
 
 

ر   اقتراح ُمعجَّل ُمكرَّ
 من النظام الداخلي لمجلس النواب 8یرمي الى تعدیل المادة 

 
 

  : مادة وحیدة
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب لُیصِبح على الشكل التالي: 8ُیعدَّل البند األوَّل من المادة  أوًال:
 هیئة مكتب المجلس، باإلضافة للصالحیات المنصوص علیها في هذا النظام: تتولَّى« 

درس االعتراضات التي تُقدَّم في شأن محاضر الجلسات وخالصاتها، وٕادارة الجلسات والتصویت،   -
وٕاعالن نتیجة االقتراع والفصل بها، وذلك خالل مهلة أسبوع من تاریخ تقدیم هذه اإلعتراضات 

وضة ضمنًا بانقضاء هذه المهلة، وفیما خال الحاالت الداخلة في اختصاص وٕاال اعتُِبَرت مرف
المجلس الدستوري تكون قرارات هیئة المكتب الصریحة أو الضمنیَّة بهذا الشأن قابلة للطعن من 
ِقَبل أي نائب باستدعاء بسیط غیر خاضع للرسم أمام مجلس القضایا لدى مجلس شورى الدولة 

من تاریخ تبلیغ القرار الصریح أو َتَكوُّن قرار الرفض الضمني، وعلى هذا خالل مهلة ثالثة أیام 
المجلس أن یبّت بالطعن في غرفة المذاكرة خالل مهلة أسبوع من وروده ویكون قراره في هذه 

 الحالة نهائیًا ال یقَبل أي طریق من ُطُرق المراجعة العادیة وغیر العادیة.   

 ».(والباقي دون تعدیل) 
 ُیعَمل بهذا التعدیل فور إقراره. ثانیًا:
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  األسبــاب المــوجبــــــة
 

 من الدستور. 20لما كان الحق بُمراجعة القضاء هو من الحقوق الدستوریَّة األساسیَّة التي كرَّستها المادة 
 

 من غیر الجائز أن یبقى أي عمل خارجًا عن رقابة السلطة القضائیَّة.ولما كان 
 

ولما كانت نظریَّة األعمال البرلمانیَّة الخارجة عن أي رقابة قضائیَّة تنحو باتجاه االضمحالل وفق ما یتبیَّن من الدساتیر 
الرئاسیَّة  ین التي یقّرها مجلس النواب واالنتخاباتوالقوانین الُمقارنة، كما من الدستور اللبناني نفسه الذي أخضع دستوریة القوان

 31/5/2000تاریخ  227التي ُیجریها لرقابة المجلس الدستوري، هذا فضالً عن أن نظام مجلس شورى الدولة الُمعدَّل بالقانون رقم 
) من المادة 3) و (2) و (1بنود (قد أخَضع بعض األعمال الُمتعلِّقة بمجلس النواب لرقابة القضاء اإلداري وفق ما یتبیَّن من ال

منه التي نصَّت على صالحیة المحاكم اإلداریة للنظر في طلبات التعویض عن االضرار التي تقع بسبب األشغال العامة أو  61
ود أو قتنفیذ المصالح العامة أو األضرار الناتجة عن سیر العمل اإلداري في المجلس النیابي.؛ وفي القضایا اإلداریة المتعلقة بع

صفقات أو التزامات أو امتیازات إداریة أجَرتها الدوائر اإلداریة في المجلس النیابي لتأمین سیر المصالح العامة؛ وفي قضایا 
 الموظفین والمنازعات الفردیة المتعلقة بموظفي المجلس النیابي. 

 

قد اوَلت هیئة مكتب المجلس صالحیة درس من النظام الداخلي لمجلس النواب في البند األول منها  8ولما كانت المادة 
االعتراضات التي تُقدَّم في شأن محاضر الجلسات وخالصاتها، وٕادارة الجلسات والتصویت، وٕاعالن نتیجة االقتراع والفصل بها، 

ي آن واحد، ف إال أنَّها لم ُتحدِّد المرجع الصالح للطعن بقرارات هیئة مكتب المجلس بهذا الخصوص ما قد یجعلها الخصم والحكم
وهو أمر ال یجوز منطقًا وقانونًا، وقد تم َطْرح هذه اإلشكالیَّة في ُمناسبات جرى فیها التساؤل حول قانونیَّة بعض جلسات المجلس 

 ومنها ما حَصل مؤخرًا بخصوص نصاب جلسة الثقة بالحكومة عند افتتاحها.   
 

قضاء، إخضاع قرارات هیئة مكتب المجلس بخصوص ولما كان من الضروري وعمال بالحق الدستوري بمراجعة ال
ً بأعلى هیئة لدى مجلس شورى الدولة أال وهي مجلس القضایا  االعتراضات المنوَّه عنها أعاله لرقابة القضاء اإلداري ُممثَّالَّ

حدید أصول هذا من نظام مجلس شورى الدولة، وت 35المؤلَّف من رئیس المجلس ورؤساء الغرف وثالثة مستشارْین وفق المادة 
 الطعن. 

 

 ولما كنَّا ألْجل ذلك قد أعددنا االقتراح الُمرَفق.
 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

ر الُمرَفق، الرامي إلى تعدیل المادة  من النظام الداخلي لمجلس النواب،  8أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باالقتراح الُمعجَّل الُمكرَّ
 وٕاقراره.على أمل مناقشته 
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 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110بأحكام المادة  مذكرة عمالً 
 

ر) االستعجال(تبریر صفة   الُمكرَّ
 

تها ومنع أي              لما كان تكریس الحق الدستوري بمراجعة القضاء تأمینًا لشفافیة أعمال مجلس النواب وتأكیدًا لصحَّ
بندها األوَّل من النظام  8تشكیك بها، ُیشكِّل أولویَّة یقتضي العمل على تحقیقها في أسرع وقت ممكن من خالل تعدیل المادة 

 الغایة. الداخلي لمجلس النواب لهذه
 لذلك

 

ر الُمرَفق على مجلس النواب في أوِّل جلسة یعقدها، راجْین م االقتراحجئنا بمذكرتنا هذه طالِبْین من دولتكم طرح  ن الُمعجَّل الُمكرَّ
 من النظام الداخلي.  112و 110و 109المجلس الكریم إقراره وفق المواد 
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