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من نظام مجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالسؤال اآلتي،  124عمًال بأحكام المادة 
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 دولة رئیس مجلس الوزراء

 المحترم حسان دیاباألستاذ 

 

ه إلى الحكومة حول إنشاء محاكم درجة أولى إداریَّة في المناطق  الموضوع: سؤال موجَّ

 . اللبنانیَّة

 : باإلشارة إلى الموضوع أعاله، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي

الرامــي إلــى تعــدیل نظــام مجلــس شــورى الدولــة  227/2000صــدر القــانون رقــم  31/5/2000بتــاریخ 

ــت المــادة  ــة، وقــد نصَّ  34وأهــم مــا تضــمَّنه هــو إنشــاء محــاكم درجــة أولــى إداریَّــة فــي المنــاطق اللبنانیَّ

 شــورى مجلــس مكتــب موافقــة بعــد العــدل وزیــر مــن بقــرار دحــدَّ یُ  « الجدیــدة مــن هــذا القــانون علــى أن:

  .»غرفة كل قضاة وعدد ومراكزها وعددها العمل األولى الدرجة محاكم مباشرة تاریخ الدولة

ورغم مرور حــوالي تســعة عشــر عامــًا علــى صــدور هــذا القــانون بقَیــت المحــاكم اإلداریَّــة اإلقلیمیَّــة التــي 

 34أنشأها حبرًا على ورق بسبب عدم صدور قرار وزیر العدل التطبیقي، المنصوص علیه في المادة 

 الجدیدة المنوَّه عنها أعاله، حتى تاریخه.

ــة منــذ إقــرار القــانون رقــم  ولما كان إنشاء المحاكم اإلدارّیة اإلقلیمیــة ومباشــرة أعمالهــا، ُیمثِّــل حاجــة ُملحَّ

 إذ لوال هذه الحاجة َلما ُأِقّر هذا القانون، فوضع هذه المحــاكم موِضــع التطبیــق مــن شــأنه  227/2000

 



 كلفــة أقــلجعلهــا و  المتقاضــي إلــى لعدالــةُمراعاة مبدأ التقاضي على درجتین الُمكــرَّس دســتوریًا وتقریــب ا

فضــًال عــن تخفیــف الضــغط واإلختنــاق القضــائي عــن كاهــل مجلــس شــورى الدولــة كمحكمــة وحیــدة فــي 

 أســرعُمجدیــة  عدالــة تــأمینلبنان حالیًا للنظــر فــي القضــایا اإلداریــة، وهــو مــا یــؤدِّي بطبیعــة الحــال إلــى 

  ما ورد تحدیدًا في األسباب الموجبة للقانون المذكور.، وفق المجتمع قتضیاتلمُ  قةومطابِ  فعالیة وأكثر

 لذلــك،

ه بواسطة رئاستكم الموقَّرة، سؤاًال إلى الحكومة دولة رئیس مجلس وتحدیدًا إلى  أتشرَّف بأن أوجِّ

 ، على الوجه األتي: الوزراء ووزیرة العدل

ـــة و لمـــاذا لـــم یصـــدر حتـــى تاریخـــه القـــرار التطبیقـــي الُمتعلِّـــق بمحـــاكم  -1 الدرجـــة األولـــى اإلداریَّ

الجدیـــدة مـــن نظـــام مجلـــس شـــورى الدولـــة الُمعدَّلـــة بالقـــانون  34المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 

 ؟؟؟ 227/2000

هــل أن لــدى الحكومــة بشــكل عــام ولــدى وزیــر العــدل بشــكل خــاص نیَّــة جدیَّــة لوضــع محــاكم  -2

بیقــي الُمتعلِّــق بهــا؟؟؟ وفــي الدرجــة األولــى اإلداریــة موِضــع تنفیــذ وبالتــالي إصــدار القــرار التط

حــال اإلیجــاب مــا هــي اإلجــراءات المنــوي اتخاذهــا فــي هــذا الصــدد؟؟؟؟ وهــل مــن مــدى زمنــي 

 تلتِزم به الحكومة لتحقیق ذلك؟؟؟

 بناء على ما تقدم، 

فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وٕاحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب علیه 
من النظام الداخلي لمجلس النواب، وٕاال اضطررت الى  124دة في المادة خالل المهلة الُمحدَّ 

                                          .تحویل سؤالي هذا إلى استجواب وفقًا لألصول
 حترام وتفضلوا بقبول اال                              

 النائبة بوال یعقوبیان                                                             
 2020/06/07بیروت في         
 


