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مقابلة

جريصاتي: ال قيود على رئيس الجمهورية
في إصدار العفو الخاص

ورد يف الفصل الرابع من الدستور اللبناين تحت عنوان "السلطة االجرائية - صالحيات رئيس الجمهورية"، يف املادة 53 البند 
التاسع تحديدا، ان رئيس الجمهورية "مينح العفو الخاص مبرسوم، اما العفو الشامل فال مينح اال بقانون"

هي  الدستور،  وفق  الخاص،  العفو  صالحية 
الجمهورية  رئيس  بشخص  لصيقة  صالحية 
الذي يطلع عىل معطيات امللف ويقدر عنارصه 
ويتخذ قراره يف ضوئها. لذلك، مل يول الدستور 
العفو،  لجنة  وهي  متخصصة،  قضائية  لجنة 
صالحية بت طلبات العفو نهائيا، بل اوىل هذه 
الصالحية رئيس الجمهورية، بحيث انحرص دور 
ال  وبالتايل  اال.  ليس  الرأي  بابداء  العفو  لجنة 
ميكن استهداف رئيس الجمهورية بالصالحيات 
اللصيقة بشخصه، السيام طلب اعادة النظر يف 
العفو  ومنح  اللبنانية  الجنسية  ومنح  القوانني 

الخاص.
يختلط االمر عىل كثريين يف التفريق بني العفو 
العام والعفو الخاص، لجهة حدود الصالحيات 
الواجب  والرشوط  بها،  املخصوصة  والجهة 
بأحد  العفو  صدور  عن  يرتتب  وما  اتباعها، 

نوعيه.
السلطة  عن  يصدر  الذي  هو  العام  العفو 
الترشيعية الزالة الصفة الجرمية عن فعل هو 
فيصبح  القانون،  عليها  يعاقب  ذاته جرمية  يف 
العفو  يرسي  وال  اصال،  يجرم  مل  كأنه  الفعل 
بالذات،  يعينها  التي  الجرائم  عىل  اال  العام 
والتي تكون قد وقعت قبل صدوره، فاذا كانت 
وبقيت  املستمرة  الجرائم  املعينة من  الجرمية 
فال  العفو،  قانون  صدور  بعد  االستمرار  حالة 

تستفيد منه. 
الصفة  محو  اىل  يؤدي  العام  العفو  ان  كام 
ارتكاب  بعد  صدر  واذا  الفعل،  عن  الجرمية 
يجوز  فال  جزائية،  مالحقة  اي  وقبل  الجرمية 
يف  العام  العفو  صدر  اذا  اما  الفاعل.  مالحقة 
العامة  الدعوى  فان  الدعوى،  يف  النظر  اثناء 
من  الشخصية  الدعوة  تبقى  بينام  تنقيض، 
صالحية املحكمة الواضعة يدها عليها. ويف حال 
صدر العفو العام بعد صدور الحكم، مربما كان 
او غري مربم، فانه يزيل االثار الجزائية للحكم، 

فتسقط كل عقوبة اصلية او فرعية او اضافية. 
والتدابري  االحرتازية  التدابري  يشمل  ال  لكنه 
رصاحة  العفو  قانون  نص  اذا  اال  االصالحية 
عىل ذلك، وال ترد الغرامات املستوفاة واالشياء 
املستقبل،  يف  بالحكم  يعتد  وال  املصادرة، 
ويشطب من السجل العديل من دون حاجة اىل 
اعادة االعتبار. علام ان املرجع الصالح لتطبيق 
وقد  العامة.  النيابة  هو  العام  العفو  قانون 
يشمل العفو العام بعض الجرائم كليا ويخفض 
عقوبة البعض االخر اىل النصف او الربع، وقد 

يشمل العفو العام اشخاصا محددين. 
ابرز قوانني العفو العام التي صدرت يف لبنان 
منذ االستقالل اىل يومنا الحارض فهي، القانون 
الذي صدر يف 24 كانون االول 1958، والقانون 
الذي صدر يف 17 شباط 1969. لكن اهم قانون 
بعد  عفو عام  صدر يف 26 آب 1991  وجاء 
الحرب االهلية، فيام تركت املادة التاسعة من 
من  املزيد  امام  مفتوحا  الباب  القانون  هذا 
عن  محددين  افرد  ملصلحة  العفو  امكانات 
من  وذلك  االهلية،  الحرب  يف  ارتكبت  جرائم 
ملدة  استثنائية  سلطة  الحكومة  اعطاء  خالل 
عفو  الصدار  به  العمل  تاريخ  من  بدءا  سنة 
العام مبوجب مرسوم  العفو  خاص له مفاعيل 
يتخذ يف مجلس الوزراء عن كل شخص محكوم 
العفو،  هذا  من  املستثناة  بالجرائم  مالحق  او 
الواقعة عىل امن الدولة الداخيل او الخارجي 
واملرتكبة قبل 28 آذار 1991، واستنادا اىل ذلك 
صدرت مراسيم عدة بني العامني 1991 و2005. 
رئيس  يتخذه  اجراء  فهو  الخاص،  العفو  اما 
الدولة بعد استطالع رأي لجنة العفو، ملصلحة 
من  يستفيد  وال  مربمة،  بصورة  حكم  من 
يؤثر  وال  باسمه،  صدر  من  اال  الخاص  العفو 
هذا العفو عىل حكم االدانة الذي يظل قامئا 
الخاص  العفو  يشمل  وال  العقوبة،  باستثناء 
والتدابري  االضافية  او  الفرعية  العقوبات 

عقوبة  اىل  باالضافة  بها  املقيض  االحرتازية 
اصلية، اال مبوجب نص رصيح يف املرسوم الذي 
يكن  مل  من  الخاص  بالعفو  ُيشمل  ال  مينحه. 
التنفيذ  ان وقف  عليه حكم مربم، كام  صدر 
نيل  دون  يحوالن  ال  النافذ  الحكم  ووقف 
العفو الخاص. كذلك ال ميكن للمحكوم عليه 
الذي  الخاص،  العفو  ان يرفض االستفادة من 
واالهم  اكرث،  او  رشط  عىل  تعليقه  يجوز  ال 
ان العفو الخاص ال يسقط الحكم بل يسقط 
مفاعيل  سائر  تستمر  بينام  فقط،  العقوبة 
عند  بالحكم  فيعتد  واثاره،  الجزايئ  الحكم 
ارتكاب جرمية جديدة او العامل وقف التنفيذ 
واعادة االعتبار والتكرار واعتياد الجرائم. كام 
عليه  املحكوم  الخاص،  العفو  منحة  يفقد 
تعرضه  ارتكاب جرمية  عىل  ثانية  اقدم  الذي 
لعقوبات التكرار، او ثبت عليه بحكم قضايئ 
يف  عليه  املفروضة  الواجبات  باحد  اخل  انه 

مرسوم العفو الخاص. 
مطلقة  سيدة  نفسها  كورونا  جائحة  فرضت 
امتثل لكل ما يتصل برشوط  الذي  العامل  عىل 
الوقاية منها، االمر الذي انعكس عىل كل اوجه 
الحياة يف مختلف انحاء العامل، ونتيجة املخاطر 
طرحت  الفريوس،  انتشار  رسعة  من  املتأتية 
مسألة اكتظاظ السجون ومراكز التوقيف، ألن 
تسجيل اول اصابة يف احد السجون يعترب اعالنا 
بأن كارثة حلت، االمر الذي دفع املسؤولني اىل 
البحث عن السبل الكفيلة بالحد من االكتظاظ 
اىل  الذهاب  اعتمدت  التي  التوجهات  ومن 
تشمل  بحيث  مراحل  عىل  خاص  عفو  اصدار 
وفق  بجنحة  محكوم   300 نحو  دفعة  كل 
اعداد  العفو  لجنة  اىل  واوكل  واضحة،  رشوط 
اللوائح التي يعود اىل رئيس الجمهورية العامد 

ميشال عون القرار النهايئ يف شأنها.
الخاص،  للعفو  الدستوري  االطار  لالضاءة عىل 
اىل  جريصايت  سليم  السابق  الوزير  تحدث 

دستوري،  كخبري  موقعه  من  العام"  "االمن 
شارحا كل املعطيات املتصلة به. 

الخاص صالحية  العفو  يكون  ان  اهمية  ما   ■
مخصصة برئيس الجمهورية؟

الجمهورية  لرئيس  محفوظ  الخاص  العفو   □
ان  عىل  الدولة،  رئاسة  الدستور  يف  بتوليته 
ميارس هذه الصالحية باستنسابه وتقديره وبعد 
ان  حتى  الطلب.  ملف  محتويات  عىل  االطالع 
باملادة 53  العفو منحه مبرسوم عمال  قرر منح 
التوقيع  يف  معه  يشرتك  ان  عىل  الدستور،  من 
من   54 باملادة  عمال  الحكومة  رئيس  عليه 
الدستور. اما العفو العام فهو يحتاج اىل قانون 
يقره مجلس النواب عمال باملادة 53 ذاتها من 
الدستور. لكن ان يتوىل رئيس الجمهورية هذه 
الصالحية، مرده اىل انه املؤمتن عىل دستور االمة 
رئيس  فهو  بقسمه،  عمال  وقوانينها  اللبنانية 
الدولة والعفو الخاص يدخل دامئا يف اختصاص 
الرئاسية  االنظمة  يف  الدولة  رئاسة  يتوىل  من 
نظامنا  هو  ما  عىل  الدميوقراطية  الربملانية  او 
الرئيس  يسمى  تقليديا،  اللبناين.  الدستوري 
القايض االول، يف ضوء سلطة التقرير والتحكيم 

املناطة به عىل مستويات مختلفة يف الدساتري.

هذه  الجمهورية  رئيس  يستخدم  متى   ■
الصالحية الدستورية؟

الجمهورية هذه الصالحية  □ يستخدم رئيس 
عندما يتصل به طلب العفو من وزير العدل.

صالحية  الجمهورية  رئيس  يستخدم  ملاذا   ■
اصدار العفو الخاص؟

لتخفيف  الصالحية  هذه  الرئيس  يستخدم   □
العقوبة او العفو عنها كليا.

■ ما هي الرشوط واملعايري التي يجب تحققها 
الصدار العفو الخاص؟

ملف  محتويات  تفرضها  واملعايري  الرشوط   □
طلب العفو، اال ان رئيس الجمهورية غالبا ما 

يأخذ برأي لجنة العفو القضائية.

االسباب  من  كورونا  جائحة  تعترب  هل   ■
عن  خاص  عفو  اصدار  توجب  التي  القاهرة 

محكومني وموقوفني؟

- العفو الخاص عفو اسمي، وبالتايل يجب ان 
للعفو  تقرتح  التي  االسامء  العدل  وزير  يحيل 
ما  يف  اما  العفو.  لجنة  برأي  مصحوبة  الخاص 
يختص بجائحة كورونا، فهي تشكل قوة قاهرة 
باملفهوم القانوين واالجتهادي، اال انه قد تتوافر 
معها مربرات واسباب موضوعية من شأنها ان 
قوة  مثة  ان  اعتبار  اىل  القرار  بيده  من  تحمل 
مثال،  الالزمة.  التدابري  اتخاذ  اىل  تدعوه  قاهرة 
يكون عامال من  قد  السجون  االكتظاظ يف  ان 
عوامل انتقال عدوى وباء كورونا، ما يدعو اىل 
معيار  االكتظاظ.  هذا  ملعالجة  قرارات  اتخاذ 
ومساويا  موضوعيا  يكون  ان  يجب  العفو 
ولعل  سجنية،  محكومية  ينفذ  من  جميع  بني 
املعيار االمثل هو النسبية اي خفض كل عقوبة 
الجنح ونسبة اقل يف  سجنية بنسبة معينة يف 

الجنايات مثال.

استخدام  اىل  الذهاب  حدود  هي  ما   ■
الصالحية الدستورية باصدار العفو الخاص؟

عاما.  عفوا  ليس  الخاص  العفو  ان  اكرر   □
الجمهورية ويستنسبها  رئيس  يقدرها  حدوده 

يف ضوء املعطيات وامللفات املعروضة عليه.

■ هل هناك قيود معينة عىل رئيس الجمهورية 
يف استخدام هذه الصالحية، ام انها صالحية غري 

مرشوطة؟
يف  الجمهورية  رئيس  عىل  قيود  من  ليس   □
اآلليات  الخاص، سوى  العفو  مامرسة صالحية 

القانونية التصال طلبات العفو به.

■ بالعودة اىل ما صدر من عفو خاص يتبني 
يعود  ماذا  اىل  اليه،  اللجوء  يتم  ما  نادرا  انه 

السبب؟
□ ال يوجد اي سبب. جل ما يف االمر ان رئيس 
تصله  التي  العفو  ينظر يف طلبات  الجمهورية 
املوجبة  االسباب  عىل  وبناء  منتظمة،  بطريقة 

والتقييامت املرفقة يتخذ القرار املناسب.

الصالحية  عون  الرئيس  سيستخدم  هل   ■
الدستورية باصدار عفو خاص؟

□ االمر مرتوك لرئيس الجمهورية يف كل حني 
يف موضوع اصدار عفو خاص عندما تتصل به 

الطلبات املوثقة.

الوزير السابق سليم جريصايت.

العفو الخاص محفوظ 
بتوليته  الجمهورية  لرئيس 

في الدستور رئاسة الدولة

داود رمال
aborami20@hotmail.com


