر بتاريخ  ،1956/9/3باتت املصارف
واملؤسسات املالية العاملة عىل األرايض اللبنانية ملزمة بعدم كشف الرس املرصيف سواء حيال الجهات الخاصة
أو السلطات العامة ،قضائية كانت أم إدارية أم مالية ،إال يف حاالت حرصية حددها القانون ،نذكر منها عىل
سبيل املثال :
خطي من العميل أو ورثته.
أ .إذن ّ
ب .صدور حكم بإشهار افالس العميل.
ج .وجود نزاع قضايئ بني املرصف والعميل مبناسبة الروابط املرصف ّية.
د .وجود دعاوى تتعلَّق بجرمية اإلثراء غري املرشوع مبوحب القانون رقم 154
تاريخ .1999/11/27
ه .توقّف املرصف عن الدفع إذ ترفع يف هذة الحالة الرسيّة املرصف ّية عن حسابات
أعضاء مجلس اإلدارة واملفوضني بالتوقيع ومراقبي الحسابات.
و .اشتباه يف استخدام األموال لغاية تبييضها أو استعاملها يف متويل اإلرهاب وعندها ت ُرفع الرسيّ ُة
الخاصة املنشأة لدى مرصف لبنان لصالح املراجع القضائ ّية
املرصف ّية بقرا ٍر من هيئة التحقيق
ّ
املؤسسات املال ّية
ّ
املختصة والهيئة املرصف ّية العليا وذلك عن الحسابات املفتوحة لدى املصارف أو َّ
وفق البند  3من املادة  6من القانون املتعلق مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم 44
تاريخ .2015/11/24
 3التعريف املعتمد متفق مع ما جاء يف الفقرة (د) من املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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ز .تبادل املعلومات لغايات رضيبية (القانون رقم  ٥٥تاريخ .).٢٠١٦/١٠/٢٧
• االتفاقية :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أينام وردت يف هذا الدليل.
• أحكام /قرارات أجنبية :األحكام/القرارات الصادرة باسم سيادة غري السيادة اللبنانية.
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الجزء األول األساس القانوين لطلبات املساعدة القانونية:
تقدم الجمهورية اللبنانية املساعدة القانون ّية املتعلّقة باسرتداد األموال ألية جهة أجنب ّية طالبة وذلك
تنفيذا ً للموجبات امللقاة عىل عاتقها مبوجب املعاهدات املتعددة األطراف التي ترعى هذه املسألة،
ونذكر منها عىل سبيل املثال :االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب للعام  1998والتي أجيز للحكومة
اللبنانية االنضامم إليها مبوجب القانون رقم  57تاريخ  ،1999/3/31واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الجرمية املنظمة عرب الوطنية ( )UNTOCللعام  2000والتي أجيز للحكومة اللبنانية االنضامم إليها
مبوجب القانون رقم  680تاريخ  ،2005/8/24واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ()UNCAC
للعام  2003والتي أجيز للحكومة اللبنانية االنضامم إليها مبوجب القانون رقم  33تاريخ ،2008/10/16
واملعاهدة الدولية لقمع متويل اإلرهاب للعام  1999والتي أجيز للحكومة اللبنانية االنضامم إليها
مبوجب القانون رقم  53تاريخ .2015/11/24
كام ميكن للجهة األجنبية طالبة املساعدة االستناد إىل اتفاقيات ثنائ ّية مربمة ومصادق عليها وفقاً
لألصول بني الدولة التي تنتمي إليها والجمهورية اللبنانية ،ونذكر منها عىل سبيل املثال :االتفاقيات
الثنائية املوقعة مع كل من اململكة املتحدة يف العام  ،1922ومع سوريا يف العام  1951ومع األردن يف
العام  ،1954ومع إيطاليا يف العام  1972برشط عدم تعارض االتفاقية الثنائية مع أحكام قانون الرسية
املرصفية املعمول به يف لبنان.
عالو ًة عىل ما تق ّدم ،وانطالقاً من حرص الجمهورية اللبنانية عىل تأمني أفضل عالقات التعاون والثقة
مع الدول األجنبية وتوطيدها ،تستند طلبات املساعدة القانونية إىل مبدأ املجاملة الدولية ومبدأ
املعاملة باملثل.
ويف مطلق األحوال ،تجيز القوانني اللبنانية ،وفق ما سييل رشحه يف هذا الدليل ،وسندا ً لكل من قانوين
أصول املحاكامت املدن ّية والجزائية ،مثول الجهات األجنب ّية بواسطة ممثلها القانوين أمام املحاكم
اللبنان ّية ملقاضاة األشخاص املعنيني أو لتنفيذ القرارات القضائ ّية األجنب ّية أو لطلب اتخاذ التدابري
التحفظ ّية املناسبة أو لطلب الحصول عىل املعلومات.
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الجزء الثاين الجهات املعن ّية يف تلقي طلبات املساعدة القانونية:
• الفقرة األولى :وزارة العدل

4

وزارة العدل هي الجهة املركزية املختصة يف تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة مبا فيها تلك
املتعلقة باسرتداد األموال املتأتية عن الفساد والجرمية املنظمة العابرة للحدود.
تتلقى الوزارة طلبات املساعدة القانونية املتعلقة باسرتداد األموال عرب وزارة الخارجية واملغرتبني،5
وتحيلها ،بحسب األحوال ،إىل املراجع املختصة سواء النيابة العامة التمييزية 6أو املحاكم املدنية.
• الفقرة الثانية :هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان
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هي وحدة اإلخبار املايل يف لبنان املنشأة كهيئة معنوية مستقلة ذات طابع قضايئ مبوجب القانون
رقم  318الصادر بتاريخ  .2001/4/20هذا ،وقد تم توسيع صالحيات «الهيئة» مبوجب القانونني رقم
 32تاريخ  2008/10/16ورقم  44تاريخ  2015/11/24لتشمل الجرائم الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد.
وتشمل مهامها:
 -1تلقي اإلبالغات وطلبات املساعدة وإجراء التحقيقات يف العمليات التي يشتبه بأنها تشكل
جرائم تبييض أموال أو متويل إرهاب أو فساد وتقرير مدى جدية األدلة والقرائن عىل ارتكاب
هذه الجرائم أو إحداها واتخاذ القرار املناسب بشأنها ،وذلك من خالل إحدى الطريقتني التاليتني:

 4عنوان االتصال :وزارة العدل ،املديرية العامة يف وزارة العدل ،املتحف – طريق الشام ،شارع سامي الصلح ،بريوت ،لبنان:
Fax: +9611422963 - Website: www.justice.gov.lb - Email: directorgeneral@justice.gov.lb

 5هي القناة الدبلوماسية التي تتلقى الطلبات الواردة إىل الجمهورية اللبنانية مبا فيها طلبات املساعدة القانونية وتحيلها إىل الجهات اللبنانية املختصة .كام تتوىل إرسال األجوبة
الواردة إليها من الجهات اللبنانية املختصة إىل الجهات األجنبية الطالبة عرب القنوات الدبلوماسية.
 6تتوىل النيابة العامة التمييزية تحريك الدعوى العامة ،وإجراء التحقيقات مبارشة أو بواسطة الضابطة العدلية التي تتبع مبارشة لها وتعمل تحت إرشافها ووفقًا لتعليامتها.
يرتأس النائب العام لدى محكمة التمييز النيابة العامة التمييزية وتشمل سلطاته جميع النيابات العامة .تتلقى النيابة العامة التمييزية االستنابات القضائية وطلبات املساعدة
القانونية الواردة إليها من الجهات األجنبية بواسطة وزارة العدل .كام تتوىل تنفيذ التدابري االحرتازية املحكوم بها مبوجب األحكام الجزائية األجنبية وإعداد ملفات اسرتداد املجرمني
وإحالتها عىل وزير العدل مشفوعة بتقاريرها.
 7عنوان االتصال :شارع كامل جنبالط .ص.ب 11-5544 :.بريوت ،لبنان .هاتف - +961١1756701/8 :فاكس+961١1743999 :
bdlg0@bdl.gov.lb - chairman@sic.gov.lb - secretarygeneral@sic.gov.lb - website: www.sic.gov.lb
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أ -مبارشة من وحدة إخبار مايل أجنبية إىل هيئة التحقيق الخاصة املنشأة لدى مرصف
لبنان بصفتها وحدة اإلخبار املايل لدى الجمهورية اللبنانية عن طريق الربيد اإللكرتوين
اآلمن ملجموعة إغمونت أو عرب أي وسيلة أخرى معتمدة لدى «الهيئة» .وإن الهيئة ترسل
املعلومات املطلوبة عن حسابات مرصفية إىل وحدة اإلخبار املايل النظرية عىل سبيل العلم
فقط ،إال إذا تضمن الطلب بشكل رصيح عىل موافقة «الهيئة» عىل استعامل املعلومات
لغايات أخرى يجب تحديدها بوضوح يف منت الطلب.
ب -عرب النيابة العامة التمييزية الواردة إليها الطلبات من الجهات املبينة أدناه:
• وزارة العدل الواردة إليها طلبات املساعدة القانونية أو االستنابة القضائية
من وزارة الخارجية واملغرتبني.
• شعبة االتصال الدويل (.)INTERPOL BEIRUT
• ضباط االرتباط يف السفارات املعتمدة لدى الجمهورية اللبنانية مبوجب
كتاب يقدم إىل املديرية العامة لقوى األمن الداخيل بناء عىل إشارة النيابة
العامة التمييزية.
 -٢وضع إشارة عىل القيود والسجالت ،العائدة ألموال منقولة أو غري منقولة ،تفيد بأن هذه
األموال هي موضوع تحقيق من قبل «الهيئة» وتبقى هذه اإلشارة قامئة إىل حني زوال أسباب
الشبهات أو صدور قرار نهايئ بشأنها.
 -3لها أن تطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراءات احرتازية يف ما يتعلق باألموال املنقولة
وغري املنقولة التي ال يوجد بشأنها أية قيود أو سجالت بهدف تقييد الترصف بها وذلك لحني صدور
قرار قضايئ نهايئ بشأنها.
إن الفقرتني ( )٢و( )3تجدان محل تطبيقهام يف حال االشتباه بأن هذه األموال تتعلق بتبييض
أموال أو متويل إرهاب ،و/أو طيلة فرتة التجميد االحرتازي املوقت للحسابات و/أو العمليات
املشتبه بها كام هو منصوص عليه يف البند  /2/من املادة  /6/من القانون رقم  ،2015/44و/أو
طيلة فرتة التجميد النهايئ لهذه الحسابات و/أو العمليات كام هو منصوص عليه يف البند ( )3من
املادة عينها.
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كام للهيئة أن تطلب من األشخاص والجهات املعنية الرسمية والخاصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع
الترصف بأموال منقولة أو غري منقولة عائدة لألسامء املدرجة أو التي تدرج عىل اللوائح الوطنية
التي تصدرها السلطات اللبنانية املختصة أو أية لوائح أخرى تعممها مبوضوع اإلرهاب ومتويل
اإلرهاب واألعامل املرتبطة بهم .عىل األشخاص والجهات املعنية الرسمية الخاصة أن تستجيب
دون تأخري لهذا الطلب.
إن هيئة التحقيق الخاصة املنشأة لدى مرصف لبنان هي «الهيئة» الوحيدة املخولة صالحية تجميد
الحسابات املرصفية ورفع الرسية املرصفية عنها ،وذلك بعد استالمها وقبولها لطلبات املساعدة
الدولية تطبيقاً لالتفاقيات والقوانني املرعية اإلجراء املتعلقة مبكافحة الفساد ال سيام اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد ،وهي تقوم بالتجميد ورفع الرسية املرصفية لصالح املراجع القضائية املختصة
ولصالح الهيئة املرصفية العليا ممثلة بشخص رئيسها ،وذلك عن الحسابات املفتوحة لدى املصارف أو
املؤسسات املالية والتي يشتبه أنها استخدمت لغاية تبييض األموال أو متويل اإلرهاب.
• الفقرة الثالثة :مكتب مكافحـة الجرائم المالية وتبييض األموال في
وحدة الشرطة القضائية في قوى األمن الداخلي

باإلضافة إىل وزراة العدل وهيئة التحقيق الخاصة املنشأة لدى مرصف لبنان ،ميكن ملكتب مكافحة
الجرائم املالية وتبييض األموال يف وحدة الرشطة القضائية يف قوى األمن الداخيل أن يتلقى أيضاً طلب
معلومات من الدول األعضاء يف املنظمة الدولية للرشطة الجنائية ( )INTERPOLعرب املكتب املركزي
الوطني ومن شعب اتصال مجلس وزراء الداخية العرب عرب شعبة اتصال بريوت يف املديرية العامة
لقوى األمن الداخيل .مرد ذلك إىل أن الجمهورية اللبنانية ال تعتمد نظام التعاون املبارش بني أجهزة
الضابطة العدلية اللبنانية وتلك األجنبية ،وبالتايل ال تتلقى أجهزة الضابطة العدلية اللبنانية طلبات
مساعدة قانونية بصورة مبارشة.
كام ميكن التعاون وطلب املعلومات من قبل ضباط االرتباط يف السفارات املعتمدة يف الجمهورية
اللبنانية مبوجب كتاب يقدم إىل املديرية العامة لقوى األمن الداخيل وبعد أخذ موافقة النيابة العامة
التمييزية عىل إعطاء املعلومات املطلوبة.
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الجزء الثالث قواعد البيانات ذات الصلة:
مثة قواعد بيانات عديدة موجودة يف مختلف اإلدارات اللبنانية ميكن استخدامها يف اقتفاء أثر األموال
املطلوب اسرتدادها ،علامً أن بعضها متاح إلطالع الجمهور.

قاعدة البيانات
السجل التجاري
سجل الرشكات املدنية

الجهة املسؤولة
وزارة العدل

السجل العقاري
دائرة خدمات ومعلومات
املكلفني املركزية

متاحة إلطالع الجمهور
متاحة إلطالع الجمهور
متاحة إلطالع الجمهور

وزارة املالية

غري متاحة إلطالع الجمهور

مديرية الجامرك

غري متاحة إلطالع الجمهور

املديرية العامة للشؤون السياسية
والالجئني-قسم الجمعيات

غري متاحة إلطالع الجمهور

مصلحة تسجيل السيارات واآلليات

وزارة الداخلية والبلديات

وحدة الرشطة القضائية
مصلحة حامية امللكية الفكرية
مصلحة حامية امللكية
الصناعية والتجارية
سجل مرفأ تسجيل السفن

غري متاحة إلطالع الجمهور
غري متاحة إلطالع الجمهور

وزارة االقتصاد والتجارة

سجل التمثيل التجاري
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العلنية

متاحة إلطالع الجمهور
متاحة إلطالع الجمهور
متاحة إلطالع الجمهور
غري متاحة إلطالع الجمهور

سجل قيد املركبات الهوائية

وزارة األشغال
العامة والنقل

الوحدة اإلدارية لجمع
املعلومات املالية

هيئة التحقيق الخاصة
املنشأة لدى مرصف لبنان

غري متاحة إلطالع الجمهور

هيئة األسواق املالية

هيئة األسواق املالية

غري متاحة إلطالع الجمهور

ميد كلري

ميد كلري

غري متاحة إلطالع الجمهور

غري متاحة إلطالع الجمهور

الجزء الرابع طلبات املساعدة القانونية وإجراءاتها:
• الفقرة األولى :الشروط العامة
• البند األول :شكل الطلب

• كتاب رســــمي صادر عن الجهة املختصة يف البلد األجنبـــــي باللغة األجنبية ومرتجم إىل
اللغة العربية وموقّع توقي ًعا ح ًّيا من قبل الجهة األجنبية املختصة ومختوماً بختمها.
• يف حالة تقديم طلب إضايف أو طلب ملحق ،يجب ذكر تاريخ الطلب األسايس ومرجعه بوضوح.
• البند الثاني :مشتمالت الطلب
أوالً :الجهة الطالبة:

• تحديد الجهة الطالبة وصفتها.
• نقاط االتصال لدى الجهة الطالبة لتحديد كيفية االتصال بها.
ثانيًا :السند القانوني لتقديم الطلب:

تحديد السند القانوين لطلب املساعدة القانونية كام هو مبني يف الجزء األول من هذا الدليل،
كمعاهدة ثنائية مصادق عليها أو معاهدة متعددة األطراف داخلة حيز النفاذ أو مبدأ املعاملة
باملثل .يف هذه الحالة األخرية ،يجب تقديم ما يثبت رشعية التدابري املطلوبة من الجمهورية
اللبنانية بحسب قوانني الدولة األجنبية وبيان التزام سلطة تلك الدولة مببدأ املعاملة باملثل مع
سلطات الجمهورية اللبنانية.
ثالثًا :المعطيات الواقعية والقانونية:

عرض مفصل لوقائع القضية قيد التحقيق أو املحاكمة وتحديد نوع الجرائم املنسوبة إىل
األشخاص املعنيني وتبيان الصلة بينها وبني طلب املساعدة القانونية ،واإلشارة إىل األدلة الثبوتية
أو الشبهات املتوافرة التي تستند إليها الجهة األجنبية مقدمة الطلب ،كام تبيان الوصف
القانوين للمعطيات الواقعية وفقاً لقانون الدولة الطالبة.
8

 8انسجاماً مع نص املادة  ،/46/فقرة  ،/15/البند /ج /من االتفاقية.
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رابعًا :موضوع الطلب:

تحديد موضوع طلب املساعدة من السلطات اللبنانية املختصة وطبيعة الطلب بشكل واضح
كطلب معلومات أو مساعدة يف إجراءات تحقيقية أو االستامع إىل شهود أو اإلستعانة بخربة أو
تجميد حسابات مرصفية أو حجز أو مصادرة أموال إلخ  ،..واإلشارة بدقة إىل الغاية املرجوة من
الطلب والتدابري املطلوبة والوصف القانوين املنطبق عليها وفقاً لقانون الدولة الطالبة.
خامسًا :تحديد األشخاص المعنيين بالطلب:

تبيان هوية الشخص أو األشخاص املعنيني بأكرب قدر ممكن من الدقة ،مع جميع املعلومات
املتوافرة عنهم كاالسم الثاليث وإسم األم  ،واللقب والجنسية والعنوان (محل اإلقامة الثابت أو
املحتمل أو املرتقب) وتاريخ ومكان الوالدة وبيانات جواز السفر واملهنة واألسبقيات الجرمية الخ...

بالنسبة لألشخاص املعنويني ،تبيان عنوان املركز الرئييس والفروع ومكان وتاريخ التسجيل
وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني الكبار وأصحاب الحق االقتصادي الخ ،...وعناوينهم،
بأكرب قدر ممكن من الدقة.
سادسًا :تحديد األموال المشمولة بالطلب:

تبيان جميع املعلومات املتعلقة باألموال املشمولة بالطلب وصلتها باألشخاص املعنيني وبالجرم
املرتكب ،وما إذا كانت هذه األموال تشكل موضوع الجرمية أو وسيلتها أو نتيجتها.
• البند الثالث :مرفقات الطلب

• املستندات الرسمية أو النصوص القانونية التي تحدد بشكل واضح صفة الجهة الطالبة
وصالحيتها إلرسال طلب املساعدة القانونية.
• نسخة رسمية مصدقة عن الحكم الصادر عن الجهة األجنبية املختصة املسند إليه الطلب،
يف حال وجوده.
• نسخة عن النصوص القانونية األجنبية التي يستند إليها طلب املساعدة القانونية ،مبا يف
ذلك العقوبات واإلجراءات ذات الصلة يف القانون األجنبي للجهة الطالبة.
• حاالت رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية

علم بعدم إمكان االستجابة ،كلياً أو جزئياً ،لطلبها إذا كان من شأنه تهديد
ت ُحاط الجهة الطالبة ً
النظام العام أو املس مبصالح الجمهورية اللبنانية السيادية أو حقوق األشخاص الثالثني الحسني
النية .يف هذا اإلطار ،ترفض الطلبات التي تتضمن معلومات أو أدلة خارجة عن الجرم موضوع
الطلب.
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• الفقرة الثانية :أبرز أشكال المساعدة القانونية التي يمكن طلبها
واإلجراءات المتبعة لكل منها
		

تعرض البنود التالية ألبرز أنواع طلبات املساعدة القانونية التي ميكن للجهات األجنبية املختصة
تقدميها بهدف أو يف معرض اسرتداد األموال املتأتية عن الفساد واملوجودة يف نطاق السيادة اللبنانية،
كل من هذه الطلبات واإلجراءات الواجب اتباعها عند
تبي الجهات اللبنانية املختصة يف تلقي ٍّ
كام ّ
تقدميها وفقاً ألحكام القوانني اللبنانية.
• البند األول :طلب االستحصال على معلومات

يهدف هذا الطلب إىل االستحصال عىل معلومات حول األموال نقالً عن قواعد البيانات
املعتمدة لدى الجمهورية اللبنانية.
أوالً :بالنسبة للمعلومات عن األموال غير المودعة في المصارف:

ميكن للجهة األجنبية طلب مساعدة قانونية لالستحصال عىل معلومات محفوظة يف قواعد
البيانات .يقدم هذا الطلب إىل وزارة الخارجية واملغرتبني فتحيله إىل وزارة العدل التي تقوم
بإرساله إىل املرجع املختص.
ثانيًا :بالنسبة للمعلومات عن األموال المودعة في المصارف:

ميكن للجهة األجنبية التقدم بطلب استحصال عىل معلومات حول األموال املودعة يف املصارف
من هيئة التحقيق الخاصة املنشأة لدى مرصف لبنان عرب إحدى الطريقتني املشار إليهام يف
الفقرة الثانية من الجزء الثاين من هذا الدليل.
• البند الثاني :طلب مساعدة في إجراء تحقيق

تشمل طلبات املساعدة يف إجراء تحقيق :االستامع إىل أشخاص أو شهود ،أو االستعانة بالخربة
الفنية ،أو الكشف عىل موجودات أو ممتلكات أو عقارات ،أو التفتيش عىل مواقع ،وجميع
اإلجراءات األخرى املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من املادة ( )46من االتفاقية .يقدم الطلب
عرب القنوات الدبلوماسية إىل وزارة العدل التي تحيله إىل الجهات املختصة إلجراء املقتىض.
تتحمل الجهة األجنبية الطالبة جميع النفقات.
ميكن طلب املوافقة عىل حضور ممثلني عن الجهة األجنبية مقدمة طلب املساعدة القانونية
يف معرض تنفيذه ،وذلك بعد إبالغ السلطات اللبنانية املختصة بصورة دقيقة عن هوية هؤالء
املمثلني وصفتهم.
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• اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﺤﺠﺰ واﻟﻤﺼﺎدرة

ّﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ
ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣﻮال أو ﺣﺠﺰﻫﺎ أو ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ أو اﺳﱰدادﻫﺎ .وﻟﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ إﻣﺎ أن ﺗﺴﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ إﱃ
 ٩ﻣﻦ
ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ،وإﻣﺎ اﻟﺘﻘ ّﺪ

أوﻻً :اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أﺟﻨﺒﻲ:

ّ
اﳌﺪﻧﻴّﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰاﺋﻴّﺔ.
أ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻣﺪﻧﻲ أﺟﻨﺒﻲ:

ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ ١٠وﻓ ًﻘ
ً
ّ
ّﺔ ،١١ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة

أﺣﻜﺎم اﻟﴪﻳﺔ اﳌﴫﻓﻴﺔ.

أﻣﺎ إذا اﻗﱰن اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻴﺘﻤﺘﻊ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
.١٢

١١٥
٩
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺤﺎﻣﻲ.
١٠١٠
١٠
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 ١١ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ١٠١٠
اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ...
١٢
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﺳﻊ ﻣﺪاه ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮم ،وذﻟﻚ ﺳﻨﺪا ً
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ٍ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﱰاﻓﻊ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﴍط

ً ﻹﺟﺮاءات اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
١٠١٨

 ١٠١٩ﻳﺠﻮز أﺛﻨﺎء

أ 1-رشوط منح الصيغة التنفيذية للحكم األجنبي:13
• صدور الحكم عن قضاة مختصني بحسب قانون البلد الذي جرت فيه املحاكمة ،رشط
أال يكون اختصاصهم مقررا ً بالنظر إىل جنسية املدعي فقط ،ويف حال صدور حكمني
أجنبيني باسم سيادتني مختلفتني يف موضوع واحد وبني ذات الخصوم ،متنح الصيغة
التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناين لالختصاص الدويل.
• اكتساب الحكم قوة القضية املحكوم بها والقوة التنفيذيّة يف الدولة التي صدر باسمها.
غري أنه ميكن منح الصيغة التنفيذية لألحكام الرجائية ولألحكام املوقتة التي أصبحت
قابلة للتنفيذ يف الدولة املعنية.
• أن يكون املحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إىل الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.
• أن يكون الحكم صادرا ً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ األحكام اللبنانية عىل أراضيها
بعد إعطائها الصيغة التنفيذيّة.
• وأن ال يكون الحكم املطلوب تنفيذه مخالفاً النظام العام.
أ 2-مرفقات طلب منح الصيغة التنفيذ ّية للحكم األجنبي:14
• نسخة مصدقة حسب األصول عن الحكم األجنبي مستجمعة الرشوط التي تثبت
صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
• املستندات التي من شأنها أن تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية يف البلد
الذي صدر فيه.
• نسخة مصدقة عن االستحضار املوجه إىل الفريق الذي تخلف عن حضور املحاكمة وعن
وثيقة تبليغه أوراق املحاكمة إذا كان الحكم صادرا ً بالصورة الغيابية.

• ترجمة باللغة العربية مطابقة ألصل املستندات املدرجة أعاله ومصدقة وفقاً ألحكام
القانون اللبناين.

 13املادة  1014من قانون أصول املحاكامت املدنية.
 14م  /1017/من قانون أصول املحاكامت املدنية.
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أ 3-إجراءات تقديم الطلب:
يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية مبارشة بواسطة وكيل الجهة
األجنبيّة يف لبنان مبوجب عريضة إىل رئيس محكمة االستئناف املدنية التابع لها محل إقامة
املدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود األموال املراد التنفيذ عليها وإال فلرئيس محكمة
استئناف بريوت املدنية ،فيصدر الرئيس قرارا ً عىل العريضة بقبول الطلب أو برفضه.15
أ ٤-حاالت رفض منح الصيغة التنفيذية للقرار األجنبي:16
عىل املحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية يف الحاالت التالية:
• إذا كان قد صدر يف ذات النزاع الذي أدى إىل صدور الحكم األجنبي ،حكم نهايئ عن
القضاء اللبناين بني األطراف عينهم.
• إذا كانت ال تزال عالقة أمام القضاء اللبناين دعوى يف النزاع ذاته وبني الخصوم عينهم
تم تقدميها بتاريخ سابق للدعوى التي اقرتنت بالحكم األجنبي.
أ ٥-إجراءات تنفيذ القرار املقرتن بالصيغة التنفيذية:
تتوىل دائرة التنفيذ املختصة تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن املحاكم
األجنبية واملقرتنة بالصيغة التنفيذية.
إذا كان الحكم قاضياً مببالغ مالية ملصلحة املنفذ فيصار اىل حجز أموال املنفذ عليه متهيدا ً
لبيعها باملزاد العلني وإيفاء حقوق املحكوم له .كام ميكن تنفيذ األحكام والقرارات
املوقتة ال سيام قرارات الحجز رشط اكتسابها القوة التنفيذية يف الدولة التي صدرت عن
سلطتها واقرتانها بالصيغة التنفيذية يف لبنان .أما إذا كان الحكم األجنبي املطلوب تنفيذه
قاضياً بنقل ملكية أموال منقولة 17أو غري منقولة ،فإن رئيس دائرة التنفيذ يقرر تنفيذ
الحكم وفق منطوقه دون املرور مبرحلة الحجز.18
يف مطلق األحوال ،يقدم طلب تنفيذ الحكم األجنبي لدى رئيس دائرة التنفيذ املختص
الذي يصدر قرارا ً بالحجز عىل أموال املنفذ عليه ،وذلك انطالقاً من أن للدائن حق ارتهان
عام عىل جميع أموال املدين.
 15وتنص الفقرة الثانية من املادة  /1013/من قانون أصول املحاكامت املدنية عىل أنه يف حال صدور القرار بقبول الطلب وإعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمترضر االعرتاض عليه
أمام محكمة االستئناف يف مهلة ثالثني يوماً من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه .وإذا كان الحكم املعطى الصيغة التنفيذية قضائياً ومل يكن معجل التنفيذ
فإن مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كام يوقفه الطعن املقدم يف خالل املهلة.
ويف حال رفض الطلب يحق للطالب االعرتاض عىل قرار الرفض يف مهلة خمسة عرش يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة االستئناف.
يخضع القرار االستئنايف لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم االستئناف.
 16م /1016/من قانون أصول املحاكامت املدنية.
 17تحفظ قيودها وتوثق املعامالت الجارية بشأنها يف الدوائر الرسمية.
 18راجع الحقاً «البند الرابع :طلب رد األموال املتأتية عن الفساد» .
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تخضع األموال واملوجودات املودعة يف املصارف للرسية املرصفية وال ميكن حجزها إال
بعد رفع الرسية املرصفية عنها وفقاً للحاالت املنصوص عليها قانوناً.
ب -طلب تنفيذ قرار جزائي أجنبي:

مبقتىض املادة  1011من قانون أصول املحاكامت املدنية إن األحكام األجنبية الصادرة عن
القضاء الجزايئ أو اإلداري ال تنفذ إال يف ما يتعلق بالتدابري االحرتازية واإللزامات املدنية.
ميكن للحكم الجزايئ األجنبي أن يقيض بعقوبات جزائية .كام ميكن أن يقيض ،إضافة إىل العقوبات
الجزائية ،بتدابري احرتازية وإلزامات مدنية ،كالرد والعطل والرضر واملصادرة الشخصية.
إن العقوبات الجزائية املحكوم بها مبوجب حكم جزايئ أجنبي ال تنفذ يف لبنان احرتاماً ملبدأ
سيادة الجمهورية اللبنانية عىل أراضيها ،مبا يف ذلك املصادرة الشخصية غري املحكوم بها
ملصلحة املدعي.
• التدابري االحرتازية :إن التدابري االحرتازية ميكن تنفيذها يف لبنان بواسطة النيابة العامة
التمييزية وفقاً لألصول املنصوص عليها أعاله ،19وتدخل ضمنها املصادرة العينية.20
• اإللزامات املدنية :تنفذ رشط اقرتان الحكم القايض بها بالصيغة التنفيذية ،بواسطة دائرة
التنفيذ املختصة وفق الفقرات املشار إليها آنفاً .يدخل يف اإللزامات املدنية الرد والعطل
والرضر واملصادرة الشخصية فقط يف الحاالت املحكوم بها ملصلحة املدعي.21
ثانيًا :الطلبات غير المسندة إلى قرار قضائي أجنبي:

يجيز القانون اللبناين ألي شخص أجنبي (طبيعي أو معنوي) التقايض أمام املحاكم اللبنانيّة
وطلب اتخاذ التدابري االحتياطيّة التي تحفظ حقوقه.
ميكن للجهة األجنب ّية ،وبغياب أي قرار قضايئ أجنبي ،التقّدم مبارشة بواسطة وكيل لبناين
بالطلبات التالية:
أ -بالنسبة لألموال:

أ ١-طلبات الحجز االحتياطي:
ميكن ألية جهة أجنبية ،يف غياب أي قرار قضايئ أجنبي أو لبناين ،أن تتقدم بطلب من
23
رئيس دائرة التنفيذ املختص 22يف الجمهورية اللبنانية بشأن إلقاء الحجز االحتياطي

 19راجع الفقرة األوىل من الجزء الثاين من هذا الدليل.
 20إن املصادرة العينية هي مصادرة األشياء التي يكون صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعاملها غري مرشوع وفقاً للقانون اللبناين.
 21إن املصادرة الشخصية هي مصادرة جميع األشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة القرتافهام.
 22م  /830/فقرة أخرية من قانون أصول املحاكامت املدنية" :يكون االختصاص عند تنفيذ األسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر األوراق القابلة للتنفيذ مبارشة
للدائرة التابع لها مقام املنفذ عليه الحقيقي أو املختار أو محل سكنه إذا مل يكن له مقام ،أو مقام أحد املنفذ عليهم املتعددين ،أو املكان املعني لتنفيذ املوجب ،إال إذا تعلق
التنفيذ بعني منقولة أو غري منقولة فيكون االختصاص لدائرة التنفيذ يف املنطقة الكائنة فيها تلك العني .ويف حال تعدد األعيان واختالف األمكنة التي توجد فيها يكون االختصاص
للدائرة التي توجد يف منطقتها إحدى تلك األعيان .تطبق أحكام هذه املادة يف الحجز االحتياطي".
 23يهدف الحجز االحتياطي إىل تأمني حق طالب الحجز عىل األموال املحجوزة ويتم إلقاؤه لتأمني دين الحاجز متى اقتنع رئيس دائرة التنفيذ بأرجح ّيته.
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عىل أموال منقولة أو غري منقولة متحصلة عن الفساد موجودة يف لبنان.24
يسقط الحجز االحتياطي بعد انقضاء مهلة خمسة أيام عىل إلقائه ما مل يكن طالب
التنفيذ قد تقدم بدعوى إلثبات الدين سواء أمام املحاكم األجنبية أو اللبنانية أو أبرز
سندا ً تنفيذياً خالل املهلة املذكورة.
أ 2-طلبات ضبط موجودات أو منع الترصف بأموال أو فرض حراسة قضائية عىل أموال:
يختص قايض األمور املستعجلة يف اتخاذ التدابري املستعجلة يف املسائل املدن ّية والتجاريّة
دون التع ّرض ألصل الحق وله اتخاذ التدابري املوقتة واالحتياطية التي من شأنها حفظ
رصف بها ونقلها لفرتة محددة أو وضع
الحقوق ومنع الرضر كضبط املوجودات ومنع الت ّ
األختام وجرد املوجودات أو فرض الحراسة القضائية وبيع األموال القابلة للتلف.

ميكن بالتايل اللجوء مبارشة إىل قايض األمور املستعجلة املختص 25الستصدار قرار موقّت
رصف بها أو التع ّرض لها لحني
بجرد األموال أو وصفها أو ضبطها ومنع نقلها أو الت ّ
صدور قرار قضايئ نهايئ عن املحكمة املختصة .كام ميكن استصدار قرار من قايض األمور
املستعجلة بنزع األموال من يد حائزها ووضعها تحت الحراسة القضائ ّية بعهدة شخص
يع ّينه القايض للمحافظة عليها بصورة موقّتة .كام ميكن استصدار قرار من قايض األمور
املستعجلة لتعيني خبري للكشف عىل األموال ومعاينتها أو ضبط وقائع يخىش زوال
دليلها .هذا ،مع مراعاة أحكام الرسية املرصفية يف هذا اإلطار.
أ ٣-طلبات استصدار قرارات مدنية أو جزائية:
ميكن يف مطلق األحوال ،ألية جهة أجنب ّية ،وبغياب أي قرار قضايئ أجنبي ،املداعاة
أمام املحاكم اللبنان ّية ،26املدنية أو الجزائية ،يف حال أعلنت اختصاصها وفقاً لقواعد
االختصاص الدويل املنصوص عليها يف قانون أصول املحاكامت املدن ّية أو قانون العقوبات
واستصدار قرار يجري تنفيذه الحقاً وفقاً لألصول املشار إليها أعاله.
ب -بالنسبة للحسابات المصرفية والموجودات المودعة لدى المصارف:

ميكن للجهة األجنبية التقدم بطلب تجميد حسابات وموجودات مرصفية من هيئة التحقيق
الخاصة املنشأة لدى مرصف لبنان وفقاً ملا صار بيانه يف الفقرة الثانية من الجزء الثاين من
هذا الدليل.
 24انسجاماً مع البند «ب» من الفقرة الثالثة من املادة  / 54 /من االتفاقية.
املختص مكانياً هو القايض الذي يقع ضمن نطاقه التدبري املطلوب اتخاذه أو محل إقامة الشخص املعني أو املال املطلوب ضبطه.
 25قايض األمور املستعجلة
ّ
 26انسجاماً مع املادة  /53/من االتفاقية.
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• البند الرابع :طلب رد األموال المتأتية عن الفساد:

ال ميكن للجهة األجنبية املطالبة باسرتداد أية أموال موجودة عىل األرايض اللبنانية إال مبوجب
حكم قضايئ قابل للتنفيذ ،سواء أكان أجنبياً 27أم لبنانياً.
إذا كان الحكم املطلوب تنفيذه قاضياً برد أموال منقولة أو غري منقولة فإن رئيس دائرة التنفيذ
يقرر تنفيذ الحكم وفق منطوقه ،ويقوم بنقل امللكية وفقًا لألصول املت ّبعة بالنسبة لكل نوع
من األموال بعد تسديد الرسوم والنفقات .هذا مع مراعاة أحكام الرسية املرصفية يف هذا
اإلطار.28
أما إذا كان الحكم املطلوب تنفيذه قاض ًيا بتعويضات نقدية ،فيعمد إىل حجز أموال املنفذ عليه
وفق أصول الحجز املشار إليها أعاله متهيدا ً لبيعها باملزاد العلني وإيفاء حقوق املحكوم له من
مثن املبيع ،مع مراعاة أحكام الرسية املرصفية يف هذا اإلطار.
وفقاً للامدة  /14/من قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم  44تاريخ
 ،2015/11/24تصادر ملصلحة الدولة اللبنانية األموال املنقولة وغري املنقولة التي يثبت مبوجب
حكم نهايئ أنها متعلقة بجرمية تبييض أموال أو متويل إرهاب أو محصلة بنتيجتها ما مل يثبت
أصحابها ،قضائياً ،حقوقهم الرشعية بشأنها ،وميكن اقتسام األموال التي جرت مصادرتها مع
دول أخرى عندما تكون املصادرة ناتجة بصورة مبارشة عن تحقيقات أو تعاون منسق جرى بني
السلطات اللبنانية املعنية وبني الجهة أو الجهات األجنبية املعنية.
• الفقرة الثالثة :إدارة األموال المطلوب استردادها

ميكن إخضاع األموال املطلوب اسرتدادها للحراسة القضائية مبوجب قرار قضايئ يصدر عن املرجع
املختص بحسب كل حالة.
يقوم الحارس القضايئ مبه ّمة حفظ األموال وإدارتها موقّتًا ومنع ترضرها أو إتالفها تحت إرشاف
املحكمة التي عينته .تتحمل الجهة املستفيدة من الحراسة النفقات كافة ،وميكن اقتطاع هذه النفقات
مبارشة من ريع األموال موضوع الحراسة ،يف حال وجوده.

 27يشرتط اقرتان الحكم األجنبي بالصيغة التنفيذية وفقاً لألصول املنصوص عليها قانوناً.
 28ال سيام صالحية هيئة التحقيق الخاصة املنشأة لدى مرصف لبنان لجهة تقرير رفع الرسية املرصفية وتجميد الحسابات املرصفية والخزائن الحديدية واملوجودات املرصفية
األخرى متهيدا ً التخاذ القرار املناسب عند إلغاء قرار تجميدها (حجزها أو مصادرتها أو إعادتها أو تحريرها).
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