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 الحترم الدستوري الجلس رئاسة جانب

10/10/2018 تاريخ 80 رقم القانونن دستورية في طعن مراجعةالوضوع: 
)18/10/2018 تاريخ الرسمية الجريدةن في والنشور التكاملة الدارة. 
الصلبة( للنفايات

مقدمة:
النواب: من

......

يلي: بما الراهنة الطعن مراجعة مقدمو يدلي

وتعديلته 250/1993 رقم القانونن من 19 و 18 الادتي بأحكام عملً
،والواد( الجلس إنشاء) 243/2000 رقم القانون من 34 إلى 30 الدستوري

يطلبونن(  للمجلس الداخلي النظام) وتعديلته الكريم مجلسكم من الدستوري
الطروحة. الشكلية الشروط لستيفائها شكلً مراجعتهم قبول

الطعون القانون الكلي البطال وتقرير ،الساس في قبولها وبالتالي 
الدستور.  من صريحة لواد مخالفاً صدوره بسبب وذلك فيه،

بأساس البت لحي مفعوله تعليق تقرير ذلك يسبق بأن طلبهم ومع
من 20 الادة بنص عملً الرسمية الجريدةن في التعليق قرار ونشر الطعن،
للمجلس الداخلي النظام من 34 والادة الدستورين الجلس إنشاء قانون

الذكور.
فيه. الطعون القانون دستورية عدم يثبت ما يلي ما وفي

*******************

في:  الشكل: أوّلً

بتاريخ الرسمية الجريدة في نشره تم قد الطعن موضوع القانونن أن بما
18/10/2018، 

 



تاريخ من يوماً عشر الخمسة مهلة ضمن مقدمة الراجعة هذه أن وبما
إنشاء قانون" من 19 الادة عليه تنص لا وفقاً الرسمية الجريدةن في نشره

؛ن" الجلس الدستوري
منهم، توقيعها بعد نواب عشرة قبل من تقديمها جرى الراجعة أن وبما

19 الادة في الحددة الشروط كافة مستوفية الجلس، رئاسة إلى وموجهة
الذكورة.

الشكل. لجهة مقبولة تكون لذا،

******************

في:  الساس:  ثانياً

الكلي بالبطال حري 80/2018 رقم فيه الطعون القانون إن
: التالية الدستورية أسباب الثلثة  من لكل

الوّل:  السبب

الدستور: من(  أولى فقرة ) 65 الادة أحكام مخالفته

الرسل القانون بمشروع الرفقة " الوجبة السباب"  نهاية في ورد
يلي. ما النواب مجلس إلى الحكومة قبل من

أجل من هذا القانونن بمشروع الكريم مجلسكم من الحكومة تتقدم" 
إقراره." راجية الصلبة للنفايات متكاملة إدارة

من الرسل القانون مشروع فيها أقر التي  الوقائع إلى العودة من
يثبت:  مجلس إلى الحكومة إجراؤه يتوجب ما مراعاة عدم منها النواب
)65 الادة نص بمقتضى .  فقرة  المر(  الذكورة مخالفة يشكل الذي أولى
قبل من إبطاله تقرير إلى يؤدين وبما فيه؛ الطعون القانون شابت  دستورية
الحترم.  مجلسكم

وبالتحديد:

من(  فقرة )65 الادة نصت الوزاراء( مجلس صلحياتن) الدستور أولى
يلي:  ما على

 الوزاراء بمجلس الجرائية السلطة تناط" 
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"  التي الصلحياتن ومن  وضع:  للدولة العامة السياسة يمارسها
،( التسطير)   التنظيمية     والراسيم     القواني     مشاريع     ووضع الجالت جميع لنا

". لتطبيقها اللزمة القرارات وإتخاذ

والستشارات" التشريع هيئة" قبل من النص هذا تفسير في
 التالي:  الرأي الذكورة الهيئة أبدت منها، ذلك لطلب إجابة

مجلس قبل من الدستورين بمفهومها الجرائية السلطة ممارسة" 
مجتمعاً." الوزراء
صادر – 4/10/1999 تاريخ 413/1999 رقم إستشاري، رأي)
العدل، وزارة في والستشارات التشريع هيئة إجتهادات مجموعة وبريدي،ن

 "(.7599 ص 7 مجلد ناشرون صادر

ضوئه: على

يلي: ما يثبتن فيه، الطعون القانون فيها أقر التي الوقائع إلى وعودة
وبالتالي القانون هذا مشروع وضع في دورها ممارسة في الحكومة أن

سواء وذلك الدستورية صلحيتها تجاوزت النواب مجلس قبل من إقراره
إعتبارها بعد النواب مجلس إلى القانون مشروعع أحالت قد كانت

نيابته فترة الجديد النيابي الجلس تولي بتاريخ حكماً مستقيلة
هذا قبل القانون مشروعع أحالت قد كانت سواء أو 21/5/2018 في

التاريخ.

قد كانت سواء تحققت؛ قد القانون دستورية عدم إن وكذلك
قبل النواب مجلس في القانون مشروع مناقشة تجر لم أو جرت،
.25/9/2018و 24 بتاريخ النعقدة النيابية الجلسة في إقراره

الثبات:  يلي ما وفي
 

بتاريخ النعقدة النواب مجلس جلسة في فيه الطعون القانون أقرار إن
من ابتداء حكماً مستقيلة معتبرة الحكومة كانت حيث ،25/9/2018 و 24

– 69 بالادة عملً 21/5/2018 في النواب لجلس الجديدةن  الولية بدء تاريخ
التالية: الدستورية الفاعيل القرار هذا عن ينتج الدستور، من –ه(  فقرة) 

بعد النواب مجلس إلى إحالته تم قد القانون مشروع كان حالة في.1
الذكور: الدستورين للسببن حكماً مستقيلة الحكومة إعتبار تاريخ
الصريحة بمخالفته صريح دستوري بعيب مشوباً إقراره يكون

)65 الادة لحكام مشاريع إخضاع تفرض التي الدستورن من( 1بندن 
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في مجتمعاً الوزراء مجلس قبل من دراستها إلى القواني
التعذر المر) الدستوري، بمفهومها الجرائية سلطته ممارسته
مجلس إجتماعات وتوقف الذكورة الستقالته بسبب حصوله

الوزراء(.

وتسجيله الحكومة قبل من إحالته تمت قد القانون مشروع كان حالة في.2
للحكومة. الحكمية الستقالة قبل النواب مجلس في

بتاريخ النعقدة الجلسة في ناقشته الحكومة تكون الحالة هذه في
الحكمية، الستقالة حالة في كونها من بالرغم 25/9/2018 و 24

الذكورة الدستورية الصلحيات مارست، قد تكون وبالتالي
تعديله يجري أو يطرح ما مع الناقشة في الفترض اشتراكها جراء
القانون. مشروعع في
تعد لم دستورية صلحية مارست قد الحكومة تكون وبذلك 

حكماً. مستقيلة اعتبارها بسبب بها تتمتع

الساس: هذا على

عدم عيب شابه قد إيضاً الحالة هذه في القانون إقرار يكون
جدال ل دستورية قاعدة خالفت قد تكون الحكومة لن الدستورية

مقتصرة صلحية ذات الستقالة حالة في الحكومة تجعل حولها؛
والنصوص القواني تنفيذ على أي العمال تصريف على فقط

إصدارها، في الساهمة أو النصوص إصدار أو إنشاء وليس النافذة
فيه. الطعون القانون إقرار حالة كما

مارست قد أيضاً، الحالة هذه في الحكومة تكون آخر، بتعبير
الفروضة بالناقشة الشتراك في تملكها، تعد لم دستورية صلحية
فيه. الطعون القانون لقرار دستورياً

الدستور، مخالفة بعيب مشوباً القانون هذا يجعل الذي المر 
إبطاله. تقرير ووجوب

*******************

الثاني:  السبب

لعدم فيه الطعون القانون إبطال تقرير وجوب في-
صلحيته النواب مجلس تجاوز عن الناتجة الدستورية

الدستور. مواد في الحددة
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)69 و 33 و 32 مواده في الدستورن حدد الدستورية الواعيد( 3 فقرة 
النيابي. الجلس لجتماعات
العقودة الجلس اجتماعات بطلن على منه 31 الادة في نص كما

القانونية: الواعيد خارج

وبالتحديد: 

:32 الادة.1
التاليي: العاديي العقدين على الادة هذه نصت
آذار شهر من عشر الخامس يلي الذي الثلثاء يوم ويبتدأ: الوّل العقد
أيار. شهر نهاية وحتى
شهر من عشر الخامس يلي الذي الثلثاءن يوم ويبتدأ: الثاني العقد

مع. ) آخر إلى أوّل تشرينن الوازنة في للبحث جلساته تخصيص السنة
عليها(. والتصويت

:33 الادة.2
فيها تحددن إستثنائية عقود إلى الدعوة إمكانية على الادة هذه نصت

وبرنامجها. وإختتامها إفتتاحها تاريخي
:69 الادة.3

حرفيته: ما على منها( 3 البند) في نصت
حكماً النواب مجلس يصبح مستقيلة إعتبارها أو الحكومة إستقالة عند"

 الثقة، ونيلها جديدة حكومة تأليف حتى استثنائية إنعقاد دورة في

نصت:  يلي: ما على 31 الادة بالقابل
كل:  الواعيد خارج العقودة الجلس أجتماعات بطلن إجتماع القانونية

للقانون. ومخالفاً حكماً باطلً يعد القانونية الواعيد غير في الجلس يعقده

الواد: هذه عليه نصت ما ضوء على

فيها أقر التي 25/9/2018 و 24 بتاريخ النعقدة الجلسة أن يتبيّ 
الفترات من قانونية فترة أي في تقع ل فيه، الطعون 80/2018 رقم القانون
الذكورة. الواد في الحددة

و 24 في الطعون القانون فيها أقر التي الجلسة تعتبر ولذلك
الدستور.  من 31 الادة نص بمقتضى باطلة 25/9/2018

وبالتفصيل:
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و 24. بتاريخ فيه الطعون القانون إقرار جلسة إن نكرر. 1
32 الادة بموجبن الحددينن العاديي العقدين من أي في تقع ل 25/9/2018

الدستور. من
من 33 بالادة عملً استثنائي عقد إلى النواب مجلس دعوة تتم لم. 2
بتاريخ للنعقاد الدستورية المكانية الذكور للمجلس يكن لم وبالتالي الدستورن

فيه.  الطعون القانون فيها أقر التي الذكورة الجلسة إنعقاد
فإن أعله؛ الدرج 69 الادة من 3 البند لنص بالنسبة أما. 3

في جلسات عقد النواب لجلس الجازة على يقتصر مضمونهن أن تثبت قراءته
الحكومة بتأليفن فقط مختصة مستقيلة العتبرة أو الستقيلة الحكومة حالة

كان ولذلكالثقة.  نيلها على والتصويتن الوزارين بيانها ومناقشة الجديدةن
في حكماً منعقداً النواب مجلس جعل الذكور 3 البند من الهدف
أو عادي عقد غير في الحكومة استقالة مصادفة حالة في) إستثنائية دورة

إستثنائي(.
و 24 بتاريخ النيابي الجلس لنعقاد الدستورية الصلحية عدم يثبتن ما

25/9/2018.

جلسة في إقراره تم قد فيه الطعون القانون يكون ضوئه، على
مما.  من 31 للمادة الصريح النص بمقتضى باطلة يجعله الدستور
السبب هذا إلى بالستناد بالبطال حرياً وبالتالي للدستور مخالفاً
أيضاً. الثاني

***********************

مخالفة:  السبب (  الفقرة فيه الطعون القانون الثالث من) الدستور ب
لحقوق العالي العلن لجهة التحدة المم ميثاق لبنان إلتزام)

النسان(:

في فيه الطعون القانونن تطبيق عن ينتج الذي الكبير الضرر أدناه نبيّ
عليه نص ما يخالف وبما العامة الصحة على ذلك وإنعكاس بالبيئة يتعلّق ما كل

(  الفقرة بمقتضى لبنان به إلتزم الذي النسان لحقوق العالي العلن من) ب
الدستوري القانونن من الولى الادة بموجب إليه أضيفت التي دستوره مقدّمة
.21/9/1990 تاريخ

من أدناه  الدرجة البيئية الدراسة من يثبت سوف ما ضوء وعلى لذلك
لكي وسكانه مواطنيه صحة على وبالتالي لبنان في البيئة على كبير خطر

(  الفقرة عليه نصت لا فيه الطعون القانونن مخالفة تتضح من) مقدّمة ب
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الذكور القانونن إبطال وجوب إلى يفضي ما إلى وبالتالي الذكورة الدستورن
أيضاً. الدستوري السبب لهذا

اللبناني الواطن صحة وعلى البيئة على البالغ الضرر هذا أن وتحديداًن
دقيقة موضوعية دراسة إلى الستناد بعد الطعن هذا لتقديم البرر كان

للنفايات التكاملة الدارة حقل في وإداريون فنيون خبراء أجراها
إجراء وجوب إلى الحاجة تكشفت ضوئها على حيث الصلبة،
يمكن هامة نواقص بسبب أحكامه على التعديلت من الكثير

 بالتي: تلخيصها

ااعممممادإ قمماانو ممتكامممل لدإارة على التطورة الدول في القاعدة إستقرت
، كممما هممن ملحممنظ بالقمماانو فقطلنفايصصات الصصصلبةإقتصصصاره على ا بممدلً من النفايممات

المطعنو فيه، واعلى هذا اسأاس يتكنو هذا القاانو مشنباً بالنناقص والعينب المالية:

عن المفصاهيم والمقاربصصات العلميصصة الحديثصصة والعصصصريةص دإارة النفايصصاتبعصصده . 1
الصصصلبة الصصتي تعتمصصد على اققتصصصاإ الصصدائري وتبصصدأ بمسصصؤوليةص المنتجص الممتصصدة )

Extended  Producer  Responsibilityأي مسصصصصؤولية المنتج عن ،)
المشاركة في إإارة منتجاتها بعد انتهصصاء عمصصر اسصصتخدامها وتحولهصصا إلى نفايصصات

ينبغيص التخلص منها.
مبصصاإئ التخفيصصف من إنتصصاج النفايصصات الصصصلبة وإعصصاإة على تحديد إقتصصصاره . 2

 وق آليات عمننية وتنظيميةص لتحقيق ذلك. التدوير
 التقنيصصاتوكمصصا عصصدم تحديدالنفايات إلى الفئات المعتمدة عالمياً،  تصنيفهص. اعدم 3

 تسصصاعد في اختيصصار الصصتيمعصصايير وكصصذلك عصصدم تحديصصد اللمعالجة كصصل منها الفضلى
.المذكورةالتقنيات 

ً،  المعايير التوجيهيةص واطأر الناظمة النامة دإارة النفايات. إفتقاره إلى4 تاركا
  مهلة أو قيد.ةلواارة البيئةص إمكانية إقرارها إون أي

تبصصنى إسصصتراتيجية ادسصصتدامةص في معالجصصة أامصصة النفايصصات بصصلإلى  إفتقصصاره. 5
ذكرها عرضاً إون توضيح معنى ادستدامة وخطواتها وإجراءاتها.واطكتفاء ب

لنفايصصات الخطصصرة والعصصواإمل هتعريفصصاقلتبصصاس والنقص وخاصصصة في  يشصصوبه. 6
 من جهصصة، وادإفصصال فيوالرماإ المتطاير والتفكك البيولوجي والتفكك الحصصراري

التعريفات اطساسية مثل اسصصترإاإ الطاقصصة واسصصترإاإ المصصواإ واققتصصصاإ الصصدائري
وإيرها.

إلزاميةص تقييم اطأر البيئي اقستراتيجي واطأر البيئيص للمشاريع،تضمينهص  عدم. 7
وواجب الحفاظ على الصحة العامة والتنوع البيولوجي لحظر أي نشاأ قصصد يهصصدإ

 مبصصدأعصصدم تضصصمينهكصصذلك،  التنصصوع الصصبيولوجي المختلفصصة من أي ضصصرر. مكونات
تفاإي تدهور الموارإ الطبيعية،ص لحظر أي نشاأ قصصد يتسصصببص بأضصصرار إصصير قابلصصة
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للتصحيح تقع على الموارإ الطبيعية،ص كالمياه والهواء والتربةص والغابصصات والبحصصر
واطنهر وإيرها.

إمكانية فرض الضرائبإفتقاره إلى أحكام تتعلق بالشؤون والحوافز المالية و. 8
أو الرسوم على المصصواإ المسصصتورإة والصصتي يمكن اقستعاضصصة عنهصصا بمصصواإ معصصاإ

أحاإية اقستخدام )أي التي تستخدم لمصصرة واحصصدة(ال على المواإ وكذلكتدويرها، 
ومواإ التوضيب وإيرها.

كصصل من ادإارات المحليصصة والحكومصصةلمسصصؤوليات نقص واضصصح في تحديصصد ال. 9
 المجصصال واسصصعاًوبالتصصالي تصصركالمركزيصصة في إإارة النفايصصات المنزليصصة الصصصلبة 

القصصانون، في صصصيغته الحاليصصة،المصصذكورة طن تضاررب الصصصنحيات بين ادإارات ل
إصصير واضصصح بتاتصصاً لجهصصة توايصصع اطإوار والمهمصصات،وتفصصصيلها كمصصا يجب، بين

ادإارات المختصةص والمعنية بكل المراحل المتعلقة بادإارة المتكاملة للنفايات.
 بصصل أكصصثر من ذلصصكمبدأ النمركزية في إإارة النفايات إق شكلياً. عدم تكريسهص 10

في قصصانون البلصصدياتالمنصصصوص عنهصصا صصصنحيات ادإارات المحليصصة أنه يتجصصاوا 
(.مرسوم النظافة العامة وقانون حماية البيئةوأيضاً على سبيلص المثال )

واعلى هذا اسأاس، يتكنو من الضروري تضمين القاانو ممما يحممددإ بالمفصمميل
إور ادإارات المحليصصة اطساسصصي في التخفيصصف من إنتصصاج النفايصصات،والنضممنح 

وإعاإة اقستعمال، والفرا من المصدر والفرا في المعامصصل والتصصدوير واسصصترإاإ
المواإ، والتسبيخص واستخراج الطاقة، والتخلّص النهائي من "متبقيات" عمليات
الفرا والتصصدوير والمعالجصصة، بصصدعم وتوجيصصهص من الصصواارات وادإارات المختصصصة.
بكنم آخر، يجب الحفاظ على مسؤولية البلديات المنصوص عليهصصا في القصصوانين

السابقة وتحديدها وتعداإها بشكل أفضل.

لكل ما تقّدم:

دعصصاإة إرسصصه على ضصصوءيتكنو الهممدف من الطعن لبطممال هممذا القمماانو هممن 
على ضصصوء نتيجصصة المنحظات التي ورإت أعنه، وصوقً إلى إقرار قصصانون بصصديل

إراسة جديصصدة، خاصصصة وأنصصه ق توجصصد أيصصة عجلصصة ملحصصة تحصصول إون ذلصصك بهصصدف
:الوصول إلى النتيجة التالية

 تحديممد اممناعين من المشممارييع: المشممارييع المحليممة الممركزيممة،آ - مناأممبية
والمشارييع المشمركة المممي يمتكن أو تُعقممد بحتكم شممراكة بين القطمماع العممام المحلي
والقطاع الخاص، أو بين القطاع العام المحلي والقطمماع العممام المركممزي اعلى قممدم

. النصاية والمحجيملقفال اسبناب اعلى 
 مصممادإر تمنيممل إدإارة النفايممات بالدرجممة المطلنبممة منب - مناأممبية تحديد

. تحميل كلفة إدإارة النفايممات للمنمج يتكنو من المناأبالنضنح والدقة. فمن جهة،
لحتكنمة المركزيّممة ضممماو كفممااة تنزيمميع المممناردإ من خمل وضمميعل  أو تبقىاعلى

حنافز مراة لممتكين الدإارات المحلية من القيام بدورها، وتحرير أمنال الصندوق
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البلدي المسمقل، وإقرار معايير أكثر اعدالة لحمسممابها وتنزيعهمما، والمسمماهمة في
 بالمشماور وذلكتنفيذ مشارييع تمخطى قدرة الدإارات المحلية حيث تمداعن الحاجمة،

تنفيذ أي مشممروع يقمميع في اطاقهمما،إأمشارتها حنل ميع الدإارات المحلية المعنية و
.حفاظاً اعلى اأمقملها الدإاري

 لدإارة النفايممات"الهيئممة النطنية" إاشمماا  بلفت النظممر إلى اعممدم مناأممبية–ج 
إنشصصاء مجلس تنفيصصذيبمثابة الناردإة في القاانو المطعنو فيه، ساها أنف تتكنو 

والنفت هو. إاعمممار مخصممص لدإارة النفايمماتالإاممماا وال مجلس  إلى جاابجديد
عدم إخضاع هذه الهيئة،ص الصصتي أوكلت إليهصصا صصصنحيات تنفيذيصصة واسصصعة، طحكصصام
نظصصام المؤسسصصات العامصصة أو لمجلس الخدمصصة المدنيصصة بصصل فقصصط لرقابصصة إيصصوان

 حيث بذلك تصبح هذه الهيئممة ممذاً إضممافياً لممما تشممتكنالمحاسبة النحقة وحسب.
منه الدإارة من محسنبية اعلى حساب القاانو. 

المممذكنرةإاعطمماا الهيئممة  كذلك يرمي طلب إبطال هممذا القمماانو إلى تمفي –دإ 
نمازع هذا الخمصاص و ، حق إجراا المناقصات الخاصة بالمشارييع المركزية

(. دإائرة المناقصات)المفميش المركزي 
ه - اميجة لمما تقمدم، وإأممنادإاً لمما يمراه الخمبراا والخمصاصمينو، يتكمنو من

وضصصعالممتكن في    حالة إتخاذ القرار بإبطال هذا القاانو من قبل مجلستكم المحمممرم، 
للنفايصصاتمستندةص إلى نصصصوص واضصصحة إإارة متكاملة، قانون بديل ينص على نظام ل

ويُخضصصع جميصصع  يحصصّد من استنسصصابيةص السصصلطة التنفيذيةة وإجرائيصصة تنظيميصصذات أأر
لرقابة مسصصتقلة وفعالصصة، فن يعصصوإ أمصصر إإارة النفايصصات إلى أيالمسؤولين والعاملين 

.مرجعية سياسيةص أو سلطة تنفيذية سوى سلطة القانون
اسأمر البيمئيكذلك، يتكنو القاانو اخخذ بهذه الدراأة يمضممن شمروطاً تحفممظ 

والذي ق يجد مكاناً كافياً في القانون المطعون فيه، حيث لم يتضمنسهميمه التكبيرة، 
.إذن أو ترخيصصريح وواضح شروأ إلغاء أي بشكل ما يشترأ 

وهذا مما تعمااي منمه الدإارة حاليمماً في قضمايا المممراخيص بمممنجب النصمنص
 المرامل والتكسارات والمنشآت السياحية اعلى الشناطئ(.:)مثمًالنافذة حالياً.
تضمن المعاقبة الجزائية )إاعطممااإو العقنبات المحددإة بمنجب القاانو ل و - 

الخميار بين العقنبة الجزائية المحتكنم بها والغرامة المالية(.

***************************

الضرورة": تشريع بنظرية"  العمل مبررات توفر عدم في

الضرورة تشريع نظرية نشوء ومبررات أسباب إلى العودة من
النتخبة الهيئات أي أساساً، الصلحية صاحبة السلطات طريق عن سواء

عند النظرية هذه تطبيق إلى تلجأ التي الحكومات قبل من أو البرلانية،
حكومة قبل من مرّة لوّل ذلك جرى كما اضطرارية، لسباب الولى غياب
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إجتياح وبالتالي الحرب، بسبب الفرنسي البرلان إجتماع تعذّر عندما فيشي
اللاني، الغازي قبل من باريس مدينة

الضرورة تشرييع  إلى  فيها  اللجنا  تم  المي  الحالت  كافة  إلى  العندإة  من 
لمممبررات أو أحممداث آايممة إأمممثنائية ل تنمظممر اللجممنا إلى المشممرييع العممادإي لمناجهممة

يتبين أن ق عنقة لها بظروف إقرار القانون المطعون فيصصه.أخطار دإاهمة وخطيرة؛ 
قهذه الظروف  بالضافة إلى أاها اعادإية؛ فإو المنضمنع المذي يعالجمه همذا القماانو 

يقّدم أية ذرائع تبرر مخالفة مواإ الدستور سواء من قبل مجلس النصصوارب أو من قبصصل
الحكومة.

يثبت:  مما الضرورة" تشريع" بنظرية للتذرعن إمكانية أية إنتفاء تقدّم
مخالفات تضمّن أنه أثبتتن أعله الواردة الجدية الفنية الدراسة وإن سيما

مع الصلبة النفايات إدارة حقل في عالياً العتمدة للقواعد جسيمة
العامّة.  والصحة البيئة على فادحة أخطار من ذلك عن ينتج ما

**********************

: الطالب:  رابعاً

أسباب. من تقدّم ما إلى استناداً
يلي: ما الكريم مجلسكم من الستدعون النواب يطلب 

في الصادر 80 رقم بالقانونن طعناً القدّمة شكلً الراجعة قبولأوّلً: 
18/10/2018 تاريخ 45 عدد الرسمية الجريدة في والنشور 10/10/2018

قانوناً. الحددة الشكلية الشروط كافة لستيفائها

لثبوت بالراجعة فيه الطعون بالقانون العمل مفعول تعليق تقريرثانياً: 
ونشر الساس في البت لحي وذلك الراجعة تضمنته لا وفقاً دستوريته عدم
إنشاء قانون) من 20 الادة بنص  عملً الرسمية الجريدةن في القرار هذا

والادة(  الجلس الذكور(. للمجلس الداخلي النظام) من 34 الدستوري

من لكل الذكور القانونن إبطال وتقرير الساس في الراجعة قبولثالثاً: 
وهم: لكلهم أو الراجعة في الدرجة الثلثة السباب
الدستور. من( 1 فقرة ) 65 الادة أحكام مخالفة. 1
الدستور. من( 3 فقرة )69 و 33 و 32 و 31 الواد أحكام مخالفة. 2
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(  الفقرة فيه الطعون القانونن مخالفة. 3 من)  لبنان إلتزام) الدستورن ب
النسان(. لحقوق العالي العلن لجهة التحدة المم ميثاق

والحترام الشكر مع       

التواقيع
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