
 
 

  اقتراح قانون
  29المادة ثالثًا) من فقرة الثالثة من البند (تعدیل الیرمي الى 

 من قانون تنظیم الهیئة التعلیمیة في المدارس الخاصة 
  وتعدیالته  15/6/1959الصادر بتاریخ 

 
 

  :المادة األولى
ــًا) مــن المــادة الفقــرة الثالثــة  عــدَّلتُ   ئــة التعلیمیــة فــي المــدارس الخاصــةیمــن قــانون تنظــیم اله 29مــن البنــد (ثالث

 :لُتصِبح على الشكل التالي، وتعدیالته 15/6/1959ادر بتاریخ الص
و المدرســـة أســـتعمال الحـــق، یحكـــم علـــى المؤسســـة ســـاءة الإر ذلـــك وثبـــت لـــه أن فـــي الصـــرف ذا تعـــذَّ إ و  «

عــن  و المدرســةأل كــل ســنة خدمــة فــي المؤسســة قاِبــضــافي للمصــروف یعــادل راتــب شــهر مُ إبتعــویض 
مــور ویكون قــرار قاضــي األة خدمة الحقة ولى ویتراوح بین شهر وشهرین عن كل سنالسنوات العشر األ

رة  وضــــمن المهــــل للطعــــن وفــــق األصــــولقــــابًال المســــتعجلة  فــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات لــــذلك الُمقــــرَّ
 .»المدنیَّة

 
 المادة الثانیة

 بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.ُیعَمل 
 

  بوال یعقوبیان ةالنائب             
 2020/06/10بیروت في           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 األسبــاب المــوجبــــــة
 

ستوریَّة  لما كان  مة د بدأ ذو قی مادة مبدأ التقاضي على درجتین ھو م تھ ال قد رَع خالل  20و من  ستور  من الد
ضGGع القGGانون نظامGGاً قضGGائیاً یحفGGظ بموجبGGھ للقضGGاة إشGGارتھا إلGGى المحGGاكم " علGGى اخGGتالف درجاتھGGا" وفرِضGGھا بGGأن ی

قراره ، كما أكََّدت علیھ اإلتفاقیات والمواثیق الدولیة، والمتقاضین الضمانات الالزمة وقد اعتبر المجلس الدستوري في 
" أن الُمقاضGGاة علGGى أكثGGر مGGن درجGGة ھGGي ضGGمانة للمتنGGازعین یُجنGGِّبھم األخطGGاء فGGي  6/8/2014تGGاریخ  6/2014رقGGم 
 .صدار القرارات"إ

 
مGGن قGGانون تنظGGیم الھیئGGة التعلیمیGGة فGGي المGGدارس الخاصGGة الصGGادر بتGGاریخ  29البنGGد (ثالثGGاً) مGGن المGGادة ولمGGا كGGان 

، قد أولَى قاضي األمور الُمستعجلة اختصاص النظر في اإلعتراضات الُمقدَّمة من أفراد الھیئة وتعدیالتھ 15/6/1959
صة على مدارس الخا تأدیبي بحیث یُ  التعلیمیة في ال صرفھم غیر ال عادة حاوِ قرارات  عن طریق إ خالف  سویة ال ل ت

لك  عذَّر ذ حال ت ناك  یحكمالمصروف إلى عملھ وفي  ُت أن ھ لو ثب ما  ضافي فی عویض إ على المؤسسة أو المدرسة بت
ثاً)  ند ( ثال من الب ثة  ھا على أن: إساءة في استعمال حق الصرف، غیر أن الفقرة الثال في ِختام مذكور نصَّت  كون «ال ی

 ».قرار قاضي االمور المستعجلة نھائیا وغیر قابل ألي طریق من طرق المراجعة
 

حرمھم  قرار قاضي األمور الُمستعجلة الُمبیَّن أعالهب الطعن كانت عدم قابلیَّة ولما ْین وت تمّس بضمانات المتقاضِ
د درجات التقاض تي من حقّھم الدستوري بتعدُّ ستعجلة ال ي وتتناقَض مع أصول ومبادئ المحاكمة أمام قضاء األمور الُم

الُمتعلGGِّق بGGأفراد الھیئGGة التعلیمیGGة فGGي  15/6/1959نGGّص  علیھGGا قGGانون أصGGول المحاكمGGات المدنیGGَّة الصGGادر بعGGد قGGانون 
مادة  ستئناف 586المدارس الخاصة، إذ أن ال جاَزت ا َّة أ مات المدنی قانون أصول المحاك عن  من  صادرة  قرارات ال ال

 قاضي األمور الُمستعجلة.
 

سیَّما  رة ال  برَّ عاله، غیر ُم لة المعروضة أ ولما كانت عدم قابلیَّة قرار قاضي األمور الُمستعَجلة للطعن في الحا
یذ دون  585أن المادة  لة التنف ستعَجلة معجَّ لة من قانون أصول المحاكمات المدنیة جعلَت قرارات قضاء األمور الُم كفا

لك  اعلى أصلھ ما یعني أن الطعن فیھ امع إمكانیة األمر بتنفیذھ ر محكمة اإلستئناف ذ ألسباب ال یوقِف تنفیذه ما لم تُقرِّ
مة بدورھا من ذات القانون التي فرَضت  586كَّدتھ المادة وھذا ما أمن القانون عینھ،  577وفق المادة جدیَّة  على محك

GGف وفGGي الملGGر فGGتئناف النظGGور اإلسGGاء األمGGرارات قضGGتئناف قGGواز اسGGى جGGت علGG ق األصGGول المسGGتعجلة  بعGGد أن نصَّ
 الُمستعجلة  دون الحق باإلعتراض علیھا تسریعاً للُمحاكمة وتالفیاً للمُمطالة وإضاعة الوقت.

 
ظیم م 29الفقرة الثالثة من البند (ثالثاً) من المادة باإلستناد إلى كّل ما تقدَّم، تعدیل یقتضي،و ولما كان قانون تن ن 

، بحیGGث یُصGGبِح قGGرار قاضGGي األمGGور وتعدیالتGGھ 15/6/1959الھیئGGة التعلیمیGGة فGGي المGGدارس الخاصGGة الصGGادر بتGGاریخ 
رة لذلك في قانون أصول المحاكمات المدنیَّةالُمستعَجلة المذكور فیھا    .قابالً للطعن وفق األصول وضمن المھل الُمقرَّ

 
 قتراح القانون الُمرفَق.ألْجل ذلك قد أعددنا اولما كنا 

 
 لـــــــــــــذلــــــــــــك

 
 ُمرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره.أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون ال

         
 النائبة بوال یعقوبیان             
 2020/06/10بیروت في           

 


