
 
 

ر  اقتراح قانون ُمعجَّل ُمكرَّ
 واألذونات والتراخیص الُمسبقة القانونیة عدم اإلعتداد بالحصانات یرمي إلى

 للُمالحقة والتحقیق والُمحاكمة في جریمة انفجار مرفأ بیروت
 

 مادة وحیدة: 
ـــّد  أوًال: ـــًا ألي نـــّص آخـــر عـــام أو خـــاص، ال ُیعَت التـــراخیص بالحصـــانات أو األذونـــات أو ِخالف

المنصـــوص علیهـــا فـــي ســـائر القـــوانین المرعّیـــة  الُمحاكمـــة وأالتحقیـــق  وأللُمالحقـــة قة الُمســـبَ 
 2020/آب/ 4الواقــــع بتــــاریخ فــــي كــــل مــــا یتعلَّــــق بجریمــــة انفجــــار مرفــــأ بیــــروت ، اإلجــــراء
وما یتفرَّع  11/8/2020ریخ تا 6815المجلس العدلي بُمقتضى المرسوم رقم  علىالُمحالة 

التي َتْفِرض أي حصانة أو إذن أو تــرخیص  القانونّیة وُیَعلَّق العمل بجمیع النصوص، عنها
 .وذلك إلى حین صدور الحكم النهائي وتنفیذه ُمسَبق في هذا المجال

 
  ُیعَمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. ثانیًا:
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 األسباب الموجبة
التــي أدَّت إلــى ســقوط ، فاجعــة انفجــار مرفــأ بیــروت 2020/آب/ 4َعت بتاریخ ت قد وقَ كانلما 

 وٕالى تدمیر جزء كبیر من مدینة بیروت. الكثیر من الضحایا والجرحى 
تــاریخ  6815ولما كانت هذه الجریمة قد ُأحیَلت على المجلس العــدلي بُمقتضــى المرســوم رقــم 

 دلي تحقیقاته في هذا الملف. ، وقد باشر الُمحقِّق الع11/8/2020
ولما كان بعض المشتبه بهم فــي هــذا الملــف، یخضــعون لنصــوص قانونّیــة ُتعطــیهم حصــانات 

، مــن المراجــع المختّصــة أو تمنــع مالحقــتهم َقْبــل اإلستحصــال علــى إذن أو تــرخیص ُمســَبٍق بــذلك
 الُمحقِّق العدلي.  الُمحالة منمن الطلبات الُمتعلِّقة بمالحقتهم وقد تم رْفض العدید 

القضــاء وأن ولمــا كــان تحقیــق العدالــة فــي هــذا الملــف، یوِجــب أن یكــون الجمیــع سواســیة أمــام 
 ملة وتحدیــد المســؤولیاتبغیة جالء الحقیقة كابعیدًا عن أي امتیازات  والمحاكمة یخضعوا للتحقیق
تســُقط جمیــع  ة خســائرهامام هْول هذه الفاجعة وضــخامتها وفداحــإذ أبشكل دقیق،  وٕانزال العقوبات

 الحصانات، فما من شيء أغلى من دماء الناس وسالمتهم وُحرمة أرواحهم.
علــى  فــي هــذا المجــالللوقوف على مسؤولیاتها ولما كان من الواجب تدخُّل السلطة التشریعیة 

 اعتبار أّنها السلطة الُممثِّلة لألّمة جمعاء.
ولما ُكّنا ألْجل كل ذلك قــد أْعــَدْدنا اقتــراح القــانون الُمرَفــق الرامــي إلــى عــدم اإلعتــداد بالحصــانات   

،  واألذونــات والتــراخیص الُمســبقة للُمالحقــة والتحقیــق والُمحاكمــة فــي جریمــة انفجــار مرفــأ بیــروت
 رضها.فْ وتعلیق سائر النصوص التي تَ 

 لذلك
لباقتراح القانون  فإننا نتقدَّم ر الُمرفق ربطًا على أمل مناقشته وٕاقراره الُمعجَّ  .الُمكرَّ
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 دولة رئیس مجلس النواب المحترم
 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عمًال بالمادة 

ر)  ( تبریر صفة اإلستعجال الُمكرَّ
 

جریمـــة انفجـــار مرفـــأ بیـــروت، المحالـــة علـــى  یَّن أن التحقیـــق العـــدلي فـــيالواقـــع 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 
ثغرات أو عدم الوضوح فــي بعــض هــذه النصــوص والحصانات لغیر غایاتها فضًال عن استثمار ال

 .للهدف نفسه
التــي  ولمــا كــان مــن الواجــب التصــّدي تشــریعیًا لهــذه اإلشــكالّیات بأقصــى ســرعة تحقیقــًا للعدالــة

لفاجعــة انفجــار مرفــأ خصوصــًا أن الــذكرى الســنویة الثانیــة ، دون اســتثناء یجــب أن تطــال الجمیــع
رة هــي كالالعدالــة"  مــاً لْ لَّــت منــذ عــّدة أیــام عِ قــد حَ  بیــروت وٕان اإلقتــراح الــراهن  ،أن " العدالــة المتــأخِّ

ر إعطاءه  ِرج في هذا اإلطاردَ نْ یَ  ر. ما ُیبرِّ  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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