
 
 

ر  اقتراح قانون ُمعجَّل ُمكرَّ
  360المادة تعدیل یرمي إلى 

  جزائّیةمن قانون أصول المحاكمات ال
 

 مادة وحیدة: 
تـــــاریخ  328مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائّیـــــة رقـــــم  360المـــــادة ُیضـــــاف إلـــــى  أوًال:

 :وتعدیالته، النّص التالي 2/8/2001
 مـــن لكـــلّ  یحـــقّ  كمـــا .فـــي الـــدعوى النظـــر عـــن هْیـــتنحّ  ضرِ ْعـــیَ  نیجـــوز للمحقِّـــق العـــدلي أ«
  .هردَّ  یطلب نأ النزاع طرافأ

 إحــدىبغرفــة الُمــذاكرة فیــه نُظــر فت محكمــة التمییــزإلــى ُیقــدَّم عــْرض التنحــْي أو طلــب الــرّد 
قَبــل أي طریــق مــن بهذا الشأن ال یَ  اوقرارهنها الرئیس األوَّل لهذه المحكمة، ُیعیِّ  التي غرفها
 الُمراجعة.ُطُرق 

و التحقیقــات فیهــا، إال أ ال یوِقــف تقــدیم طلــب الــرّد الســْیر فــي الــدعوى أو أي مــن إجراءاتهــا
رت محكمة التمییز   ِخالف ذلك في غرفة الُمذاكرة.إذا قرَّ

، فــإن تقــدیم محقِّــق العــْدليالبالنسبة لُمداعاة الدولة بشأن المسؤولیة الناجمة عن أعمال  أما
مــن القیــام بــأي عمــل مــن أعمــال وظیفتــه  ال َیمَنــع المحقِّــق العــدلياستحضــار هــذه الــدعوى 

ر فیهــا یتعلَّــق بالمــدعي ــرِّ الهیئــة العاّمــة لمحكمــة التمییــز ِخــالف ذلــك فــي غرفــة ، مــا لــم تُق
    الُمذاكرة.

 الــردّ طلــب  و يالتنّحــ عــْرض علــىفــي كــّل مــا ال یتعــاَرض مــع أحكــام هــذه المــادة، ُتطبَّــق 
فــي مــا یتعلَّــق بــالمحقِّق  وعلــى ُمــداعاة الدولــة بشــأن المســؤولیة الناجمــة عــن أعمــال القضــاة

 .المدنیة المحاكمات صولأ قانون في الشأن هذا في الواردة القواعد، العدلي
على  رّد المحقِِّقْین العدلیِّْین و وأعلى طلبات تنحي فورًا تسري أحكام هذا القانون التعدیلي 

ِرن بقــرار َتــقْ لــم تَ التــي الُمقدَّمــة َقْبــل ســریانه و ؤولیة الدولــة الناجمــة عــن أعمــالهم، دعــاوى مســ
   .»بتاریخ نفاذه نهائي

 
  ُیعَمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. ثانیًا:

 النائبة بوال یعقوبیان                                                                
 



 األسباب الموجبة
ــة قــد أنشــأ مجلســًا عــدلیًا بُمقتضــى البــاب الخــامس  لمــا كــان قــانون أصــول المحاكمــات الجزائّی

 .التي ُتحال إلیه بمرسوم ُیّتَخذ في مجلس الوزراءمنه، وقد أواله النظر في بعض الجرائم الهاّمة 
 

ولما كــان القــانون المــذكور قــد أنــاط مهّمــة التحقیــق فــي الــدعاوى الُمحالــة إلــى المجلــس العــدلي 
مـــن نفـــس القـــانون  360بقـــاٍض ُیعّینـــه وزیـــر العـــدل بموافقـــة مجلـــس القضـــاء األعلـــى ســـندًا للمـــادة 

 وُیطَلق علیه تسمیة " الُمحقِّق العدلي". 
 

رة وســریعة للتحقیــق والُمحاكمــة لــدى َصــختَ ولمــا كــان مــن الثابــت أن المشــترع ابتغــى أصــوًال مُ 
وصــول إلــى الحقیقــة والعدالــة فــي أســرع وقــت ممكــن فــي ضــوء أهمّیــة مــن أجــل الالمجلــس العــدلي، 

 وفظاعة الجرائم الُمحالة أمام المجلس المذكور. 
   

ولما كان قانون أصــول المحاكمــات الجزائّیــة لــم یــنّص علــى أحكــام خاّصــة ترعــى رّد أو تنحــي 
الُمحقِّــق العــدلي علــى الــرغم مــن أنــه أشــار إلــى إمكانیــة رّد أو تنحــي أعضــاء المجلــس العــدلي فــي 

مــن ذات القــانون التــي توِجــب  363فضــًال عــن نــّص المــادة  منــه، 357الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 
انیــة رّده تطبیق األصول الُمتبَّعة أمام قاضي التحقیــق لــدى الُمحقِّــق العــدلي مــا قــد ُیتــیح القــْول بإمك

ُتجیـــز لقاضـــي التحقیـــق َعـــْرض مـــن القـــانون نفســـه التـــي  52دة انطالقـــًا مـــن أحكـــام المـــاتنحّیـــه أو 
تنّحیه وألطراف النزاع طلب رّده وفقًا للقواعد الــواردة فــي هــذا الشــأن فــي قــانون أصــول المحاكمــات 

 .مدنیةال
 

إمكانیــة رّد حــْول وآراء متضــاربة ال ســّیما ولما كــان هــذا الواقــع قــد أنشــأ عــدة إشــكاالت قانونّیــة 
فــي ظــّل غیــاب  هــذه الطلبــاتالمرجــع المخــتّص للنظــر فــي أو تنّحــي الُمحقِّــق العــدلي فضــًال عــن 

  النّص القانوني على تحدید هذا المرجع.
 

الُمتعلِّقة بجریمة انفجار مرفأ بیروت قــد اســتغّلوا  قضیةالولما كان عدد من المدعى علیهم في 
ــف رة،  ُمتعــدِّدةهــذا األمــر، وتقــدَّموا بطلبــات رّد ًا تعسُّ كمــا أمــام محكمــة اإلســتئناف فــي بیــروت وُمتكــرِّ

ــة، مــام محكمــة التمییــز أ العــدلي فــي تلــك القضــّیة بغیــة كــّف یــده عــن الملــف  بحــّق الُمحقِّــقالمدنّی
التــي توِجــب علــى القاضــي مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة  125اســتنادًا إلــى نــّص المــادة 

المطلــوب رّده التوقُّــف عــن ُمتابعــة النظــر فــي القضــیة منــذ تبلیغــه طلــب الــرّد، وهــو مــا أدى عملیــًا 
 أشُهر وال یزال.  ثمانیةإلى تعطیل التحقیق منذ ما یزید عن 

 



وفــي ضــوء إعــالن كــل مــن محكمــة اإلســتئناف فــي بیــروت ومحكمــة ، كــان مــن الثابــتولمــا 
أن الهیئة العامة لمحكمــة عدم اختصاصهما للنظر في طلبات رّد المحقِّق العدلي،  التمییز المدنیة

تــاریخ  38/2021قــد اتَّخــَذت قــرارًا بــرقم   -وبصــفتها نــاظرة فــي طلبــات تعیــین المرجــع -التمییــز 
اعتبــــَرت فیــــه أن محكمــــة التمییــــز هــــي المرجــــع المخــــتّص للنظــــر فــــي طلــــب رّد  25/11/2021

 أسوة بأعضاء المجلس العدلي.اعتبَرت أنه ُیَعّد بمثابة ُقضاة المحكمة العلیا المحقِّق العدلي حیث 
 

ولمــا كــان مــن الواجــب فــي ضــوء مــا تقــدَّم، حســم مســألة رّد وتنحــي المحقِّــق العــدلي مــن خــالل 
التــدخُّل التشــریعي فــي ســبیل ســّد الثغــرات القانونّیــة فــي هــذا المجــال وتالفیــًا للتعسُّــف الحاصــل فــي 

 .نالمیداهذا 
 

قــد تــم التعسُّــف أیضــًا فــي اســتعمال أصــول ُمــداعاة الدولــة بشــأن المســؤولیة الناجمــة ولمــا كــان 
وذلــك ، دعوى اســتثنائیة وخاّصــةوعــن طبیعتهــا كــ خروجــًا عــن الغایــة منهــا،  عــن أعمــال القضــاة

اعتمــادًا  انفجــار مرفــأ بیــروت قضــّیة لتحقیــق العــدلي فــيل والتعقید عرقلةالتأخیر و لمزید من اللتوخیًا 
علــى من قانون أصول المحاكمات المدنیة التي تنّص فــي فقرتهــا األخیــرة  751على أحكام المادة 

أن یقــوم بــأي عمــل  منــذ تقــدیم استحضــارهاال یجــوز للقاضــي المنســوب إلیــه ســبب الــدعوى  «أنــه :
ن أحكــام هــذه المــادة ال تتوافــق مــع األصــول بحیــث تبــیَّن أ ،»مــن أعمــال وظیفتــه یتعلَّــق بالمــدعي

مــا ، وخاّصــة فــي مرحلــة التحقیــق العــدليالُمشــترع لــدى المجلــس  ابتغاهــاالســریعة والمختصــرة التــي 
 إجراء التعدیل القانوني الالزم تحقیقًا للمواءمة فیما بینها.یفِرض 

          
إلضــافة نــّص بهــذا الشــأن إلــى المــادة ولما ُكّنا ألْجل كل ذلك قد أْعَدْدنا اقتراح القانون الُمرَفق 

مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائّیــة التــي ترعــى كیفّیــة تعیــین الُمحقِّــق العــدلي، وأهــم مــا  360
 نه اإلقتراح:یتضمَّ 
 إخضاع المحقِّق العدلي ألحكام الرّد والتنحي. -1
وفقــًا صــالحیة النظــر بطلبــات رّد أو تنحــي المحقِّــق العــدلي، وذلــك  التمییــزمحكمــة إیــالء  -2

مـــا انتهـــى إلیـــه قـــرار تعیـــین المرجـــع الصـــادر عـــن الهیئـــة العامـــة لمحكمـــة التمییـــز بـــرقم لِ 
 .25/11/2021تاریخ  38/2021

ُحكمًا للسْیر في الدعوى أو أي من إجراءاتها أو التحقیقــات  فاعتبار طلب الرّد غیر موقِ  -3
فـــي ضـــوء مـــدى جدّیـــة  ِخـــالف ذلـــكاّتخـــاذ القـــرار  لمحكمـــة التمییـــزفیهـــا، علـــى أن یعـــود 

الحاصــل مــن خــالل ســوء اســتغالل أحكــام المــادة وذلــك تالفیــًا للتعسُّــف  أسباب طلب الرّد،
إلــى تعطیــل التحقیــق العــدلي فــي  مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة والــذي أّدى 125

 الثمانیة أشُهر حتى تاریخ تقدیم هذا اإلقتراح. ملف انفجار مرفأ بیروت لمّدة تجاوَزت 



ــداعاة الدولــة بشــأن المســؤولیة الناجمــة عــن أعمــال  دعــوى اعتبــار أن تقــدیم استحضــار -4 ُم
وظیفتـــه یتعلَّـــق بـــأي عمـــل مـــن أعمـــال  هـــذا األخیـــرحـــْول دون قیـــام ال ی، المحقِّـــق العـــْدلي

ر الهیئــة العاّمــة لمحكمــة التمییــز ِخــالف ذلــك فیهــا بالمــدعي فــي ضــوء مــدى ، مــا لــم تُقــرِّ
المــادة الفقــرة األخیــرة مــن  أحكــام عــدم التعسُّــف فــي اســتعمال الدعوى وهو ما َیضَمنجدّیة 
تلقائیــًا تعطیــل التحقیــق العــْدلي یحــْول دون و مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة   751

 ُمقتضاها.ب
فضــًال عــن ُمــداعاة الدولــة بشــأن المســؤولیة طلبــات رّد المحقــق العــدلي وتنحیتــه،  إخضــاع -5

ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة في كل ما ال یتعــاَرض مــع الناجمة عن أعماله، 
 األحكام الخاّصة الواردة في اإلقتراح.

طلبــات تنحــي أو رّد المحقِِّقــْین العــدلیِّْین و الجدیــدة الُمقتــَرح تعــدیلها علــى ســریان األحكــام  -6
علــى دعــاوى مســؤولیة الدولــة الناجمــة عــن أعمــالهم، الُمقدَّمــة َقْبــل ســریانه والتــي لــم َتْقتَــِرن 

      .بقرار نهائي بتاریخ نفاذه
 لذلك

ر الُمرفق ربطًا على أمل مناقشته وٕاقراره باقتراح القانون الُمعجَّل فإننا نتقدَّم  .الُمكرَّ
 النائبة بوال یعقوبیان                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دولة رئیس مجلس النواب المحترم
 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عمًال بالمادة 

ر)  ( تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ
 

التحقیـــق العـــدلي فـــي جریمـــة انفجـــار مرفـــأ بیـــروت، المحالـــة علـــى یَّن أن الواقـــع قـــد َبـــ لمـــا كـــان
، تّمــت عرقلتــه وتــأخیره تعسُّــفًا 11/8/2020تــاریخ  6815المجلس العدلي بُمقتضى المرســوم رقــم 

زت الثمانیة أشُهر من خالل االستغالل الُمتمادي لبعض النصوص القانونّیة لمّدة طویلة جدًا تجاوَ 
ًال عن استثمار الثغرات أو عدم الوضوح فــي بعــض هــذه النصــوص والحصانات لغیر غایاتها فض

وهــو مــا ُینــِذر أیضــًا بانتهــاج نفــس األســلوب فــي قضــایا أخــرى مــا مــن شــأنه التــأثیر  للهــدف نفســه،
 سلبًا على ُحْسن سیر العدالة.

ولمــــا كــــان مــــن الواجــــب التصــــّدي تشــــریعیًا لهــــذه اإلشــــكالّیات بأقصــــى ســــرعة تحقیقــــًا للعدالــــة 
مــًا أن " لْ لَّت منــذ عــّدة أیــام عِ قد حَ  لفاجعة انفجار مرفأ بیروتخصوصًا أن الذكرى السنویة الثانیة 

رة هــي كالالعدالــة"  ر إعطــاءه  مــا دِرج فــي هــذا اإلطــارْنــوٕان اإلقتــراح الــراهن یَ  ،العدالــة المتــأخِّ ُیبــرِّ
ر.   صفة اإلستعجال الُمكرَّ

  لذلك 
ر الُمرَفــق علــى  ــل الُمكــرَّ جئنــا بمــذكرتنا هــذه طــالِبْین مــن حضــرتكم طــْرح اقتــراح القــانون الُمعجَّ

مــن النظــام الــداخلي  112و 110و 109وذلــك ســندًا للمــواد النواب في أّول جلسة َیعِقــُدها، مجلس 
 لمجلس النواب، راِجْین من المجلس الكریم إقراره. 
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 جدول ُمقارنة
 

 الُمقتَرح تعدیلال الحاليالنّص  النّص موضوع اإلقتراح

 
  360المادة

 من قانون أصول 
 المحاكمات الجزائیة

 أو التمییــزي العام النائب یتولى
 المحـــامین مـــن عنـــه نیبـــهیُ  مـــن

 العامــــــة النیابــــــة لــــــدى العــــــامین
 الــدعوى تحریــك مهــام التمییزیــة
 .واستعمالها العامة
 یعینــــــه قــــــاض التحقیــــــق یتــــــولى
 موافقـــة علـــى بنـــاء العـــدل وزیـــر
 .علىاأل القضاء مجلس

 أو التمییــــزي العــــام النائــــب یتــــولى
 المحــــــامین مــــــن عنــــــه نیبــــــهیُ  مــــــن

 العامـــــــــة النیابـــــــــة لـــــــــدى العـــــــــامین
 الـــــدعوى تحریـــــك مهـــــام التمییزیـــــة

 .واستعمالها العامة
 وزیــر یعینــه قــاض التحقیــق یتــولى
 مجلــــس موافقــــة علــــى بنــــاء العــــدل
 .علىاأل القضاء

 َیْعــِرض یجــوز للمحقِّــق العــدلي أن
ــــه  .فــــي الــــدعوى النظــــر عــــن تنّحْی
 النــزاع أطــراف مــن لكــلّ  یحــقّ  كمــا
  .ردَّه یطلب أن

عْرض التنحــْي أو طلــب الــرّد ُیقدَّم 
إلــــى محكمــــة التمییــــز فتنُظــــر فیــــه 
بغرفــة الُمــذاكرة إحــدى غرفهــا التــي 
ـــــــــــــرئیس األوَّل لهـــــــــــــذه  ُیعیِّنهـــــــــــــا ال

وقرارهـــا بهـــذا الشـــأن ال ، المحكمـــة
َیقَبــــــــــل أي طریــــــــــق مــــــــــن طُــــــــــُرق 

 الُمراجعة.
ال یوِقـــف تقـــدیم طلـــب الـــرّد الســـْیر 
فــي الــدعوى أو أي مــن إجراءاتهــا 
رت  أو التحقیقـــات فیهـــا، إال إذا قـــرَّ
محكمـــة التمییـــز ِخـــالف ذلـــك فـــي 

 غرفة الُمذاكرة.
ــداعاة الدولــة بشــأن  أمــا بالنســبة لُم
المســـــؤولیة الناجمـــــة عـــــن أعمـــــال 
المحقِّـــــــــق العـــــــــْدلي، فـــــــــإن تقـــــــــدیم 



ـــع استحضـــار هـــذه الـــدعوى  ال َیمَن
ــــأي  ــــام ب المحقِّــــق العــــدلي مــــن القی
عمـــل مـــن أعمـــال وظیفتـــه یتعلَّـــق 
ر الهیئــة  بالمدعي فیهــا، مــا لــم تُقــرِّ
العاّمـــــة لمحكمـــــة التمییـــــز ِخـــــالف 

 ذلك في غرفة الُمذاكرة.   
في كّل مــا ال یتعــاَرض مــع أحكــام 

 عـــْرض هـــذه المـــادة، ُتطبَّـــق علـــى
و طلب الرّد وعلى ُمداعاة  التنّحي
بشــــأن المســــؤولیة الناجمــــة  الدولــــة

عــن أعمــال القضــاة فــي مــا یتعلَّــق 
 الـــواردة بـــالمحقِّق العـــدلي، القواعـــد

 أصــول قــانون فــي الشــأن هــذا فــي
 المدنیة. المحاكمات

، فـــور نفـــاذ هـــذا القـــانون التعـــدیلي
ُتحـــال إداریـــًا إلـــى محكمـــة التمییـــز 
جمیــــــــــــع طلبــــــــــــات تنّحــــــــــــي أو رّد 
الُمحقِّقــــْین العــــدلیِّْین الُمقدَّمــــة َقْبــــل 
ــــــِرن بقــــــرار  ســــــریانه والتــــــي لــــــم َتْقَت
نهائي بتاریخ نفــاذه، وُیتــاَبع النظــر 
فیها من النقطة التي وصَلت إلیها 

 .وفقًا ألحكام هذه الماّدة
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