
 

  ير ف الل  لن اللاا   ف  ملل اللواا المصفة  الممصلحة لطل   إبطال العأمال     ن  اقتراح قانو الموضوع:
الدإارية.

      ن نظام  ملل شورى الد لة  /      106     /  تعديل المادإة

:فقرة ثانية من نظام مجلس شورىى الدولة وتصبح كما يلي⁄  106 يُعّدل نص المادة ⁄  : ادإة أ لل

 بإلبب تجاوز حد الللطة لل ممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرةالبإطالل يقبل طلب "
. القرار المطعون فيهلبإطالمشروعة في 

: الدارية التاليةالعماليعتبر النائب في مجلس النواب َذا صفة ومصلحة لطلب لبإطال 

.المراسيمى والقرارات التنظيمية-  

- مراسيمى منح الجنلية اللبنانية.

. العمال الدارية المتعلقة بإالصحة العامة واللممة العامة والبيئة- 

الىىتي من شىىأنها - العمال الداريىىة الىىتي من شىىأنها تحميىىل الخزينىىة العامىىة أعبىىاء ماليىىة أو
 بإمصالحها.الإرارىحرمان الدولة من عائدات مشروعة أو 

  : يُعمل بإهذا القانون فورى نشره في الجريدة الرسمية. ادإة ثانية



الأبــاا المــوجبــــــة

لما كانت الللطة التنفيذية تُصدر المراسيمى وتتخذ القرارات لتلييرى أمور الدولة، ويفترض بإها لحىىترام
أحكام الدستور والقوانين.

ولمىىا كىىان من الممكن أن تُصىىدرى الحكومىىة مجتمعىىة، أو أن يصىىدر عن أعضىىائها، قىىرارات تخىىالف
الحكام الدستورية والقانونية وتُلحق الضررى بإمصالح الدولة العامة، أو تحّمل الخزينة العامىىة أعبىىاًء ماليىىة، أو

تحرمها من عائدات مشروعة لها.

ولمىىا كىىانت ملىىاءلة الحكومىىة ككىىل، أو الىىوزراء لفراديىىاً،ى مرتبطىىة لجمىىالً بإىىالظروفى والتحالفىىات
اللياسية، التي قد تحول دون فعاليتها،ى ما يلمح بإمرورى هذه القرارات المخالفة للقىىانون وتنفيىىذها، دون ليقىىاف

نتائجها والحؤولى دون وقوعى الضرر الناتج عنها واستمراره.

ولما كانت الكثرية النيابإية، التي تنبثق عنها الحكومات، تؤمن لها ولفرادهاى الحصانة اللياسىىية الىىتي
قىىد تحميهىىا من المحاسىىبة عنىىد مخالفتهىىا للقىىانون، كمىىا وأنىىه من الممكن أن تلىىقط الحكومىىات دون أن يىىؤدي

سقوطها للى لبإطال القرارات الصادرة عنها، المخالفة للقانون، وهو ما قد يثبت المخالفات ويفاقمى الضرر.

ولما كان من الثابإت أن الملاءلة اللياسية غير كافية لرفع الضررى أو ليقافه.

/ من نظام مجلس شورىى الدولة قد حصرت حق طلب لبإطال قرار صادر عن106ولما كانت المادة /
الللطة التنفيذية، بإلبب تجاوزى حد الللطة، بإمن يثبت أن له مصىىلحة شخصىىية مباشىىرة ومشىىروعة في لبإطىىال

/ من نظىىام مجلس شىىورى108القرار، حتى لو كان القرار مشوبإاً بإأحد العيوب المنصىىوص عنهىىا في المىىادة /
الدولة، وهي:

-  لذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.1" 
-  لذا اتُخذت لمفاً للمعاممت الجوهرية المنصوص عنها في القوانين والنظمة.2" 
-  لذا اتُخذت لمفاً للقانون أو النظمة أو لمفاً للقضية المحكمة.3" 
- لذا اتُخذت لغاية غير الغاية التي من أجلها لّول القانون الللطة المختصة حق4" 

لتخاذها."

ولما كانت الرقابإة البرلمانية قد تردع الملؤولين، لل أنها ل تكفي لمنع حصول الإرار الناتجىىة عن
قرار مخالف للقانون، ول تُبطل القرار المخالف.

ولما كان ل يمكن للقاإي أن يثير عفواً بإطمن أعمال الدارة لعدم شرعيتها.

ولما كانت مفاعيل طلب لبإطال قرار لتجاوزه حد الللطة ل تنحصر بإحماية مصلحة ملتدعي البإطال
الشخصية، بإل توفرى حماية حقوق المجتمع.

ولما كان الحق في اللجوء للى القضاء يعتبر قاعدة أساسية في دولة القانون.



ولما كىىان فتح المجىىال أمىىام كىىل المواطىىنين، لطلب لبإطىىال القىىرارات الداريىىة، بإصىىفتهم متضىىررين
/ من نظىىام مجلس شىىورىى الدولىىة، سىىيؤدي106كمواطنين، وليس شخصياًى ومباشرة كمىىا تنص عليىىه المىىادة /

.Vox Populiحتماً للى لغراق مجلس الشورى بإالمراجعات، كما سيكّرس نظرية المراجعات الشعبية 

ولما كان من غير الجىىائز اللىىماح لحكومىىة مىىا، أو لىىوزير مىىا، أن تصىىدر قىىرارات مخالفىىة لححكىىام
الدستورية والقانونية، وتلحق الضرر بإالدولة اللبنانيىىة وبإخزينتهىىا العامىىة، دون أي مراجعىىة قانونيىىة لبإطالهىىا

ووقفى الضرر الناتج عنها.

ولما كان لعطاء النائب، المنتخب من الشعب اللبناني صاحب الليادة، حق المراجعة لبإطال قىىرارات
الللطة بإلبب تجاوزها حد الللطة يحقق الهدف المطلوب، ول سيما لذا تّم حصر هذا الحىىق بإبعض القىىرارات
كالمراسىىيم والقىىرارات التنظيميىىة، والعمىىال الداريىىة المتعلقىىة بإالصىىحة العامىىة واللىىممة العامىىة والبيئىىة،
والعمال الدارية التي من شأنها تحميل الخزينة العامىىة أعبىىاًء ماليىىة، أو الىىتي من شىىأنها حرمىىان الدولىىة من

عائدات مشروعة أو الإرار بإمصالحها، وعدم منحه حق المراجعة إد القرارات ذات الطابإع الفردي.

ولما كان الجتهاد في النظمة القضائية الشبيهة بإنظامناى القضائي قد بإىىدأ يتجىىه بإاتجىىاه قبىىول مراجعىىة
ممثلي المة لبإطال قرارات لتجاوزها حد الللطة.

 بإاقتراحى قانون يىىرمي للى تعىىديل29/11/2017ولما كان النائب اللابإق بإطرس حرب قد تقدم بإتاريخ 
/.146/ من نظامى مجلس شورى الدولة وقد تلجل في مجلس النواب تحت رقمى /2/ فقرة /106نص المادة /

لـــــــــــــذلــــــــــــك

أتبنى اقتراح القانون أعمه مع لإافة فقرة عليه وآمل مناقشته ولقراره.

اللاابة إبول يعقوإبيان
28/6/2018إبير ت  ف: 


