اقتراح قانون
يرمي إلى تعديل المادة  419من قانون العقوبات
(تجريم التد ّخل في أعمال القضاء)

المادة الولى :
ويستعاض عنها بالنص التالي:
تُلغى المادة  419من قانون العقوباتُ ،
المادة  419الجديدة:

"كل من تد ّخل في أعمال القضاء ،وكل من اسصصتعطف قاضصصياً كتابصصة كصصان أو ُمشصصافهة لمصصصلحة
أحصصد المتصصداعينص أو ضص ّده ،عصصو ِقب بصصالحبس من شصصهر إلى سصصنة وبغرامصصة حص ّصدها القصصصى ضصصعف
الحد الدنى للجور.

تُش ّدد عقوبة هذا الجرم وفقصاً لحكصصام المصصادة  257من قصصانون العقوبصصات إذا ارتُ ِكب من موظصصف
بالمعنى المقصود في المادة  350من هذا القانون".
المادة الثانية :

عمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ُي َ
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اسأبــاب المــوجبــــــة
لما كانت للسلطة للقضائيّة مسضتقلّة وعلى للقضانون أن يحفضظ للضضمانات للزامضة للقضضاة
وللمتقاضين وفق ما تنصّ عليه للمادة  20من للدستور.
ولما كضضانت للضضضمانة لههم للقضضضاة وللمتقاضضضين هي تحصضضين للسضضلطة للقضضضائيّة من أي
تض ًّ
ضاض
ضدخل في أعمالهضضا ،ولضضذل جضضرّ َمت للمضضادة  419من قضضانون للعقوبضضات كضضل من لسضضتعطف قض ٍ
لمصلحة أحد للمتدلعين أو ض ّده.
ولما كانت عقوبة جرم للمادة  419من قضضانون للعقوبضضات ،وعلى للضضرغم من أهميّتضضه ،قضضد
جا َءت مخيّبة لممال في تد ّنيها إذ أنها تتجاوا للمئة ألف ليرة لبنانيّة ،هذل عضضدل عن أن للمضضادة
ّ
للتضدخل في أعمضال للقضضاء مضا
للمذكورة قد جرّ َمت لستعطاف للقضاة للضذي يُشض ّكل أحضد أشضكال
ّ
للتدخل.
يجعلها قاصرة عن لححاطة بأشكال أخرى من هذل
ولما كان لقترلح قانون للسلطة للقضائيّة للمُق ّدم إلى مجلس للنولب من للرئيس حسسسين
الحسيني ورفاقه بتاريخ  ،1/7/1997وللذي ع ُِرض على للهيئة للعامة للمجلس في جلسة  4و
 5كضانون لهول  ،2001قضد تنبّه إلى للولقضع للمعضروض أعزه ،فنصّ في للمضادة  18منضه على
ّ
«للتدخل في أعمال للقضاء جريمضة عقوبتهضا للحبس من سضتة أشضهر إلى سضنتين ،ومن سضنة
أن:
إلى أربع سنولت إذل كان للم ّ
ُتدخل قائما ً بوظيفة عامة».
ولما كنا لستئناسا ً باحقترلح للمذكور أعزه ،وفي ضوء لهسباب للمُتق ّدمضضة ،قضضد أعضضددنا
نولح هي:
لقترلح للقانون للمُر َفق للذي يُع ّدل للمادة  419من قانون للعقوبات لع ّدة
ٍ
ّ
للتدخل في أعمال للقضاء ،دون لحقتصار على لستعطاف للقضاة.
 تجريم جميع أشكال ايادة للعقوبة بجعلها للحبس من شضهر إلى سضنة وللغرلمضة حض ّدها لهقصضى ضضعف للحضدلهدنى لججور ،تامينا ً لفاعليّة هذه للمادة وللردع للمُرتجى منها.
ّ
 تشديد للعقوبة في حضضال لرتكضضاب جضضرم للتض ّموظف بمفهومضضه
ضدخل في أعمضضال للقضضضاء من
للولسضضع للمنصضضوص عليضضه في للمضضادة  350من قضضانون للعقوبضضات للضضذي يشضض َمل أيضضضا ً
للمُن َت َخ ِبيْن هدلء خدمة عامة ،ومنهم للرؤساء وللنولب وللوارلء ،وذلك نظرلً لما يرتديضضه
ّ
للتدخل من خطورة وتأثير في ظل ما يتم ّتعون به من نفوذ وصزحيات.
هذل
لضضضضضضضضضضضضضذلضضضضضضضضضضضضكض
أتق ّدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون ال ُمرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
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