
 یرمي إلى صون الحق بسریة المخابرات التي تجري بواسطة أیة وسیلة من وسائل االتصال
 

 قانون رقم 140 - صادر في 27/10/1999
 
 
 

 أقر مجلس النواب،
 وینشر رئیس الجمهوریة القانون التالي نصه:

 
 

 أوًال: أحكام عامة
 
 
 

 المادة 1- الحق في سریة التخابر الجاري داخلیًا وخارجیًا بأي وسیلة من وسائل االتصال السلكیة أو
 الالسلكیة (األجهزة الهاتفیة الثابتة، واألجهزة المنقولة بجمیع أنواعها بما فیها الخلیوي، والفاكس،

 والبرید االلكتروني...) مصون وفي حمى القانون وال یخضع ألي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة
 أو االعتراض أو االفشاء إال في الحاالت التي ینص علیها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي یحددها

 ویحدد أصولها.
 
 

 ثانیًا: في اعتراض المخابرات بناء على قرار قضائي
 
 
 

 المادة 2- في حاالت الضرورة القصوى، لقاضي التحقیق األول في كل محافظة اما عفوا أو بناء لطلب
 خطي من القاضي المكلف بالتحقیق، أن یقرر اعتراض المخابرات التي تجري بواسطة أي من وسائل

 االتصال المبینة في المادة األولى من هذا القانون، وذلك في كل مالحقة بجرم یعاقب علیه بالحرمان
 من الحریة لمدة ال تقل عن سنة.

 یكون القرار خطیًا ومعلال، وال یقبل أي طریق من طرق الطعن.
 
 

 المادة 3- یحدد القرار القاضي االعتراض وسیلة االتصال التي یتنازلها االجراء والجرم موضوع
 المالحقة أو التحقیق والمدة التي تتم خاللها عملیة االعتراض، على أال ال تتجاوز هذه المدة الشهرین،

 وعلى أن تكون قابلة للتمدید إال وفق األصول والشروط عینها.
 
 

 المادة 4- یجري اعتراض المخابرات وتسجیلها ووضع محضر بمضمونها من قبل موظف الضابطة
 العدلیة المكلف وفقًا لألصول وذلك تحت سلطة القاضي الصادر عنه القرار ورقابته وإشرافه.



 
 

 المادة 5- یتوجب على جمیع العاملین لدى الجهات المعنیة بموضوع وسائل االتصال في القطاعین
 العام والخاص المعاونة في تنفیذ القرار القاضي باالعتراض.

 
 

 المادة 6- ینظم القاضي الصادر عنه القرار أو موظف الضابطة العدلیة المكلف محضرًا بعملیة
 االعتراض، یتضمن تاریخ وتوقیت بدء االعتراض وانتهائه وتسجیله. كما ینظم محضرًا یتضمن

 المعلومات ذات العالقة بالموضوع.
 یوضع التسجیل في غالف یقفل ویختم بختام القاضي المختص وفقًا لألصول.

 
 

 المادة 7- یتلف التسجیل بناء على قرار النائب العام لدى محكمة التمییز بعد انقضاء مهلة مرور الزمن
 على دعوى الحق العام.

 ینظم محضر بعملیة اتالف التسجیل.
 
 

 المادة 8- أبطلت هذه المادة وفقا لقرار المجلس الدستوري الصادر في 24/11/1999
 نص المادة : ال یجوز اعتراض المخابرات التي یجریها المحامون إال بعد اعالم نقیب المحامین

 والتثبت من أن المحامي المقصود ارتكب أو شارك في ارتكاب جنایة أو جنحة.
 

 ثالثًا: في اعتراض المخابرات بناء على قرار إداري
 
 
 

 المادة 9- لكل من وزیر الدفاع الوطني ووزیر الداخلیة ان یجیز اعتراض المخابرات بموجب قرار
 خطي معلل وبعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، وذلك في سبیل جمع معلومات ترمي إلى مكافحة

 اإلرهاب، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المنظمة.
 یحدد القرار وسیلة االتصال موضوع اإلجراء، والمعلومات التي یقتضي ضبطها، والمدة التي تتم

 خاللها عملیة االعتراض، على أن ال تتجاوز هذه المدة الشهرین، وعلى أن ال تكون قابلة للتمدید إال
 وفق األصول والشروط عینها.

 
 

 المادة 10- یتوجب على جمیع العاملین لدى الجهات المعنیة بموضوع وسائل االتصال في القطاعین
 العام والخاص المعاونة في تنفیذ القرار القاضي باالعتراض.

 
 

 المادة 11- تنظم األجهزة المكلفة محضرًا بعملیة االعتراض یتضمن تاریخ وتوقیت بدء االعتراض
 وانتهائه وتسجیله. كما تنظم محضرًا یتضمن المعلومات ذات العالقة بالموضوع. تبلغ نسخة عن



 المحضر إلى كل من رئیس مجلس الوزراء والوزیر المختص.
 
 

 المادة 12- یتلف التسجیل بعد انقضاء ثالثة أشهر على تنظیم محضر المعلومات ما لم تقرر السلطة
 اآلمرة باالعتراض االحتفاظ به لمدة مماثلة وفق األصول والشروط ذاتها.

 ینظم محضر بعملیة اتالف التسجیل.
 
 

 المادة 13- یمسك لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلیة سجل تدون
 فیه كل عملیة تجري بناء على قرار إداري، ال سیما تاریخ بدئها وانتهائها.

 
 

 رابعًا: أحكام مشتركة
 
 
 

 المادة 14- تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البرید واالتصاالت السلكیة
 والالسلكیة والدفاع الوطني والداخلیة، األماكن التي یجوز فیها القیام باعتراض المخابرات وتسجیلها.

 
 

 المادة 15- معدلة وفقّا للقانون رقم 158 الصادر في 27/12/2000
 ال یجوز اعتراض المخابرات التي یجریها الرؤساء والنواب والوزراء بموجب قرار إداري.

 
 أبطلت هذه المادة وفقا لقرار المجلس الدستوري الصادر في 24/11/1999

 
 

 المادة 16- معدلة وفقّا للقانون رقم 158 الصادر في 27/12/2000
 تنشأ هیئة مستقلة من الرئیس االول لمحكمة التمییز ورئیس مجلس شورى الدولة ورئیس دیوان

 المحاسبة تناط بها صالحیة التثبت من قانونیة االجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء
 على قرار اداري. ویترأس الهیئة القاضي االعلى درجة.

 تبلغ الهیئة قرارات اعتراض المخابرات المتخذة بموجب قرار اداري خالل ثمانیة واربعین ساعة من
 صدورها.

 یعود للهیئة، خالل مهلة سبعة ایام من تاریخ التبلغ، النظر في قانونیة االعتراض وعند الضرورة
 ابالغ رایها بشانه الى كل من رئیس مجلس الوزراء والوزیر المختص.

 ویعود لها النظر في قانونیة االعتراض بناء على مراجعة كل ذي مصلحة وفق االصول ذاتها وذلك
 خالل مهلة سبعة ایام من تاریخ تقدیم المراجعة.

 یكون للهیئة او لمن تنتدبه من اعضائها اوسع الصالحیات الجراء التحقیقات الالزمة مع الجهة االمنیة
 واالداریة والفنیة المختصة، ومع مؤسسات القطاع الخاص المعنیة بموضوع وسائل االتصال ، ولها

 الحق في اجراء الكشف الحسي واالستعانة بمن تشاء من اهل الخبرة مهما كانت درجة سریتها.



 تضع الهیئة تقریرا سنویًا یتضمن بیانا بخالصة اعمالها وباقتراحاتها ، یرفع الى كل من رئیس
 الجمهوریة ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء.

 یحدد نظام عمل الهیئة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئیس مجلس الوزراء.
 

 أبطلت هذه المادة وفقا لقرار المجلس الدستوري الصادر في 24/11/1999
 
 

 المادة 17- یعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من خمسین إلى مئة ملیون لیرة لبنانیة
 كل شخص یعترض أي مخابرة خالفًا ألحكام هذا القانون.

 یعاقب بالعقوبة عینها كل من حرض أو اشترك أو تدخل في الجرم أو استنسخ أو احتفظ أو أفشى
 معلومات استحصل علیها لدى اعتراض المخابرات بناء على تكلیف السلطات المختصة أو أقدم على

 اعتراض المخابرات في غیر األماكن المحددة في قرار االعتراض.
 
 

 المادة 18- تسري مهلة مرور الزمن على الجرائم المنصوص علیها في المادة السابعة عشرة من هذا
 القانون اعتبارًا من تاریخ اكتشاف الجرم، وال یحول دون المالحقة ترك الموظف أو األجیر أو

 المستخدم عمله.
 
 

  المادة 19- خالفًا ألي نص آخر، تنظر المحاكم العدلیة في الجرائم المنصوص علیها في
 المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

 
 

 المادة 20- تبقى القوة الثبوتیة للمحاضر المنظمة وفقًا لألصول خاضعة لقواعد االثبات العامة.
 
 

 المادة 21- تلغى النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون أو المتعارضة مع أحكامه.
 
 

 المادة 22- یعمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
 

 بعبدا في 27 تشرین األول 1999
 اإلمضاء: أمیل لحود

 صدر عن رئیس الجمهوریة
 رئیس مجلس الوزراء
 اإلمضاء: سلیم الحص

 رئیس مجلس الوزراء
 اإلمضاء: سلیم الحص


