
 
 

ر  ل ُمكرَّ  اقتراح قانون ُمعجَّ
 یرمي الى تعدیل بعض األحكام القانونیَّة الُمتعلِّقة 

 بالتشكیالت القضائیَّة في القضاء العدلي
 

  : مادة وحیدة
 

 16/9/1983تاریخ  150من المرسوم اإلشتراعي رقم  5تُلغى البنود (أ) و (ب) و (ج) من المادة  أوالً:
 القضاء العدلي)، ویُستعاض عنھا بالبنود التالیة:قانون وتعدیالتھ (

وضع مشروع التشكیالت القضائیَّة أي المناقالت واإللحاقات واإلنتدابات القضائیة الفردیة أو الجماعیة  -أ« 
بما فیھا تعیین القضاة العدلیین لدى القضاء العسكري، وذلك باإلستناد الى معاییر موضوعیة یضعھا 

األعلى وتَأُخذ بعین اإلعتبار المناقبیة واإلنتاجیة واألقدمیة والـمداورة، وعرِضِھ مع مجلس القضاء 
 أسبابھ الموجبة التي تُبیِّن تلك المعاییر على وزیر العدل للموافقة علیھ.

 تُصبِح التشكیالت القضائیَّة نافذة بموافقة وزیر العدل على مشروعھا.    
ین وزیر العدل ومجلس القضاء األعلى تُعقَد جلسة مشتركة عند حصول اختالف في وجھات النظر ب

ً من تاریخ إیداع المشروع  بینھما للنظر في النقاط الُمختلَف علیھا وذلك خالل مھلة خمسة عشر یوما
 دیوان وزارة العدل.

 في حال عدم اتخاذ وزیر العدل موقفاً من مشروع التشكیالت خالل المھلة الُمحدَّدة أعاله أو في حال
عدم انعقاد الجلسة المشتركة ضمن ھذه المھلة عند حصول اإلختالف في وجھات النظر أو في حال 
داً في األمر للبت فیھ  استمرار الخالف رغم عقد الجلسة الُمشتَرَكة، ینظُر مجلس القضاء األعلى ُمجدَّ

 لزماً.ویتخذ قراره بأكثریة سبعة أعضاء ویكون قراره في ھذا الشأن نافذاً ونھائیاً وم
ً للفقرات السابقة بمرسوم لھ الصفة اإلعالنیة بناء على اقتراح وزیر  تصدر التشكیالت القضائیة وفقا
العدل، وذلك خالل مھلة خمسة عشر یوماً من تاریخ موافقتھ على مشروعھا أو من تاریخ إیداع قرار 

ا لم یصُدر المرسوم ضمن ھذه مجلس القضاء األعلى النافذ والنھائي والُملِزم دیوان وزارة العدل، فإذ
تُنتِجھ من مفاعیل وتُنَشر في الجریدة الرسمیة، وال یحْول انقضاء  ما المھلة یُعَمل بالتشكیالت ُحكماً مع

 المھلة دون صدور ھذا المرسوم فیما بعد.
 

 ال یُرقّى وال یُنقل أي من أعضاء مجلس القضاء األعلى طوال مدة والیتھ. -ب
 
 ».القضائیَّة الُعلیا للتأدیبتعیین أعضاء الھیئة  -ج
 
 

 13/4/1968تاریخ  24من قانون القضاء العسكري رقم  13تُعتَبَر أحكام الفقرة األولى من المادة  ثانیاً:
ً بُمقتضى المادة   16/9/1983تاریخ  150من المرسوم اإلشتراعي رقم  136وتعدیالتھ، ُملغاة حكما

 منھ. 44خ نفاذ أحكام المادة قانون القضاء العدلي) منذ تاریوتعدیالتھ (
 
 
 



وتعدیالتھ (القضاء العسكري)، لتُصبِح على  13/4/1968تاریخ  24من القانون رقم  13تُعدَّل المادة  ثالثاً:
 الشكل التالي: 

 الجدیدة: 13المادة      »
المرسوم  دة فيیُعیَّن القضاة العدلیون لدى المحاكم العسكریة من قضاة المالك العدلي وفقاً لألصول الُمحدَّ 

 قانون القضاء العدلي).وتعدیالتھ ( 16/9/1983تاریخ  150اإلشتراعي رقم 
یبقى ھؤالء القضاة خاضِعْین لنظامھم وتابِعْین لوزارة العدل في كل ما یتعلق برواتبھم وترقیتھم وتأدیبھم 

ند نقلھم رة السابقة، على أنھ عویمكن إعادتھم إلى القضاء العدلي وفقاً لألصول الُمبیَّنة لتعیینھم في الفق
 ».یجب أن یشتركوا في اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فیھا

 
 

ً ألي نص آخر عام أو خاص، یصُدر المرسوم بشأن التشكیالت القضائیَّة التي وَضَعھا مجلس  رابعاً: خالفا
ً  5/3/2020تاریخ  1059القضاء األعلى بُمقتضى المحضر رقم  للصیغة التي أصّر علیھا بصورة وفقا

نھائیة وُملِزمة، وذلك خالل مھلة خمسة عشر یوماً على األكثر من تاریخ نفاذ ھذا القانون، فإذا لم یصُدر 
ً مع تُنتِجھ من مفاعیل وتُنَشر في الجریدة  ما المرسوم ضمن ھذه المھلة یُعَمل بالتشكیالت المذكورة ُحكما

  ة دون صدور ھذا المرسوم فیما بعد نظراً لصفتھ اإلعالنیَّة. وال یحْول انقضاء المھل الرسمیة،
 
 

 ً  .: تُلغى جمیع األحكام الُمخالِفة لھذا القانون أو التي ال تأتلِف مع مضمونھخامسا
 
 

 56یُعَمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة األولى من المادة  سادساً:
   ور.من الدست

 
 النائبة بوال یعقوبیان           
 2020/4/16بیروت في                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 األسبــاب المــوجبــــــة
 
 

لما كانت الفقرة (ھـ) من مقدمة الدستور قد نصَّت على النظام قائم على مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنھا  
وثیقة الوفاق الوطني بتدعیمھ منھ مبدأ استقاللیة السلطة القضائیَّة وھو ما أوَصت  20وتعاونھا، فیما كرَّست المادة 

 وتعزیزه.
 ولما كان إقرار قانون استقاللیة القضاء وشفافیَّتھ یبقى الھدف األبرز والدائم الذي ال بٌّد منھ.

ولما كان یقتضي وإلى ذلك الحین إدخال أحد التعدیالت الضروریة الالزمة على التشریع الحالي تعزیزاً الستقاللیة 
 القضاء ما أمَكن.

ھ في بیانھ تاریخ  كان مجلس القضاء األعلى، ولما دعوة إلى مجلس  11/11/2019وفي السیاق عینھ، قد وجَّ
الذي یتضّمن تعدیل المادة الخامسة من قانون القضاء  18/1/2017إدراج اقتراح القانون تاریخ «النواب من أْجل: 

ون دجراء المناقالت والتشكیالت القضائیة العدلي وإقراره كخطوة أولى، بما یعطي مجلس القضاء األعلى صالحیة إ
     »، وذلك لحین إقرار قانون متكامل الستقالل السلطة القضائیة في أسرع وقت ممكنالحاجة الستصدار مرسوم

ولما كان الـمشرع بُمقتضى التعدیالت التي أدخلھا على الـمادة الخامسة من قانون القضاء العدلي بُمقتضى القانون 
، ارتأى، عن صواب، ان تكون لـمجلس القضاء األعلى الكلـمة الفصل والنھائیة  21/12/2001تاریخ  389/2001رقم 

ح بھ تكراراً دولة رئیس مجلس  في موضوع التشكیالت القضائیَّة، وفق ما تؤكده األسباب الموجبة للقانون وما صرَّ
، القضاء األعلى ھو المرجع النھائي بھذا الشأنمجلس بأن  5/12/2001و4النواب خالل جلسة إقراره الُمنعقِدة بتاریخ 

إال ان صیغة النص، كما جرى اقرارھا في ذلك الحین، انطوت على ھامش ال یلبي ما توخاه الـمشرع، اذ وبعد أن 
 انطوى ھذا النص على :

د موافقة وزیر العدل علیھا ما یفِرض بداھة عدم حاجتھا ألي إج نافذةأن التشكیالت تُصبِح  - ر راء آخبُمجرَّ
 بغیة العمل بھا.

إناطتھ بوزیر العدل إبداء وجھة نظره ومالحظاتھ بشأن مشروع التشكیالت وعقد جلسة مشتركة في حال  -
الخالف مع مجلس القضاء األعلى للنظر في ذلك، ما یُستفاد منھ بأن وزیر العدل ھو الوحید من أعضاء 

ل بھذه المھمة كممثِّل لھ ا وال یجوز لغیره ممارستھا في أي مرحلة من مراحل إصدار السلطة التنفیذیَّة المخوَّ
 التشكیالت.    

أنھ عند حال استمرار الخالف في وجھات النظر بین وزیر العدل ومجلس القضاء األعلى بشأن مشروع  -
التشكیالت رغم عقد الجلسة المشتركة بینھما، یبّت المجلس بھذا الخالف بأكثریة سبعة أعضاء ویكون قراره 

 ا الشأن نھائیاً وملزماً، ما یفتِرض أیضاً عدم الحاجة التخاذ أي إجراء للعمل بقراره ھذا.بھذ
 إال أنھ عاَدت فاعتَرت ھذا النّص العدید من الثغرات والتناقضات فھو:

د مھلة لوزیر العدل بغیة اتخاذ موقف من مشروع التشكیالت وإبداء وجھة نظره بشأنھ سواء بالموافقة  - لم یُحدِّ
 بالرفض.أو 

لم یُحدَّد مھلة لعقد الجلسة الُمشتركة بین الوزیر والمجلس عند االختالف في وجھات النظر بینھما، وبالتالي    -
 لم یُبیِّن اآللیة واجبة اإلتِّباع في حال التخلًّف عن عقد ھذه الجلسة.

ا األخیر أو صیرورتھ أوَجب صدور التشكیالت بمرسوم بناء القتراح وزیر العدل، رغم نفاذھا بموافقة ھذا -
نھائیة وملِزمة بقرار من مجلس القضاء األعلى، وھو ما ینطوي على التباس وتناقُض فاضح ال سیَّما في 
ظل عدم حسم النص لطبیعة ھذا المرسوم اإلعالنیة، كما یُخِضع التشكیالت من جدید إلبداء مالحظات 

التنفیذیَّة ( رئیس الجمھوریة، رئیس مجلس ووجھات نظر بشأنھا من قِبَل أعضاء عدیِدْین في السلطة 
ً من قدرتھم الواقعیَّة  الوزراء، وزیر المالیة، وزیر الدفاع الوطني ال بل وحتى وزیر العدل نفسھ) انطالقا
على اإلمتناع عن توقیع المرسوم ورغم ممارسة وزیر العدل لھذه الصالحیة باسمھم جمیعاً في مرحلة سابقة 

 تشكیالت علیھ.عندما ُعِرض مشروع ال
 
 



ات عدیدة في السابق إما المتناع وزیر العدل عن إبداء  ولما كان الواقع أعاله، قد أطاح بالتشكیالت القضائیَّة لمرَّ
ً لعدم توقیعھ من أحد المولَِجْین  مالحظاتھ ووجھة نظره بخصوص مشروعھا، أو لعدم صدور مرسوم التشكیالت تبعا

د راھناً  ھا مجلس القضاء األعلى بذلك، وھو ما یُھدِّ تاریخ  1059بُمقتضى المحضر رقم التشكیالت القضائیَّة التي أقرَّ
وأصّر علیھا كما ھي بصورة نھائیة وملِزمة بأكثریة تفوق السبعة أعضاء رغم مالحظات وزیرة العدل  5/3/2020

بطبیعة الحال مبدأ استقاللیَّة بخصوصھا، بحیث لم یصُدر مرسومھا حتى تاریخھ في ضوء ما تقدَّم وھو ما ال یخدم 
 السلطة القضائیَّة.

 
ولما كانت لجنة اإلدارة والعدل قد سَعت لسّد ھذه الثغرات في نص المادة الخامسة الُمعدَّلة من قانون العدلي،  

م في ھذا المجال جرى َعْرضھ على الھیئة العامة لمجلس النواب  ھا في جلستوذلك من خالل إقرارھا القتراح قانون ُمتقدِّ
، إال أنھ جرى تأجیل النقاش فیھ آنذاك لمدَّة شھَرْین بناء لطلب الحكومة، وباإلمكان 19/1/2017و 18الُمنعقِدة بتاریخ 

التأسیس على ھذا اإلقتراح والمبادئ التي ارتَكز إلیھا وفق الصیغة التي انتھَت إلیھا لجنة اإلدارة والعدل بعد تحسینھا 
لعملیَّة المتراكمة حتى یومنا ھذا، وھو ما ینسِجم مع دعوة مجلس القضاء األعلى في بیانھ تاریخ انطالقاً من التجارب ا

11/11/2019. 
 
تھ لجنة اإلدارة والعدل ومن وجوب تجدید   ولما كنا وانطالقاً مما تقدَّم، واستئناساً بأحكام اقتراح القانون الذي أقرَّ

ھا مجلس القضاء  النقاش فیھ في الھیئة العامة لمجلس النواب وتأسیساً علیھ، وفي ظّل وضع التشكیالت القضائیَّة التي أقرَّ
األعلى بصورة نھائیَّة وُملِزمة مؤخراً وما أبَدتھ وزیرة العدل من مالحظات بشأنھا، قد وَضْعنا اقتراح القانون الُمعَجل 

ر المرفَق ومن أھم ُممیِّزاتھ:  الُمكرَّ
میة المناقبیة واإلنتاجیة واألقد ،تَأُخذ بعین اإلعتبارمعاییر موضوعیة  وجوب بناء مشروع التشكیالت على -1

والـمداورة، وفق ما جاء في اقتراح لجنة اإلدارة والعدل، وإقران المشروع بأسباب موِجبة تُبیِّن ھذه المعاییر 
ة األولى في التشكیالت األخیرة دون وجود نّص ُملزِ   م بھذا الشأن. وھو ما فعلھ مجلس القضاء األعلى للمرَّ

تحدید مھلة خمسة عشر یوماً لوزیر العدل بغیة إبداء موقفھ ومالحظاتھ على مشروع التشكیالت القضائیة،   -2
وھذه المھلة كافیة جداً خصوصاً أن وزیرة العدل أبَدت مالحظاتھا على مشروع التشكیالت األخیرة خالل 

 مھلة ال تتجاوز األسبوع.
ت في حال عدم إبداء وزیر العدل لموقفھ ومالحظاتھ خالل المھلة أو في حال عدم تحدید كیفیة إقرار التشكیال -3

 انعقاد الجلسة المشتركة للنظر في الخالف ضمنھا أو في حال استمرار الخالف.
اإلبقاء على أكثریة السبعة أعضاء للبت بالتشكیالت بصورة نھائیة وُملِزمة وفق ما ھو علیھ الحال في القانون  -4

 ، وعدم رفع ھذه األكثریة إلى الثالثة أرباع بحسب ما اقترَحتھ لجنة اإلدارة والعدل.389/2001رقم 
اعتبار مرسوم التشكیالت ذي صفة إعالنیة فقط وتحدید مھلة خمسة عشر یوماً لصدوره وفي حال انقضائھا  -5

نظراً  رغم انقضاء المھلةیُعَمل بالتشكیالت حكماً مع ما تُنتِجھ من مفاعیل على أن تبقى إمكانیة إصداره قائمة 
لصفتھ تلك، وھو ما یتوافق مع تعدیالت لجنة اإلدارة والعدل ال بل حتى مع روحیَّة النص الحالي وأسبابھ 
ع بشأنھ ویُزیل اإللتباس والغموض في ھذا المجال ال سیَّما أن التشكیالت تُصبِح نافذة  الموِجبة ونیة المشرِّ

لِزمة بإصرار مجلس القضاء األعلى علیھا باألغلبیة الموصوفة، بصراحة بموافقة وزیر العدل أو نھائیة ومُ 
نُقلَت صالحیة البت بالخالف على  389/2001كما ألنھ بُمقتضى التعدیل الذي أدخلھ القانون رقم  النّص،

التشكیالت من مجلس الوزراء إلى مجلس القضاء األعلى، ولو بقي النص كما كان في حینھ لََخَضع مرسوم 
من الدستور التي توِجب صدوره خالل مھلة خمسة  56كیالت بعد بتّھا في مجلس الوزراء ألحكام المادة التش

ر في جلستھ المنعقِدة بتاریخ  ً أن مجلس النواب قرَّ أن:" قرارات  2000/ آذار/ 30و  29عشر یوماً، علما
صالحیة حسم الخالف مجلس الوزراء ھي التي تُنشىء الحق والمراسیم تعلنھا"، وعلیھ وطالما أن 

بالتشكیالت نُقِلَت من مجلس الوزراء إلى مجلس القضاء األعلى بتمامھا كما ھي ودون أي تعدیل أو تحفُّظ 
 فإنھ من الوجب خضوع قرار مجلس القضاء األعلى بھذا الشأن لذات اإلعتبارات والمعاییر والمبادئ.

ً على التأكید على عدم جواز نقل أو ترقیة أي من أعضاء مجلس  -6 القضاء األعلى طوال مدَّة والیتھ حرصا
 تجّرده واستقاللھ ومنعاً إلمكانیة الضغط علیھ.



وتعدیالتھ التي تنّص  13/4/1968تاریخ  24رقم من قانون القضاء العسكري  13التأكید على اعتبار المادة  -7
بعد الدفاع ووزیر العدل وعلى تعیین القضاة العدلیین في المحاكم العسكریة بمرسوم بناء القتراح وزیر 

من قانون القضاء العدلي الصادر  44موافقة مجلس القضاء األعلى، وذلك لتعاُرضھا مع أحكام المادة 
القضاة مستقلون في وتعدیالتھ التي تنّص على أن: " 16/9/1983تاریخ  150بالمرسوم اإلشتراعي رقم 

 إذ أن ھذا النص ائي اال وفقا الحكام ھذا القانون"وال یمكن نقلھم او فصلھم عن السلك القضاجراء وظائفھم 
من نفس المرسوم اإلشتراعي تنّص صراحة على أن"  136األخیر ھو األحدث تاریخاً فضالً عن أن المادة 

تلغى جمیع االحكام القانونیة المخالفة او غیر المتوافقة مع احكام ھذا المرسوم االشتراعي"، وإن ھذا اإللغاء 
 ً ه عنھا واإلشارة صراحة في نّص المادة  13تعدیل المادة  یستتبِع أیضا من قانون القضاء العدلي إلى  5المنوَّ

شمولھ التشكیالت للقضاة العدلیین في المحاكم العسكریة، تالفیاً ألي التباس أو استعمال في غیر محلّھ لنص 
راً في مالحظات وزیرة العدل على م 13المادة  ه الُملغى وفق ما حَصل مؤخَّ شروع التشكیالت الذي أقرَّ

 مجلس القضاء األعلى.
من منھ بُمقتضى  87و  85من قانون القضاء العدلي على ضوء تعدیل المادتین  5تصحیح البند (ج) من المادة  -8

حیث أصبَح تألیف المجلس التأدیبي للقضاة منوطاً برئیس مجلس القضاء األعلى،  389/2001القانون رقم 
اء الھیئة القضائیة العلیا للتأدیب ھو الذي یعود لمجلس القضاء األعلى، وفق ما جاء في حین أن تعیین أعض

تھ لجنة اإلدارة والعدل.  في االقتراح الذي أقرَّ
 5/3/2020تاریخ  1059رقم  معالجة وضع التشكیالت األخیرة موضوع محضر مجلس القضاء األعلى -9

فرض إصدار مرسومھا خالل مھلة خمسة عشر یوماً  ، من خاللاره علیھا بصورة نھائیة وُملِزمةبعد إصر
فإذا لم یصُدر ضمن ھذه المھلة یُعَمل بالتشكیالت المذكورة ُحكماً مع تُنتِجھ من من تاریخ نفاذ ھذا القانون، 

     مفاعیل على أن یبقى باإلمكان إصداره بعد انقضاء تلك المھلة تبعاً لطابعھ اإلعالني.
 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

ر الُمرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره. ل الُمكرَّ  أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمعجَّ
 

 النائبة بوال یعقوبیان           
 2020/4/16بیروت في                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر

 لمجلس النواب من النظام الداخلي 110مذكرة عمالُ بأحكام المادة 
ر)  (تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ

 
ناقشة اقتراح القانون مُ  19/1/2017و  18لما كانت رئاسة مجلس النواب قد أرجأت في جلستھ المنعقِدة بتاریخ             
 شھَرْین بناء لطلب من قانون القضاء العدلي الُمتعلِّقة بالتشكیالت القضائیَّة، وذلك لمدَّة 5تعدیل المادة  الرامي إلى
نقضاء تلك المدة أمسى من العدما كان ھذا اإلقتراح قد أُشبِع درساً في لجنة اإلدارة والعدل، وبالتالي ونظراً ب الحكومة،

ً مع بیان مجلس القضاء األعلى تاریخ  الواجب إعادة البحث في تعدیل ھذه المادة في أسَرع وقت ممكن انسجاما
راً وفق ما یُتیحھ لھ القانون، لذا كان اقتراح وتالفیاً لإلطاح 11/11/2019 ھا وأصر علیھا مؤخَّ ة بالتشكیالت التي أقرَّ

ر الُمرفَق.  ل الُمكرَّ  القانون الُمعجَّ
 لذلك

 
ل جلسة  ر الُمرفَق على مجلس النواب في أوِّ ل الُمكرَّ جئنا بمذكرتنا ھذه طالبِْین من دولتكم طرح اقتراح القانون الُمعجَّ

 من النظام الداخلي.  112و 110و 109س الكریم إقراره وفق المواد راجْین من المجلیعقدھا، 
                                                                                          

 النائبة بوال یعقوبیان           
 2020/4/16بیروت في                 

 
 


