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 المحترم ان دیابحساألستاذ  رئیس مجلس الوزراءدولة                 

 

 استجواب الحكومة حول امتناع أشخاص القانون العام عن تنفیذ األحكام القضائیَّة. الموضوع:

 وما یلیها من النظام الداخلي لمجلس النواب. 131المادة  المرجع:

 باإلشارة إلى الموضوع والمرجع أعاله،

 اآلتي إلى الحكومة: اإلستجوابال یعقوبیان بتقدیم تتشرَّف النائبة بو 

تصُدر عن القضاء وال سیَّما مجلس شورى الدولة قرارات وأحكام قضائیَّة بحــّق أشــخاص القــانون العــام 

ة وبلدیات، وقد تناهى إلینا بأن بعض هذه األحكام یــتّم اإلمتنــاع عــن من إدارات عامة ومؤسسات عام

مــن نظــام  93وفق ما تؤكِّد علیه المادة  على الرغم من صفتها اإللزامیَّة ضمن المهل المعقولةتنفیذها 

 ، وعلى سبیل المثال فإنه جرى اإلمتناع عن تنفیذ:مجلس شورى الدولة

فــي  6/6/2018تــاریخ  2018 -949/2017القرار الصادر عن مجلس شــورى الدولــة بــرقم  -1

الســیر واآللیــات والمركبــات والتــي  المراجعــة الُمقدَّمــة مــن شــاكر محمــود طالــب ضــد هیئــة إدارة

قضى فیها بإبطال قرار صادر بحّق المستدعي یتضمَّن سحب رخصة تعقیب المعامالت منه 

 لمدَّة محدَّدة ومنعه من مزاولة هذه المهنة ودخول المصلحة خالل هذه المدة.

 

 



تـــــاریخ  2019- 129/2018القـــــرار اإلعـــــدادي الصـــــادر عـــــن مجلـــــس شـــــورى الدولـــــة بـــــرقم  -2

 2018/ أ.م/619القاضــي بوقــف تنفیــذ مــذكرة وزیــر الداخلیــة والبلــدیات رقــم  28/12/2018

الًمتضــمِّنة وقــف تــرخیص الســیِّد شــاكر محمــود طالــب لتعقیــب معــامالت  8/10/2018تــاریخ 

هــت كتابــًا إلــى وزارة الداخلیــة  تســجیل الســیارات واآللیــات، علمــًا أن إدارة التفتــیش المركــزي وجَّ

تفتــیش فــي كتــاب رئاســة ال والبلدیات للعمل بمضمون القرار القضائي أعــاله وفــق مــا هــو ثابــت

 .7/6/2019تاریخ  2019/ و 831المركزي رقم 

تـــــاریخ  2018- 97/2017القـــــرار اإلعـــــدادي الصـــــادر عـــــن مجلـــــس شـــــورى الدولـــــة بـــــرقم  -3

القاضــي بوقــف تنفیــذ القــرار الصــادر عــن عمیــد معهــد الــدكتوراه فــي الحقــوق  23/11/2017

والعلوم السیاسیة واإلداریة واإلقتصادیة فــي الجامعــة اللبنانیَّــة الُمتضــمِّن فــرض بعــض الشــروط 

كیـــد علـــى قـــرار وقـــف ، وقـــد جـــرى التأعلـــى الطـــالب للـــدخول واإلنتســـاب إلـــى مرحلـــة الـــدكتوراه

 2018- 316/2017ر مجلـــس شـــورى الدولـــة اإلعـــدادي رقـــم التنفیـــذ المـــذكور بموجـــب قـــرا

 .   12/4/2018تاریخ 

علــى الســؤال الُمقــدَّم فــي حینــه  20/2/2003/م. ص تــاریخ 329الحكومة فــي جوابهــا رقــم  ولما كانت

وٕاثــر تحویــل هــذا  ،بتنفیــذ كافــة االحكــام القضــائیة مــن النائــب الســابق نقــوال فتــوش، قــد أبــَدت التزامهــا

ناقشــة بعــد المُ و  16/7/2003دة بتــاریخ نعِقــجلســته المُ فــي انتهــى مجلــس النــواب  الســؤال إلــى اســتجواب

إصــرار المجلــس « نــص البنــد " أوًال" منهــا علــى مــا حرفیَّتــه :فــي هــذا الموضــوع إلــى إصــدار توصــیة 

ن تعــود الحكومــة عــن ها فــورًا، وأحكــام القضــائیة وتنفیــذد باأللــى الحكومــة وجــوب التقیُّــالنیابي والطلــب إ

لتفـــاف علیهـــا بشـــكل یســـلبها قـــوة ض مضـــمون هـــذه األحكـــام واإلنـــاقِ كـــل مرســـوم أو قـــرار یتعـــارض أو یُ 

 . »القضیة المحكمة

 ،علیه، وبالنظر ِلما تقدَّمو 

 

 

 



ه أتشرَّف بأن فإنني    العــاليوزیر التربیــة والتعلــیم رئیس مجلس الوزراء  لحكومة وتحدیدًا إلىإلى اأتوجَّ

 باستجوابي هذا وأسأل:  ،ووزیر العدل ووزیرة الداخلیة والبلدیات

لماذا یمتِنع أشخاص القانون العام عن تنفیذ بعــض األحكــام والقــرارات القضــائیَّة ضــمن المهــل  -1

المعقولة خالفًا للنصوص القانونیَّة النافذة واللتزام الحكومة أمام مجلــس النــواب بموجــب كتابهــا 

س النــــــــــــواب المؤرَّخــــــــــــة فــــــــــــي ولتوصــــــــــــیة مجلــــــــــــ 20/2/2003تــــــــــــاریخ /م. ص 329رقــــــــــــم 

 ؟؟؟16/7/2003

تــأخیر تنفیــذ القــرارات القضــائیَّة و المســؤولین عــن إعاقــة أو هــل تمَّــت إحالــة أي مــن المــوظفین  -2

الصادرة بحّق اإلدارة، إلى النیابة العامة أو إلى دیوان المحاسبة وفق ما تقتضیه الفقــرة الثانیــة 

 من قانون العقوبات؟؟؟   371ظام مجلس شورى الدولة والمادة من ن 93من المادة 

مــــا هــــي اإلجــــراءات العملیَّــــة التــــي تنــــوي الحكومــــة اتخاذهــــا لضــــمان تنفیــــذ واحتــــرام األحكــــام  -3

؟؟؟ وعلى سبیل الخصوص بشكل فعلي وفوري القضائیَّة الصادرة بحّق أشخاص القانون العام

وزیــَري الداخلیــة والبلــدیات والتربیــة والتعلــیم العــالي ما هي اإلجراءات المنــوي اتخاذهــا مــن ِقَبــل 

 لتنفیذ القرارات القضائیَّة التي ذكرناها أعاله ؟؟؟.

 وعلیه،

علیــه  للجــوابإلــى الحكومــة  اإلســتجوابفــإني آمــل مــن دولــتكم إجــراء المقتضــى القــانوني وٕاحالــة هــذا 

إلــى النــواب، لُیصــار فــي ضــوئه مــن النظــام الــداخلي لمجلــس  132دة فــي المــادة حــدَّ خــالل المهلــة المُ 

 .وال سیَّما طرح الثقة عند اإلقتضاء اتخاذ الموقف الُمناِسب

 وتفضلوا بقبول اإلحترام                                                                        
 النائبة بوال یعقوبیان                                                                         

 2020/2/28بیروت في              


