
 الداخلیة و البلدیات سؤال موجھ إلى معالي وزیر 
 بسام مولوي المحترم 

 بواسطة رئیس مجلس النواب 
 والنائبة بوال یعقوبیان  ور حلیمة قعق ةمن النائب

 
و البلدیات بسام المولوي المحترم ى معالي وزیر الداخلیة سؤال إل الموضوع:

وقف ب ضىاق، الوزیر الداخلیة السابق نھاد المشنوق عن دراصال قرارالحول 
 التي خول ١٩٩٣أیار  ٦ص تاریخ  ١٧٣/٤بمفعول المذكرة رقم العمل 
ت لدى واآللیاطالب بتعقیب معامالت تسجیل السیارات السید شاكر  بموجبھا

 .مصلحة تسجیل السیارات واآللیات
*** 

من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنّھ یحق لنائٍب  124حیث أنّھ عمالً بالمادة 
أو أكثر توجیھ األسئلة الشفویة أو الخطیة إلى الحكومة بمجموعھا أو أحد 

 الوزراء، 
قد نّصت على أّن السؤال الخطي عینھا وحیث أّن الفقرة األخیرة من المادة 

الحكومة أن تجیب علیھ خطیًا في مھلة على ویُوّجھ بواسطة رئیس المجلس 
 خمسة عشر یوًما على األكثر من تاریخ تسلیمھا السؤال،

ص خول ١٧٣/٤صدرت مذكرة رقم  ١٩٩٣أیار  ٦وحیث أنھ بتاریخ 
طالب بتعقیب معامالت تسجیل السیارات واآللیات لدى السید شاكر بموجبھا 

 ،مصلحة تسجیل السیارات واآللیات
السابق صدر عن وزیر الداخلیة ، ٢٠١٨تشرین األول  ٨بتاریخ  وحیث أنھ

دور ص وذلك من تاریخاآلنفة الذكر بوقف العمل بمفعول المذكرة قرار یقضي 
ً القرار حتى إشعار آخر  قد أخل بالنظام العام شاكر طالب ن السید أبمتذرعا

 تعرضنھ قد أوخل الدوائر التابعة لمصلحة تسجیل السیارات دامرات عدة 
 ،فھمبوظائاثناء قیامھم ظفین للمو

 
 66\33رقم  المعامالتمھنة تعقیب تنظیم قانون  من 11المادة  نّ أوحیث 

 ت على ما یلي:صن



صلحة بعد تحقیق تقوم بھ الم ،لیاتآل"یحق لرئیس مصلحة تسجیل السیارات وا
ان یسحب الرخصة او یبطل مفعولھا لمدة أقصاھا خمسة عشر یوما في 

وجود نواقص مقصودة في المعامالت تضر بمصالح  -الحاالت اآلتیة: أ
الخزینة او االفراد او حصول غش او تحریف في االوراق والوثائق او حكھا 

محاولة اختالس حقوق  اختالس او -او تزویرھا واستعمال المزور. ب 
اصحاب العالقة او حق الخزینة خصوصا عند تنظیم معامالت یتبین فیھا 

 .كتمان اثمان السیارات
حصول اخطاء او اعطاء معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر بالخزینة  -ج

اخالل بالنظام أو السكینة داخل الدوائر, او التعرض  -او بأصحاب العالقة. د
 -یامھم بوظائفھم او الحد االشخاص الموجودین في الدوائر. هللموظفین اثناء ق

تقاضي بدل اتعاب عن المعامالت یفوق المبالغ المحددة في الجدول المشار 
 من ھذا القانون. ." 13الیھ في المادة 

سحب  حق بأنتبین المذكورة، ی دةالما بمضمون وحیث أنّھ من التمعن 
رئیس مصلحة تسجیل السیارات و ل عولھا یعود حصراً فالرخصة أو إبطال م

تحقیقات تقوم محددة، بناًء على  اً في حاالتیوم ١٥لمدة أقصاھا وذلك  اآللیات
  المصلحة، بھا

یشكل  الداخلیةوزیر در عن اصموضوع الكتاب الراھن الو حیث ان القرار 
تجاوزاً  لحدود وصالحیات الوزیر، طالما أن القانون أناط صراحةً صالحیة 

 ليالتاب ،رئیس مصلحة تسجیل السیارات و اآللیاتإتخاذ مثل ھذه التدابیر ب
المنصص عنھا من جھة، مخالفاً لألصول الشكلیة والقانونیة  ریكون ھذا القرا

 .یق مع صاحب العالقة لم یجر أي تحق ھولم یحترم حقوق الدفاع حیث أن
 

ت نصقانون تنظیم مھنة تعقیب المعامالت الثانیة عشر من المادة  نّ أ حیثو 
 :نّ أعلى 

في الحاالت المنصوص علیھا في المادة السابقة لرئیس مصلحة تسجیل  "
السیارات وااللیات أن یحیل األوراق المتعلقة بالقضیة الى القیابة العامة. 

ي القضیة في طور ضائي الناظر فيتطلب من المرجع القوللنیابة العامة ان 
التحقیق والمحاكمة توقیف حامل الرخصة عن معاطاة المھنة لغایة صدور 



الحكم النھائي. وللمحكمة أن تقرر منع مزاولة المھنة في حال عدم تبرئتھا 
 المتھم"

ً المخالفة التي حصلت ظھر یحیث أنّھ و  ي أدون القیام بالقرار  بصدورجلیا
دفاع عن لھ ال تسنّ م یلو بالتالي  ،السید شاكرالتي تحفظ حق من ھذه الخطوات 

قانون تنظیم مھنة تعقیب المعامالت و نفسھ من خالل التحقیقات الذي فرضھا 
ا الدستور یضأاآلنف الذكر بل د خالف لیس فقط القانون بالتالي یكون الوزیر ق

 ما حرفیتھ:على  تھمن مقدمة (ج) في الفقرنص  اللبناني الذي
لبنان جمھوریة دیمقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحریات العامة وفي  "

 طلیعتھا حریة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعیة"
 

 ،لما تقدم وبناءً 
  

  :خلیة و البلدیات بالسؤال التالينتوجھ الى معالي وزیر الدا
مل التي ارتكبھا سلفكم عبر وقف الع ھل تتبنون المخالفات القانونیة الصارخة

لماذا تصرون ؟ واال، ف1993أیار  6ص تاریخ  4\173بمفعول المذكرة رقم 
وقف ب نھاد المشنوق والذي قضىالوزیر السابق  على نفاذ القرار الصادر عن

على الرغم من  ،١٩٩٣أیار  ٦ص تاریخ  ١٧٣/٤رقم العمل بمفعول مذكرة 
لقانون تنظیم مھنة تعقیب المعامالت في مواده  مخالفتھ الواضحة والصریحة

    ؟ثانیة عشرالوالحادیة عشرة 
في خالل مھلة أقصاھا  ةالمذكور سئلةاب خطي على األوتقدیم ج آملین

 . یوماً، عمال بالنظام الداخلي لمجلس النواب15
 

 تفضلوا بقبول االحترام                       
 یعقوبیان النائبة بوال و حلیمة قعقور ةالنائب

 
 


