الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
اقتراح قانون
يرمي الى تعديل القانون رقم  25/74تاريخ  25/9/1974وتعديلته
(إعطاء مخصصات وتعويضاتت شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين
ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين)

المادة الولى:
ويستعاضت عنه
ُيلغى البند ( )4من المادة الولى من القانون رقم  25/74تاريخ  25/9/1974وتعديلتهُ ،
بالنص التالي:
معوقاَ ل
«  -4يتقاضى كل من سبق وانتُ ِخب نائباً ،إذا كان فقير الحال أو عاجزاً عن كسب العيش أو ّ
يتعاطى عملً ممجوراً ،النسبة التالية من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب أأناء وليته:
-

عن دورة نيابية واحدة% 55 :

-

عن دورتين نيابيتين اأنتين% 65 :

-

عن ألا دورات نيابية وما فوق% 75 :

قصد بالدورة النيابية مدة ولية المجلس النيابي من بدايتهات وحتى نهايتها أياً كانت هذه المدة .تُعتََبر بحكم
ُي َ
الدورة النيابية الكاملة مدة ولية النائب التي ل تقل عن ألا سنوات.
نيابية ،النائب الذي أصيب بعلّة م ِ
قعدة نشمَت عن قيامه بمهامه
عتبر بحكم من أمضى ألا دورات ّ
ُي َ
ُ
وتأبت هذه العلّة
تعرض له أأناء وليته
النيابية أو بسبب خطر استهدفه او اعتداء أو حادا ّ
ّ
ّ
النيابيةُ ،
الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة  22من المرسوم اششتراعي رقم  47تاريخ
بتقرير من اللجنة
ّ
 26/9/1983وتعديلته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

الشخصية المنصوص عليها في المادة
المعوق
لجل تطبيق أحكام هذا القانون بموجب بطاقة
ّ
تأبت اشعاقة ْ
ّ
ُ
المعوقين).
 4من القانون رقمت  220/2000تاريخ ( 29/5/2000حقوق الشخاص
ّ
فيستحق له عندها الفرق بين الدخل
معوقاًت أو عليلً يتعاطىت عملً ممجوراًت
في حال كان النائب السابق ّ
ّ
الذي يتقاضاه من عمله وبين المخصصاتت والتعويضات المنصوصت عليها في هذا القانون».
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المادة الأانية:
ويستعاضت عنه
ُيلغى البند ( )2من المادة الأانية من القانون رقمت  25/74تاريخ  25/9/1974وتعديلتهُ ،
بالنص التالي:
المع ّدلة من هذا القانون ،في حال
« -2مع ُمراعاة أحكام الفقرة الخيرة من البند ( )4من المادة الولى ُ
تولى المستفيد من أحكام هذا القانون منصباً رئاسياً أو وزارياً أو نيابياً أو وظيفة عامة ل يجوز له طيلة

تمرسه بالمنصب المذكور أو إشغاله الوظيفة العامة الجمع بين ما يعود له بحكم هذا القانون وبين ما
مدة ّ
يتقاضاه عن هذا المنصب أو راتب الوظيفة التي يتولها ،وذلك باستأناء الحالة التي يكون فيها المستفيد

فيستحق له عندها الفرق بين ما يعود له بحكم
من أحكام هذا القانون ّ
معوقاًت أو عليلً يتعاطى عملً ممجوراً
ّ
هذا القانون وبين ما يتقاضاه عن هذا المنصب أو راتب الوظيفة التي يتولها».
المادة الأالأة:
ويستعاض عنها بالنص
تُلغى المادة الأالأة من القانون رقم  25/74تاريخ  25/9/1974وتعديلتهُ ،
التالي:
«المادة الأالأة الجديدة:
المستفيد من أحكام هذا القانون ،أو في حال وفاة النائب السابق الذي ل تتوافرت فيه شروطت
في حال وفاة ُ
المح ّددة في المادة الولى
اشستفادة من هذا القانون ،تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضاتت ُ

المع ّدلة من هذا القانون.
ُ
عتبر النائب الذي قضى أأناء وليته النيابيّة بحكم النائب السابق المتوافرة فيه شروطت اشستفادة من أحكام
ُي َ
المح ّددة في
هذا القانون الذي أمضى ألا دورات ّ
نيابية ،وتتقاضى أسرته التعويضات والمخصصات ُ
المع ّدلة من هذا القانون.
البند ( )4من المادة الولى ُ
تتقاضى أسرة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء الذي قضى أأناء

وليته ،المخصصاتت والتعويضات التي تعودت لكل من هؤلء عند نهاية وليته وفقت ما هي ُمح ّددة في
المع ّدلة من هذا القانون.
المادة الولى ُ
قصد بالسرة:
ُي َ
 -الزوج أو الزوجة أو الزوجات ،شرطت عدم زواجهم مجدداً وعدم تعاطيهم عملً ممجوراًت وأن ل يكون لهم

أي دخل آخر.

يتموا الأامنة عشرة من عمرهم والولد الذين يتابعون دراستهمت وذلك حتى إكمالهم
 الولد الذكورت الذين لم ّوالمعوقون منهم الذين ل يتعاطون عملً ممجوراً و العلء منهم العاجزون
الخامسة والعشرين من عمرهم
ّ

عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم مأبته بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص

عليها في المادة  22من المرسومت اششتراعي رقمت  47تاريخ  26/9/1983وتعديلته (نظام التقاعد والصرف
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من الخدمة).
طع المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون عن الولد والبناء الذكور المتزوجينت
تُق َ

مهما كان وضعهمت إذا كان لديهم أبناء ذكورت قد أتموا الأامنة عشر من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال

معوقين ل يتعاطون عملً ممجوراً أو اعلء عاجزين عن كسب
كانوا يتابعون دراستهم ،إل إذا كان هؤلء ّ
العيش وكانت علتهم مأبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة  22من المرسوم
اششتراعي رقم  47تاريخ  26/9/1983وتعديلته (نظام التقاعد والصرفت من الخدمة).
 البنات العازبات شرط أن ل يتعاطين عملً ممجوراً والراملت والمطلّقات شرط أن ل يكون لررملة أوالمطلّقة دخل أو نفقة من مال زوجها.

طع المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون عن البنات المطلّقات أو الرامل إذا كان
تُق َ

ابناؤهن الذكور قد أتموا الأامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إل

معوقين ل يتعاطون عملً ممجوراً أو أعلء عاجزين عن كسب العيش وكانت
اذا كان هؤلء في كل الحالين ّ
علتهم مأبته بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة  22من المرسوم اششتراعي رقم 47
تاريخ  26/9/1983وتعديلته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

فيستحق له عندها
معوقاً أو عليلً يتعاطى عملً ممجوراً،
 في حال كان أحد أفراد السرة المح ّددين أعله ّّ
الفرق بين الدخل الذي يتقاضاه وبين حصته من المخصصاتت والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.
 في حال انفراد الزوج أو الزوجة أو الزوجات يستحق له أو لها أو لهن كامل المبلغ ،وفي حال اشتراكهاو اشتراكها أو اشتراكهن مع الولد يستحق له أو لها أو لهن نصف المبلغ ولرولدت النصف اخخر حصصاً

لجل
قصد بعبارة "الولد"ت ْ
متساوية .وفي حال انفراد الولد يستحق لهم كامل المبلغ حصصاً متساويةُ ،
وي َ
تطبيق أحكام هذه المادة الذكورت واشناا على حد سواء ما لم ِ
يمت النص على خلف ذلك.
أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة،
 خلفاً لي نص آخر ،ومن ْويلغى كل نص تشريعي أو تنظيميت يتعارض مع أحكامه.
تطبّق أحكام هذا القانون دون سواهُ ،
المادة الرابعة:

تُضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم  25/74تاريخ  25/9/1974وتعديلته ،الفقرتين التاليتين:
الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو النائب ،الذي يقضي المجلس
«ل يستفيد من أحكام هذا القانون رئيس
ّ

الدستوريت ُببطلن انتخابه ،وكذلكت ل تستفيد من أحكام هذا القانون أسرة أي من هؤلء في هذه الحال مهما
كانت السباب.
في حال تقاضي أي شخص المخصصاتت والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون خلفا لحكامه،

ُيعاقَب وفقاً لحكام الفقرة ( )3من المادة  655من قانون العقوبات ويتو ّجب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها
دون وجه حق مع الفوائد القانونية».
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المادة الخامسة:
ويستعاضت عنها بالنص التالي:
تُلغى المادة السادسة من القانون رقم  25/74تاريخ  25/9/1974وتعديلتهُ ،
«المادة السادسة الجديدة:
طع شهرياً مبلغ يوازيت الحد الدنى الرسمي لرجور ،الساري في كل حين ،من مخصصات وتعويضات
ُيقت َ
ِ
المستفيد ْين من أحكام
الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيست الحكومة والنواب وسائر
كل من رئيس
ّ
المع ّدلتَين من هذا القانون كما من المبلغ اشجمالي للتعويضات والمخصصاتت التي
المادتين الولى والأانية ُ
العامة».
تعود لكل أسرة بمقتضىت المادة الأالأة الجديدة من هذا القانونّ ،
ويدون إيراداً للموازنة ّ

المادة السادسة:

خالفة لهذا القانون أو التي ل ِ
تُلغى جميع الحكام الم ِ
تمتلف مع مضمونه.
ُ
المادة السابعة:

بناء لقتراح رئيس مجلس
تُح ّدد دقائقت تطبيق هذا القانون عند القتضاءت بمراسيمت تتخذ في مجلس الوزراء ً
الوزراء.
المادة الأامنة:
ُيعمل بهذا القانون فورت نشره في الجريدة الرسمية.

النائبة

بيروت في4/10/2018 :

بول يعقوبيان
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السبتتاب المتتوجبت ت تتة
ّ ّ
تنص عليه المادة  27من الدستور.
لما كانت المهام
المة وفق ما ّ
النيابية تُمأل وكالة عن ّ
ولما كانت الوكالة من حيا المبدأ ل تولي الوكيتتل حتتق استتتيفاء الجتتر عن المهتتام موضتتوعهات إل أأنتتاء
فترة سريانها وهذا ما ُيستفاد من أحكام المادة  770من قانون الموجبات والعقود.
معينة للوكلء بعتتد انتهتتاء
المشرع ولسباب
ولما كان
ّ
أقر احياناً ترتّب تعويضات ّ
استأنائية إوا ّ
ّ
نسانية قد ّ
وكتتالتهمت وفتتق متتا يتتتبيّن على ستتبيل المأتتال من أحكتتام الفقتترتين الختتيرتين من المتتادة  69من قتتانون تنظيم مهنتتة
المحام تتتاة رقم  8/1970ت تتتاريخ  11/3/1970وتعديلتت تته اللت تتتين تفرضت تتان على المو ّكل دفت تتع تع تتتويض لوكيلت تته
المحامي بمتعاب ستتنوية أو لورأتتة هتتذا الختتير ،مقتتداره شتتهر عن كتتل ستتنة توكيتتل ،عنتتد إنهتتاء هتتذه الوكالتتة دون
سبب مشروع أو عنتتد عجتتز الوكيتتل الأتتابت التتدائم عن العمتتل أو عنتتد تقاعتتده أو وفاتتته أو في حتتال بلتتوغ الوكيتتل
ستين عاماً من العمر بعد عشرين سنة توكيل.
ولم تتا ك تتان إق تترار تعويض تتاتت ومخصص تتات للن تتواب بع تتد انته تتاء وليتهمت بمقتضت تىت الق تتانون رقم 25/74
تبين من مراجعتتة الستتباب الموجبتتة لهتتذا القتتانون
تاريخ  25/9/1974داخلً في نطاق هذا اشستأناء ،وفقت متتا يتت ّ
ومحضرت جلسة إقراره في مجلس النواب بتاريخ  27/6/1974حيا أشتتار بعض الستتادة النتتواب أأنتتاء مناقشتتته
اشجتماعيتتة" وأن هتتذا القتتانون
في حينه إلى وجودت أحد رؤساء الحكومات السابقين "بحالتتة ُيتترأى لهتتا من الناحيتتة
ّ
يجعتتل النتتواب "في حصتتن مكين من العتتوز التتذي يحيتتط ببعض من تولتتوا الرئاستتات" وأنتته من أولى حستتنات هتتذا
القانون أنه "يجعتتل النتتائب الفقتتير مطمئنتاً إلى مستتتقبله" .وأن هنتتاك العديتتد "من المقعتتدين والمشتتلولين من النتتواب"
ولمعالجتتة "حالتتة من البتتؤس والفقتتر" لتتدى النتتواب ،ولن  95بالمئتتة من رجتتال السياستتة في هتتذا البلتتد وغتتير هتتذا

البلتتد أيضتاً هم بحاجتتة ماستتة إلى المتتادة "ولنتته من غتتير المقبتتول على النتتائب "بعتتد أن يختترج من المجلس يتتدور
في الشارع ويطلب المعونات التي ل تسمح له كرامته بطلبها"...

ولمتتا كتتان الواقتتع التتذي أقت ّتر في ظلّتته القتتانون رقم  25/74قتتد تغيّر إذ أن النظتتر فقتتط إلى مقتتدار اشنفتتاق
اشنتخابي تتة ،م تتا
النتخ تتابيت لع تتدد كب تتير من الس تتادة الن تتواب ي تتد ّل على المب تتالغ الطائل تتة ال تتتي أنفقوه تتا على حملتهم
ّ
المشت ّترع شقتترار القتتانون المتتذكور ،ممتتا يقتضتتي معتته
يجعلهم أبعتتد متتا يكتتون عن الفقتتر والعتتوزت التتذي استتتند إليتته ُ

إدختتال التعتتديلت اللزمتتة عليتته تممينتاً للغايتتة التتتي قصتتدها المشت ّترع منتته وبالتتتالي إفتتادة النتتائب الفقتتير أو العتتاجز

تالمعوقين والمصت تتابين بحت تتالت اعتلل شفت تتادتهم من
ص ت تة بت ت ّ
عن كست تتب العيش من أحكامت تته ،مت تتع لحت تتظ أحكت تتام خا ّ
أحكامه ضمن شتتروطت ُمحت ّددة على اعتبتتار أنهم من أشتتد الفئتتات حاجتتة لسستتتفادة من التعويضتتات والمخصصتتاتت
التي منحها هذا القانون.
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ولمت تتا كت تتان القت تتانون رقمت  722تت تتاريخ  5/11/1998قت تتد أضت تتاف نص ت تاً إلى المت تتادة الولى بنت تتد ( )4من

القتتانون رقم  25/74يتترعى حالتتة النتتائب التتذي يقضتتي أأنتتاء وليتتته النيابيتتة بحيا اعتتتبره أنتته بحكم من أمضتتى
قعتدة نشتمَت عن قيامتته بمهامتته
ترع حالتتة النتتائب التتذي ُيصتتاب بعلّة ُم ِت
نيابيتتة ،إل أن هتتذا القتتانون لم يت َ
ألا دورات ّ
النيابيتتة ،فيقتضتتي إجتتراء التعتتديل
النيابيتتة أو بستتبب خطتتر استتتهدفه او اعتتتداء أو حتتادا تعت ّترض لتته أأنتتاء وليتتته
ّ
ّ
اللزم لهذه الناحية.

ولما كان مفهوم السرة الذي تض ّمنته المادة الأالأة من القانون رقمت  25/74واستتع جتتداً ول يتوافتتق متتع

غاية هذا القانون وهي تجنيب هذه السرة العوز فيما إذا قضى متوليت السلطة العامة الحتتالي أو الستتابق ،فضتلً
المع ّدلتتة من المرستتومت اششتتتراعي رقمت 47
المحت ّدد في المتتادة ُ 26
عن أن هذا المفهوم أصبح بعيداً جداً عن ذلتتك ُ

تادة
ت تتاريخ ( 26/9/1983نظ تتام التقاع تتد والص تترف من الخدم تتة) مم تتا يقتض تتي مع تته اشس تتتئناس بمحك تتام ه تتذه الم ت ّ
المنوه عنها.
الخيرة لتعديل المادة الأالأة ّ

مهمتتة النظتتر في
ولما كان القتتانون رقم  25/47صتتادراًت قبتتل إنشتتاء المجلس الدستتتوريت التتذي أأنيطت بتته ّ
بمقتضتتى المتتادة  19من الدستتتور المع ّدلتتة بالقتتانون الدستتتوريت
النيابية
الطعون الناشئة عن اشنتخابات
ّ
ّ
والرئاسية ُ

الجمهوريتتة أو رئيس مجلس
نص بعتتدم إفتتادة رئيس
ّ
رقم  18تتتاريخ  ،21/9/1990ممتتا يقتضتتي معته استتتحداا ّ
النت ت ت تتواب أو النت ت ت تتائب الت ت ت تتذي يقت ت ت ت ّترر المجلس الدست ت ت تتتوريت بطلن انتخابت ت ت تته أو أست ت ت تترة أي منهم من التعويضت ت ت تتات
والمخصصاتت التي رعاها القانون رقمت .25/74

لمعاقََبتتة من يتقاضتتى دون وجتته حتتق المخصصتتات
ولمتتا كتتان القتتانون رقم  25/74لم يتضت ّمن أي ّ
نص ُ
نص بهتتذا
نص عليهتتا ،كمتتا لم يتضت ّمن أي نص لستتتردادت هتتذه المتتوال ،فيقتضتتي استتتحداا ّ
والتعويضتتات التتتي ّ
الشمن أسوة بما نصّت عليه المادة  26من المرسومت اششتتتراعي رقمت  47تتتاريخ ( 26/9/1983نظتتام التقاعتتد

والصرفت من الخدمة).
ولمتتا كتتانت المتتادة السادستتة من القتتانون رقم  25/74هي التتتي تأحت ّدد المتتوارد التتتي تُست ِهم في تغذيتتة دفتتع
نص عليهتتا ،فيقتضتتي تعتتديلها عتتبر ربطهتات بالحتتد الدنى لرجتتور عملً بتتالمنهج
المخصصات والتعويضاتت التتتي ّ

يتم رفعه تتات في أغلب
التشتتتريعيت الحتتتديا في هتتتذا المجتتتال كمتتتا لن مخصصتتتاتت وتعويض تتاتت الس تتلطات ّ
العامتتة ّ
الحد الدنى لرجور وتحويلت سلسل رواتب القطاع العام.
الحيان بالتوازي مع رفع ّ
ل ت ت ت ت ت تتذلت ت ت ت ت تتك
أتقدم من المجلس النيابي الكريمت باقتراح القانون المرفقت على أمل مناقشته إواقراره.
النائبة
بول يعقوبيان
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