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 1 المحامي جورج جميل عدوان
 

يصدر هذا المرجع القيم في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، مرحلة يستتعيد فياتا التو ن 
ة دولتتتة المتتتوا ن  أقتتتوم دولتتتة المتتتوا ن قامتتتقدرتتتتل علتتتى امتتتتبا المت ليتتتا  الحيويتتتة إ

 دولة التي نعيش في ظلاا اليوم الميزها عن دولة المسؤوم، أل
 

نفستتام فتتوق القتتانون وعممتتوا القاعتتد  أ، اعتبتتر المستتؤولون فتتي لبنتتان 0991م يعتتد العتتا
حتتتتى  التتت  ابنتتتااهم واقردتتتااهم  وقتتتد ذهتتتب يعهتتتام ليعتبتتتر نفستتتل انتتتل هتتتو القتتتانون 

 دواتل السياسية أدا  من أواليعض اآلخر ان القانون 
 كتتتل ذلتتتا يتتتؤدي بنتتتا اليتتتوم التتتى  تتترو استتت لة تتتتردد  ك يتتترا  و  تتتتزام فتتتي تتتتاريخ ت تتتور

 ا نسانية وفي تاريخ نشوا دولة لبنان 
 

 الموا ن والمسؤوم امام الحق والقانون؟ ى متى وكيف يتساو 
 متى وكيف يؤمن القانون حقوق الموا نين أمام ممارسا  المسؤولين؟

 فساد؟متى وكيف ننتاي من الفساد واإ
لتى متتا هنالتتا متتن أست لة وأستت لة أهتتح  اليتتوم وفتتي أك تر متتن أي وقتت  مهتتى ملحتتة إ

 ليستعيد الموا ن  قتل بدولتل 
 

 في هذا السياق يأتي هذا الكتاب الدراسة 

                                                 
1

 محام باالستئناف - 
 دبلوم دراسات عليا في القانون الدولي المقارن من جامعة ستراسبورغ -   
 نائب في البرلمان اللبناني  -   
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يتتتتأتي أو   متتتتن ختتتتبم دراستتتتة معمقتتتتة تبتتتتين ال تتتترق والستتتتبل المعتمتتتتد  والموجتتتتود  فتتتتي 
 النصوص المنشور  في العالم وفي لبنان لمساالة المسؤولين 

 موهوع فيتيح لقار ل وللياحث في هذا المجام ا  بع بوهوو على معالم ال
 

ليبتتين الحاجتتة الملحتتة  عتمتتاد ميتتادىا متتن شتتأناا تعزيتتز المستتاالة والتتتي  ويتتأتي  انيتتا  
 من دوناا   يمكن ان تبنى دولة القانون 

 
رحتت  فتتي لبنتتان والملفتتا  التتتي ويتتأتي  ال تتا  ليبتتين متتن ختتبم القهتتايا التتتي ستتبق و   

لتمييتتتز وا نتقا يتتتتة متتتدى التستتتييك والتكييتتتف وا ،ف عنتتتدها هتتتذا الكتتتتتابوتوقَّتتت ،تحتتت ف  
 ويالتالي عدم ت بيق الميادىا المرجو  في هذه المواهيع 

 
عصام اسماعيل في الفصل الذي يحمل عنوان  األستاذفي هذا الكتاب الدراسة كشف 

"محاكمة الورزاا في لبنان" للرأي العام ملفا  ال يقة السياسية التي فتح  واقفل  في 
  بتتل احي تت  فتتي معظماتتا يك يتتر متتن الهتتيابية  ،ظتترول لتتم تجلتتي خواتيماتتا الوقتتا ع

يأن  ،مر الذي ترا في أذهان الرأي العام ان ياعا  تحوم الى قناعةالمعالجة، األ أ ناا
م وزراا أم حتتتى أكتتانوا أقهتتا ية يحتتق السياستتيين نوايتتا   و يقفتتل متتن ملفتتا   أمتتا يفتتتح 
وهتتو فتتي  ،متتام العتتاممتتر  التتى جتتبا الحقيقتتة واعتتاد  الولتتو لتوصتتل تمَّ اللتتم يتت ،رؤستتاا
قفتتتام،الواقتتتع وهتتتع اليتتتتد علتتتى أجاتتتز  القهتتتتاا   يالسياستتتة و إ ،  عبقتتتتة لتتتل ، فتتتتحإ واا
 ها ر وتسيي

 
ستماعيل لقهتية وزيتر الزراعتة الستابق األستاذ إفعلى سبيل الم ام   الحصر، عرض 

علتتتي عبتتتدهللا، كمتتتا عتتترض قهتتتية المشتتتتقا  النف يتتتة التتتتي اتاتتتم فياتتتا التتتوزير الستتتابق 
 وميان شاهي برص
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ن الياحتتث بتتيلن التهتتارب أ  إ ،هتتذان الملفتتان متشتتاباان متتن حيتتث الشتتكل والمهتتمون 
علتتتتى ا العتتتدلي واآلختتتر امتتتام المجلتتتك  األوا زدواجيتتتة فتتتي احالتتتة ا وم امتتتام القهتتتا

وشتتتتترو هتتتتتذه ا زدواجيتتتتتة يمحتتتتتاو   السياستتتتتة التتتتتتدخل  ،لمحاكمتتتتتة الرؤستتتتتاا والتتتتتوزراا
 لتتى حتتدود  إلمستتؤولين متتن قهتتايا قتتد تتشتتعب ختتول ا ، نتيجتتةوا لتفتتال علتتى الحقيقتتة

 أوسع 
 
ذن هتتتدل الكتتتتاب الر يستتتي فيمتتتا قتتتدم متتتن ملفتتتا  يكمتتتن فتتتي تحديتتتد الجاتتتة الصتتتالحة إ

يمحاكمتتتة التتتتوزراا وحصتتتترها يمرجعيتتتتة قهتتتتا ية واحتتتد ، تمنتتتتع تاريتتتتب الحقيقتتتتة وانتتتتزام 
 العقويا  يالمسؤولين عن الادر والفساد ومعاقبتام 

 
فتتال حتتوم واحتتد متتن أبتترز ملفتتا  الفستتاد واهتتدار المتتام العتتام لقتتد تتتم حتتتى تاريختتل ا لت

وعقتتد صتتفقا  مشتتبوهة يالتراهتتي وارتكتتاب عمليتتا  تزويتتر واختتتبك، اتاامتتا  كتتان 
الرأي العام و  يزام مؤمنا  ومقتنعا  بوجودها ومتع شا   جبا معالماتا  نتل اذا لتم يتتم 

 عب ا  نحاوم بناا المستقبل وردع المرتكبين ف ،ذلا
 
وييقى الادل امام اللبنانيين ا صبو ومحاكمة مرتكبي الفساد وناهبي المتام العتام   

مليتتار دو ر وفتتتح  44وكتتل متتن شتتارا او ستتاهم أو تتتدخل فتتي وصتتوم المديونيتتة التتى 
  جميع الملفا  من دون است ناا وهي الوسيلة ا نجح  ست صام هذه ا فة التي ألمَّ 

 يالو ن 
ان تتتتأتي يأجايتتتا  حاستتتمة علتتتى استتت لة محتتتدد  تتتتراود كتتتل  المحاستتتية الم لويتتتة يجتتتب

ستتتتؤوم عتتتتن هتتتتذا التتتتدين العتتتتام المتفتتتتاقم؟ متتتتن المستتتتؤوم عتتتتن الفستتتتاد ممتتتتوا ن، متتتتن ال
لكتوارث لبلتده؟ كيتف تتراكم التدين التى استبيا  م د؟ من ياع نفسل لجاتا  خارجيتةوا فسا
 ظم؟مليار دو ر فأوقع مالية الدولة بين عجز مستحكم ودين متعا 44حدود 
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يبدأ ا صبو الم لوب يقانون انتخاب يعكك التم يل الشعبي الصحيح يحيث يصيح 
مجلتتتك النتتتواب يأك ريتتتتل ممتتت ب  للشتتتعب  ويصتتتيح متتتدينا  لتتتل ويتفاعتتتل معتتتل ويحاستتتب 
الستل ة التنفيذيتة دفاعتا  عتن حقتوق ا نستان  وتقتهتي هتذه العمليتة فصتل التوزار  عتتن 

نا البيتتتان التتتوزاري فتتتي الجلستتتة المنعقتتتد  بتتتتاريخ النيايتتتة كمتتتا  البنتتتا بتتتذلا لتتتدى مناقشتتتت
 وسول نستمر على هذا المنحى  99/7/9112
 

ويتم تتتتتل ا صتتتتتبو بتفعيتتتتتل الرقايتتتتتة علتتتتتى الستتتتتل ة التنفيذيتتتتتة وتعزيتتتتتز هي تتتتتا  الرقايتتتتتة 
وتحصتتيناا وا عتمتتاد علتتى الكفتتااا  فياتتا  وايهتتا  ياعتتاد  النظتتر يقتتانون ا  تتراا غيتتر 

رهتن الستل ة القهتا ية  ،من مهمونل  وتيقى الخ تو  ا هتم ه وأفرغول  المشروع الذي ش  
وصون استقبليتاا وت ايرها من الشوا ب لتصيح قادر  على وهتع يتدها تلقا يتا  علتى 

 الملفا  ومتايعتاا دون توجياا  وارشادا  وتنبياا  ومحايا  
 

 اللبنانيون متساوون امام القانون مسؤولين وموا نين:
 

 الموا ن؟المسؤوم ي ى فال يتساو 
انل السؤام الذي يجب أن يشتكل ستعينا التدا م فتي و تن نريتده واحتة ديمقرا يتة وحريتة 

 وعدالة وحقوق انسان  لكن ييقى الك ير للعمل والعبر  في الت بيق 
فتتي هتتذا الكتتتاب الدراستتة نن لتتق فتتي رحلتتة ا لتتف ميتتل التتتي قررنتتا والمؤلتتف أن نستتير 

 فياا حتى النااية 
 
 

 جورج جميل عدوان
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مهيدت  

 القاضي حسن الشاميبقلم 
 

ي يتتر عنتتوان "محاكمتتة التتوزراا"، العديتتد متتن اإشتتكاليا ، يتترتيف معالجتتتل يتتالوقول علتتى 
 معنى عد  ميادئ، ويستوجب ت بيق الك ير من القواعد 

ذا كتتان هتتذا األمتتر عاديتتا    بتتل  بيعيتتا  فتتي معظتتم التتدوم، ف نتتل فتتي لبنتتان ينقلتتب معقتتدا   واا
تلفتتتة لتتتيك أقلاتتتا البنيتتتة الفكريتتتة وا جتماعيتتتة والسياستتتية اللبنانيتتتة، وغامهتتتا  ألستتتياب مخ

 المتمايز  عن سا ر البلدان نتيجة عوامل عديد  متأصلة 
ا الحديث، نشأ يالتزامن التساؤم الدا م عن مدى وكيفية تحميل ايمفاوم ةمنذ نشوا الدولف

 المسؤولية للحكام في الدولة 
مخيفتتة للحتتاكم نفستتل او لمتتن ي التتب بتتذلا متتن افتتراد "محاكمتتة الحتتاكم"، عيتتار  قتتد تكتتون 

شعيل  وقد تيقى مجرد عيار  او شعار   يسمن و  يغنتي متن جتوع، اذا متا استت اع هتذا 
الحتتاكم تجريتتد التتنص متتن كتتل فاعليتتة فتتي الت بيتتق يمتتا   يمكتتن معتتل الحتتديث عتتن أي 

 مفاوم للعدالة، ويما يجيز للحاكم ا ستمرار في غيلل دون رادع 
 
 شا يأن ت بيق هذا المفاتوم يترتيف ارتيا تا  و يقتا  يمختلتف مكونتا  المجتمتع فتي كتل و 

دولتتة  متتع ا شتتار  والتأكيتتد يتتأن متتا نشتتاهده اليتتوم متتن صتتور لاتتذا المفاتتوم لتتم يولتتد دفعتتة 
واحد  ولم ينب ق فجأ  او يالصدفة بل كان نتيجتة تفاعتل تلتا المكونتا  وتهتافر الجاتود 

 ض المفاهيم سيما في القرنين المنصرمين إهافة إلى التبدم في يع
 
نظمة علتى اختتبل انواعاتا وتصتنيفاتاا هتو المستؤوم المياشتر ن الوزير في معظم األوأل

والحتتاكم الظتتاهر فتتان التركيتتز فتتي الحتتديث عنتتل يالتحديتتد لتتل متتا يوجيتتل ويبتترره ستتيما وان 
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ا  متتتن رأك الدولتتتة قتتتد يكتتتون غيتتتر مستتتؤوم بنصتتتوص دستتتتورية واهتتتحة وقتتتد يكتتتون مجتتترد
 الصبحيا  او ملكا  متوجا    يعقل افتراض الخ أ منل 

والمبحظ ان مجرد الت رق من قبل اي ياحتث او  التب او ماتتم التى موهتوعنا التراهن 
ي ير تلقا يا  ومياشر   عد  مفاهيم او ميادئ، تلتصق يل التصاقا  ليك يغريتب انمتا عجيتب 

 في تعدد أوجال 
 

ية محاكمتل تستوجب التعرض لمبدأ المساوا  بين الموا نين ذلا ان مسؤولية الوزير وكيف
ستتيما متتع ارتفتتاع وتعتتاظم وتكتتا ر ا صتتوا  المناديتتة يالغتتاا كتتل حصتتانة او امتيتتاز ألي 
كان فالناك سواسية خلقوا كذلا ويجب ان يعاملوا على هذا النحو  ومجترد الحتديث عتن 

دأ ال بيعتي،   بتل يترد انصتار "اجرااا  ما" لمحاكمة المسؤوم السياسي تخل بتذلا المبت
مبدأ المساوا  على القا لين يأن في ذلا مناعة بوجل الكيدية السياسية تجاه ذلا المسؤوم 
يحجتة دامغتة ا  وهتي ان القهتتاا دالعتاديل هتو الهتامن لحقتتوق الجميتع وهتو التذي يتترد 

 ا فتراا ويعوض  ي هحية لل 
 

لية قوانين مكافحة الفساد وا  را غيتر كما أن موهوعنا يرتيف يمدى وجود وت بيق وفاع
المشروع اذ اناا هي الدافع والرادع في نفك الوقت   رتكتاب الخ ايتا وا خ تاا متن قبتل 

ووسا ل  –لبسف  –الوزراا ورجام الحكم خصوصا  وان صور الفساد تنوع  وازدهر  
لة ومستمر  في ا  راا غير المشروع ت ور  وتعدد  تيعا  لما يعيشل عالمنا من  ور  ها 

 مختلف الميادين سيما التكنولوجية مناا 
 

هذا يا هافة التى ان الكتبم عتن ايتة مستؤولية او محاكمتة لتيك بتذي جتدوى ان لتم نكتن 
امام قهاا مستقل ومتميتز يقتوم بواجياتتل كاملتة ويتصتدى للمامتا  الملقتا  اليتل او عليتل 

ا يحتتترم الحتتدود المرستتومة غيتتر واجتتل  متتن ايتتة ستتل ة اختترى  المتتا انتتل هتتو ستتل ة م لاتت
 للسل ا  ال بث 
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كما ان تناوم موهوع هذا الكتتاب يشتترا الت ترق التى العديتد العديتد ايهتا  متن الميتادئ 
والمفاهيم والقواعد الدستورية وا دارية كم ل الفصل بين النياية والوزار  ومستؤولية المتبتوع 

حيا  الوزير في وزارتل وتجتاه عن فعل التايع او المسؤولية عن فعل الغير، ودور وصب
موظفيتتتل وكيفيتتتة تفستتتير نصتتتوص الدستتتتور متتتن قبتتتل القهتتتاا وت بيتتتق نظريتتتة ا عمتتتام 
المنفصتتتلة وا عمتتتام المتصتتتلة والخ تتتأ الشخصتتتي والخ تتتأ المرفقتتتي وتعتتتارض المصتتتالح 
العامتة دالواجيتتة والمشتتر ةل متتع المصتتالح الخاصتة دالمحرمتتة والمحظتور ل ستتواا يالنستتية 

 ري دوهو الوزير غاليا ل او يالنسية لمرؤوسيل للر يك ا دا
والمفيتتد فتتي هتتذا المجتتام، ان الكاتتتب اختتذنا يالفعتتل فتتي جولتتة علتتى عشتترا  التتدوم، لنلقتتي 
نظر  على ما تحتويل انظمتاا من نصوص يشأن مسؤولية الوزراا   بل اساب في سرد 

 ولين فياا ا م لة الحية من دوم عديد  فيما يتعلق يمحاكما  الوزراا والمسؤ 
ويستتجل للكاتتتب المجتاتتد، انتتل تكتترم علتتى القتتراا بتفصتتيل فتتي الحتتديث عتتن الوهتتع فتتي 
فرنستتا عارهتتا  ألم لتتة حدي تتة وغزيتتر  وشتتيقة ومفيتتد  يمتتا يغنتتي يالفعتتل  قافتتة وفهتتوم كتتل 

 م الع وماتم 
 

 عن خصوصية موهوعنا دمسؤولية ومحاكمة الوزراال في لبنان؟ وأما
ذا الموهوع لم يأختذ جتد   ونقاشتا  وخبفتا  فتي اي بلتد كمتا هتي يالحقيقة نكاد نقوم ان هف

 الحام عندنا 
ذلا انل و سياب عديد  ومع يا  متداخلة تاريخيتة واجتماعيتة سياستية نجتد نفستنا دا متا  

وتفستتتيرا  متتتتأخر  وت بيقتتتا   –وردمتتتا قصتتتدا   –امتتتام نصتتتوص غامصتتتة  –ولبستتتف  –
 ع مشوهة ويالمحصلة نتا ج غير مرهية يال ي

ل نصا  ب نشاا المجلك ا على المكون 01لقد حدد الدستور متهمنا  في مادتل ال مانين د
من ستة نواب و مانية قها  بر استة أرفتع القهتا  ا عهتاا رتيتة علتى ان يصتدر قتانون 

 اصوم المحاكما  امام هذا المجلك  حقا  
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دى إلتتى تع يتتل ورغتتم كتتل المحتتاو   لتتم يصتتدر ذلتتا القتتانون ممتتا أ 0991وحتتتى العتتام 
المرتي ة يل الى  79و 70و 71و 09و 00و 01المذكور  ومعل المواد  01نص الماد  

ان جتترى تتتدارا ا متتر متتن قبتتل المتتؤتمرين فتتي مدينتتة ال تتا ف فجتترى اقتترار و يقتتة الوفتتاق 
التتو ني التتتي تهتتمن  فتتي البنتتد ال التتث مناتتا وتحتت  عنوان:"ا صتتبحا  ا ختترى" وفتتي 

محاكم نصا  يوجب سن قانون اصوم المحاكمتا  الختاص يتالمجلك الفقر  ب المتعلقة يال
 ا على ومن  م العمل على تشكيل هذا المجلك 

صدر ذلا القانون، الذي شكل خ و  را د  تسجل للقيمتين  92/10/0991ويالفعل وفي 
علياا  ومن  م جرى انتخاب النواب األعهاا وتعيين القها  األعهاا ايها  وكتان يتتم 

 ل هي ة المجلك يشكل دوري تجديد تشكي
ولكتتتي   نغتتتوص فتتتي النقتتتاا يمتتتا   يتناستتتب متتتع المغتتتزى   بتتتد ان نستتتجل المبحظتتتا  
المختصر  التالية يالنسية لوهعية المجلك ا علتى فتي لبنتان ستيما فيمتا يتعلتق يمحاكمتة 

 الوزراا 
لقد احيل  امام القهاا العدلي عشرا  القهايا المتدعى باتا علتى وزراا بجترا م  - أ

نصوص علياا في قتانون العقويتا  وكتان هتذا القهتاا يترد  تتار  التدعاوى لعتدم م
ا ختصتتتتتاص ويقبلاتتتتتا  تتتتتورا  عختتتتتر رغتتتتتم تشتتتتتايل معظماتتتتتا  واذا كتتتتتان التنتتتتتاقض 
والتهارب فتي ا جتاتاد مستتحيا  فتان غيتر المستتحب هتو حصتوم التنتاقض فتي 

ا يحتاكم عختر  ا حكام الى حتد ان وزيترا  يحتاكم اليتوم أمتام محكمتة الجنايتا  بينمت
 ودنفك نوعية التام تقرييا  أمام لجنة التحقيق في مجلك النواب 

متتتن جاتتتة اختتترى لتتتم يحصتتتل يعتتتد ان جتتترى تحريتتتا ايتتتة محاكمتتتة بوجتتتل ر تتتيك    - ب
من الدستور  01للجماورية علما  ان النصوص فيما يتعلق يل سيما نص الماد  

يتتتل أمتتتام  واهتتتحة وصتتتريحة اذ انتتتل يحتتتاكم فتتتي جميتتتع متتتا ينستتتب إليتتتل او يتتتتام
 المجلك ا على 
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متن الدستتور جتد   فتاق كتل حتدود  71لكن، ويالنسية للوزراا، فقد ا ار  الماد   -ج
التصتتتور ولتتتم يجتتتر العمتتتل حتتتتى اآلن علتتتى تعتتتديلاا   بتتتل ان المجلتتتك النيتتتابي 

 تخلف عن محاولة تفسيرها رغم انل  مك ذلا 
، تتم ل يالحالة التي يتتام إن المشكلة، وهي لب موهوع الكتاب الذي بين ايدينا -د

فياا الوزير يارتكاب جرا م اختبك او اهمام او سرقة او رشتو  او استاا  امانتة 
 فيما يتعلق يعملل الوزاري وياموام عمومية عا د  لاذه الوزار  

ذلا أن ارتكاب التوزير ألفعتام متن قبيتل خترق الدستتور أو الخيانتة العظمتى، أو 
لخاصتتة محستتومة اإختصتتاص يالنستتية للجاتتة لجتترا م شخصتتية تتعلتتق يحياتتتل ا

القهتتتتا ية التتتتتي تنظتتتتر باتتتتا اذ ان المجلتتتتك ا علتتتتى يختتتتتص يا فعتتتتام المتعلقتتتتة 
يالخيانتتة العظمتتى وختترق الدستتتور والقهتتاا العتتادي يالنستتية للجتترا م الشخصتتية  
لكتتتن متتتاذا عتتتن اختتتبم التتتوزير بواجياتتتتل؟ هتتتل المقصتتتود باتتتا ارتكايتتتل  ي عمتتتل 

اكتتان منصتتوص عليتتل فتتي قتتانون العقويتتا  أم  ؟ متتا هتتي  متترتيف يتتالوزار  ستتواا
 النتا ج التي تترتب على كل نوع من ا جايا ؟

كيف يعقل لعيار  ان ت ير كل هتذا الختبل المستتفحل  وا هتم التى متتى ستنيقى 
 امام هذا الوهع 

لقتتد احستتن المؤلتتف بتخصتتيص جتتزا هتتام متتن الكتتتاب لمتتا ت يتتره تلتتا العيتتار  لعتتل 
تتا    وعستتى يكتتون ذلتتا حتتافز للمعنيتتين لحستتم ا متتور يمتتا يكفتتل ت بيقتتا  حستتنا  وفعل

 للعدالة 
ييقى ان اس لة عديد  تتفرع متن الستؤام الكبيتر المتعلتق يعيتار  ا ختبم   -هت

يالواجيا  م ل مدى مخالفة يعض مواد قانون اصوم المحاكما  امام المجلتك 
والتنافستتية بتتين القهتتاا ا علتتى للدستتتور، والصتتبحية ا ختياريتتة او المزدوجتتة ا

 والمجلك النيابي    
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واخيتتترا :   بتتتد لنتتتا متتتن ابتتتداا تعليتتتق يستتتيف علتتتى متتتا اتحفنتتتا يتتتل الكاتتتتب فتتتي هتتتذا العمتتتل، 
يالحقيقتتتة يقتتتف المتتترا متتتذهو   يالفعتتتل امتتتام تلتتتا الغتتتزار  التتتتي   توقتتتف فتتتي ابتتتداا ا م لتتتة 

يدفعنا الى التساؤم عن الحدي ة ليك من لبنان وحسب بل من سا ر اق اب العالم يشكل 
حجم الجاتد المبتذوم متن هتذه الناحيتة ناهيتا عتن ا ستلوب المترن والميستف والشتامل فتي 
نفك الوق  ا مر الذي يساعد ك يرا  فتي فاتم الفكتر  المقصتود ايصتالاا او ايهتاحاا ومتا 
يتميز يل هذا الكتاب تعرهتل وت رقتل لمح تا  هامتة وقواعتد  معتة وميتادئ راستخة متع 

 المن قي يالموهوع مما زاد يالمعرفة والغنى وا حا ة يالنسية لكل قارئ رد اا 
 واذا اردنا ا شار  الى يعض تلا المفاصل الملفتة نكتفي يالتنويل يما يلي:

مسألة التهاد بين كلمتي سياسة وعدالة وما يرتيف باا وما يتفرع عناا من ع ار  -
 ايجابية 

ل بتتين مستتؤوليتل الجزا يتتة ومستتؤوليتل صتتبحيا  التتوزير و بيعتتة ماامتتل والتتتداخ -
 السياسية  فكل ذلا يفيد يب شا في رسم القواعد المناسية لحل كل اشكالية 

المبحظتا  حتوم عليتة ا دعتاا امتام المجلتتك ا علتى ومبتدأ الفصتل بتين النيايتتة  -
 والوزار  ومحاو   تعريف وتحديد مفاوم خرق الدستور والخيانة العظمى 

ؤولية ياركاناتتتا وشتتترو اا العامتتتة متتتع محاولتتتة تعمتتتيم ذلتتتا تحليتتتل موهتتتوع المستتت -
 دستوريا  واداريا  يعد القيام يالتكييف البزم 

 
فتتي الختتتام   بتتد متتن التأكيتتد علتتى ان موهتتوع محاكمتتة التتوزراا شتتا ا وهتتام وم يتتر، كتتل 
ذلتا يجتب ان يشتكل حتافزا  للقيتام بخ توا  لبمتام ستيما وان العتالم ستيقنا ك يترا  حتتى انتل 

م الدستتاتير والقتتوانين يمتتا يتوافتتق متتع المفتتاهيم الحدي تتة التتتي تميتتل لصتتالح ميتتادئ  راو يعتدل 
المساوا  وحقوق ا نسان والعدالة التي   تقف امام أمواجاا أيتة جزيتر  حصتانة، وهتذا متا 

 فعلتل دوم عديد  اهماا فرنسا كما اساب الكاتب في ا يراد عناا 
متياز القها ي" يالنسية لمحاكمة الوزير او حتى ان اليعض يشدد على ا بق عيار  "ا 

ر يك الجماورية امام المجلك ا على في لبنان، اذ ان الحصانة غير موجود   الما ان 
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ا فعام المجرمة او المحرمة على التر يك  والتوزير   يشتملاا اي عفتو، كمتا هتي الحتام 
 من الدستور  29يالنسية آلراا النواب وفق الماد  

التساؤم عن جدوى هذا "ا متيتاز" فتي عصتر تغتزوه ا فكتار الليبراليتة الجانحتة  لذا يصح
نحتتو قواعتتد ستتامية يعهتتاا ستتماوي عرفاتتا ا نستتان منتتذ ع ل الستتنين لكنتتل ولبستتف لتتم 

 يعمل بادياا في غالب ا حيان 
 
 

 الشامينمر حسن 
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 مقدِّمة
 

هتي التتزام شتخص يمتا تعاتد القيتام يتل أو ا متنتاع عنتل، حتتى المسؤولية يمفاوماا العتام 
إذا أخلَّ بتعاده تعرَّض للمساالة عن نكو ل ويلزم عندها بتحمل نتا ج هذا النكتوث  وأمتا 
متتة، وهتتي    المستتؤولية يمفاوماتتا الجنتتا ي فاتتي التتتزام شتتخص بتحمتتل نتتتا ج أفعالتتل المجرَّ

يتتتتة تتهتتتتمن تجريمتتتتا  لفعتتتتل وجتتتتزاا علتتتتى تقتتتتوم أصتتتتب  إ  إذا ختتتترق الفاعتتتتل قاعتتتتد  جنا 
  والمستتتؤولية باتتتذا المفاتتتوم تفتتتترض أن يكتتتون قتتتانون العقويتتتا  ملتتتزم  وواجتتتب ل0دارتكايتتتل

الت بيق يحق جميتع األشتخاص المتواجتدين علتى إقلتيم الدولتة متوا نين كتانوا أو أجانتب  
لمتة عدالتة ن تكريك واقع عدم مساالة التوزراا، أدى إلتى التفكيتر يتأن التهتاد بتين كإ  أ

األك تر   فرجل السياسة   ي قاهتى م تل يقيتة المتوا نين، و ل9دوكلمة سياسة، واهح وجلي
بخانتتتتة   "أن صتتتتفتل السياستتتتية تعفيتتتتل متتتتن كتتتتل مبحقتتتتة جزا يتتتتة، وتهتتتتعل ناا يتتتتا   ستتتتواا  

   ل2د"مكي  
 كب  مناما إلى ميتدان ا  نتميمة، جزا يالمسؤولية السياسية والمسؤولية الكان   ،في األصل

مستقل، فالمسؤولية السياسية هي من أسك النظام البرلماني، تمارساا السل ة التشتريعية 
الحكومتتة عبتتر هتتذه فتي إ تتار رقابتاتتا علتى أعمتتام الحكومتتة، وتاتدل إلتتى تصتتويب عمتل 

، وأيهتتتا  لمنتتتع إستتتاا  استتتتعمام أو تقصتتتير ممارستتة الهتتتغو ا  البزمتتتة لمنتتتع أي فستتتاد
ان متن اعليتاا حتى في ظل ت ل ب أك رية أعهاا البرلموتيقى لاذه الوسيلة ف ،ل4دةلسل ا

  ل2د الحكومةيأجل  رو ال قة 

                                                 
(1

 
 )

 11ص 1991مؤسسة نوفل  -القانون الجنائي العام -العوجي، مصطفى
(2)

 Bastid,P- Les grands procès  politiques de l'histoire, Fayard 1962- p10 
(3)

 Liet-Veaux, G- La caste des intouchables ou la théorie des délits de service- recueil 

Dalloz1952, chron. P133-136 
(4)

 Segur, Ph- Qu'est- ce que la responsabilité politique? R.D.P. 1999 n
o
 6 p1620 

(5)
Chrestia, Ph- Precité- p740

 

 
مثالً:

 
،  لكد  حدوف فدي فرنسدا 1991تسقط في فرنسا إي حكومة نتيجة طرح الثقة بها، باستثناء حكومة بامبيدو  سدنة لم

ي الاددع  الفرنسددي بتددان   علددى نفددد الوسددتون  1002أ ددان  19ان اسددتقالح حكومددة جددان بيددان نافددانان بعددوما لددوس

ه الاع  الفرنسي  سياسة الحكومة، التدي  جدوي األ ن بي، فكانح هذه االستقالة بمثابة استجابة لعوم االنسجام بي  توج

  نفسها محرجة م  هذا الرفد الاعبي للوستون الذي كان للو لة الفرنسية الو ن األساسي في لياغته  الوعوة إليه.
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مستاالة أعهتاا الستل ة التنفيذيتة جزا يتا  ختاص لوتعرل كل أشكام التديمقرا يا ، نظتام 
حيتتتتث رأى واهتتتتعو هتتتتذا النظتتتتام الختتتتاص، أناتتتتم باتتتتذا عتتتتن أعمتتتتالام المخالفتتتتة للقتتتتانون، 

يمنتتع علتتى الستتتل ة التتذي يفتتترض يتتتل أن ل ا  مبتتدأ فصتتتل الستتل التخصتتيص يستتتجيبون 
   أعهاا السل ة التنفيذية جزا يا  القها ية أن تحاكم 

التتي وهذا النظام لمساالة التوزراا جزا يتا ، يجتد مبتررا  وجتوده يصتور  أوهتح فتي التدوم 
فتتي أشتتد الحاجتتة إلتتى رقايتتة هتتي  ، فاتتذه التتدومفتتي الحكتتم التتديمقرا يأقتتداماا ترستتخ تلتتم 

ن كل ديمقرا ية ناش ة لم تنهج فياا الميادئ الديمقرا ية ولتم تستتقر هتذه القهاا ذلا أ
تكتتون الستتل ة التنفيذيتتة فياتتا أقتتوى الستتل ا  جميعتتا ،  ،الميتتادئ عنتتدها فتتي هتتمير األمتتة

م الستتتتتل ة التشتتتتتريعية وتستتتتتي ر علياتتتتتا وتحيتتتتتف الستتتتتل ة القهتتتتتا ية وتنتتتتتتقص متتتتتن  تتغتتتتوَّ
  ل0دالعمل على تقوية السل ة القها ية استقبليتاا، والدواا الناجح لاذه الحام هو

نظاما  اتااميا  خاصا  يأعهاا السل ة التنفيذية هو نظام الت اعتمد  الديمقرا يا  الغردية 
Impeachment وهتتو نظتتام اتاتتامي ذو منشتتأ عرفتتي، ويموجيتتل يكتتون مجلتتك العمتتوم ،

قهتتاا -لتتوردا يم ايتتة لجنتتة تحقيتتق تقتتوم ياتاتتام التتوزراا، التتذين يحتتاكمون أمتتام مجلتتك ال
التذي يلفتظ العقويتتة المقترر  قانونتا   ووجتود قهتتاا ختاص لمحاكمتة التوزراا، جتتاا  -الحكتم

ت بيقتتتتا  لقاعتتتتد  تعتتتتدد جاتتتتا  القهتتتتاا، وفقتتتتا  لمبتتتتدأ خصوصتتتتية المتقاهتتتتي تتتتتؤدي إلتتتتى 
  ل9دخصوصية القهاا

إلتتى عاتتد ال تتور  الفرنستتية، حيتتث كتتان  Impeachmentوأمتتا فتتي فرنستتا فيعتتود نظتتام التتت 
راا المتامتتتون ياإهتتترار يتتتالو ن أو بختتترق الدستتتتور، يحتتتاكمون أمتتتام جاتتتة قهتتتا ية التتتوز 

  ل4د، أو من هي ة منتخيةل2دخاصة، تؤلف إما من قها 

                                                 
(1

 
 )

مجلة مجلس  -مخالفة التار ع للوستون  األعراف في استعمال السلطة السلطة التار عية -السنهوني، عبو الرزاق

 1ص 1921ةالو ل
(2)

 Chrestia, Ph- Precité- p741 
(3)

)الباب الثالث، الفصل الخامس، 1991أقري مبوأ محاكمة الوزناء أمام هيئة قضائية كالً م  دساتير: دستون العام  

 (22  28)المادتي  1121(، دستون العام100  99)المادتي  1181دستون العام -(93مادة
(8)

ي مبوأ محاكمة الوزناء   (، القواني  الوستون ة تان   22)المادة1118أمام هيئة منتخبة كالً م : شرغة العامأقرس

(، دستون 29  29)المادتي  1989(، دستون العام11)المادة 19/9/1192(، دستون9)المادة18/1/1192

 (.99)المادة 1921العام
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،  مَّ توقف في عاد سبلة 0270في بري انيا سنة Impeachmentبدأ ت بيق نظام الت 
ية ووظيفتتل ل، يسبب خلف مجلك اللوردا  بين وظيفتتل التشتريع0012-0402التيودورد

ل، حيتث أديتن 0000-0012القها ية،  م أعيد العمتل باتذا النظتام فتي عاتد الستتيوار د
دتان متن الملتا شتارم األوم،  كب  من الكون  ستافورد والم ران لود، وهمتا مستشتاران مقرَّ

   0041وكان ذلا سنة
ؤولية نظتتام المستت علتتى جوانتتبالمستتؤولية الجزا يتتة للتتوزراا  ظاتتربتتدأ  تفتتي هتتذه المرحلتتة 

تتل ر تيك التوزراا البري تتاني "والبتوم" أن يستتقيل ويحتتافظ  0749ففتي العتام  السياستية فهَّ
كتتل  كتتانهتتذه الستتايقة،  ذعلتتى كرامتتتل وشتترفل، علتتى أن يتحمتتل المستتؤولية الجزا يتتة، ومنتت

لتد  تاديد تمارسل السل ة التشريعية على أحد أعهاا الحكومة، يه ره إلى اإستتقالة  توَّ
   ومتتتتتن بري انيتتتتتا انتقتتتتتل نظتتتتتام التتتتتتل0دنشتتتتتوا المستتتتتؤولية الوزاريتتتتتة عتتتتتن هتتتتتذا الت بيتتتتتق

Impeachment  ،هتتذا النظتتام هتتو التتذي أستتقف نيكستتون دمتت ب : إلتتى معظتتم دوم العتتالم
، ولكن بري انيا عاد  وتخلَّ  عنل، وكتان عختر متن حتوكم يموجيتل هتو ل0974في العام

  ل9د0012اللورد ملفيل سنة
، وتقلتتتتيص متتتتداها لصتتتتالح نظتتتتام Impeachment أد  عشتتتتوا ية استتتتتعمام نظتتتتام التتتتت

المستتؤولية السياستتية، لدرجتتة  جعلتت  التفرقتتة بتتين المستتؤوليتين غيتتر واهتتحة، فيمجتترد أن 
مفهتب  أن يتحمَّتل ، يستتقيلتتحرا إجرااا  المسؤولية الجزا يتة يحتقل  أحتد التوزراا، كتان 

م ا  جزا يتتتتت مستتتتتاالتللمستتتتتؤولية السياستتتتتية بتتتتتد   متتتتتن ا علتتتتتى التتتتتتداخل بتتتتتين   وهتتتتتذا متتتتتا يتتتتتد 
التتتتذي قتتتتام يتتتتاختبل   Duguitالمستتتتؤوليتين، بتتتترأي معظتتتتم الفقاتتتتاا، ياستتتتت ناا العميتتتتد 

 ىتتعتتد   عنتتدهم،  لمستتؤولية الجزا يتتة فا  ل2دالمستتؤولية الجزا يتتة عتتن المستتؤولية السياستتية
كوناا صتور   متن صتور مستؤولية التوزراا أمتام البرلمتان، بتل هتي ليست  غيتر مستؤوليتام 

   ل4دذاتاا، تار   تكون سياسية  وتار   أخرى تكون مسؤولية جزا ية البرلمانية

                                                 
(1) 

 Esmein,A- Element de droit constitutionnel français et comparé, Sirey 1903 p105 
(2)

 Duguit, L. – Traité de droit constitutionnel- paris 1924 p473 
(3)

 Duguit, L. – Traité de droit constitutionnel- Precité- p860 
(4)

 De Malberg, R – contribution à la théorie générale de l'Etat, T I, ed. CNRS 1985 p792 
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أما اليوم، ف ن الصور  تبدَّل  يعض الشيا، فقد أصيح  مسؤولية الوزراا الجنا ية 
ر هذا األنقبب بدقة األستاذ  مة على مسؤوليتام السياسية، وفسَّ ، Olivier Beaudمتقدل 

:" يالصفة الجنا ية والرادعة لقواعد يقولل، يداملوث يفيروك السفي إ ار قهية الدم ال
بد  المسؤولية السياسية رهينة القانون الجنا ي ي ريقتين:  حيث ،ل0دالقانون الدستوري 

ل لمعالجة المشاكل المرتي ة يالمسؤولية السياسية، ويستعمل  فالقانون الجنا ي يتدخَّ
الجنا ي أصيح من الجا ز اإجرااا  الجزا ية ألهدال سياسية  وكل مصادر القانون 

   ل9دإ ارتاا يمواجاة السياسي، حتى في حالة انتفاا مسؤوليتل السياسية
وللوقول على المعنى الصحيح ل ريقة محاكمة الوزراا،   بد من معرفة يعض الميادئ 

التوزار  التتي يتتولى المستؤوم األوم فتي المتعلقة يمسؤولية التوزراا الجزا يتة، ستواا  يصتفتل 
ا، وكيف يمكن مساالتل عن أفعام الموظفين الخاهعين لسل تل وما هي الحا   إدارتا

التتتي ي عفتتى باتتا متتن المستتؤولية دالفقتتر  األولتتتى متتن هتتذه المقدمتتةل،  تتم ننتقتتل إلتتى إ يتتتا  
هتتتايف وجتتتوب وهتتترور  مستتتاالة التتتوزير جزا يتتتا  علتتتى اعتيتتتار أن هتتتذه المستتتاالة هتتتي ال

تحقيتتتتق الصتتتتالح العتتتتام دالفقتتتتر  ال انيتتتتة متتتتن  ، تمنتتتتع متتتتن إنحرافاتتتتا عتتتتن لممارسة السل ة
محكمتتتة ويعتتتد ذلتتتا نحتتتاوم أن نت بتتت  ممتتتا إذا كانتتت  محاكمتتتة التتتوزراا أمتتتام المقدمتتتةل،  

دالفقر  ال ال تتة متتن المقدمتتةل، ونختتتم  يتتةزاالجالتتوزراا مستتؤولية  كتستتيييتتؤدي إلتتى خاصتتة 
الدوليتة، حيتث المقدمة يالتحدث عتن الت تور الحاصتل يعتد نشتأ  نظتام المحكمتة الجنا يتة 

 للوزراا دالفقر  الرايعة من المقدمةل الحصانة السياسية   في ظلاا بشت
 
 

 
 الفقرة األولى:

 مسؤولية الوزير الجنائية والسياسية

                                                 
(1)

Beaud, Olivier – Le traitement constitutionnel de l'affaire du sang contanimé- R.D.P. 

n
o
4 1997 p997 

(2)
 Chrestia, Ph- Precité-  p742 
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 بصفته المسؤول األول في وزارته
 

الوزير المسؤوم عن كل ما يجري في وزارتل، فاو يقتوم يكتل األعمتام، فتب يجتري يعتبر 
علتى عتدد   تتحقق عبر ممارسة سل ة التوقيع وهذه الصبحيا  الكاملةأي شيا  بدونل، 

  ففتي بتل   يستت يع لك رتاتا أن يقرأهتا   يمكن حصره من الو ا ق، التي   يقترأ أغلباتا،
شخصتتتيتل تنحصتتتر وتتم تتتل كتتتل الشخصتتتيا  التتتتي يترأستتتاا، فلتتتيك للمرؤوستتتين أي رأي  

ؤ ا المرؤوستتتين عراا مختلفتتتة عتتتن رأي خبفتتتا  للتتترأي التتتذي ينتاجتتتل التتتوزير، قتتتد يكتتتون لاتتت
التتتتتوزير، إ  أناتتتتتم   يستتتتتت يعون اإد ا باتتتتتا إ  للتتتتتوزير، و  يحتتتتتق لاتتتتتم إعتتتتتبم العامتتتتتة 

 يمهمون عرا ام، بل عليام إذاعة تعليما  وتوجياا  الوزير فقف 
ولتيك علتى هتتؤ ا المرؤوستين أي مستتؤولية، ألن التوزير هتو وحتتده المستؤوم عتتن كتل متتا 

أمتتام عتتن وزارتتتل  تتتل، فتتالموظفون مستتؤولون أمامتتل، وهتتو المستتؤوم الوحيتتديجتتري فتتي وزار 
داريا ، القهاا   ، وأمام السل ة التشريعية معنويا  وااعبميا   وأمام الشعبجزا يا  واا

وهتتتي  ،ل0دوتم ل تتل هتتذه التقنيتتة اإختصتتاص التتوظيفي المتترتيف بنظتتام المستتؤولية السياستتية
، ولكناتا اتذا النظتامالسياسية لقواعد ن إ ار الهممستخرجة من أسك النظام البرلماني، 

فتي قتانون العقويتا  ت بتق قاعتد  شخصتية العقويتة، أي كتل  يتة  تيقى خارج الدا ر  الجنا
شخص يحمل وزره، فب يمكننا إيقاع عقوية بوزير، يا ستتناد فقتف إلتى صتفتل الدستتورية 

 التي تجعلل ر يسا  للمرفق العام الذي يتولى إدارتل 
السياستتيون عتتن    يتتتورَّع اإشتتكالية اآلتيتتة: رحتت   ار ت بيتتق هتتذه المستتؤولية،فتتي إ تتو 

قهتية جتورج حتيش وهتو عهتو فرنستا مت ب ، وفتي فتي استخدام متوظفين ككتيش محرقتة، 
يارز في منظمة التحرير الفلس ينية ، دخل فرنسا لإلستشفاا في شار كانون ال اني متن 

 ة أي تتتتدابير أو حتتتتى إجتتراا تحقيتتتق متتتا،  دون أن تتختتتذ الستتتل ا  المختصتت0999العتتام
يتتتتة أردعتتتتة متتتتن كيتتتتار اكتفتتتت  الستتتتل ة التنفيذيتتتتة يمعاقحتتتتوم دخولتتتتل لفراهتتتتي الفرنستتتتية، 

 حتيش إلتى فرنستا، لتم تذرع  السل ة السياسية، يأنل عندما دخل جتورجالموظفين فقف، و 
  الحكومة يما كان يجري  ت بلَّغ

                                                 
(1)

 Barthélemy, J- Le problème de la competence dans la démocratie, 1918, p219 
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م  يل الحكومة، قا ب : إذا كان  الحكومة لَّق ر يك وزراا سابق على التبرير الذي تقدَّ ع
ذا لتتتم تكتتتن تعلتتتم فتلتتتا مصتتتيية أكبتتتر   وفتتتي كتتتلل  حتتتام فتتت ن هتتتذا ل0دتعلتتتم فتلتتتا مصتتتيية، واا

المستؤولية هتي فت ن  حتا  فتي هتذه ال ألنتلاإسراع في معاقية رجام الظل لم يقنع أحتدا ، 
اصتتتر جتتترم دليل علتتتى تتتتوافر عنالتتتاستتتتخبص ياإمكتتتان يكتتتن  مسياستتتية يحتتتتة، حيتتتث لتتت

   ل9دجزا ي
 قهتتية ا ختبستتا  الهتتخمة فتتي وزار  المتتام وتزويتتر ال وايتتع األميريتتةلبنتتان وفتتي وفتتي 

، توقفتت  المبحقتتة عنتتد األشتتخاص التتذين أداناتتم 0990التتتي اكتشتتف  فتتي صتتيف العتتام
القهتتاا يارتكتتاب هتتذه األفعتتام، وأمتتا التتوزير المستتؤوم عتتن هتتذه التتوزار ، والمتتؤتمن علتتى 

لتم تجتري محاستبتل ولتو ولية السار على المحافظة عليل، فتحمَّل مسؤ يلذي او  المام العام
سياستتيا  عتتن تقصتتيره فتتي الرقايتتة علتتى المتتوظفين الخاهتتعين لستتل تل، أو للمتتام المتتؤتمن 
عليل  عدا عن أنل لم يجر  اليحث فيما إذا كتان التوزير قتد أختلَّ بواجياتتل الوظيفيتة، يعتدم 

تتتتدابير التتتتي تمنتتتع حتتتدوث هكتتتذا أو لعتتتدم اتختتتاذ ال اكتشتتتال عمليتتتة ا ختتتتبك والتزويتتتر
   ل2دفعل

 رو سياسيون فكر  مساالة الوزير فؤاد السنيور  سياسيا ، وعبَّر مراجع عن ذلا بوهوو، 
يحيث قالوا يعدم إمكان توزير السيد فتؤاد الستنيور  فتي الحكومتة المقبلتة يعتد التذي حصتل 

ن لم يكن مستادفا  في أي  شكل  من األشكام  يالملف الذي فتح، لكنل في وزارتل، ألنل واا
المسؤوم األوم واألخير عن وزارتل، إ  أن ر يك الحكومة فتي ذلتا الوقت  الشتايد رفيتق 
الحريري رفض هذا األمتر معتبترا  أن الموهتوع يتا  فتي عاتد  القهتاا والمرتكتب ستينام 

  ل4دعقايل، و  داعي ان يكون هناا  من يدفعل الوزير على هذا المستوى 
أو ا كتفتتتتتاا ب دانتتتتتة المتتتتتوظفين هتتتتتذه اإلتياستتتتتا  فتتتتتي تحديتتتتتد المستتتتتؤولية السياستتتتتية، إن 

التتتر يك الحقيقتتتي لجميتتتع  -دون الوصتتتوم لمستتتاالة التتتوزيرحالتتت  المتتترتكبين فتتتي اإدار ، 
                                                 
(1)

 Si les politiques savaient, c'est grave, s'ils ne savait pas, c'est encore plus grave. 

Voir: Degoffe,M- La responsabilité pénale du ministre du fait de son administration-

R.D.P.1998/2 p434 
(2)

Degoffe,M- Precité-p434 
(3

 
 )

11/8/1999جر وة النهان تان   -حول قضية الطوابع المز نةنلى بيضون تحقيق 
 

(8
 

 )
 12/10/1999جر وة النهان تان  -زناء  وفعون الثم  م  موقع المسؤ لية المعنو ة  -بو منصف، ن زانا
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العتتتاملين فتتتي وزارتتتتل والتتتذي متتتن المفتتتترض أن يكتتتون مستتتؤو   عتتتن كتتتلل  متتتا يحصتتتل فتتتي 
   اإدارا  التايعة لل

التتوزير فاعتتل الجتترم، كتتان ألن ، متتور نحتتو الم اليتتة ب صتتبحا  سياستتيةدفعتت  هتتذه األ
أن يكتون في المقابل كان  رغية القهتاا الجنتا ي العتادي يتمسؤوليتل،  دا ما  يب نيتحصَّ 

  ل0د ااونالجرا م التي يرتكب عن أعهاا الحكومةمحاكمة مختصا  ي
 

 : المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرأواًل
ومتتع ذلتتا يوجتتد ، ل9دفتتي القتتانون الجنتتا ي، هتتي قاعتتد  شخصتتية العقويتتةك األستتاالقاعتتد  

مكتتان رؤيتتة يعتتض الت بيقتتا  للمستتؤولية الجزا يتتة اإياستتت نااا  علتتى هتتذا المبتتدأ، حيتتث 
 عن فعل الغير، ويصور  خاصة هي حالة مسؤولية ر يك المؤسسة 

ذا كانتتت  و   فتتت نمرتكيتتتل، شخصتتتية العقويتتتة تعنتتتي، يتتتأن   يعاقتتتب عتتتن فعتتتل  جزا تتتي إ  اا
فتي فرنستا، الت ور التكنولوجي في المؤسسا  أوجد يعض الخروقتا  لاتذا المبتدأ، فمت ب  

تتام لكتتنَّ إذا لتتم يتقيَّتتد استتتعمام علتتة الرفتتع لنقتتل األشتتخاص،  92/0/0947منتتع مرستتوم عمَّ
ر تيك الشتركة مستؤو   جزا يتا ، رغتم حستن  ذا النظام، وتعرَّهتوا لتفذى، يكتون المؤسسة با

ياف تة تحذيريتة قبتل يتومين متن الحتادث ي لتب فياتا  لقتيعلت، و ة  واجياتتل كاملت هذيتنفتو  تلني
ع و لم يكن متواجدا  في المؤسسة عنتد وقت فوق ذلا فاوالتقيد يموجيا  األمن والسبمة، و 

محكمتة التمييتز يستبب عتدم حرصتل الشتديد علتى ت بيتق  لقتد جرَّمتترغم ذلتا فالحادث، و 
  وفتي ل2دخدمة المتعلقة يهمان األمن والسبمة الشخصيةالمرؤوسين لتعليما  وأوامر ال

أن المستتؤولية الجزا يتتة يمكتتن أن تترتتتب عتتن فعتتل الغيتتر   المحكمتتة اجتاتتاد  عختتر اعتبتتر 
وذلتتتا فتتتي حتتتا   استتتت نا ية، التتتتي يفتتترض فياتتتا التتتنص القتتتانوني قيتتتام ر تتتيك المؤسستتتة 

  ل4ديممارسة فعل مياشر على أعمام المساعدين والمرؤوسين
                                                 
(1)

 Beaud,O- Le traitement constitutionnel de l'affaire du sang contanimé, reflexions 

critiques sur la criminalization du droit constitutionnel-R.D.P.1997 p995 
(2)

 Art.121-1Code pénal Français:" Nul n'est responsible pénalement que de son propre 

fait". 
(3)

 Cass. Crim 23 novembre 1950 
(4)

 Cass. Crim 18 février 1956 
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ا  الخاصتة إلتى ي رو التساؤم حوم إمكانية نقل هذه التدابير الم يَّقتة فتي المؤسست وهنا
الذي ينظر في دعتوى جنا يتة علتى  زا يفي الواقع يص دم القاهي الجاإدارا  العامة، 

 وزير بيعض الصعويا  والمخا ر التي تعترض نظره في القهية 
متتا يتتدلي يتتل التتوزير المعنتتي، هتتو فعنتتدما ت تتار قهتتية مرتي تتة ب حتتدى التتوزارا ، فتت ن أوم 

عتتتتدم معرفتتتتتل باتتتتذه القهتتتتية، وأنتتتتل عمتتتتل علتتتتى اتختتتتاذ اإجتتتترااا  البزمتتتتة لمنتتتتع تفتتتتاقم 
أحتتام قاهتتي التحقيتتق إلتتى متتدعي عتتام  0/0/0994دتتتاريخاألزمتتة   ، فمتت ب  فتتي فرنستتا و 

ياريك نتيجة تقريره عن الوهع المالي لجمعية رعاية المعوقين، وهي جمعية أسس  فتي 
ولغايتة  0900بر اسة وزير الدولة لشتؤون المعتوقين الستيد جيلبيتر دمتن العتام 0991العام
ل جتتتاا فتتتي هتتذا التقريتتتر وجتتتود قتترا ن وأدلتتتة علتتتى التزويتتر واستتتتعمام المتتتزور 0992العتتام

واساا  األمانة  و هع ا نان من المعاونين المقردين من الوزير جيلبير قيد التوقيف بجترم 
يتر أي بب شتيكا   فتي المرحلتة األولتى أنكتر التوزير جيلتزوير امهاا ومستندا ، وسح

  ودتاريخ ل0دعلم  لل باذه الممارسا  وأنل نتيجة  لذلا   يتحمل أي مسؤولية عن الجمعية
أصدر قاهتي التحقيتق قترارا  يعلتن يموجيتل عتدم صتبحيتل يمبحقتة وزيتر  09/0/0994

أحام المدعي العتام لتدى محكمتة   مَّ من الدستور   00الدولة السابق جيلبير ت بيقا  للماد 
  محكمة العدم للجماوريةالتمييز ملف هذه القهية إلى 

م توفي قهية الدم الملوث،   اتمجالبتدفع شتكلي  مستتند  إلتى  جميتع السياستيين المعنيتينقد 
، فر يك الوزراا فابيوك منذ لحظة وقوفل أمام محكمتة يتاريك  الوهعية المعاقب عليااي

أمتتام  تترو أنتتل منتتذ أن علتتم يمختتا ر نقتتل التتدم واحتمتتا   تلو تتل، قتتام  0999فتتي العتتام
وهع التشريع الذي يلزم ب خهتاع يهرور  اقترحا   09/0/0902الجمعية الو نية بتاريخ

 9/2/0902للفحتتتص اإجيتتتاري  وأن اللجنتتتة الوزاريتتتة المجتمعتتتة بتتتتاريخ كتتتل واهبتتتي التتتدم
أجراا هذه الفحوص، وذلا ألن أرتأ  التعامل مع الشركة األميركية عبو  المتخصصة ي
ختيتتارا ، وأن شتتركة عبتتو  قتتد مختبتتر ياستتتور لتتم يكتتن مجاتتزا  ألجتتراا هتتذا النتتوع متتن ا 

   ل9دأودع  ملفاا في المختبر الو ني للصحة من أجل التسجيل
                                                 
(1)

Degoffe,M- Precité- p437 
(2)

Degoffe,M- Precité-p437 
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رغم وفي حا    أخرى نجد أن الوزير يتذرَّع بتدخ ل ر يك الوزراا يالعمل داخل وزارتل، ف
المسؤوم عتن إدارتتل، فت ن ر تيك التوزراا ي َّلتع علتى ستير األمتور فتي كتل أن الوزير هو 
في فرنسا، جرى ترحيل موا نيين إيرانيين إلى إيران يعتد أن  لبت  سويسترا وزار ، فم ب   
أنتتل إذا كتتان وزيتتر الداخليتتة ستتؤام، متتن اتختتذ هتتذا القتترار: أجتتاب  علتتى وردا  ،  استتتردادهما

ر  الداخليتة، فت ن هنتاا حتدا  أدنتى متن المتداو   متع اتخاذ هتذا القترار متن اختصتاص وزا
، فتي إشتار  إلتى أن قترار ترحيلامتا كتان بنتاا  علتى  لتب ر يك الوزراا تسبق اتخاذ القرار

  ل0در يك الوزراا
ذا عتتدنا لو  ث، فتت ناا يرفتتل، ا قهتتية التتدم الملتتوَّ  ارغتتم تتتذرعاما بجالامتتا لمتتو لتتوزيرين دوفتتوا واا

روا متن مختا ر كان يحصل في الوزار ، إ  أنا ما لم يست يعا إ يا  هذا الجال، فقتد حتذل 
، 09/7/0902و 91/0/0902احتمتتام نقتتل دم ملتتوث يفيتتتروك اإيتتدز، وذلتتا بتتتتواريخ 

 نال يتاريك الدولتة فتي قهتية تعنتدما أدانت  محكمتة است 09/2/0902وقبل ذلتا بتتاريخ
دارية في وزار  الصحة وحمَّلتاا المسؤولية اإدارية  وداذا التاريخ أرسل  جاة إ ثدم ملو 

نظتتر   محكمتتة العتتدم للجماوريتتةإ  أن تحتتذيرا  إلتتى مجلتتك التتوزراا حتتوم هتتذه القهتتية  
نظتر  فيمتا إذا كانت  تؤلتف فعتب  جرميتا  متدانا  و يشا  إلى مصداقية الدفع يعدم المعرفتة، 

 جزا يا   
التتي تحصتل  تجتاوزا فعب  غيتر عتارل يال قد يكون الوزير في حا    معينة يبدو أنل و 

متتتتن حولتتتتتل، فستتتتواا  فتتتتتي قهتتتتية جيلبيتتتتتر، أو فتتتتتي قهتتتتية التتتتتدم الملتتتتوث فتتتتت ن المتتتتتوظفين 
والمستشتتارين والمتتدراا فتتي التتوزارا  المعنيتتة قتتد وهتتعوا قيتتد التحقيتتق، وفتتي هتتذه القهتتايا 

 أحد الخيارين: محكمة العدم للجماوريةكان أمام 
وظفين، وااعفتتتاا إيقتتتال سلستتتلة المبحقتتتا  عنتتتد حتتتدود هتتتذه الف تتتة العليتتتا متتتن المتتت -

 الوزير من المسؤولية استنادا  إلى عدم معرفتل يما كان يحصل 
اعتيتتتتار أن التتتتوزير مستتتتؤو   عتتتتن أعمتتتتام وزارتتتتتل، دون أن يستتتتت يع التتتتتذرع يعتتتتدم  -

 معرفتل يما يدور حولل 

                                                 
(1)

 Le monde 15 octobre 1994 
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وفي الو يا  المتحد  األميركية، ويعتد فهتيحة إيتران غيت ، ف نتل   لجنتة اإدعتاا التتي 
لاا الكتتتونغرك األميركتتتي، استتتت اعتا أن كتتتان يرأستتتاا تتتتاو  ر، و  لجنتتتة التحقيتتتق التتتتي شتتتكَّ

وجاتت  إليتتل لجنتتة اإدعتتاا تامتتة   ت بتت  علتتم التتر يك ريغتتان يصتتفقة بيتتع أستتلحة إيتتران
خبلل بواجياتل الدستورية عبر تقصيره في الرقاية على تنفيذ القوانين، فالر يك   يمكن إ

ن يأفعتام غيتر مشتروعة  ولكتن و ه المقردتو قتام معتاونيعتد أن  عن المبحقةأن ييقى يعيدا  
استتتحالة ا يتتا  مشتتاركتل المياشتتر  باتتذا العمتتل، يق تتع كتتل إمكانيتتة يمبحقتتتل جزا يتتا   و  

  ل0دت ار باذا الصدد سوى مسؤوليتل السياسية
ذا عتتدنا لفرنستتا، نجتتد أن و  حتتوم هتتذه القهتتية، فاتتو  يع تتي جوايتتا  اجتاتتاد القهتتاا المتتالي اا

ترتتب  المحاستية ديتوانف يمراقية كيفيتة ت بيتق اإدار  لموازنتة الدولتة، نجتد أن عندما يكلَّ 
في يعض الحا   مسؤولية الر يك التسلسلي األعلى وذلا يسبب األخ اا التي يرتكباا 

أو متدير عتام  -المرؤوسين الخاهعين لسل تام، ألن الر يك األعلتى فتي اإدار  دالتوزير
لتزام ياتخاذ كل التدابير المناسية لهمان حسن سير اا جب و وا لالمؤسسة العامةل يقع علي

المرفق الخاهع لسل تل، وأن يسار على همان حسن تنفيذ التعليما  التي يوجااا إلى 
  ل9دمرؤوسيل

 

  نتياه نحو  ب ة فرهيا  أساسية:ياويوجل هذا ا جتااد 
وستين، كمتا إنل يفترض علتى التر يك األعلتى واجيتا  عامتا  فتي الرقايتة علتى المرؤ  -0

 يفرض عليل موجب تنظيم المرفق الخاهع لسل تل، وأن يتجنب ا ستغبم 
تتتتتتل التتتتتتر يك األعلتتتتتتى كتتتتتتل األخ تتتتتتاا التتتتتتتي يرتكباتتتتتتا  -9 يالتأكيتتتتتد   يمكتتتتتتن أن نحمل 

المرؤوسين، ولكنل يكون مسؤو   عن الموظفين المقردين منل، حيتث ي لتب منتل 
  أن يختار الموظفين اإداريين الواعين والنش ين

                                                 
(1)

 Gouaud, Ch- A propos de l'irangate – reflexions sur le systeme politique américain – 

R.D.P. 1989 p1351 
(2)

 Fabre, F.J, Fromont,A- Les grands arrêts de la jurisprudence financière, 3
e
 ed. 1988 

p390 n
o
 47 
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التتر يك التسلستتلي يكتتون مستتؤو  ، فيمتتا إذا كانتت  أخ تتاا المرؤوستتين ممتتا    إن -2
 يغفل عن ا نتياه إلياا المراقب الف ن 

 
 : انتقال مسؤولية التابع عن فعل المتبوع إلى النطاق الدستوريًانيثا

أن  إن المسؤولية الجنا ية لر يك المشتروع يالنستية لففعتام التتي يرتكباتا التتايعين، يمكتن
ا ي الدستوري، يحيث يجري ت بيقاا على الوزراا ياعتيتارهم نقلاا إلى إ ار القانون الجز ن

رؤساا المرفق العام الذي يتولون إدارتل، وترد  هتذه المستؤولية إلتى خ تأ شخصتي لتر يك 
  فتتتر يك ل0دالمبحظتتتة والمراقيتتتة، ووهتتتع التعليمتتتا  الواهتتتحة فتتتي هتتتو الخ تتتأالمرفتتتق، 

اع عن فرض  اعتتل علتى مرؤوستيل عبتر توجيتل أوامتر إجياريتة المشروع   يمكنل ا متن
إليام، ويرى الفقل باذا ا متناع إخب   يالواجيا  المفروهتة علتى التر يك، وتقصتيرا  فتي 

 ا    وهذا   يمنع يأن ت ار مسؤولية الوزير الجنا يتة، استتنادل9دمجام نجاو العمل المشترا
فتتي فرنستتا   زالتت   متتة العتتدم للجماوريتتةمحك ومتتع ذلتتا نجتتد أنإلتتى فعتتل المرؤوستتين، 

   ل2دتتعرض إ  يصور  تيعية لمسؤولية الوزير عن أفعام المرؤوسينمتردد ، و  
ر يك العلتى أستاك الستل ة، فتهنتا مبنية المقولة هي أن نظرية المسؤولية وما ي ب  هذه 

ؤوليتل تنعقد األعلى يملا وفقا  ل بيعة وظا فل امتيازا  واسعة على كل المرؤوسين، فمس
  ولاتتذا التفستتير أستتاك فتتي ل4دأو الخ تتأ فتتي العمتتل يرتكيتتل المرؤوستتين ختتبمفتتي حتتام اإ
ي يملكل، ف ذا فوَّض سل اتل أو اختصاصاتل آلخرين ف نل ذالوا ختصاص فكر  السل ة 

 يكون معفى من المسؤولية في حدود هذا التفويض 
ر تتتتيك  المشتتتروع، يأنتتتتل التتتتر يك معنتتتى الفرنستتتتية وقتتتد حتتتتدد  محكمتتتة التمييتتتتز الجزا يتتتة 

المياشر والفعلي للخدما  التتي تنتتج عتن المشتروع  وهتذا متا يتوافتق متع المبتدأ العتام فتي 
ا تتي هتتو أن العقتتاب يجتتب أن يتركتتز علتتى الشتتخص التتذي يحمتتل صتتبحيا  ز القتتانون الج

                                                 
(1)

 Pradel, J- Les responsabilités pénales dans l'entreprise- economica 1982 p35 
(2)

 Coeuret, A- Pouvoir et responsabilité en droit penal social- Droit social 1975 p396 
(3)

Degoffe,M- La responsabilité pénale du ministre du fait de son administration-

R.D.P.1998/2 p444 
(4)

 Coeuret, A- Pouvoir et responsabilité en droit penal social- Droit social 1975 p396 
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  وقد وهتع  محكمتة التمييتز الجزا يتة شتر ين ليكتون ياإمكتان اإرتقتاا ل0دهذا المشروع
 لمشروع:االمسؤولية إلى المسؤوم األوم عن ي

أن يكون النص القانوني قد منحل صبحيا  فيمتا ختصَّ األمتن والصتحة العتامتين دوفقتا  
للمعنتتى المحتتدد فتتي إ تتار الهتتاي ة اإداريتتةل، وأن يكتتون هتتذا التتنص قتتد تهتتمَّن قواعتتد 

قتتتة علتتتى تنظيميتتتة ومانيتتتة محتتتدد  وواهتتتحة،   أن يكتتتون قتتتد جتتتاا يعيتتتارا  عامتتتة م يَّ 
  ويسرعة هجر ا جتااد نظرية الهاي ة اإدارية، ولم يعد ياتم فيما إذا كان  ل9دالجميع

المخالفة المرتكية يمكن تصنيفاا في إ ار خرق قواعد الهاي ة اإدارية، فأدان القاهي 
، أو للخلتل فتي القستم التقنتي ل2در يك شركة نقل، يسبب الصتيانة الستي ة لتدواليب اآلليتا 

   ل4دة ا ستابافي خدم
تست ع ا متناع عن إ ار  هذه اإشكالية، لم نجد أناا  ،يالنسية لمحكمة العدم للجماورية

ل فعلتل جرمتا  جزا يتا ، فاتل يفتترض فتي اف ذا ارتكب أحد عمَّت م اإدار  خرقتا  لواجياتتل وشتكَّ
تتب قبتل كتتل شتيا  مستتؤولية فيمتتا إذا كانت  الالنظتر هتذه الحالتة مبحقتتة التوزير؟ هنتا يتوجَّ

الجزا ية عتن فعتل الغيتر ت بَّتق فتي كتل الحتا    الفقتل حصتر هتذه المستؤولية فتي إ تار 
المخالفا  والجرا م غير المقصود ، واستتيعد المقصتود  مناتا  ويكتون متن الصتعب قبتوم 
مستتتؤولية التتتر يك، ألن هتتتذا األخيتتتر   يمكتتتن ستتتؤالل إ  عتتتن إهمالتتتل فتتتي واجتتتب الرقايتتتة 

تكيتل أحتد المتوظفين وهتو و   أن نبحق التوزير عتن فعتل  إرادي ار ، إذ ليك مقبوالمبحظة
 يجال بوجوده 

ذا ما أردنا أن ننقل المسؤولية الجزا يتة عتن فعتل الغيتر، نجتد  إدارا في إ ار و  الدولة، واا
فتتتتتتتي قهتتتتتتتية فمتتتتتتت ب :  أن مفاتتتتتتتوم الصتتتتتتتبحية يحتتتتتتتل مكتتتتتتتان قواعتتتتتتتد التنظتتتتتتتيم المانتتتتتتتي،

Brunel,Conevaux  ا يسرية  نالموظف في البريد البلدي اللذاوعخرون ف ن المحافظ و مسَّ

                                                 
(1)

 Voir les arrets cites par: J.H. Robbert- Les personnes physiques pénalement 

responsables des infractions commises à l'occasion du fonctionnement des enterprises- 

J.C.P. 1975,II, n
o
 11716 

(2)
 Voir les arrets cites par: J.H. Robbert- Precité 

(3)
 Cass. Crim 6 mai 1964, D.1964, Jursp. P562. 

(4)
Cass. Crim 3 janvier 1964- Gaz. Pal. 1964,I, 313 
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، ولكتن ل0دالمراسب ، قد تذرعا يأن قرارهم جاا متوافقا  مع قرار الر يك التسلسلي األعلى
الوزير الذي لم يكن قد أصدر قرارا  مكتويا  باذا الشأن، ف ن مسؤوليتل   يمكن إ ارتاا إ  

جرى إدانتة المحتافظ والموظتف البلتدي ألن بتقديم اإ يا  على هذا األمر المع ى، وهنا 
 عليام واجب يأن   ينفذوا أمرا  يبدو لام أنل غير شرعي 

يكتتون متتن  يعض القتترارا لتت الصتتعويا  الم روحتة، يالنستتيةإن هتذه الميتتادئ   تحتتل كتتل 
الصعب رد اا يميادئ معينة، ولكن أهميتاا وخ ورتاا، تجعلنا نستيعد فرهتية أن أحتدا  

 محكمة العدم للجماوريتةإن الوزير الذي يم ل أمام  الذي أمر ياتخاذها  غير الوزير هو
هتتذه الوستتيلة الدفاعيتتة و يتتتذَّرع عتتاد   يعتتدم معرفتتتل ياألعمتتام المنفتتذ  متتن قبتتل مرؤوستتيل، 

تكتتون مقرونتتة يالنجتتاو أو الفشتتتل، وفقتتا  لقتتدر  المتترؤوك علتتتى إ يتتا  األمتتر الموجتتل متتتن 
 :لف ن محكمة العدم للجماوريةيف لجنة التحقيق أمام فقا  لتصنو الوزير في هذا الشأن  و 

إذا كان المرؤوك قد ارتكب مخالفا  أو جرا م غير مقصود ، ف ن إد ا الوزير  -
 يعدم معرفتل يكون غير مبرر 

إذا كتتان فعتتل المتترؤوك مقصتتودا ، هنتتا يكتتون متتن غيتتر المقبتتوم تحميتتل التتوزير  -
لتتى ارتكايتتل يكامتتل إرادتتتل، جرمتتي انصتترف  نيتتة المتترؤوك إ المستتؤولية عتتن فعتتل  

ولكن هذا المبدأ يحتمل است ناا  وذلا في الحالة التي يجعل فياا النص القانوني 
لوحيتتد ياتختتاذ قتترار  متتا، متت ب  إن المستتاك امتتن التتوزير هتتو صتتاحب الصتتبحية 
 فتي قهتيةو يره إ  يموجب قرار  من الوزير، يمبدأ سرية المراسب    يمكن تقر 

Brunel,Conevaux  عخرون كان على الموظفين لكي   يدانوا أن يحصلوا و
على أمر  خ ي  من التوزير، وأمتا فتي حالتة ا عتتراض علتى المكالمتا  الااتفيتة 

فتت ن الخ تتأ فتتي تقتتديم البرهتتان أن يصتتدره ر تتيك التتوزراا، لتتذلا فتت ن األمتتر يجتتب 
  ل9در يك الوزرااأو  سيمنع محاكمة الوزير

                                                 
(1)

 Cass. Crim 25 mai 1959- J.C.P.1959, n
o
 11162 

(2)
Degoffe,M- Precité- p448 
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، وكتتتذلا عتتتن ل0دعتتتن التعتتتدي غيتتر اإرادي علتتتى الحيتتا التتتوزير مستتؤو   وعتتاد   متتتا يكتتون 
يحستب متا و   ل2د، أو تعتريض الغيتر للخ ترل9دالتعدي غير اإرادي علتى ستبمة اإنستان

إذا كان فعل المرؤوك مقصودا  أو غير مقصود، ت تار اإشتكالية حتوم مستؤولية التوزير، 
عتتدم تتتوافر النيتتة الجرميتتة فتتتوافر النيتتة الجرميتتة لتتدى المتترؤوك تتتدم  علتتى العدا يتتة، وأمتتا 

قهتايا الستؤام فتي فرنستا، استتوجب  يعتض ال  و ل4دف ناا تدم  على اإهمام وقلة اإكتراث
عتتتن المستتتؤولية عتتتن فعتتتل الغيتتتر، فتتتي قهتتتية التنصتتت  الاتتتاتفي التتتذي قامتتت  يتتتل إحتتتدى 

، ل2دالوحتتتتدا  التايعتتتتة لإلليزيتتتتل، والتتتتتي اتاتتتتم باتتتتا مياشتتتتر   متتتتدير عتتتتام ر استتتتة الجماوريتتتتة
المتعلقتة يمقتتل عتدد متن العستكريين فتي كالتدونيا قبتل بتدا التدور  ال انيتة  Ouveaوقهية

وهو المبحتق متن قبتل أجاتز   Nucciوقهية  ،0900من ا نتخايا  الر اسية في العام
م  وعلتتى أ رهتتامنحتتتل وزار  الداخليتتة الفرنستتية جتتواز ستتفر، ومتتع ذلتتا بوليستتية عديتتد ،  تقتتدَّ

، إ  أن مكتتتتب  Pasquaلعامتتتة ي لتتتب إدانتتتة التتتوزير النتتتواب الشتتتيوعيون فتتتي الجمعيتتتة ا

                                                 
(1)

 art221-6 CP: (Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 -Ordonnance nº 2000-916 du 19 

septembre 2000:"   Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à 

l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une 

obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui 

constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros 

d'amende". 

   En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou 

de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 

cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. 
(2)

 art222-19 CP:"    Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions 

prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 

règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans 

d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. 

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de 

prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans 

d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende" 
(3)

 art223-1 CP:"    Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de 

blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation 

manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée 

par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." 
(4)

 Mayaud, Y – De l'article 121-3 du code pénale à la theorie de la culpabilité en matiere 

criminelle et delictuelle- D1997 chron. P37 
(5)

 Le monde 14 décembre 1994 
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رفتتض اقتتتراو اإدانتتة، معتبتترا  أنتتل متتن المستتتحيل  01/0/0900الجمعيتتة الو نيتتة ودتتتاريخ
 معاقية وزير شخصيا  عن خ أ ارتكيل مرؤوسيل 

، انتا  0900مالا أوسكين خبم مشاركتل في تظاهر  في العام قتلمفي قهية وكذلا 
لتاا الجمعيتتة الو نيتتة للنظتتر فتتي هتتذه القهتتية إلتتى أن مستتؤولية  لجنتتة التحقيتتق  التتتي شتتكَّ

الحفاظ على األمن في ياريك هي من صبحية المحافظ، و  يوجتد أي تيعتة علتى وزيتر 
قهتتية فتتي   و ل0دالداخليتتة فتتي هتتذا الشتتأن ألنتتل فتتوَّض صتتبحية حفتتظ األمتتن إلتتى المحتتافظ

Pechiney   وجتل ا تاتام لتوزير الدولتة  94/00/0994تتلخص وقا عاا يأنتل بتتاريخالتي
بتامتتتتتة ستتتتتوا ا  تمتتتتتان وتزويتتتتتر شتتتتتيكا ،  Gilibertالمكلتتتتتف يشتتتتتؤون المعتتتتتوقين الستتتتتيد 

  ل9دوا حتيام، وسوا إدار  المرفق الذي يتولى إدارتل
، مؤكتدإ  أمترإ هتو  ،إمكانية مستاالة التوزير عتن فعتل الغيترأن ظار يفي كل هذه القهايا ف

ن كان فتي الواقتع  لنتادر أن يكتون التوزير قتد أصتدر قترارا  مياشتر  فتي هتذه ا يكتون متنواا
في قهية الدم الملوث أديتن التوزراا يستبب تتأخرهم ب صتدار األنظمتة الناظمتة و القهايا، 

للتبتتترع يالتتتدم  وقتتتد صتتتدر  التعتتتاميم عتتتن المتتتدراا التتتتايعين إداريتتتا  لاتتتذه التتتوزارا ، فاتتتل 
 ا على هذه القرارا ؟ياإمكان نسية هذه األعمام للوزراا الذي لم يوقل عو 

متتن ن التتوزير ذو الصتتبحية الواستتعة فتتي وزارتتتل، كتتان الجتتواب علتتى هتتذا الستتؤام، هتتو أ
   ل2ديكون مسؤو   جزا يا  حتى ولو كان العمل قد تمَّ يفعل اآلخرينالمفترض أن 

وفتتتتي العتتتتراق جتتتتاا قتتتتانون إنشتتتتاا المحكمتتتتة الجنا يتتتتة العراقيتتتتة المختصتتتتة يتتتتالجرا م هتتتتد 
يحا  لجاتتتة مستتتاالة التتتر يك األوم لتتتإلدار  عتتتن أعمتتتام مرؤوستتتيل عنتتتدما اإنستتتانية، صتتتر 

يرتكبون جرا م معاقب علياا في قانون إنشتاا المحكمتة، فنصت  الفقتر  الرايعتة متن المتاد  
متتن المستتؤولية الجنا يتتة عتتن الجتترا م  ىالتتر يك األعلتتى   يعفتتيتتأن متتن هتتذا القتتانون  02

تل، إذا كان الر يك قد علم أو كان  لديل متن التي يرتكباا األشخاص الذين يعملون يامر 
قتد ارتكتب هتذه األفعتام أو كتان علتى وشتا ارتكاباتا  لاألسياب ما تفيد العلم يتأن مرؤوست

                                                 
(1)

 Rapport fait le 16 juin 1987 par M.E. Aubert au nom de la commission d'enquete 

relative aux evenements de novembre et decembre 1986 
(2)

 Le monde 26 novembre 1994  
(3)

Degoffe,M- Precité- p451 



32 

 

ولتتم يتختتذ التتر يك اإجتترااا  الهتترورية والمناستتية لمنتتع وقتتوع هتتذه األفعتتام أو ان يرفتتع 
 الحالة إلى السل ا  المختصة يغية اجراا التحقيق والمحاكمة 

في الحالة المعاكسة، ف ن قيام المرؤوك يارتكاب فعل تنفيذا  ألمر صتادر متن الحكومتة و 
أو متتن ر يستتل فتتان ذلتتا لتتن يعفيتتل متتن المستتؤولية الجنا يتتة، ويجتتوز إن يراعتتى ذلتتا فتتي 

 تخفيف العقوية إذا رأ  المحكمة ان تحقيق العدالة يت لب ذلا   
 ل أن متن009/29دم إ ظتام المتوظفين متن ن 04متن المتاد   9الفقتر   وفي لبنتان نقترأ فتي
أن يخهتتع لر يستتل المياشتتر وينفتتذ أوامتتره وتعليماتتتل، إ  إذا كانتت  هتتذه  واجيتتا  الموظتتف

فتتي هتتذه الحالتتة، علتتى الموظتتف أن و  األوامتتر مخالفتتة للقتتانون يصتتور  صتتريحة واهتتحة 
 إذا أكتدها يلف  نظر ر يسل خ ي ا إلى المخالفة الحاصلة، و  ي لزم بتنفيذ هذه األوامتر إ ل 
ا عن المراسب  إلى إدار  التفتيش المركزي   الر يك خ ي ا، ولل أن يرسل نسخ 

 97وت بيقتتتا  ألحكتتتام هتتتذه المتتتاد ، أصتتتدر ر تتتيك مجلتتتك التتتوزراا تعميمتتتا  يحمتتتل التتترقم 
يلتتزم يموجيتتل المتترؤوك دالموظتتفل يتتأن يتتودع التفتتتيش المركتتزي 21/7/0974تتتاريخ 

ا عن المراسب  المتيادلة  في كل معاملة أو حالة تتعلق يمخالفة التر يك ألحكتام نسخ 
القتتانون، وأوجتتب التعمتتيم أن يتتتمَّ إيتتبغ التفتتتيش المركتتزي يالمخالفتتة فتتي مالتتة أستتبوع 
علتتى األك تتر متتن تتتاريخ صتتدور األمتتر يالتنفيتتذ تحتت   ا لتتة المستتؤولية  ولمتتا كتتان هتتذا 

ي القانون الذي تترا لتل التعميم قد فرض على المرؤوك إلتزاما  يتجاوز ما هو مقرر ف
م الدكتور كمتام عترب يمراجعتة إي تام التعمتيم  الخيار في إيبغ التفتيش المركزي  تقدَّ

 أمام مجلك شورى الدولة 
لستتتببين، عامتتتا ق، قتتترارا  قهتتتى ب ي تتتام التعمتتتيم  21فأصتتتدر مجلتتتك شتتتورى الدولة يعتتتد 

ى الدولتة، وال تاني، أن التعميم الم عون فيل لم يقترن فيل ب ستشار  مجلك شور األوم: 
أن التعمتتيم الم عتتون فيتتل أنشتتأ قاعتتد  قانونيتتة مخالفتتة ألحكتتام الفقتتر  ال انيتتة متتن المتتاد  
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من نظام الموظفين التي   تلزم المرؤوك دالموظفل إحالة نسخ عن المراسب   04
  ل0ددبين الر يك والمرؤوكل إلى إدار  التفتيش المركزي 

         
 وزير من المسؤولية عن فعل الغير: حاالت إعفاء الثالثًا

 

عن كل األعمام الخا  ة المرتكية في الوزار   ية الجزا يةمسؤوللكامل الالوزير إن تحميل 
، هتو أمتر يتنتافى وقواعتد العتدم وا نصتال، بتل ويتؤدي إلتى تهتييق الخنتاق التي يرأستاا

مبتدأ وجتوب على التوزير لدرجتة تتؤدي إلتى إعاقتة العمتل متع متا يتنجم عنتل متن اإختبم ي
 سير المرفق العام يانتظام واه راد 

حتق لوزير ا من هنا جرى تل يف قاعد  مسؤولية الوزير عن فعل الغير أيها  عبر منح 
لكتن يشتترا تنصل من المسؤولية إذا أ ب  أنل فوَّض هذا الصتبحية ألحتد اإداريتين، و ال

د يتتل كستتبب  صتتح ا عتتتدالكتتي يأن يكتتون هتتذا التفتتويض متوافقتتا  وأحكتتام القتتانون اإداري 
 لإلعفاا من المسؤولية 

يرتكتتز القتتانون العتتام علتتى فكتتر  توزيتتع اإختصاصتتا  بتتين رجتتام اإدار  ت بيقتتا  لمبتتدأ الفصتتل 
بتتين الستتل ا ، ويمكتتن تعريتتتف قواعتتد اإختصتتاص يأناتتا القواعتتتد التتتي تحتتدد األشتتتخاص أو 

قتتتدر  القانونيتتتة التتتتي يملكاتتتا الاي تتتا  التتتتي تملتتتا إبتتترام التصتتترفا  العامتتتة، أي هتتتي تحديتتتد ال
موظف عام أو سل ة عامة وتخولل حق اتخاذ قرار معتين، وهتذه القواعتد هتي قواعتد تنظيميتة 
ي بيعتاتتا، تكتتون مقتترر  إمتتا بتتنص دستتتوري أو بتتنص قتتانوني، أو يموجتتب مرستتوم تنظيمتتي  

رارهتتا وتتعلتتق قواعتتد اإختصتتاص يالنظتتام العتتام، يحيتتث   يجتتوز لتتإلدار  تجاوزهتتا واا  كتتان ق
متتن نظتتام مجلتتك شتتورى  000مشتتويا  بتجتتاوز حتتد الستتل ة ومستتتوجيا  اإي تتام دستتندا  للمتتاد  

 الدولةل 
وتعترض العمل اإداري حا   تستوجب أن يقوم يالعمتل ستل ة غيتر الستل ة المكلفتة قانونتا  
ياتختتاذه، وحتتتى   يتعرقتتل ستتير المرفتتق العامتتة و  تتعتترض المصتتلحة العامتتة لخ تتر التوقتتف 

اليفا في التنفيذ، أجاز المشرع تفتويض ستل ة إداريتة لستل ة إداريتة أخترى حتق التصترل أو 
                                                 

(1
 

 )
نئاسة  -الوكتون كمال مياال عرب/ الو لة  9/9/1008تان   1008-999/1003قران نقم  -شونى لبنان

 غير مناون -جلس الوزناء   زانة الصحةم
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ب ستتماا أو التوقيتتع عناتتا  وأغلتتب حتتا   التفتتويض يتتتم هتتمن اإدار  الواحتتد  عنتتدما ي فتتول ض 
 الر يك التسلسلي مرؤوسيل القيام  يعض الصبحيا  العا د  إختصاصام 

انوني، وأن يتتم وفتق الحتدود المرستومة لتل ومحتددا  ويشترا لصحة التفويض أن يجيزه نتص قت
وصتتتريحا  ، وأن يكتتتون داختتتب  فتتتي اختصتتتاص األصتتتيل وجتتتزاا  متتتن هتتتذا اإختصتتتاص، إذ   
يجتتتتتوز تفتتتتتويض كامتتتتتل اإختصتتتتتاص، كمتتتتتا   يجتتتتتوز تفتتتتتويض ا ختصتتتتتاص الشخصتتتتتي أو 

 الدستوري، كما يجب أن ي نشر التفويض في الجريد  الرسمية 
ولكنتل ن أجل حسن سير اإدار ، والتسريع في إنجاز المعتامب ، التفويض هو وسيلة مف

يمكتن أن يكتون تفويهتا  للستل ة فتي إدار  المرفتق العتام ومراقيتة  ييقى تفويها  جز يا ، فب
النشا ا  التتي يقتوم باتا، واا  لمتا كتان ب مكاننتا أن نستميل تفتويض، فتالوزير   يستت يع 

أن يفول ض كامل صبحياتل
  وألن المرفق ل9دليتل ستصيح مجرَّد  من  بيعتاا، ألن فعال0د

  وفتتي إ تتار ل2دا  لمبحظتتة المستتؤوم األوم، ولتتيك للمفتتوض إليتتلعيجتتب أن ييقتتى خاهتت
القتتانون اإداري فتت ن تفتتويض الستتل ة هتتو متتن المستتا ل الجوهريتتة والمعروفتتة جتتدا  كوستتيلة 

 من وسا ل تنظيم النشاا اإداري  
وتفتتويض ا ختصتتاص، ففتتي إ تتار تفتتويض التوقيتتع فتت ن يميتتز بتتين تفتتويض التوقيتتع هنتتا و 

 فتتي فرنستتا ، بتتل ييقتتى هتتو مصتتدر القتترار   وقتتد صتتدرمتتن المستتؤولية المفتتول ض   يعفتتى
م كيفيتتة تفتتتويض التتوزير للتوقيتتع   فتتتالقرار يعتبتتر كأنتتتل صتتادر عتتتن ل4دالمرستتوم التتذي يتتتنظل 

يتتتا  للنظتتتام اإداري التتتوزير، فيمتتتا لتتتو كتتتان صتتتادرا  عتتتن أحتتتد اإداريتتتين التتتتايعين لتتتل ومراع
لتفويض التوقيع  وترتكز هذه النتيجة على فكر  تبفي نتا ج األعمام الناجمة عن توقيتع 
مستشتتاري التتوزير، فتت ذا كتتان التتوزير يملتتا ستتل ة   محتتدود  فتتي تعيتتين مستشتتاريل وفتتي 

ولكتتتن تنظتتتيم غرفتتتتل الوزاريتتتة، ألن متتتن حقتتتل أن يكتتتون معاونيتتتل الشخصتتتيين محتتتل  قتتتتل، 

                                                 
(1

 
 )

المتعلددق بتنمدديم  11/9/1929تددان   111/29ة مدد  المددادة السددابعة مدد  المرسددوم االشددتراعيخامسددتددنا الفقددرة ال

 بهدا خصده التدي الصدالحياي باسدتثناء لدالحياته بعد العام المو ر الى  فوض ان للوز ر  اإلداناي العامة على أنه :"

. "الوستون
 

(2)
 C.E. 20 novembre 1964, Ministre des armées c/ Dame Grenouilleau- Rec. p567 

(3)
Degoffe,M- Precité- p452 

(4)
 Décret n

o
 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer par arête leur 

signature – J.O. 28 janvier 1947 p1051 
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الخاصية التي يتمتع باا الوزير، ف ن من الواجتب أن يتحمَّتل كامتل المستؤولية  مقابل هذه
ذا لتم يكتن تفتويض التوقيتع متوافقتا  واألحكتام القانونيتتة، أو إذا   ل0دعتن أعمتام مستشتاريل واا

لم يكن المفوَّض إليل مختصا  أيها  يقبتوم هتذا التفتويض، فت ن القتانون الجنتا ي   يعتبتر 
 فيا  من المسؤولية م ل هذا التفويض مع

 
 :ةالثاني فقرةال

 مسؤولية الوزراء هي الضابط لممارسة السلطة
 

ن يرتكتز النظتتام البرلمتتاني علتتى قاعتتد  أساستتية، هتتي   مستتؤولية ر تتيك الدولتتة، ستتواا  أكتتا
أختتتذ القتتانون اللبنتتاني يمبتتدأ   مستتتؤولية ر تتيك الجماوريتتة، فتتتي  ملكتتا  أم ر يستتا  أم أميتترا  

 ر تتتيك علتتتى تيعتتتة  متتتن الدستتتتور التتتتي تتتتنص علتتتى أن  01 المتتتاد ن الفقتتتر  األولتتتى متتت
   العظمى الخيانة حام في أو الدستور خرقل عند إ  بوظيفتل قيامل حام الجماورية

وهذه الب مسؤولية التي يتمتع باا ر يك الدولة ناجمتة عتن كتون ر استة الدولتة فتي التنظم 
ون الحكومة هي الجاة التي تمارك السل ة البرلمانية، هي ر اسة رمزيلة شرفيلة، بينما تك

 فعليا   
ذ انتفتت  مستتؤولية ر تتيك الدولتتة، فتت ن من تتق وجتتوب المستتاالة عنتتد العمتتل، يقتهتتي أن  واا

صاحية السل ة ، وقد دخل التوقيع الوزاري اإهافي  يصفتاا للمسؤولية تتحمل الحكومة
رستتوما  إ ل إذا كتتان مقترنتتا  فتتي هتتذا اإ تتار، فتتر يك الجماوريتتة   يتختتذ قتترارا  و  يوقلتتع م

ت  عليتل المتاد ل9ديتالتوقيع التوزاري اإهتافي  وفقتا   معدلتةالمتن الدستتور  24، وهتذا متا نصَّ
 تراتيشت أن يجتب الجماورية ر يك مقررا :" 90/9/0991 تاريخ 00 للقانون الدستوري 

 مرستتوم ختتب متتا المختصتتون  التتوزراا أو والتتوزير الحكومتتة كتتتتر ي علياتتا وقيعتالتتت فتتي معتتل
 مرستتوم أمتتا  مستتتقيلة اعتيارهتا أو الحكومتتة استتتقالة قبتتوم ومرستوم الحكومتتة ر تتيك تستمية
   "الحكومة ر يك عليل التوقيع في معل فيشترا القوانين إصدار

                                                 
(1)

Degoffe,M- Precité- p457 
(1

 
 )

 .992ص  -1001الوسيط في القانون الوستوني اللبناني، مناوناي دان بالل   -زهير شكر،
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وتوقيع الوزير المختص على المرسوم هي ال ريقة الدستورية التي يتولى يموجباا إدار  
ين في ما يتعلق ياألمور العا د  إلى إدارتل، وهو مصالح الدولة وت بيق األنظمة والقوان

ليك أمرا  شكليا  فحسب بل إنل من المقوما  الجوهرية لتكوين المرسوم الصادر، وخلو 
وتجعل نظرية التوقيع   ل0دالمرسوم من هذا التوقيع يجعل من هذا العمل اإداري يا ب  

ع، بد   من ر يك الجماورية الوزاري، من الوزير هو المسؤوم الفعلي عن العمل الموقَّ 
غير المسؤوم عن هذه األعمام، وفقا  لقواعد النظام البرلماني، ف ذا نجم عن العمل 
الموقَّع جرما  جزا يا ، ف ن الوزير الموقل ع يكون جزا يا  مسؤو  ، عن النتا ج المجرَّمة الناتجة 

  (2)عن هذا العمل
ظيمية التي كان  عا تد  لتر يك الجماوريتة فتي وهكذا يشارا الوزير يممارسة السل ة التن

ومتتتا نتتتتج عنتتتل متتتن إنا تتتة  0991  فيعتتتد التعتتتديل الدستتتتوري لعتتتام ظتتتل الدستتتتور الستتتابق
الستتل ة اإجرا يتتة يمجلتتك التتوزراا، كتتان   بتتد متتن أن يشتتارا التتوزير فتتي التوقيتتع علتتى 
المقتتررا  التتتي تصتتدر عتتن مجلتتك التتوزراا صتتاحب ا ختصتتاص األصتتيل فتتي المجتتام 

لتنظيمي، ولكن يبدو أن المشترع الدستوري قد أغفل في خهم ورشة التعديب  الكبير ، ا
يحيتتث كتتان يجتتب أن تتتذكر  24أن يلتفتت  إلتتى هتترور  أن يصتتيب التعتتديل نتتص المتتاد  

هتذه المتاد  أن مقتتررا  مجلتك التوزراا دولتتيك مقتررا  ر تيك الجماوريتتة كمتا هتو وهتتع 
  وقد أع تى ل2دالوزير أو الوزراا المختصون  النص الحاليل يجب أن يشترا في توقيعاا

يملتتا الستتل ة ا جتاتتاد هتتذا التتنص معنتتاه الصتتحيح عنتتدما أقتتر يأنتتل إذا لتتم يكتتن التتوزير 
متن الدستتورل ويمجلتك  20التنظيمية التي كان  منا ة ستايقا  بتر يك الجماوريتة دالمتاد 

ا الستتل ة ياستتتعمام متتن الدستتتورل إ  أنتتل يستتاهم يممارستتة تلتت 02التتوزراا حاليتتا  دالمتتاد 
  ل4د توقيعل على مراسيم ر يك الجماورية والقرارا  الصادر  عن مجلك الوزراا

                                                 
(1

 
 )

، مناون في مجلة اجتهاد القضاء اإلداني في لبنان 9/11/1999تان    8شونى لبنان، مجلس القضا ا  قران نقم

 83باب األعمال اإلدان ة ص
(2)

 Kamto, M- Precité- p1277 
(3

 
 )

 11-19ص -1999مناوناي الحلبي الحقوقية –مبادئ القانون اإلداني العام  –، محي الو   القيسي
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لتتتتون نتتتتوعين متتتتن المستتتتؤولية، فاتتتتم  ووفقتتتتا  لفحكتتتتام الدستتتتتورية النافتتتتذ ، فتتتت ن التتتتوزراا يتحمَّ
 71ل، وأيها  يتحمَّلون المستؤولية الجزا يتةدالماد 00ون سياسيا  أمام البرلماندالماد مسؤول

 من الدستورل 
وتكتتون المستتؤولية سياستتية عنتتدما يخ تتي التتوزير فتتي إدارتتتل للشتتأن العتتام، دون أن يكتتون 
خ أه من ويا  على جرم  جزا ي، وهذه المسؤولية السياسية للوزراا علتى نتوعين: مستؤولية 
تهامنية للحكومة يأجمعاا، ومسؤولية فردية لكل وزير ناجمة عن أعمالل الشخصية فتي 

تت  علتتى المستتؤولية السياستتية للتتوزراا المتتاد  ن تتاق وزارتتتل متتن الدستتتور "  00، وقتتد نصَّ
يتحمتتتل التتتوزراا إجماليتتتا  تجتتتاه مجلتتتك النتتتواب تيعتتتة سياستتتة الحكومتتتة العامتتتة ويتحملتتتون 

 إفراديا  تيعة أفعالام الشخصية " 
ب ال قة عنتل فتي مجلتك وتتجلى مسؤولية الوزير السياسية في إقالتل من منصيل، أو حج

أن إقالتة التتوزير تتتم يمرستوم يتختتذ يعتد موافقتتة مجلتك التتوزراا  02حتدد  المتتاد ب، و النتوا
عتتن صتتدر فتتي لبنتتان  يل قتت  المستتؤولية السياستتية عنتتدما يأغلبيتتة  ل تتي عتتدد أعهتتا ل  و 

، التذي قهتى ب قالتة التوزير جتورج افتترام 0/0/0992تتاريخ 2991المرستوم رقتم الحكومتة 
  من الحكومة 

سياسي اللبناني مسألة تبديل الحقا ب بين الوزراا فتي الحكومتة، ظار في الت بيق الكما 
فال يعتبر هذا التبديل في الحقا ب نوعا  من المساالة السياسية التي يخهع لاا الوزير، 
أم أناا إجراا تستتعملل الحكومتة فتي ظترول  معينتة، ودنتاا  علتى موافقتة التوزير المستتبدلة 

لم يت رَّق إلى مسألة التبديل فتي الحقا تب الوزاريتة،  حقيبتل، خاصة  وأن الدستور اللبناني
كتتان  ي قهتتية التتوزير جتتورج افتترام، وفتتل0دفتتي التتتاريخ اللبنتتاني متترا   عديتتد  رغتتم ظاورهتتا

إبتتدام الحقا تتب مفاتتوم المستتاالة السياستتية، فقتتد انتزعتت  متتن هتتذا التتوزير حقييتتة المتتوارد 
يل ن التوزير افترام وزيتر دولتة بتدون أي الما ية والكاردا ية، ومنح  للتوزير إيلتي حبيقتة، وعت

م  ل9دمرستتتوم عتتتادي وقَّعتتتل ر تتتيك الجماوريتتتة ور تتتيك الحكومتتتة حصتتتل ذلتتتا يحقييتتتة،  تقتتتدَّ
الوزير جورج افرام يمراجعة أمام مجلك شورى الدولة  عنا  يمرسوم إبدام الحقا تب، ألنتل 
                                                 

(1
 

 )
 18/1/1993جر وة السفير تان   -ستونابوال الحقيبة ليس تجا زاً للو -ناجع: ز  ، أحمو 

(1
 

 )
  11/9/1993تان   تان   3901مرسوم نقم
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يم تحتويرا  متجتاوزا  لفصتوم الدستتورية، وفيتل يحستب رأي أدمتون نعت ،يحستب رأيتلصدر، 
  وحستتتتما  للجتتتتدم الدستتتتتوري حتتتتوم ل0دلفصتتتتوم وتحتتتتايب  علتتتتى أحكتتتتام القتتتتانون الدستتتتتوري 

، أصتدر مجلتك التوزراا يموافقتة  ل تي أعهتا ل، كمتا ل9دمشروعية تبتديل الحقا تب الوزاريتة
، التتذي 0/0/0992تتتاريخ 2991متتن الدستتتور اللبنتتاني، المرستتوم رقتتم  02تشتتترا المتتاد 

صتتدر عتتن مجلتتك  2/0/0992ج افتترام متتن الحكومتتة  ودتتتاريخ قهتتى ب قالتتة التتوزير جتتور 
القهايا في مجلك شورى الدولة، حكما  قهى يأن مرسوم تبديل الحقا ب لم يصدر عتن 
ستتل ة غيتتر مختصتتتة، ذلتتا أن الوهتتتعية األقتترب لتعتتتديل الحقا تتب الوزاريتتتة هتتي تشتتتكيل 

ي أوكلاتا الدستتتور الحكومتة وتأليفاتا ولتيك اإقالتة، فيخهتع التعتتديل لتذا  الصتبحية التت
متتتن الدستتتتور فقرتاتتتا الرايعتتتة منتتتل، ولتتتيك لمجلتتتك  22لتتتر يك الجماوريتتتة يموجتتتب المتتتاد 

التتوزراا المنتتوا يتتل إقالتتة التتوزراا ب ل تتي عتتدد أعهتتا ل المحتتدد يمرستتوم التشتتكيل، ويمتتا أنتتل 
والحتتام هتتذه، فتت ن المرستتوم الم عتتون فيتتلدأي مرستتوم تبتتديل حقييتتة التتوزير افتترامل لتتم يكتتن 

عتتن ستتل ة غيتتر صتتالحة،   بتتل اتختتذ متتن قبتتل الستتل ة الموكتتوم إلياتتا دستتتوريا  صتتادرا  
اتختتتاذ م تتتل هتتتذا التتتتدبير  وأمتتتا متتتن حيتتتث  بيعتتتة هتتتذا المرستتتوم ف نتتتل يختتترج عتتتن الرقايتتتة 
القها ية ألنل يدخل في الميدان السياسي يالنظر لمسؤولية الحكومة أمام مجلك النواب، 

لعامتة الدستتورية وهتو الموهتوع المفهتل للعمتل ويقع في إ ار العبقا  بتين الستل ا  ا
  ل2دالحكومي

                                                 
(1

 
 )

13/9/1993جر وة النهان تان  
 

(1
 

 )
في ظل غياب النا الوستوني الدذي  جيدز تعدو ل الحقائد  الوزان دة،  مفاعيدل هدذا التعدو ل، خالدةً لجهدة  جدوب 

ذا التعدو ل هدو بمثابدة تعيدي  جو دو للدوز ر فدي الدوزانة التدي  مسد  إعادة طل  الثقة م  مجلس الندواب فيمدا إ ا اعتبدر هد

بحقيبتها، أم أن الحكومة عنوما تنال الثقة مجتمعة، فإنها ال تحتاج إلى طل  ثقة جو و طالما أن هذا التعو ل لم  وخل علدى 

عدح ا آلناء بدي  معدانضل لهدذا الوزانة عنصراً جو واً  تطل  حصوله على ثقدة المجلدس قبدل مباشدرته لمهامده.  قدو توزس

 التعو ل باعتبانه مخالفل للوستون، ناجع مثالً: 

 19/9/1993تجر و افرام م  حقيبته  خالف نصولاً دستون ة لر حة: جر وة النهانتان    -مخيبر، البير-

 19/9/1993جر وة النهان تان   -بي  اإلقالة  التبو ل 23المادة-

 18/1/1993جر وة النهان تان   - نئيس الحكومة تبو ل الحقائ  هل  حق لرئيس الجمهون ة –خوني،اميل -

 11/1/1993جر وة النهان تان   -التفسيراي المتناقضة للوستون  سوء تطبيقه مع كل حكومة -خوني، اميل-

،  هناك فئة أخرى نأي بأن تبو ل الحقائ  الوزان ة هو إجراء متوافق  أحكام الوستون، ناجع على سبيل المثدال:  ز د 

 .18/1/1993جر وة السفير تان   -ابوال الحقيبة ليس تجا زاً للوستون -أحمو
(3

 
 )

نئيس -نئيس الجمهون ة -جونج افرام/ الو لة -3/1/1992تان   119شوني لبنان، مجلس القضا ا قران نقم

198ص 1999مجلة القضاء اإلداني  -مجلس الوزناء
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من الدستتور، وتتأتي ستواا  عتن  71وأما المسؤولية الجزا ية فاي التي نصَّ  علياا الماد 
إختتتتبم التتتتوزير بواجياتتتتتل أو ارتكايتتتتل للخيانتتتتة العظمتتتتى ويكتتتتون ا ختصتتتتاص يمحاكمتتتتتل 

فيحتتاكم يشتتأنل أمتتام  ،عتتادي   م  جتتر ناجمتتا  عتتن اقتتترال التتوزير لللمجلتتك األعلتتى، أو يكتتون 
ال بيعتتة الجرميتتة لففعتتام التتتي يرتكباتتا وجتتوب تتتوف ر القهتتاا العتتادي   و  ختتبل حتتوم 

التتتوزير والتتتتي يحتتتاكم عناتتتا، ستتتواا  أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى أو أمتتتام القهتتتاا العتتتادي، ألن 
ويتة انتفاا الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب، سيمنع حتما  من تجريمل أو من فرض عق

جزا يتة علتتى التتوزير، وذلتا ستتندا  لمبتتدأ شترعية الجتترا م والعقويتتا ، التذي يمنتتع متتن تجتتريم 
فعل  أو فرض عقوية ما لم يكن قد صدر قانون يبين نوع الجرم والعقوية المقرر  لل، ألنل 
  جريمة و  جزاا إ  بنص  فتي القتانون  فتحديتد األفعتام التتي تعتد  جترا م وديتان أركاناتا 

د الجزااا  المقرر  لاا من حيث نوعاا أو مقدارها، فكل ذلا يجب أن يرد صراحة  وتحدي
  ويعتبتتتر هتتتذا المبتتتدأ متتتن الهتتتمانا  ل0دفتتتي نتتتص  قتتتانوني مكتتتتوب يهتتتعل المشتتتترع ستتتلفا  

اللبنتتاني، إذ الدستتتورية فتتي أغلتتب التتدوم ومناتتا لبنتتان التتذي قتترر هتتذا المبتتدأ فتتي الدستتتور 
 إ  عقويتة تعيتين أو جترم تحديتد يمكتن  ير  على أنتل    في فقرتاا األخ 0 الماد نصَّ  
  القانون  يمقتهى
  241رسوم ا شتراعي رقم مانون العقويا  اللبناني الصادر يموجب القوأعاد 
تأكيد هذا المبدأ وذلا في الماد  األولى منل  التي نصَّ  على أنل :"  0/2/0942تاريخ

حي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص  تفرض عقوية و  تدبير احترازي أو إصب 
عليل حين اقترافل  وفي الماد  السادسة التي نصَّ  على أنل   ي قهى يأي عقوية لم 

 يقهى  منل على أنل "09ينص القانون علياا حين اقترال الجرم"    م جاا في الماد  
نص علياا  يأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصبحي إ  في الشروا واألحوام التي

 القانون 
العقويا ، الذي يادل ويمكن استخبص مبدأ شرعية الجرا م والعقويا ، من روو قانون 

فعل  يشكل ل مساسا  يأمن المجتمع واستقراره، وهذا ما يفرض على هذا  إلى قمع كلل 
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 )

 82ص 1991مناوناي مجو -مقانون العقوباي القسم العا -عاليه، سمير
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أن يحدد األفعام التي تشكل ل إخب   يأمن المجتمع، ألنل   من خبم مم ليل، المجتمع 
ذا حصل ذلا، عمَّ   ا  كن أن نعاقب شخصيم على فعل  لم يكن يعلم يأنل فعل معيب، واا

م قانون العقويا  من عامل مساهم في تحقيق األمن  الفوهى في المجتمع، وتحوَّ
وا ستقرار، إلى عامل مولل د لحالة ألبستقرار  ولاذه األسياب كان تعريف الجريمة يأناا 

ر لل جزاا  جنا يا  هو العقوية، توقعل ل كل عمل أو امتناع يجرل مل ال نظام القانوني، ويقرل 
   ل0دالدولة عن  ريق اإجرااا  التي رسماا المشترع

وعند اليحث في مسؤولية الوزراا الجزا ية، نجد أن مبدأ شرعية الجرا م والعقويا ، فرض 
 التزاما  على عاتق السل تين التشريعية والقها ية 

تشريعية، يتوجَّب علياا أن تع ي تعريفا  دقيقة لمعنى وحا   فيالنسية للسل ة ال
اإخبم يالواجيا  والخيانة العظمى، وذلا من أجل رسم الحدود الواهحة بين 

 اختصاص المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا ودين اختصاص القهاا العدلي 
يهعل المشترع من أما يالنسية للقهاا الجزا ي، الذي يتوقَّف دوره عند حدود ت بيق ما 

، يهع مبدأ الشرعية حدا  فاصب  بين اختصاص المشترع واختصاص القاهي،  نصوص 
سواا  أكان  -ا يدخل في اختصاص األوم يخرج عن اختصاص ال اني  فالقاهيمف

ف نل   يست يع أن يعتبر فعب  معينا   -قاهيا  عدليا  أم قاهيا  في المجلك األعلى
جرَّم يموجيل المشترع هذا الفعل، ف ن لم يجد هذا النص فب  جريمة إ  إذا وجد نصا  

سبيل إلى اعتيار الفعل جريمة ولو اقتنع القاهي يأنل مناقض للعدالة أو األخبق أو 
  ل9دالدين أو أنل هار يالمجتمع أشد الهرر

 وهكذا فمسؤولية الوزراا سواا  أكان  سياسية أو جزا ية، ف ناا من المستلزما  الهرورية
 ستقرار الدولة وصبحاا، فالوزراا، وهم أصحاب القرار في الدولتة، وتنتاا باتم الستل ة 

فت نام يمارستون    متوافقتة ومبتدأ المشتروعية،التنفيذية، يما تعنيل من تنفيتذ  للقتوانين يصتور 
، ويتولتتتون إدار  العامتتة الستتل ة التنظيميتتتة فتتي إداراتاتتتم ويستتارون علتتتى تتتأمين المصتتتلحة

ة الخاهعة لسل تام، وينفقون الموازنة الهخمة المقرر  لوزارتام وفقا  للبنود المرافق العام
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 )
 91ص 1999مناوناي مجو -ألول علم اإلجرام  الجزاء -عبو المنعم، سليمان
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 89ص 1991مناوناي مجو -قانون العقوباي القسم العام -عاليه، سمير
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المحتتدد  لاتتا  فاتتذه الستتل ا  والصتتبحيا  التتتي أنا اتتا القتتانون يتتالوزراا،   يمكتتن أن 
تكتتون خارجتتة عتتن أي رقايتتة أو قيتتد، واا  نكتتون قتتد أفستتحنا لاتتم المجتتام للتبعتتب والاتتدر 

ستتاا  استتتعمام الستتل ة، وختترق  القتتانون أو التجتتاوز فتتي ت بيقتتل أو ا متنتتاع عتتن هتتذا واا
 الت بيق 
  

 المسؤولية الوزارية ضرورة لتطبيق مبدأ المساواة أمام القانونأواًل: 
 

تعتبر المساوا  أمام القانون من الم الب التي تسعى المجتمعا  المتمدينة إلتى اعتمادهتا 
تت  علياتتا   كتتلمتتن الدستتتور، يقولاتتا أن  7 لمتتاد اتحقيقتتا  للعدالتتة بتتين أفتتراد المجتمتتع، نصَّ

 ويتحملتون  والسياستية المدنيتة يتالحقوق  يالستواا يتمتعتون  وهتم القانون  لدى سواا اللبنانيين
تتتتز هتتتتذا التتتتنص  بتتتتين   بيتتتتنام فتتتترق  متتتتا دون  العامتتتتة والواجيتتتتا  الفتتتترا ض يك  ر تتتتولتتتتم يميل 

فتراد الشتعب، ومرؤوك، أو بين الوزراا وغيرهم من أعهتاا ال يقتة السياستية ودتين يقيتة أ
   فالجميع يخهعون ألحكام القانون، ويتحمَّلون ذا  الجزاا عند ارتكابام لذا  الجرم

ذا كان احترام مبدأ المساوا  يقتهي يصور  مياشر  أن تشمل العدالة الجميع، وأن تكون  واا
مؤ ر  وفعالة يالنسية للكافتة، فت ن هتذا ا حتترام يقتهتي متن المشتترع، يمتا فتيام الجنتا ي، 

ن يأختتذ فتتتي اعتيتتاره ا ختتتتبل والتيتتاين بتتتين المختتا بين يأحكتتتام القتتانون، والتتتتي تستتتمح أ
 يالتمايز بين المنتمين إلى ف ا  اجتماعية مختلفة  

و  يتعتتارض مبتتدأ المستتاوا  متتع مظتتاهر التنتتوع فتتي القتتانون الجنتتا ي دقهتتاا متخصتتص، 
يتا  يمتا ياتدل إليتل متن تنوع في الجزااا ، وتنوع في اإجترااا ل، ذلتا أن قتانون العقو 

معالجة الظاهر  اإجرامية ي ريقة  أك ر إنستانية، وأك تر فعاليتة يالنستية للمتتام والمجتمتع، 
ف نل يسعى إلى اليحث عن أفهل السبل إصبو وتأهيل المجرم اجتماعيا  والعمل علتى 

صبحل  وهنا يستحيل أن يتم تنظيم هذا التأهيل تيعا  للتوز  يع اآللي زياد  فرص تقويمل واا
للعقويتتا ، أي لمستتاوا  عقابيتتة جامتتد  ومجتترد  ت لتتب إخهتتاع جميتتع المختتا بين يأحكتتام 
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  وهنتا يصتح  القتوم يتأن تنتوع وتعتدد ل0دالقانون لذا  التجريم وذا  اإجترااا  والجتزااا 
 وسا ل التجريم والعقاب هو أك ر انسجاما  ومبدأ المساوا  في مفاومل المرن 

ة، تظار المساوا  فتي أجلتى معانياتا فتي خهتوع المستلمين لقتانون وفي الشريعة اإسبمي
  فلتيك فياتا متتا يستتدم  منتل علتى إمكتتان ل9دواحتد، فتب حصتانة ألحتد  فتتي مواجاتة القتانون 

تمييتتتز ر تتتيك الدولتتتة متتتن حيتتتث ا ختصتتتاص القهتتتا ي يمحكمتتتة خاصتتتة دون غيتتتره متتتن 
ظتتتم مؤاختتتذون فتتتي األقهتتتية المتتتوا نين، وقتتتد أجمتتتع الفقاتتتاا علتتتى أن التتتو   واإمتتتام األع

ن قيامل على شؤون الدولة   يعفيتل  كسا ر الناك،   فرق بينام ودين أحد من الناك، واا
وفي إي اليا كان مبدأ المساوا  أمتام القتانون مانعتا  إقترار حصتانة خاصتة   ل2دمن العقاب

نتا  صتدر قانو العليتا فتي اي اليتا الدستتورية المحكمتة أي لت   02/0/9114للوزار ، فبتتاريخ
 أ نتتااحصتتانة متتن المبحقتتة القهتتا ية ر تتيك التتوزراا  متتنحي  ويموجيتتل  9112فتتي حزيتتران 
ل انتااكتتا  لبنتد فتتي الدستتتور هتتذا ن وعلَّلت  أستتياب اإي تتام يتأ ،توليتل منصتتيل القتانون يشتتكل

 القتانون  أمتاميكونتوا سواستية  أنيجتب  اإي تاليينينص على أن كل المتوا نين  اإي الي

  ل4د
القانون هو من الميتادئ  أمامرأى المجلك الدستوري اللبناني أن مبدأ المساوا  ن في لبناو 

الدستتوري فتي صتلب الدستتور نفستل، و  ستيما  أساسلالعامة ذا  القيمة الدستورية، يجد 
وفتتي المتتاد  الستتايعة منتتل، ومتتؤدى ذلتتا أن يكتتون القتتانون واحتتدا  فتتي معاملتتتل  تتتلفتتي مقدم

 يهع قيودا   أوية للجميع، سواا كان يقرر حما
 أنم لقتتا ، ويمكتتن للمشتتترع  القتتانون لتتيك مبتتدأ   أمتتاممبتتدأ المستتاوا  بتتين المتتوا نين  إ  أن

كان هذا التمييز ناش ا  عن الدستتور او اذا  إذايشذ عنل ويميز يالتالي في المعاملة بينام 
حفاظتا   قانونية مختلفة او اذا اقته  المصلحة العامة ذلتا، أوهاعوجد الموا نون في 

   ل2دعلى النظام العام شرا ان يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقا  مع غاية القانون 
                                                 

(1
 

 )
 9ص-1991دان النهضة العربية القاهرة-المسا اة في القانون الجنائي -أبو خطوة، أحمو

(1
 

 )
 319ص -دان الفكر العربي -الجر مة  العقوبة في الفقه اإلسالمي -، دمحمأبو زهرة

(3
 

 )
 38ص -دان الفكر العربي -تنميم المجتمع اإلسالمي -أبو زهرة، دمحم

(8
 

 )
"نيو ونك تا مز" ترجمة  -عنوما تبيح المحكمة الوستون ة محاكمة نئيس الوزناء برلسكوني  -فران  بر ني 

11/1/1008هان تان  جر وة الن -نسر   ناضر
 

(2
 

 )
 18/11/1999تان   1/99المجلس الوستوني قران نقم
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وفي قترار  عختر للمجلتك الدستتوري اللبنتاني جتاا فيتل أن  الفقتر  "ج" متن مقدمتة الدستتور 
تنص على أن  لبنان جماورية ديموقرا ية برلمانية، تقوم علتى احتترام الحريتا  العامتة، 

عتاتتتا حريتتتة التتترأي والمعتقتتتد، وعلتتتى العدالتتتة ا جتماعيتتتة والمستتتاوا  فتتتي الحقتتتوق وفتتتي  لي
والواجيا  بين جميع الموا نين دون تمايز أو تفهيل  وأن الماد  الستايعة متن الدستتور 
تستتتاوي بتتتتدورها بتتتين اللبنتتتتانيين أمتتتام القتتتتانون ستتتتواا فتتتي التمتتتتتع يتتتالحقوق ام فتتتتي تحمتتتتل 

من الدستور تقرر مبدأ مساوا  اللبنانيين أمام  09ماد  الفرا ض والواجيا  العامة  وأن ال
الوظتتا ف العامتتة بنصتتاا علتتى أن لكتتل لبنتتاني الحتتق فتتي تتتولي الوظتتا ف العامتتة   ميتتز  

لشتتروا التتتي يتتنص علياتتا ألحتتد علتتى اآلختتر إ  متتن حيتتث ا ستتتحقاق والجتتدار  حستتب ا
 " القانون 

ذا كتتتانو  ئ العامتتتة ذا  القيمتتتة الدستتتتورية، مبتتتدأ المستتتاوا  أمتتتام القتتتانون هتتتو متتتن الميتتتاد اا
ومؤداه أن يكون القانون واحدا  في معاملتل للجميع دون متا فترق أو تمييتز، إ  انتل ييقتى 
بوستتع المشتتترع أن يختترج عتتتن هتتذا المبتتدأ ويميتتز فتتتي المعاملتتة بتتين المتتوا نين إذا وجتتتد 

ن يكتون هؤ ا في أوهاع قانونية مختلفة أو إذا اقته  المصتلحة العامتة ذلتا، شترا أ
   ل0دهذا التمييز في المعاملة متوافقا  مع غاية القانون 

وفتتتي حكتتتم  التتتث  للمجلتتتك الدستتتتوري رأى فيتتتل أن مبتتتدأ المستتتاوا  أمتتتام القتتتانون هتتتو متتتن 
الميادئ الدستورية العامة التي نص علياا الدستور في مقدمتل وفي المتاد  الستايعة منتل، 

ترل لل يالقيمة الدستورية، يمعزم  عن أي نص والذي أقره العلم وا جتااد الدستوري، واع
صريح في متتن الدستتور  وأن مبتدأ المستاوا  لتيك مبتدأ م لقتا  ، وهتو ي بتق بتين متن هتم 
في الوهع أو المركز القانوني نفسل، وهو يجيز للمشترع أن يميز فتي المعاملتة بتين متن 

ستتتياب تتعلتتتق هتتتم فتتتي أوهتتتاع قانونيتتتة مختلفتتتة، كمتتتا يستتتمح لتتتل بختتترق مبتتتدأ المستتتاوا  أل
  ل9ديالمصلحة العامة

وهكتتذا نجتتتد أن مبتتدأ المستتتاوا  أمتتام القتتتانون هتتو متتتن الميتتادئ الدستتتتورية، إ  أنتتل يحتمتتتل 
بيَّن المجلك الدستوري في أحكامل أن عدم اتصال  ت نااا  ككل مبدأ قانوني عخر،ا س

                                                 
(1

 
 )

1/1/1000تان    1/1000المجلس الوستوني قران نقم 
 

(1 )
1/9/1001تان    -3/1001المجلس الوستوني قران نقم 
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وجود شر ين،  اشترا لذلاأن يحصل تمايز أمام القانون، و  مبدأ المساوا  ياإ بق يبيح
األوم أن   يكتتتون هنتتتاا تشتتتايل فتتتي الوهتتتعية القانونيتتتة لفشتتتخاص المختتتا بين يأحكتتتام 

 القانون، وال اني أن يبرر هذا التمايز مصلحة  عامة  
ذا رجعنتتتتا إلتتتتى مستتتتؤولية التتتتوزراا، نجتتتتد أن المشتتتتترع الدستتتتتوري لتتتتم يعتتتتف  التتتتوزير متتتتن  واا

ل، هتتتي المجلتتتك األعلتتتى لمحاكمتتتة المستتؤولية الجزا يتتتة، بتتتل أوجتتتد جاتتتة خاصتتة لمحاكمتتتت
الرؤساا والوزراا، وحصر اختصاص هتذا المجلتك يف تة محتدد  متن الجترا م الناشت ة عتن 
اإخبم يالواجيتا  الوظيفيتة أو الخيانتة العظمتى  وأمتا متا عتدا ذلتا، أي الجترا م العاديتة 

 لنظر فياا  لفييقى ا ختصاص للقهاا العدلي 
 

 ثناء على مبدأ المساواة أمام القانونالمحكمة الخاصة هي است :ًاثاني
اتساع مجام لكن لمامة القهاا رجلإ واحد،  كان يتصدى ،في األزمنة السايقة

الخصوما  وتنوعاا وتعق دها، أوجب أن يكون لكل ميدان  قهاا  خاصا  يل، بل نسمع 
سو   يغيره في كلل  فتر  بو د  جاة قها ية جديد ، ولاذا السبب اكتفى الدستور اللبناني، أ

 درجاتاا اختبل على المحاكم تتو ها القها ية السل ةمن الدساتير، يالقوم يأن :"
 والمتقاهين للقهاا يموجيل ويحفظ القانون  عليل ينص نظام همن واختصاصاتاا

 ل الدستور من 91الماد "دالبزمة الهمانا 
أمتتام القتانون يفتترض أن يحتتاكم  ويعتد أن كنَّتتا قتد بيَّنتتا فتتي الفقتر  الستتايقة، أن مبتدأ المستتاوا 

ل جترا م جزا يتة،  الوزير عن أفعالل المخلة يالواجيا  المفروهة على عاتقل أو التتي تشتكَّ
وانتاينا إلى أن الوزير عنتدما يرتكتب جرمتا  جزا يتا  ف نتل يحتاكم أمتام القهتاا العتدلي كتأي 

ر اإختبم يالواجيتا ، ها الدستتو اموا ن  عخر، ولكن في الف ة ال انية من أفعالل التي ستمَّ 
ستتواا  أكانتت  فعتتب  أو امتناعتتا  عتتن فعتتل، فتت ن المشتتترع الدستتتوري لتتم يشتتأ أن يعفيتتل متتن 

متتتن الدستتتتور قتتتد أوجتتتد جاتتتة خاصتتتة  70المستتتؤولية عتتتن ارتكاباتتتا، بتتتل نجتتتده فتتتي المتتتاد 
لمحاكمتتتتل هتتتي المجلتتتك األعلتتتى لمحاكمتتتة الرؤستتتاا والتتتوزراا  فاتتتل تشتتتكل ل هتتتذه الجاتتتة 

 صة خروجا  على مبدأ المساوا ؟ القها ية الخا
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قتتتع يقهتتتي مبتتتدأ المستتتاوا  أمتتتام القتتتانون الجنتتتا ي أن تقتتتام التتتدعوى الجزا يتتتة هتتتد االو وفتتتي 
مرتكب الجريمة أيا  كانت  مكانتتل ا جتماعيتة، ذلتا أن التدعوى الجنا يتة هتي حتق الدولتة 

ا إلتى تحقيتق تياشرها بواس ة النياية العامة إقرار سل تاا في العقاب، وتادل من ورا ات
راد   الصتتتالح العتتتام بت بيتتتق أحكتتتام قتتتانون العقويتتتا  علتتتى الواقعتتتة اإجراميتتتة يمتتتا يتفتتتق واا
ذ انتاينتتا فتتي الفقتتر  الستتايقة إلتتى أن مبتتدأ المستتاوا  لتتيك مبتتدأ  م لقتتا ، بتتل تتترد  المشتتترع  واا
عليتتل استتت نااا  عديتتد ، هتتي فتتي الغالتتب امتيتتازا  يقررهتتا المشتتترع  عتيتتارا  خاصتتة، 

 ل0دالحصتانة العا ليتة المقترر  متن أجتل الحفتاظ علتى التروايف العا ليتة كجريمتة الزنتا كحالة
 مَّ ، ل2دالحصانة النيابيةحالة ، و ل9دوجرا م األموام التي تقع بين األصوم والفروع واألزواج

، ويدخل في ل2د، والحصانة القنصلية والدبلوماسيةل4دالحصانة السياسية لر يك الجماورية
ا  توقتتتف المبحقتتتة الجزا يتتتة علتتتى اإذن المستتتبق يالنستتتية لف تتتا   معينتتتة متتتن إ ارهتتتا أيهتتت

وعناصتتتر القتتتوى األمنيتتتة، وكتتتذلا األمتتتر  ل0د، ومتتتوظفي الدولتتتةل0داألشتتتخاص كالمحتتتامين

                                                 
(1

 
 )

ج  اتخددا ه لددفة المددوعي ال  جددوز مالحقددة فعددل الزنددا إال باددكوى الددز  مدد  قددانون العقوبدداي اللبندداني:"819المددادة 

."الاخصي
 

(1
 

 )
إن مرتكبددي الجددرائم المنصددوص عليهددا فددي الفصددول السددابقة ) هددي  مدد  قددانون العقوبدداي اللبندداني:" 998المددادة 

اسدتعمال أشدياء الغيدر بدو ن حدق  ] االحتيدال  االغتصاب  التهو دل   -الفصول المتعلقة بجرائم أخذ مال الغير]  السرقة

إسداءة االئتمدان  االخدتالي(  عفدون مد   الا  بو ن مقابدل    -المراباة  القر ض لقاء نه  في - سائر ضر ب الغش

العقدداب إ ا أقددوموا عليهددا إضددراناً باأللددول أ  الفددر ا أ  األب أ  األم أ  االبدد  المتبنددى أ  الددز ج غيددر المفتددرق عدد  

 ً ."ز جه قانونا
 

(3
 

 )
وى جزائيدة علدى أي عضدو مد  أعضداء المجلدس بسدب  اآلناء دعد إقامدة:"ال  جدوز يالوستون اللبندانم   39المادة 

  األفكان التي  بو ها موة نيابته".

جزائيددة نحددو أي عضددو مدد  أعضدداء  إجددراءايمدد  الوسددتون اللبندداني:"ال  جددوز فددي أثندداء د ن االنعقدداد اتخددا  80المددادة 

 حالة التلبس بالجر مة )الجرم الماهود(.المجلس ما خال بإ نالقبد عليه إ ا اقترف جرماً جزائياً إال  إلقاءالمجلس أ  
 

(8 
 )

م  الوستون اللبنداني:"ال تبعدة علدى نئديس الجمهون دة حدال قيامده بوظيفتده إال عندو خرقده الوسدتون أ  فدي 90المادة 

حال الخيانة العممى.أما التبعة فيما  ختا بالجرائم العاد ة فهدي خاضدعة للقدواني  العامدة.  ال  مكد  اتهامده بسدب  هدذه 

الجرائم أ  لعلتي خرق الوستون  الخيانة العممى إال م  قبل مجلس النواب بموج  قدران  صدونه بغالبيدة ثلثدي مجمدوا 

أعضائه   حاكم أمام المجلس األعلى المنصوص عليه في المادة الثمداني    عهدو فدي  ظيفدة النيابدة العامدة لدوى المجلدس 

جميع غرفها. األعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة م 
 

(2
 

 )
  قترفهدا التدي الجدرائم علدى اللبنانيدة األنض فدي اللبنانيدة الار عة تطبق ال  م  قانون العقوباي اللبناني:" 11 المادة

."العام الو لي القانون إ اها  خلوهم التي بالحصانة تمتعوا ما األجان   القنالل الخانجي السل  موظفو
 

(9
 

 )
باسددتثناء حالددة الجددرم 11/3/1990تددان    1محامدداة الصددادن بموجدد  القددانون نقددم مدد  تنمدديم مهنددة ال 99المددادة 

الماهود، ال  ستجوب محام ع  جر مة منسوبة إليه قبل ابالغ االمر لنقي  المحامي  الذي  حدق لده حضدون االسدتجواب 

 بنفسه أ  بواسطة م   نتوبه م  اعضاء مجلس النقابة.

  ممانسددة المهنددة أ  بمعرضددها إال بقددران مدد  مجلددس النقابددة بددإ ن بالمالحقددة ال  جددوز مالحقددة المحددامي لفعددل ناددأ عدد -

  مجلس النقابة  قون ما إ ا كان الفعل ناشئا ع  المهنة أ  بمعرضها.

 ج  الوان القران باال ن بالمالحقة أ  نفضده خدالل شدهر مد  تدان   ابدالغ النقيد   قدوا الفعدل بكتداب خطدي، فدإ ا  -

 صون القران  عتبر اال ن  اقعا ضمنا.انقضح مهلة الاهر  لم  
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، ل9ديالنستتتتية لمتتتتنح ا ختصتتتتاص يالمحاكمتتتتة لجاتتتتة قهتتتتا ية خاصتتتتة، كقهتتتتاا األحتتتتداث
   ل4د، والوزراال2دوالقها 

شتخاص التذين يحتاكمون أمتام جاتا  قهتا ية متعتدد ، فت نام   الوزراا، كغيرهم متن األف
نمتتا شتتاا  يعفتتون متتن المستتؤولية الجزا يتتة عتتن األفعتتام المخالفتتة للقتتانون التتتي يرتكبوناتتا، واا
المشترع، وخروجا  على قاعد  وحدانية الجاة القها ية، أن تنظر في أعمام الوزراا التي 

انتتة  عظمتتى، جاتتة قهتتا ية خاصتتة هتتي المجلتتك تشتتكل ل إختتب   بواجيتتاتام الوظيفيتتة أو خي
األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا  وهذا ما يسمى يالخروج على مبدأ المساوا  اإجرا ية، 

  وهتتو وفقتتا  لمبتتدأ جتتواز تنتتو ع جاتتا  القهتتاا متتن األمتتور ل2دولتتيك إعفتتااا  متتن المستتؤولية
 المشروعة والمتوافقة مع التنظيم القها ي الحديث 

ذا كان  م فتي لبنتان فتي إحجتام المجلتك واا الت بيق العملي، قتد شتايل خلتل كبيتر، تمتثل ل  
النيابي عن ممارستة دوره اإدعتا ي وا تاتامي، ممتا جعتل متن ترتيتب المستؤولية الجزا يتة 

النظم التي تتشايل مع نظامنا اللبناني من حيتث هي حالة جميع للوزراا عسير  التحقق، و 
واب، وجتواز جمتع شتخص  واحتد  بتين التوظيفتين، إهتافة  ترايف المصالح بتين التوزراا والنت

إلى الحماية ال ا فية والسياسية للوزير المرتكب، مما يجبتر البرلمتان علتى غتضل  ال ترل 
المستتتؤولية ستتتوى قلتتتيب  ر فتتتي لبنتتتان لغايتتتة اليتتتوم  تتتأعمتتتام التتتوزراا، لدرجتتتة، أنتتتل لتتتم ت  عتتتن 

                                                                                                                          
(1

 
 )

 :"  المسؤ لية الجزائية .111/29م  نمام الموظفي  الصادن بموج  المرسوم االشتراعي نقم 91المادة 

 حال على القضاء الموظف الذي  تبي  ان االعمال المنسدوبة اليده تادكل جرمدا  عاقد  عليده قدانون العقوبداي  غيدره  -1

 . م  القواني  النافذة 

 ا ا كان الجرم ناشئا ع  الوظيفة فال  جوز مالحقة الموظف اال بناء على موافقة االدانة التي  نتمي اليها .  -1

ال تحرك دعوى الحق العام بواسطة االدعاء الاخصي المباشر  علدى النيابدة ان تستحصدل علدى موافقدة االدانة قبدل  -3

 ظيفة .المباشرة بالمالحقة ا ا كان الجرم ناشئا ع  الو
(1

 
)

حما ة االحواف المخالفي  للقانون أ  المعرضي  للخطرالمتعلق ب 9/9/1001تان    811قانون نقم  
 

(3
 

 )
 1/1/1001تدان   311 راجع الفصل العاشر مد  قدانون ألدول المحاكمداي الجزائيدة الصدادن بوجد  القدانون نقدم

ة التمييددز بأنهددا المحكمددة المختصددة بددالنمر فددي مدد  محكمدد 388 المسددمى بعنددوان جددرائم القضدداة،  قددو جعددل فددي المددادة 

الجرائم التي  رتكبها القضاة سواء أكانح خانجة ع   ظائفهم أم ناشئة عنها أ  بمناسبتها.
 

(8
 

 )
م  الوستون اللبناني:" مجلس النواب أن  تهم نئيس مجلس الوزناء  الدوزناء بانتكدابهم الخياندة العممدى 90المادة 

المترتبة عليهم  ال  جوز أن  صون قران االتهام إال بغالبية الثلثي  م  مجمدوا أعضداء المجلدس. أ  باخاللهم بالواجباي 

  حود قانون خاص شر ط مسؤ لية نئيس مجلس الوزناء  الوزناء الحقوقية.
 

(
2

19ص 1990دان المطبوعاي الجامعية -المسا اة في اإلجراءاي الجنائية -( الاا لي، فتوح 
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نص الدستتتور التتذي يقتترر تحريتتا السياستتية للتتوزراا  ومتتن هنتتا تتهتتح الفا تتد  المحتتدود  لتت
   ل0دالمساالة من الناحية النظرية

 
 :ةثالثالفقرة ال

 وسيلة تسييس مسؤولية الوزراء الجزائية المحكمة الخاصة هي
إهتتافة إلتتى كتتون محاكمتتة التتوزراا أمتتام محكمتتة خاصتتة، هتتو استتت ناا علتتى مبتتدأ المستتاوا  

متن أجتل المقاهتا   وجود إجرااا  خاصةأمام القانون، كما بينَّاه في الفقر  السايقة، ف ن 
وجتتتتود جاتتتتة قهتتتتا ية خاصتتتتة  ة متتتتن األشتتتتخاصدحالة النتتتتوابل، أوالجزا يتتتتة لف تتتتة معينتتتت

  ، هتو يحتدل  ذاتتل تسييستا  للمستؤولية الجنا يتةلمحاكمة ف ة أخرى دحالة التوزراا والرؤستاال
م لاتتتا الحجتتتج واألستتت انيد وحتتتتى لتتتو كانتتت  هتتتذه الجاتتتا  القهتتتا ية الخاصتتتة تجتتتد متتتن يقتتتدل 

القانونيتتة، ومتتع ذلتتا ف ناتتا دا متتا  متتا تع تتي ا ن يتتاع يتتأن العدالتتة ليستت  واحتتد  يالنستتية 
للجميع  ولتفادي هذه ا نتقادا  الحاد  التي كان يوجااا الرأي العام، حاوم المشترع أن 
يغيل ر يعض القواعد اإجرا ية، ولكتن الت بيقتا  أد  إلتى ذا  النتتا ج، وفشتل  محتاو   

  ل9دييك، بل ونشأ  أشكام أخرى من تسييك المسؤولية الجزا ية للوزراانزع التس
 

 فشل محاوالت نزع التسييس عن المسؤولية الجزائية -1
جرى ا عتقاد لوق    ويتل، أن الصتفة الخاصتة لتيعض المتقاهتين وزيترا  أكتان أم ر يستا  

المخالفتتا   للجماوريتتة، يستتتلزم أن يم تتل أمتتام جاتتة  قهتتا ية خاصتتة متتن أجتتل النظتتر فتتي
التتتتي ارتكباتتتا أ نتتتاا تنفيتتتذ ماامتتتل  ومتتتن هنتتتا نشتتتأ مفاتتتوم العدالتتتة السياستتتية، ورغتتتم كتتتل 
المحاو   الجاد  لنزع الصفة السياسية عن إجترااا  المحاكمتة، فت ن المستؤولية الجزا يتة 

 استمرَّ  مسيَّسة ويدم  على ذلا التواجد الدا م المتفاعل للعدالة السياسية 

                                                 
(1

 
 )

101ص 1990دان المطبوعاي الجامعية -المسا اة في اإلجراءاي الجنائية -الاا لي، فتوح
 

(2)
 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- R.D.P.2000 n

o
 3 p743 
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ستتية هتتي العدالتتة التتتي تتحتترا يمواجاتتة أفعتتام أو تصتترفا ، تحمتتل  مساستتا  العدالتتة السياف
يشخصتتتيا   تمتتتكالسياستتتي، أو  وأخ يتتترا  ستتتواا  يالوهتتتع ا جتمتتتاعي أو ا قتصتتتادي، 

   ل0دة ذا  صفة رسميةسياسي
صت دم  يعتد  عوا تق، وأيقت  ا اإجرااا  الجزا ية، إ  أناا محاولة عدم التسييكورغم 

كتذلا ويصتور  غيتر لسياسية لمتا يستمى يمستؤولية التوزراا الجزا يتة  و على صفة العدالة ا
، ل9دالمجلك الدستوري الفرنسي لاذا التوجل في تسييك المسؤولية الجزا يتة ق متوقعة ت رَّ 

صفة العدالتة السياستية علتى  وهعمن الدستور محاو    00خبم تفسيره للماد  منوذلا 
 المسؤولية الجزا ية لر يك الدولة 

أوم متا ي يتره السياستي التذي ار تستييك القهتايا الجنا يتة، أيهتا  متن جاتة المتتام، فتويظ
تتل إليتتل تامتتة جنا يتتة، هتتي أن محاكمتتتل هتتي متتؤامر  حاكاتتا لتتل خصتتومل السياستتيين،  توجَّ
وهذه الظاهر  هي ظاهر  عالمية   تختص بدولة  دون أخترى، فمتن ر تيك بلديتة  اتران، 

وكذلا  برلسكوني، ور يك الوزراا الماليزي أنور ابراهيم  إلى ر يك وزراا إي اليا سيليفيو
المتدعي العتام وحتتى القهايا المالية للحزب الديمقرا ي فتي الو يتا  المتحتد  األميركيتة  

يمكتتتن  كمتتتاكيتتتنك ستتتتار، لتتتم يستتتت ع أن يختتتف  محاياتتتتل للحتتتزب الجماتتتوري، األميركتتتي 
اتتتا تستتتييك لمستتتؤولية لتتتى أنتصتتتنيف قهتتتية إفتتتبك شتتتركا  التتتتأمين فتتتي األركنستتتاك ع

  الجنا ية
فتتي إ تتار تحويتتل مستتؤولية   ل دخلتتMonicagateويتتالعكك فتت ن فهتتيحة مونيكتتا غيتت  د

وهتتي  سياستتية إلتتى جنا يتتة، وهتتي متتن هتتذا الوجتتل مشتتايل لقهتتية التتدم الفاستتد فتتي فرنستتا 
إدانتة  عتدميمكن أن تدرج على أناا نوعا  من المحاكما  التي أوصل  إلى القهية التي 

نشتتاا المتتدعى  محكمتتة العتتدم علتتيام، ولاتتذا الستتبب أقتتدم المشتتترع علتتى تعتتديل الدستتتور واا
   ل2دللجماورية

                                                 
(1)

 Chavin-R- Justice et politique, Evolutions de leurs rapports- L.G.D.J. 1968 p3 
(2)

 C.C. 98-408 DC du 22 janvier1999 
(3)

 Loi constitutionnelle n
o
 93-952 du 27 juillet 1993- J.O. 28 juillet 1993 p10600 
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، استنتج من يعض الحا  ، أن ا نتماا السياسي هو العامل المحرل ا ، أيها  وفي فرنسا
للملفتتا  الجنا يتتة، حيتتث يبحتتظ التترايف بتتين مبحقتتة أو ستتقوا يعتتض المنتخبتتين، ودتتين 

الحاكمتتتتة  وهنتتتتا ي تتتترو التستتتتاؤم دا متتتتا  عتتتتن العبقتتتتة أو التتتترايف بتتتتين األك ريتتتتة السياستتتتية 
التشريعا  المتعلقة يمالية األحزاب والتقستيما  ا نتخابيتة، ودتين قهتايا الفستاد يمختلتف 

يك الكامل لاذه العبقة أشكالل، التي هي عبقة ذا   بيعة جزا ية، ومع ذلا نجد التسي
هتغف  التترأي العتتام، رأ  الستتل ة السياستتية أن  ، ويستتبب0900فتتي العتتاممتت ب    الجنا يتة

، ارتفاع نفقا  الدعايتة ا نتخابيتةت ور وسا ل ا تصا   والتسويق السياسي، أدى إلى 
ولتم يرافتتق هتذا الت تتور أي تقنتين تشتتريعي أو تنظيمتتي، وهتذا متتا أدى إلتى ظاتتور حتتا   

 ا  برر  هذه المخالفتا  من الفساد وتزوير فواتير تكلفة العملية ا نتخابية، ولكن السل
كب هذه المخالفا  لكي تر ، متذرعة  يأناا لم تجد من لم يالجزا ية، وأع تاا  ايعا  سياسيا  

كتتتانون ال تتتتاني  02و ل0د0900تمتتتتوز 91بتتتدأ يمحاستتتية اآلختتتترين  لتتتذلا جتتتتاا  قتتتوانين ت
 لتعفتتتو عتتتن جتتترا م الفستتتاد المرتي تتتة يالعمليتتتة ا نتخابيتتتة، واستتتت ن  فقتتتف جتتترا م ل9د0991

اإ راا الشخصي غير المشروع  فاذه القوانين التي سبب  األذى الكبير لل يقة السياسية 
التتذي عفتتا عتتن الجتترا م المرتكيتتة بتتتاريخ  ستتابق  0991الستتي ة الستتمعة، وخصوصتتا  قتتانون 

على وقتف ، هو ما أجبر لجنة التحقيق التايعة للمجلك األعلى، 0909حزيران  02على
Christian Nucci النظر في قهية

  ويعد ظاتور حتا   جديتد  متن الفستاد السياستي ل2د
صتدور قتوانين جديتد ، خاصتة  وأن حالتتة  وارتفتاع نستية ا نفتاق ا نتختابي، أصتيح لزامتتا    

  بل شرَّع  الحا   ل4دا المشترع أهعف  كليا  من الميادئ المنشود سمح بابذخ التي ال
 يقة، فكتان   بتد متن قتوانين جديتد ستاعتن كتل الجترا م ال ى المشترعالبقانونية يعد أن عف

فتي الحتد  0991و 0909من أجل الوقول ومحاردة الفساد الذي لتم تفلتح قتوانين العتامين

                                                 
(1)

 Loi n
o
 88-828 du 20 juillet 1988 Portant amnistie, JORF du 21 juillet 1988 p9429 

(2)
 Loi n

o
 90- 55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la 

clarification du financement des activités politiques, JORF 16 janvier 1990 p639 
(3)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- R.D.P.2000 n
o
 3 p760 

(4)
 Meny, Y.- La corruption de la République- Fayard 1992 p283 
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  ل9د0992كتتانون ال تتاني  09، وقتتوانين ل0د0992كتتانون ال تتاني 99منتتل،  فصتتدر قتتانون 
فك عمل  هذه القوانين علتى تقلتيص ستقف اإنفتاق ا نتختابي، إ  أناتا وقعت  أيهتا  بتنو 

م  تبريتتترا  سياستتية لمستتتا ل جنا يتتتة  فمتتت ب  نجتتد فتتتي المتتتاد  متتتن  9المحظتتور عنتتتدما قتتتدَّ
تفتترض علتتى لجنتتة الشتتفافية الماليتتة فتتي الحيتتا  السياستتية، أن تشتتتكي أمتتام  02/92قتتانون 

م النا تب  مكتب الجمعية الو نية دالمؤلفتة متن مجلستي النتواب والشتيوخل فتي حتام لتم يتقتدَّ
ايع هتتتتتذه المتتتتتاد  أن مكتتتتتتب المجلتتتتتك يتتتتتدعي أمتتتتتام المجلتتتتتك يالتصتتتتتريح الم لتتتتتوب  وتتتتتتت

إذا لتم يصترل و عتن  روتتل  يعتبتر مستتقيب  حكمتا   النا تب ر ما إذا كتانالذي يقر الدستوري، 
   فالعقوية هنا، هي أيها  عقوية سياسية فقف ل2دوأموالل

أتاا الجاتتود المبذولتتة متتن قبتتل ال يقتتة السياستتية متتن أجتتل إزالتتة الشتتباا  التتتي أنشتت تبتتدوو 
متتن يعتتض المواقتتف الناجمتتة عتتن الحصتتانة أو عتتن صتتدور قتتوانين العفتتو، ومتتا نتتتج عنتتل 

صعوية تحميل الوزراا إليل من أد  ما و  ،عدم المحاسية عن جرا م ارتكب  حقيقة وواقعا  
                                                 
(1)

 Loi n
o
 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procedures publiques- JORF 30 janvier 1993 

p1588 
(2)

 Loi organique n
o
 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant divers dispositions relatives à 

l'élection du president de la Republique et à celle des deputes à l'assemblée nationale; Loi 

organique n
o
 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la declaration de patrimoin des membres 

du parlement et aux incompabilités applicables aux membres du parlement et à ceux du 

conseil constitutionnel- JORF du  20 janvier 1995 p1040. 

Loi n
o
 95-65 du 19 janvier 1999 relative aux financement de la vie politique- - JORF du  

20 janvier 1995 p1105. 
(3

 
 )

 لخومدة العامدة للتصدر ح المنصدوص عنده فدي المدادةفي لبنان ال تترتد  اإلسدتقالة الحكميدة  عد  عدوم تقدو م متدولي ا

ضم  مهلة الثالثة أشهر القانونية المنصوص عليها في النبذة الثانية مد  الفقدرة الثانيدة  128/99الرابعة م  القانون نقم 

نائد  كما أن المجلس الوستوني فدي سدابقة حدول هدذا الموضدوا لدم  علد  إسدتقالة ال م  المادة الخامسة م  هذا القانون".

نئديس المجلدس الحكمية بسب  امتناعه ع  التصر ح ضم  المهلة. ففي قضية النائ  المبطلة نيابته غبر دال المدر اكتفدى 

ن النائد  السديو بدأكالً م  نئيس الجمهون دة  نئيسدي المجلدس النيدابي  الحكومدة بإبالغ الوستوني القاضي أمي  نصان 

عد  المقعدو األ نثو كسدي فدي دائدرة جبدل لبندان 10/9/1001يدة بتدان   غبر ال المر المعل  فوزه م  قبل  ز در الواخل

 . نالقانو فيلم  قوم التصر ح المنصوص عليه  -قضاء المت  -الثانية

المجلددس الوسددتوني نئدديس  ومهددا  فددي دناسددةل لنددا حددول هددذه القضددية القانونيددة،  خالفدداً للبيددان التفسدديري الددذي ألددونه 

كل م   تخلف ع  تقو م هذا التصدر ح فدي المهلدة الحصدر ة المحدودة قانونداً، يه أن الذي اعتبر ف، 30/10/1001بتان  

 عتبر حكماً  م  د ن إعالمه مسبقاً مستقيالً م  الخومة العامة التي أ كلح إليه عمدالً بدالفقرة الثالثدة مد  المدادة السادسدة 

 م  القانون المذكون.

ة هدي غيدر حكميدة،  إنمدا تخضدع لادر ط تسدتخلا مد  مدواد القدانون، فقو انتهينا في هذه الوناسة إلدى أن هدذه االسدتقال

  أسبابه الموجبة، معطوفة على المبادئ العامة للقانون.

 -حالدة غبر دال المدر -قراءة حدول كيفيدة تطبيدق المدادة السادسدة مد  قدانون اإلثدراء غيدر المادر ا: بعنوان ناجع مقالتنا

غير مناونة – 11/9/1001تان  
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إلتتتى اليحتتتث عتتتن وستتتيلة أختتترى أك تتتر نجاعتتتة  فتتتي كتتتل ذلتتتا دفتتتع للمستتتؤولية السياستتتية، 
  ل0دالمساالة الجنا يةمحاسبتام، فكان اليحث عن وسيلة 

 
 تغليب المسؤولية الجنائية على المسؤولية السياسية -2

م العبقتتا  ا جتماعيتتة، يستتبب  هتتوالقتتانون الجنتتا ي متن المعتترول أن  القتتانون التتذي يتتنظل 
ر قتتتدر  علتتتى التتتردع، وتحقيتتتق الغايتتتا  التتتتي يت لباتتتا ل الجذريتتتة ، ف نتتتل يكتتتون أك تتتصتتتفت

التتتي   تتتردع عقوياتتتل ال فيفتتة عتتن معتتاود   السياستتية نظتتام المستتؤولية، بختتبل القتتانون 
ارتكاب الفعل، حيث أن أكبتر عقويتة فتي نظتام المستؤولية السياستية هتي العتزم  متن هنتا 
كان الخول من أن ت غى المساالة الجنا ية على المساالة السياسية، لدرجة  يصيح فياا 

تل،  ويتحتوم القهتاا الجنتا ي في حليتة الصتراع السياستي ووستيلمنخر ا  القانون الجنا ي 
 إلى قهاا الخيارا  السياسية 

يكتتون القتتانون الجنتتا ي وستتيلة للصتتراع السياستتي، فتتي الحالتتة التتتي   يمكتتن فياتتا تنفيتتذ و 
فياتا يستتغل أو فتي الحالتة التتي يستبب عراقيتل سياستية أو دستتورية، المسؤولية السياستية 

ة متتتن أجتتتل التحتتترا جزا يتتتا   وفتتتي السياستتتي االةالخصتتتوم السياستتتيون غيتتتاب عليتتتا  المستتت
الحتتالتين نبحتتظ إستتاا  استتتعمام القتتانون الجنتتا ي، التتذي يتحتتوم خبفتتا  ل بيعتتتل وغايتتتة 
وجتتوده كمتتتنظم للعبقتتتا  المجتمعيتتة، يحيتتتث نجتتتده يحتتل مكتتتان المستتتؤولية السياستتتية، أو 

  ل9ديصيح وسيلة النزاع بين الخصوم السياسيين
                                                 
(1)

 Chrestia, Ph- Precité- p761 
(2)

 Chrestia, Ph- Precité- p762 

 الواقع أن الرغبة في اللجوء إلى اإلدعاء الجنائي، ليسح فقط محط أنمان السياسيي ،  لجدأ  ن إليهدا لغدرض االنتقدام أ  

ي جميدع التافي م  خصومهم في السياسة، بل نجو أ ضاً أن تحو ل الوعا ى إلى دعا ى جزائية هو الموضة الوانجدة فد

الجهاي القضائية،  خالةً في النزاعاي المونية،  كنا قو أثرنا هذه الماكلة في مقالةل لنا بعندوان "تغييدر المدوعي لقواعدو 

،  ممدا 11/11/1003اإلختصاص م  اجل تحو ر دعوى مونية إلى دعوى جزائية"  ناري فدي جر دوة النهدان بتدان  

هدو الحالدل فدي إطدان القضداء الجزائدي، حيدث  الحدم بادكلل مر د   ...إن أخطر أندواا تحدو ر االختصداصجاء فيها: 

 ملفحل للنمدر إقدوام الخصدم علدى اإللتفداف علدى المدواد القانونيدة،  تحو دل أي دعدوى سدواًء أكاندح مونيدة أ  تجان دة أ  

مدد  أجددل متعلقددة بدداألحوال الاخصددية، إلددى دعددوى جزائيددة، مسددتغالً بددذل  الصددفة الزجر ددة  المهيبددة للقضدداء الجزائددي، 

الضغط على خصمه  إنغامه علدى الرضدول لمطالبده كرهداً  عندوة.   هدذا التحو دل للدوعوى مد  مونيدة أ  خالدة إلدى 

دعوى جزائية، تدتم  عبدر محا لدة سدرد  قدائع القضدية المونيدة، بصدونة تمهدر  كأنهدا مندونجاي الدنا الجزائدي، حيدث 

 إن كان في الحقيقة ليس كذل .  قو  بو  أ ضاً تحدو ر قواعدو  حا ل الموعي إثباي أن فعل الخصم  ؤلف جرماً جزائياً، 

االختصاص في ظاهره  كأنه معز اً إلى خطأ أ  سوء تقدو ر فدي إسدناد المطالبدة القضدائية إلدى الدنا القدانوني الواجد  

ائددي، ... التطبيدق، بيدو أن األمدر مد  الوجهدة الواقعيدة  قدوم علدى سدب   قدائع ندزاال مدوني بالصدونة التدي تدوحي بأنده جز
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 السياسيةقاضي الجزاء هو قاضي الخيارات  -3
ن كان  المسؤولية السياسية  عندما يتحمل قاض  مسؤولية فرض العقاب الجنا ي، حتى واا
هي التي نيحث عناا، ف ن هذا ليك بدون أ ر على المؤسسة القها ية والقانون الجنتا ي 
صتتتتبو اإعوجتتتتاج فتتتتي  نفستتتتل، التتتتذي يصتتتتيح مشتتتتوَّها  عنتتتتدما   يقتتتتوم بوظيفتتتتتل يحفتتتتظ واا

  ل0دقاقر   إلى الخلف المجتمع، وتتحوم وجاتل
، نجتد أن عتد  ميتتادئ فتي القتانون الجنتا ي لتم يتتمَّ مراعاتاتا، فاتتل ملتوثفتي قهتية التدم ال

تتتوفر الشتتروا القانونيتتة لإلتاتام بجتترم التستتميم؟ فعنصتر النيتتة الجرميتتة هتو يالتأكيتتد غيتتر 
اد قه  محكمة التمييز الجزا ية إن معرفة الشتخص يال بيعتة الستامة للمتو حيث متوفر، 

داريتتين أناتتم ل9د  تكفتتي يحتتد ذاتاتتا لتقريتتر وجتتود النيتتة الجرميتتة ، فتتب يمكتتن اتاتتام وزراا واا
يريتتتدون قتتتتل متتتوا نيام علتتتى متتترأى متتتن الجميتتتع، بتتتدون تقتتتديم البينتتتة علتتتى وجتتتود النيتتتة 

 الجرمية 

                                                                                                                          
 بدالواقع مهمدا كاندح المبدرناي التدي  تددذنا بهدا المدوعي، مد  بدطء القضداء العددولي، أ  سدوء نيدة خصدمه الدذي  سددتحق 

القسوة  الاوة معه، أ  عوم تمكنه م  استحصال على حقه في إطان الدوعوى أمدام القضداء العدولي ألن القواعدو القانونيدة 

أن كل هذه المبرناي علدى جدو تها ال تجيدز للمدوعي أن  رفدع دعدواه امدام ليسح في لالحه، أ  غيرها م  األسباب، إال 

 القضاء الجزائي لألسباب التالية:

ماترا أن هذا النوا م  األفعال  ؤل ِّف لال  جوز أن  حل الموعي إنادته محل إنادة الماترا، فلو نأى ا -1

ً لناس عليه لراحةً،  عاق  على انتكابه،  طالما أنه لم  فعل، فال  جوز أن نعمل على  جرماً جزائيا

لف جرماً،  لئ  فعلنا  ل  لقضينا على قواعو  إلباغ الصفة الجرمية على فعلل لم  ك  عنو انتكابه  ؤ ِّ

االستقران في المجتمع،  الضطرب ميزان العوالة الجنائية، ألن المواط  لم  عو بمقو نه أن  عرف مسبقاً 

،  هذا مخالف لمبوأ دستوني هو أنه ال جر مة  ال عقوبة إال ما هي األفعال المجرمة،  ما هي عقوباتها

 بنال لر ح.

ل جر مة بنمر قانون العقوباي، سيؤدي إلى إلحاق األ ى  -1 إن إسباغ الصفة الجرمية على فعلل ال  اك ِّ

المعنوي بالمتهم ظلماً بانتكاب هذا الفعل،  ل  أنه م  المعلوم أن مجرد توجيه االتهام إلى شخا بانتكاب 

جر مة جزائية، سيجعله محل احتقان المجتمع الذي  حيط به، ألن االتهام في القضا ا الجزائية هو اتهام 

بانتكاب ن  لة  عملل  تنافى  قيم المجتمع،  هذا ما سيجعل هذا الاخا في موضع الحقانة  الضعة في 

 بيئته،  لو ثبتح براءته بعو  ل ، فإن نمرة المجتمع إليه ل  تتغير. 

م عنالر الجر مة الجزائية، هي الرك  المعنوي، أي نية أ  قصو الاخا النتكاب فعلل  هو  ونك إن أه -3

ا في حالة  ً عليه جزائياً، فإ ا انتفح النية الجرمية، انتفى  لف الجرم، أمس ً أنه  رتك  عمالً معاقبا تماما

رف البته إلى انتكاب الجر مة إلباي القضية المونية ثوب الوعوى الجزائية، فإن نية الموعى عليه لم تنص

 لم  قصو أن  قوم بعملل  عاق  عليه القانون،  لك  شاءي نية خصمه أن تتهمه بانتكاب هذه الجر مة، 

فألبحح نية الموعي هي المعتبرة التهام الموعى عليه بانتكاب جر مة جزائية،  هذا  خالف المنطق 

 سها.    خالف قواعو العوالة الجنائية بل   نسفها م  أسا
(1)

 Demichel,A- Le droit penale en marche arrière- Recueil Dalloz 1995 p213 
(2)

 Cass. Crim 2 décembre 1998 – Bull. Crim 1998 n
o
 21 p607 
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أدانتتت  محكمتتتة العتتتدم مبتتتدأ شتتترعية الجتتترا م، فعنتتتدما فتتتي هتتتذه القهتتتية  أيهتتتا   ولتتتم ي تتتراع  
متتون إيرفيتتل، لتتم تكتتن تحكتتم علتتى تصتترل وزيتتر فتتي الحكومتتة فقتتف، ولكناتتا ادللجماوريتتة 

كان  تحاكم الخف السياسي يكاملل، فالوزراا إنما يهعون هذه السياسة موهتع الت بيتق 
وفقتتتا  لإلختصاصتتتا  المفوهتتتة لكتتتل  متتتنام  وأيهتتتا  عنتتتدما استتتتيعد  المحكمتتتة مستتتؤولية 

، فاتو ألنتل كتان مستؤو   عتن الق تاع جورجينا دو فوا، وايقت  علتى مستؤولية إدمتون إيرفتل
مستؤوليتل لمستؤوليتل عتن كافتة إدارا  الدولتة، و  فكانت  ر تيك التوزراا ةدانتأمتا إالمزعوم، 

 على الوزراا واألعمام إختصاصا  اتوزيع عن 
دأ  تتبلتور ظتاهر  حدي تة، هتي ظتاهر  استتقالة التوزير بوفي إ ار مساالة الوزراا جنا يا  

 Eduard،  تتتمَّ أعتتتاد الكتتترَّ  التتتوزير Bérégovoy لظتتتاهر  التتتوزيرالمتتتتام، افتتتتتح هتتتذه ا

Balladur م ، ويموجتتب هتتذه الظتتاهر  فتت ن التتوزير المتتتام يارتكايتتل جرمتتا  جنا يتتا ، ف نتتل يتقتتدَّ
 ، وعلتتىTapie- Carignon – Longuetياستتقالتل، وكانت  قتد  يقت   أيهتا  علتى التوزراا

التذي   Hervé Gaymardقتصتاد والمتام  وزيتر ا ومتؤخرا  علتى ، Strauss Khan التوزير
م  Jean-Pierre Raffarin استتتقالتل إلتتى ر تتيك التتوزرااقتتدَّ

اإشتتار  إلتتى أن هتتذه متتع  ،(1)
تشتكل ل مساستا  يقرينتة البتراا  فتي القتانون بتل  ،ل9د  تستتند إلتى أي قاعتد  عرفيتة ا ستقالة

 الجنا ي، وهي قرينة أن كل متام بريا حتى ت ب  إدانتل  
  نست يع أن نزيل عنتل شتباة التحيتز  ة، لقهاا في قهية سياسيا فصلي عندما وحتى

فتتي قهتتية  Paul Weisbuchففتتي هتتذا الموهتتوع يقتتوم المتتدعي العتتام الستتابق فتتي ليتتون 
Noir  أنل سيجعلMichel Noir   ر دا ما  أنل مرَّ من هنا  يتذكَّ

يكتون يجتب أن ، ف ن ذلتا إذا كان ينيغي أن تسود العدالةمن هنا كان التخول، من أنل 
لتتم يجعتتل متتن القتتانون الجنتتا ي ف  ل2دعبتتر احتتترام  القواعتتد واألصتتوم واإجتترااا  القانونيتتة

قوانيناتتا وحتتدودها، واهتتعا  ل، أو اتتا  مراقيتتا  لادابو منظمتتا  للعبقتتا  السياستتية، القاهتتي 
ل في ذلا نجد المخا ر من تسييك العدالة   وحركة تسييك العد الة ليست  وعندما يتدخَّ

                                                 
(1

 
 )

 110ناجع ص 
(2)

 Beaud,O- A propos de la démision  de Strauss Khan et d'une prétendue "jurisprudence 

Bérégovoy-Balladur" R.D.P.1999/6 1585  
(3)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- R.D.P.2000 n
o
 3 p771 
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حكرا  على فرنسا، ففي إي اليا اشتار  قهية األيادي النظيفة، وع رل القها  العادلون، 
وجدوا في العدالة القها ية وسيلة  نوهنا   يمكننا أن ننكر دور الصحافة واإعبم، الذي

جديد  لمراقية السياسيين، ويالمقابل وجتد  العدالتة فتي الصتحافة بتديب  هتروريا  حتتى   
فتتتل الملفتتتا  يصتتتور  مرييتتتة  وللتتترأي العتتتام أيهتتتا  دور فتتتي تحقيتتتق العدالتتتة، وذلتتتا عبتتتر تق

 معاقية السياسي الفاسد وعدم انتخايل مر   أخرى 
 
 
 
 

 :الفقرة الرابعة
 تالشي الحصانة السياسية في ظلِّ المحكمة الجنائية الدولية

 
صعيد الدولي، خاصة  وما سببتل من مآسي على الالحرب العالمية ال انية، يعد انتااا 

لجاة الجرا م الدولية التي ارتكب  يحق اليشرية، بدأ التفكير جديا  في إنشاا محكمة 
جنا ية دا مة على المستوى الدولي، تتولى محاكمة كل مرتكب  لجريمة دولية ماما كان  
صفتل أو موقعل الرسمي  واستمر  المناقشة في مشروع إنشاا المحكمة الجنا ية الدولية 

    0990وحتى العام 0942منذ العام
 094منظمة دولية حكومية و 07دولة و 001، ويحهور مم لي07/7/0990فبتاريخ

دولة، أقرَّ  الدوم المجتمعة معاهد  روما  091منظمة دولية غير حكومية وموافقة 
المتعلقة يالنظام األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية، وقد عكك إقرار هذا النظام رغية 

درؤساا  لمجتمع الدولي في إيجاد علية تمكن النظام القانوني الدولي من تتيع المسؤولينا
الجرا م األك ر خ ور  على اإنسانية ومساالتام  امارتكاب دعن كانوا أو وزراا أو غيرهمل

   ل0دعناا وتوقيع العقوية عليام، وذلا لهمان عدم تكرار وقوع م ل تلا الجرا م
 

                                                 
(1

 
 )

 29ص 1003مجلة الحقوق  -إنااء المحكمة الجنائية الو لية الوائمة -دمحم حس  -القاسمي
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 الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليةاالختصاص  أواًل: 
الواقع الدولي الذي راو هحيتل "مبيين األ فام إلى تهمَّن  ديياجة مي اق روما اإشار  

والنساا والرجام" خبم القرن العشرين يسبب الفظا ع المرتكية التي هز  "همير 
لجرا م الخ ير  عن قلق المجتمع الدولي إزاا تلا الفظا ع واوعبَّر  اإنسانية يقو "  

والتي   يزام خ رها ما ب  وماددا  "للسلم واألمن والرفاه في العالم" ووجوب  ،المرتكية
إيقال ذلا الخ ر يمبحقة مرتكبي الجرا م ومعاقبتام سواا على الصعيد الو ني أم 

العزم الدولي "على وهع حد إفب  مرتكبي هذه الجرا م من وأظار  الصعيد الدولي  
، وعلى اإساام يالتالي في منع هذه الجرا م" من خبم التعاون الدولي عبر إقامة العقاب

ممارسة واجياتاا  ىالدوم عل  ح َّ كما نظام قها ي جنا ي دولي وقا ي رادع وعقابي  
القها ية الجنا ية والتشدد في إتخاذ اإجرااا  الصارمة تجاه "المسؤولين عن إرتكاب 

جميع الدوم أن تمتنع عن التاديد ب ستعمام القو  هد   على وأوجب  الجرا م الدولية" 
السبمة اإقليمية أو اإستقبم السياسي ألية دولة على نحو   يتفق ومقاصد األمم 

 المتحد "  
من أجل بلوغ هذه الغايا ، نص  الديياجة أيها  على أن الدوم المتعاقد  عقد  العزم 

مة األمم المتحد  وذا  و ة مستقلة ذا  عبقة يمنظعلى "إنشاا محكمة جنا ية دولية دا م
وأن هذه إختصاص يالجرا م األشد خ ور  التي ت ير قلق المجتمع الدولي يأسره"  

المحكمة الجنا ية الدولية المنشأ  يموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للو يا  
 القها ية الجنا ية الو نية"  

يا ، تناول  األحكام الموهوعية واإجرا ية للقانون تهمَّن نظام روما  ب ة عشر يا
ختصاصاا واإجرااا  المتيعة أماماا ةمحكمالدولي الجنا ي وحدد تشكيل ال    ل0دواا

وحصرتل الجنا ية الدولية إختصاص المحكمة من نظام روما الماد  الخامسة حدد  ف
ا م الحرب، وجريمة اإياد  الجماعية،  الجرا م هد اإنسانية، جر  يأردع جرا م هي:

في النظام لت عرل وت حدد األفعام للجرا م  0و7و 0العدوان  وعاد  المواد البحقة 
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ال بث السايقة فقف دون الجريمة الرايعة "جريمة العدوان" التي ع لق ممارسة إختصاص 
المحكمة علياا حتى اعتماد تعريفاا وتحديد أفعالاا  حقا  من قبل الدوم األ رال 

  ل 2/9د
علياا نظام روما في الماد  الخامسة همن  نصَّ ، جريمة اإياد  الجماعيةيالنسية ل

اإختصاص األصيل وأفرد الماد  السادسة منل لتعريفاا وتحديد أفعالاا، والتي جاا  
هذه ، حيث نص  ل0دنسخة م ايقة يحرفيتاا لنص الماد  ال انية من إتفاقية إياد  الجنك

ى أن: "لغرض هذا النظام األساسي، تعني "اإياد  الجماعية" الماد  من نظام روما عل
فعل من األفعام التالية يرتكب يقصد إهبا جماعة قومية أو إ نية أو عرقية أو  أيل 

 دينية، يصفتاا هذه إهبكا  كليا  أو جز يا : 
 قتل أفراد الجماعة   -أ

 إلحاق هرر جسدي أو عقلي جسيم يأفراد الجماعة   -ب
 الجماعة عمدا  ألحوام معيشية يقصد يل إهبكاا الفعلي كليا  أو جز يا    إخهاع -ج
 فرض تدابير تستادل منع اإنجاب داخل الجماعة   -د
 نقل أ فام الجماعة عنو  إلى جماعة أخرى"   -هت

 
 كالتالي:من نظام روما  السايعة  مادفنصَّ  علياا اللجرا م هد اإنسانية ل يالنسيةو 

نظام األساسي، ي شكل أي فعل من األفعام اآلتية "جريمة هد اإنسانية" "لغرض هذا ال
متى ارت كب  في إ ار هجوم واسع الن اق أو مناجي موجل هد أي مجموعة من 

 السكان المدنيين، وعن علم يالاجوم:
إيعاد السكان أو النقل القسري  -د ،اإسترقاق -ج ،اإياد  -ب ،القتل العمد -أ

التي تشكل ل جريمة هد  األفعامهذه الماد  السايعة في تعداد  للسكان"  وتواصل
فاا تعذيب، اإغتصاب، اإه ااد، اإخ: السجن أو الحرمان الشديد، الاإنسانية

القسري لفشخاص، جريمة الفصل العنصري، "واألفعام الب إنسانية األخرى ذا  
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أذى خ ير يلحق يالجسم أو و في أال ايع المما ل التي تتسبب عمدا  في معانا  شديد  
يالصحة العقلية أو البدنية"   م تسترسل الماد  السايعة في شرو و تعريف كل فعل على 

 حد  
مين، ، نست يع أن نستنيف مناا وجود شر ين جوهريين متبز ومن خبم هذه الماد  

  سريان اختصاص المحكمة علياا هما:لقيام جريمة هد اإنسانية و 
هد السكان المدنيين  تكون ناتجة عن هجوم واسع أو مناجي موجلأن  الشرا األوم:

 تحديدا  
  (1)إلزامية توافر "العلم" عما سينتجل ذلا الاجومالشرا ال اني: 

 
األفعتتام المكونتتتة لاتتا،   دحتتدَّ متتن نظتتام رومتتا و  أمتتا جتترا م الحتترب فعرَّفتاتتا المتتاد  ال امنتتة 

ا م الحترب التتي تقتع فتي النزاعتا  الدوليتتة بين جتر     همن قا متة م ولتة من األفعام مميز 
 ة  مهتتيفو المستتتلحة وتلتتا التتتي تقتتع فتتي النزاعتتا  الداخليتتتة المستتتلحة عبتتر تحديتتد أفعالاتتا، 

للنزاعتا  الداخليتة المستتلحة و بيعتاتا، وهتذا التعريتف أملتتل الهترور  حتتى   يقتع  ا  تعريف
دتاا، غيتتتر أنتتتل ييقتتتى وستتتتيا مستتتتتقيب  تشتتتتايا بتتتين صتتتبحيا  المحكمتتتتة وأعمتتتام الدولتتتتة

   ل9ددوم العالم ال الثلإمكانيتة الهغوا الستياسية والتدخل في الشتؤون الداخلية  ا  خاهع
من أ وم المواد القانونية حيث تصل إلى المتاد  ال امنتة من نظتام رومتا  وتعتبر
 من زاويتين:وسنستعرهاا ، س را   021حوالي

 لنزاعات الدوليـة المسـلحة والتي تعتبـر جرائم حرب:األولى: األفعال المرتكبـة في ا
 و زلع  بدورها على قستمين:

مع  09/0/0949ا نتااكا  الجستيمة  تفاقيا  جنيف المؤرخة في : القسـم األول
 أل -0/9تحديد األفعام دالماد  

ازعا  "ا نتااكا  الخ ير  األخرى للقوانين واألعرال الستارية على المن: القسـم الثاني
بل وذكر األفعام -0/9الدوليتة المستلحة في الن اق ال اب  للقتانون الدولي" دالماد  

                                                 
(1

 
 )

 192مرجع سابق ص -المحكمة الجنائية الو لية -حرب، علي
(1

 
 )

 199مرجع سابق ص -المحكمة الجنائية الو لية -حرب، علي



58 

 

فعب ل  تهمن  األفعام حمايتة الستكان المدنيين يشتكل  90وتحديدها دبلغ تعدادها 
ر يستي وممتلكاتام أ ناا العمليا  العستكرية أو اإحتبم، والحد من فظاعتة الحرب 

إستتخدام    هذه الماد فنَّ الهرورا  واألهدال العستكرية، وصرها على بتاذيباا واقتصا
األستلحة الستامة كالقذا ف والتي "تستبب ي بيعتاتا أهرار ا زا د " على أناتا جرا م حرب، 

 واستتيعد  األستلحة النوويتة واستتعمالاا  
 :جرا م الحرب تعتبر منو 
  جل وشتديد للبي تة ال بيعيتة" ويل األجرا م البي تة:"إحداث هرر واستع الن اق و -أ

حمايتة المياني المخصصتة لفغراض الدينيتة، أو التعليميتة أو الفنيتة أو العلميتة أو -ب
الخيريتة واآل ار التاريخيتة، والمستتشفيا  وأماكن تجمع المرهى والجرحى، شتري ة أ  

 تكون أهداف ا عستكرية 
  اه على اليغاا أو الحمل القستري"ي أو اإكر "ا غتصاب أو ا ستتعياد الجنس-ج
 التعذيب والعنف وأخذ الرها ن، وتجنيد األ فام، وا عداما  دون محاكما  نزياتة -د
 

 في النزاعات المسـلحة الداخليـة األفعال المرتكبـة : الثانيـة
النزاعا  لففعام المذكور  ستايق ا في  ا  المذكور  همن هذه المقا ع تكرار  جاا  األفعام

المستلحة الدوليتة، ولكن ما يميزها هو إدخام محدد للمتاد  ال ال تة المشتتركة بين اتفاقيا  
، والتي تنص على حمايتة المدنيين في النزاعا  09/0/0949جنيف األردع بتاريخ 

المستلحة الداخليتة  والنق ة الجوهريتة التي تستتوقفنا بخصوص النزاعا  الداخليتة ليك 
دراجاا همن ذكر ا ألفعام وتحديدها، إنما التعريف الغامض لتوصيفاا القانوني واا

إختصاص المحكمتة مستتقيب   فالنص المكرر في المق عين دد، ول من المتاد  ال انيتة 
لتعريفاا جاا مه رد ا يفتح المجام يكل ستاولة أمام حصوم تدخل يالشتأن  9الفقر  

ذاتل ستريان إختصاص المحكمتة علياا يستبب  الداخلي للدوم، كمتا يحجب في الوق 
 تلا المداخب  
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المقصود يالمنازعا  المستلحة الداخليتة  0/9وعرلل المق عان دج، ول من المتاد  
بوصفاا أناتا:" المنازعا  المستلحة غير ذا  ال ايع الدولي ويالتالي فاي   تن بق 

عمام الشتغب أو أعمام العنف على حا   ا ه رايا  والتوترا  الداخليتة، م ل أ 
المنفرد  أو المتق عتة أو غيرها من األعمام ذا  ال بيعتة المما لتة  وتن بق على 
المنازعا  المستلحة التي تقع في إقليم دولتة عندما يوجد صراع مستلح مت اوم األجل 

 بين الستل ا  الحكوميتة وجماعا  مستلحة منظمتة أو فيمتا بين هذه الجماعا " 
 

 ثانيًا: عدم االعتداد بالصفة الرسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية
يعود تاريخ محاكمة رؤساا ووزراا وغيرهم من الرسميين أمام محكمة دولية، إلى فتر  
ذا كان التاريخ القديم سجَّل يعض  سايقة بزمن  على إنشاا المحكمة الجنا ية الدولية، واا

يالدولة  مستؤوليةمن العرل الدولي الذي يحصر ال ، كاست ناا  ل0د المحاكما  النادر 
 تي يرتكباا قادتاا وجيوشاا وموا نياا في الدوم األخرى عن الجرا م الكشخص  معنوي 

وفي التاريخ الحديث، ف ن أوم محاكمة لمسؤولين عن جرا م دولية، كان  يعد الحرب 
 90/0/0909 عة بتاريخالموقَّ معاهد  فرستاي من  997العالمية األولى، فيموجب الماد 

مع كفالة إمبرا ور ألمانيتا غليوم ال اني  محكمتة دوليتة خاصة لمحاكمتة أنش  
الهمانا  الهرورية لمزاولتل حقل في الدفاع وتتكون هذه المحكمة من خمسة قها  
يعينون يمعرفة   الدوم الخمك الكبرى"  ويالنسية لمجرمي الحرب اآلخرين الذين ارتكبوا 

من ا تفاقية ذاتاا على أن " المرتكبون  999نص  الماد  هد رعايا عد  دوم، فجرا م 
لجرا م هد رعايا عد  دوم ف نام يحاكمون أمام المحاكم العسكرية المكونة من أعهاا 

  ل9دينتمون إلى المحاكم العسكرية للدوم صاحية الشأن   

فض هولندا تسليم األمبر ور ولم يتسنى لاذه المحاكم الدولية أن تياشر مااماا، يسبب ر 
األلماني غليوم ال اني، يحجة أن الجرا م المنسوية إليل لم يرد ذكرها همن الجرا م التي 
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يجوز التسليم فياا  يقا  للقانون الاولندي، كما رفه  ألمانيا تسليم رعاياها لمحاكمتام 
  ل0دأمام محاكم دوم الحلفاا أو أمام المحكمة الدولية

ال انية لمسؤوليين سياسيين فاي التي أعقب  الحرب العالمية ال انية،  فقد  أما المحاكمةو 
على إنشاا المحكمة الجنا ية  0/0/0942أقرَّ المجتمعون في مؤتمر لندن بتاريخ 

الدولية لمحاكمة كيار مجرمي الحرب، ونصَّ  الماد  األولى منل على إنشاا محكمة 
ن ليك لجرا مام موقع جغرافي معين  "   مَّ عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذي

مرفق يمي اق لندن محكمة نورنمبرغ لمحاكمة كيار المجرمي  أنش   يموجب ملحق
لمحاكمة كيار مجرمي الحرب  09/0/0940الحرب األلمان،  مَّ محكمة  وكيو بتاريخ

كيار كمة عملاا وقام  يمحا ا  ارست  تلا المحاكم الدوليتة فعلي، ومل9دفي الشرق األقصى
صدر  األحكام أومستاالتام عن الجرا م المرتكية يصفتام الفرديتة و  مسؤولي دوم المحور

  ل2ديحقام

أمام المحكمة الدولية الجنا ية لمحاكمة مرتكبي لمسؤولين رسميين تمَّ  المحاكمة ال ال ة 
حاد الجرا م الدولية في يوغسبفيا السايقة، وفي الوقا ع أنل على أ ر انايار ا ت

السوفياتي، أعلن  كرواتيا والبوسنة والارسا ا ستقبم عن يوغسبفيا السايقة وذلا 
، إ  أن جماوريتي الصرب والجبل األسود لم ترحيا باذا اإعبن  92/0/0990بتاريخ

فنشأ النزاع المسلح في جماورية البوسنة والارسا بين قوميا  الصرب والكروا  
اع  ايع الحرب األهلية، إ  أن دولتي صرديا والجبل األسود والمسلمين،  وكان لاذا النز 

ساندتا القومية الصردية هد المسلمين والكروا  وارتكبوا أفظع الجرا م الدولية من جرا م 
حرب إلى جرا م هد اإنسانية إلى جرا م اإياد  الجماعية    ودناا  على ميادر  فرنسية، 

الذي أنشأ يموجيل ، 99/9/0992تاريخ  010القرار رقم أصدر مجلك األمن الدولي 
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هح إلى األشخاص الماثلي  أمام المحكمة   ُ ج ِّ
 
: تهمة التخطيط  التآمر إلثانة حر ب عو انية، انتكاب التاليةلتهم ا

 19متهًما  لوني األحكام بحق 11جرائم ضو السالم،  جرائم الحرب،  جرائم ضو اإلنسانية،  في نونمبونغ قوم 

الباقي .  ترا حح األحكام بي  اإلعوام ،  السج  موى الحياة،  السج  م  متهًما انتحر أحوهم،  أعلنح براءة الثالثة 

191المصون نفسه ص -المحكمة الجنائية الو لية  -ناجع: حرب، علي عاًما. 10إلى  10
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محاكمة األشخاص المتامين يارتكاب انتااكا  خ ير  لحقوق محكمة جنا ية دولية ل
   ل0ديوغوسبفيا السايقةاإنسان في إقليم 

المحكمة الجنا ية الدولية ليوغوسبفيا السايقة العديد من المسؤولين الصرب  م  ل  أمام
كانوا في السل ة أ ناا أحداث البوسنة والارسا و حق ا كوسوفو، الكيار السايقين الذين 

ل، 0992-0990أم ام "مومتشيلو كرايشنيا" ر يك الجمعية الو نية لصرب البوسنة د
كل  وفق اتفاق دايتون للسبم في البوسنة يعد  وعهو الر اسة الجماعية للبوسنة التي ش 

تعد بق "سلودودان ميلوسوفيتش" و اانتااا الحرب فياا، والر يك اليوغوسبفي الس
محاكمتل السايقة القانونية األولى الفعلية  األولى لمحاكمة ر يك دولة أمام القهاا 

 .(2)الجنا ي الدولي
والمحاكمة األخير ، قبل نشأ  المحكمة الجنا ية الدولية، كان  في قهية رواندا، فيعد 

ر علياا قبيلة الاوتو وقبيلة التوتسي النزاع المسلح بين قوا  الحكومة المؤقتة التي تسي 
نيسان  90-04يسبب رفض قبيلة الاوتو مشاركة يقية القيا ل في الحكم، وفي الفتر  بين

، ارتكب  القوا  الحكومية في أقليمي جيكونجورو ودوتار مجازر يحق المدنيين 0994
  ل2دتوتسيمن النساا واأل فام والرجام راو هحيتاا م ا  ع ل األشخاص من قبيلة ال

التحتتريض اإعبمتتي بواستت ة الراديتتو وستتاهم فتتي تتتأجيج حملتتة العتتداا وتوستتيع المجتتازر، 
حتتدث أ نتتاا المجتتازر فتتي روانتتدا بتتين قيا تتل الاوتتتو والتوتستتي أن ف، الرستتميين والتلفزيتتون 

"راديتتو وتلفزيتتون األلتتف ههتتية" التتتايع لقيا تتل الاوتتتو كتتان يبتتث التتدعايا  العنيفتتة التتتي 
والكراهية هد قبيلة التوتستي وتحتث مستتمعياا للقهتاا علتيام وتستميام  تؤجج العنصرية

"الصراصتتتير"، وقتتتد أعتقتتتل متتتدير اإذاعتتتة والتلفزيتتتون متتتن قبتتتل المحكمتتتة الجن ايتتتة الدوليتتتة 
   (4)لرواندا وهو يحاكم أماماا بتامة التحريض المياشر والعلني

رواندية وت وراتاا، وعلى أ ر هذه المجازر اجتمع مجلك األمن لمناقشة األزمة ال
المتعلق ب نشاا محكمة جنا ية دولية  00/00/0994بتاريخ  922لقرار اوأصدر 
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ا يالسجن المؤدد على ر يك وزراا رواندا السابق حالمحكمة هذه أصدر  لرواندا"   كم 
  ل0د"جان كامبدند"

المستؤولية يعد إنشاا المحكمة الجنا ية الدولية، أقرَّ نظام روما دقانون المحكمةل  يأن 
الجنا ية الفردية   يؤ ر في مستؤولية الدوم يموجب القانون الدولي"، يمعنى أناا تيقى 
قا متة ويمكن المستاالة الدوليتة من قبل الجااز الدولي المستؤوم، مجلك األمن، والتي 
 ليست  من اختصاص المحكمتة الذي ينحصر في مستاالة األشتخاص ال بيعيين فقف 

على األشتخاص  المحكمةمن نظتام رومتا اختصاص  92المتاد    ويعد أن حدد
استت ن  ، الموهوعي ااال بيعيين الذين يرتكبون األفعام التي تدخل همن اختصاص

عام ا وق  إرتكاب  00من النظتام األشتخاص الذين تقل أعمارهم عن  90الماد  
جريمة تقع همن الجريمة من ستريان اختصاص المحكمتة عليام، يالرغم من أن ال

و هذه إحدى الحا    اختصاص المحكمة األصيل وفقا  للماد  الخامسة من النظام،
كرك نظام روما مبدأ "عدم ا عتداد يالصفة الرستمية"   مَّ  المانعة للمساالة الجنا ية 

 لإلعفاا من المستؤولية الجنا يتة الفرديتة "ستواا  كان ر يست ا لدولتة أو حكومتة أو كسبب  
عهو ا في حكومتة أو برلمان أو مم ب  منتخي ا أو موظف ا حكومي ا"  مهيف ا أن الحصانة 

  ل97الو نيتة أو الدوليتة الممنوحتة لفشتخاص   تحوم دون مستاالتامدالماد 

خذ نظتام رومتا يمبدأ مساالة القاد  والرؤستاا اآلخرين واعتيارهم مستؤولين جنا ي ا كما أ
اهلاا عن وعي" النتا ج وعدم أخذ التدابير البزمة والمعقولة في حدود عن أوامرهم "لتج

سل تام لمنع ارتكاب هذه الجرا م أو قمعاا ، شترا تحقق اإمر  والسي ر  الفعلية لام، 
  (2) ل90إهافة إلى العلم بنتا ج األوامر التي يصدروناا لمرؤوستيام دالماد  

فيعد المجازر التتي  الدولية، هي قهية دارفور، أوم قهية تحام أمام المحكمة الجنا ية 
أنشتت   لجنتتة تحقيتتق دوليتتة يموجتتب قتترار صتتادر عتتن مجلتتك ارتكبتت  فتتي إقلتتيم دارفتتور، 
لفمتتتم  فمتتتين العتتتاميجتتتاز يموجيتتتل ل 00/9/9114تتتتاريخ 0204األمتتتن يحمتتتل التتترقم رقتتتم
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تحقيق فتي أن يقوم على وجل السرعة ب نشاا لجنة تحقيق دوليتة تهت لع فتورا  يتال المتحد 
التقارير المتعلقة يانتااكا  القانون اإنساني الدولي وقانون حقوق اإنستان التتي ترتكباتا 
جميتتع األ تترال فتتي دارفتتور، ولتحتتدد متتا إذا كانتت  وقعتت  أعمتتام إيتتاد  جماعيتتة وتحديتتد 

 هوية مرتكبي تلا ا نتااكا  لكفالة محاسية المسؤولين عناا 
التذي وهتعل لS/2005/60رقتم دتا  اللجنة في تقريرها ويعد  ب ة أشار من التحقيقا  ان

أن حكومتتتتة الستتتتودان إلتتتتى  20/0/9112تتتتتاريخباألمتتتتين العتتتتام بتصتتتترل مجلتتتتك األمتتتتن 
هجمتا    وشتمل   ا لتة القتانون التدولي ومليشيا جنجويتد مستؤو ن عتن جترا م تقتع تحت 

أن القوا  و   والتشريد القسري  على القرى، وقتل المدنيين، وسلب ممتلكاتام وا غتصاب،
خ ير  تصل إلى درجة جرا م الحرب، يما في ذلتا  المتمرد  مسؤولة أيها عن انتااكا 

لجرا م هتد اإنستانية وجترا م الحترب التتي ارت كبت  "ا أنوانتاى التقرير إلى  .قتل المدنيين
متن  047وأوصت  فتي الفقتر "  عتن اإيتاد  الجماعيتة خ تور  ويشتاعة فتي دارفتور   تقتل  

األمتتن علتتى جنتتاو الستترعة الوهتتع فتتي دارفتتور إلتتى المحكمتتة  يحيتتل مجلتتكأن تقريرهتتا 
، يعتتد أن أ بتت  نظتتام العدالتتة فتتي الستتودان عتتدم قدرتتتل علتتى التحقيتتق متتع الجنا يتتة الدوليتتة

 .ل0دمرتكبي هذه الجرا م ومحاكمتام، وعدم رغبتل في ذلا
إلتتى  9119زتمتتو  0ويالفعتتل أحتتام مجلتتك األمتتن التتدولي الوهتتع القتتا م فتتي دافتتور منتتذ 

تتتتتتت  هتتتتتتتذه اإحالتتتتتتتة يموجتتتتتتتب قتتتتتتترار  المتتتتتتتدعي العتتتتتتتام للمحكمتتتتتتتة الجنا يتتتتتتتة الدوليتتتتتتتة، وتمَّ
   20/2/9112تاريخ 0292/9112رقم

 لب القرار من حكومة السودان وجميع أ رال الصراع األخرى في دارفور تعاونا  كتامب  
م إلياما كل ما يلزم من مساعد    مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدَّ

تدرا مجلك األمن في هذا القرار أن السودان غيتر منهتم  إلتى نظتام رومتا، ويالتتالي وأس
غيتتر خاهتتع  لو يتتة المحكمتتة الجنا يتتة الدوليتتة، لتتذلا نجتتد هتتذا القتترار فتتي فقراتتتل البحقتتة 

 يحث  الدوم والمنظما  اإقليمية والدولية األخرى المعنية أن تتعاون تعاونا  تاما   
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 )

جر دوة  -ق فدي قضدية اغتيدال الادهيو الدرئيس نفيدق الحر دريحول الفر ق الو لي المكلف بالتحقي -اسماعيل، عصام
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 (1)م روما للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الفرنسيثالثًا: توافق نظا

المتعلقتتة ب نشتتاا المحكمتتة الجنا يتتة الدوليتتة،  0990عنتتدما أ قتترَّ  اتفاقيتتة رومتتا فتتي العتتام 
كان  بد من أجل دخولاا حيز التنفيذ في فرنسا، أن تتم المصتادقة علياتا وفقتا  لفصتوم 

دقة علتتتتى هتتتتذه ا تفاقيتتتتة ، عمتتتتد ر يستتتتي الدستتتتتورية، وأ نتتتتاا عمليتتتتة إعتتتتداد قتتتتانون المصتتتتا
، إلى عرهاا على المجلك الدستوري لبيان 94/09/0990الجماورية والحكومة بتاريخ 

  الفرنسي من الدستور 24مدى توافقاا وأحكام الدستور، وذلا سندا  للماد 
 أنل "    يستفاد من الفقر  األولى ل9دجاا فيل، أصدر المجلك الدستوري الفرنسي قرارا  

ي  بق على جميع األشخاص يصور  متساوية دون أي من نظام روما أنل  97من الماد 
ف ن الصفة الرسمية للشخص، سواا كان ودوجل خاص، تمييز يسبب الصفة الرسمية، 

ر يسا  لدولة أو حكومة أو عهوا  في حكومة أو برلمان أو مم ب  منتخيا  أو موظفا  
وام من المسؤولية الجنا ية يموجب هذا النظام حكوميا ،   تعفيل يأي حام من األح

"وفي الفقر  ال انية من   األساسي، كما أناا   ت شكل في حد ذاتاا، سبيا  لتخفيف العقوية
  تحوم الحصانا  أو القواعد اإجرا ية الخاصة التي ترتيف يالصفة جاا أنل  97الماد 

الدولي، دون ممارسة  مأفي إ ار القانون الو ني  كان  الرسمية للشخص، سواا
 المحكمة إختصاصاا على هذا الشخص" 

متن الدستتور دالفرنستيل أن ر تيك الجماوريتة فيمتا  00ومن جاة  انيتة يستتفاد متن المتاد 
خصَّ األعمام التي يقوم باتا أ نتاا مياشتر  ماامتل، وختارج حالتة الخيانتة العظمتى، يتمتتع 

ماامل، ف ن مسؤوليتل الجزا ية   يمكن يالحصانة، وفوق ذلا، ف نل خبم فتر  ممارستل ل
 ، وفقا  لفصوم المبينة في نفك هذه الماد   لعلياعدم االإ ارتاا إ  أمام محكمة 

من الدستور دالفرنسيل أن أعهاا الحكومة   يمكن أن  0-00من الماد أيها  ويستفاد 
محكمة العدم م يحاكموا عن الجنايا  والجنح المرتكية أ ناا ممارسة وظا فام إ  أما

                                                 
(1)

 Voir: Luchaire, François- La cour internationale et la responsabilité du chef de l'Etat 

devant le conseil constitutionnel- R.D.P1999-2-457 

Aradant, Philippe- Responsabilité politique et pénale des chefs d'Etat, des chefs de 

gouvernement et des ministres-R.I.D.C.-2-2002 p465 
(2) 

Cons. Const. n
o
 98-408DC du 22 janvier 1999 J.O. 24 janvier 1999 p1317 



65 

 

ف ن النواب يستفيدون من الحصانة يسبب اآلراا  التي تصدر في  كذلا  و للجماورية
 واأداا أعمالام البرلمانية، وت بيقا  للفقر  ال انية من هذه الماد ، ف نام   يمكن ان يكون

محب ، في القهايا الجنا ية أو الجنحية، للقيض أو ألي إجراا عخر مانع أو مقيل د 
رية، إ  يموافقة مكتب المجلك التايع لل وذلا فيما عدا حالة الحريمة المشاود  أو للح

  لمن الدستور 90لفقر  األولى من الماد داالحكم الناا ي
م أن المتاد  متن نظتام رومتا هتي مخالفتة لفنظمتة الخاصتة للمستؤولية  97ويستفاد مما تقدَّ
 الفرنسي من الدستور  90و 0-00و 00المنصوص عناا في المواد

لذلا قرر المجلك الدستوري، أن إجاز  التصديق على ا تفاقية المتعلقتة بنظتام المحكمتة 
 الجنا ية الدولية يستوجب تعديب  ألحكام الدستور" 

وتقي دا  يما فرهل المجلك الدستوري في حكمل، عمل  السل ا  الرسمية في فرنسا على 
يتتتة رومتتتا، فصتتتدر القتتتانون الدستتتتوري تعتتتديل الدستتتتور، متتتن أجتتتل أن تصتتتادق علتتتى اتفاق

، التتذي تهتتمَّن تعتتديب  ألحكتتام الدستتتور عبتتر إدخالتتل ل0د0/7/0999تتتاريخ 200/99رقتتم
 ،فتتتي اليتتتاب الستتتادك متتتن الدستتتتور متعلقتتتة يالمحكمتتتة الجنا يتتتة الدوليتتتة 9-22المتتتاد  

ا  نصَّ  هذه الماد  علتى أن :" الجماوريتة تعتترل يقهتاا المحكمتة الجنا يتة الدوليتة وفقتو 
  00/7/0990للشروا المنصوص عناا في اتفاقية روما الموقعة بتاريخ

التذي  21/2/9111تتاريخ 909/9111ويعد إزالة العتا ق الدستتوري،  صتدر القتانون رقتم
أجاز للحكومة الفرنستية التصتديق علتى معاهتد  رومتا المتهتمنة نظتام المحكمتة الجنا يتة 

  ل9دالدولية
صاص جنا ي، أكملت  فرنستا التحهتيرا  البزمتة وألن اختصاص هذه المحكمة هو اخت

لقبتتوم اختصتتاص هتتذه المحكمتتة، وذلتتا عبتتتر تعتتديل قتتانون األصتتوم الجزا يتتة، يموجتتتب 

                                                 
(1)

LOI constitutionnelle no 99-568 du 8 juillet 1999 insérant, au titre VI de la Constitution, 

un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale - J.O n° 157 du 9 juillet 1999 

page 10175 
(2)

LOI no 2000-282 du 30 mars 2000 autorisant la ratification de la convention portant 

statut de la Cour pénale internationale - J.O n° 77 du 31 mars 2000 page 4950 
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المتهتتتتمن المتتتتواد القانونيتتتتة التتتتتي تتتتتتيح  90/9/9119تتتتتاريخ 900/9119القتتتتانون رقتتتتم 
  ل0دالتعاون القها ي مع المحكمة الجنا ية الدولية

 

 لجنائية الدولية والقانون اللبنانيلمحكمة اًا: توافق نظام روما لرابع
أن أحكام الدستور اللبناني ونصوصل تسمو على كافة القوانين العادية أو من المسلم يل 

وفي حام كان  أحكام المعاهدا  الدولية المنجز  التي لاا قو  القانون العادي فقف، 
المجلك الدستوري من من قبل  ي اممخالفة ألحكام الدستور فاي معرهة لإل القوانين

 خبم الرقاية البحقة  

ن لف تتتتة متتتت الحصتتتتانةوأقتتتترَّ الدستتتتتور اللبنتتتتاني، كمتتتتا فعلتتتت  ذلتتتتا جميتتتتع دستتتتاتير العتتتتالم، 
للتحقيتتتق أو  تاتتتام ر تتتيك  وهتتتع هتتتوايف وأصتتتو   و األشتتتخاص نظتتترا  ل بيعتتتة عملاتتتم،

ل، 71الماد ل، أو لبتاام أو التحقيق مع ر يك الوزراا والوزراا د01الجماورية دالماد 
 ل  41و 29أو  تاام النواب دالمادتين 

ر المجلك الدستوري اللبناني مدى الحصانة التي يتمتع باا ر يك الجماورية وفقا   وفسل
 إ  بوظيفتتتل قيامتتل حتتام مستتؤوم غيتتر جاتتة متتن تجعلتتلفاتتي متتن الدستتتور،  01للمتتاد 
 في أو الحالتين ينهات في اتاامل وأن العظمى الخيانة حام في أو الدستور خرقل عند
 قترار يموجتب النتواب مجلتك قبتل متن إ  يصتدر أن يمكن   العادية الجرا م خص ما

 األعلتتتى المجلتتتك أمتتتام أجلاتتتا متتتن يحتتتاكم وهتتتو أعهتتتا ل مجمتتتوع  ل تتتي يغالبيتتتة يصتتدره
 محتتتتل يكتتتتون  أن يمكتتتتن   ويالتتتتتالي الدستتتتتور متتتتن 01 المتتتتاد  فتتتتي عليتتتتل المنصتتتتوص

  ل9دالتحقيق قهاا أو لعامةا النياية قبل من جزا ية مبحقة
ويستفاد من النصوص الدستورية، وموقف المجلك الدستوري اللبناني من حصانة ر يك 

قررها الدستور،   يمكن تجاوزها أو إلغاؤها أو التي الحصانا  الدولة، أن هذه 

                                                 
(1)

LOI n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale 

internationale- J.O n° 49 du 27 février 2002 page 3684  
(1

 
 )

18/11/1999تان    1/99المجلس الوستوني قران نقم
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 إ  بتعديل  يموجب قانون يصادق على معاهد  دولية، و  يمكن أن يتمَّ ذلا مخالفتاا، 
  ل0دكما حصل في فرنسا توري  دس

إنشاا ، عمل على معاهد  دولية جزا ية المنشأ يموجبنظام روما ي هال إلى ذلا أن 
لذلا ف ن المحكمة  هذه األصوم الجزا ية التي ستعتمدها وحدد  محكمة جنا ية دولية

مقننة قواعد القانونية الالمحكمة ستعتد يالقواعد الوارد  في نظام روما حصرا ، وست بق ال
اللبنانية، إذا  تأسيسا  على مهامين معاهد  نظام روما، يكون على الدولةو   فيل فقف

تدخل تعديب  على  أراد  اإنهمام لمعاهد  روما المنشأ  للمحكمة الجنا ية الدولية أن
   (2)زا ي ليكون منسجما  مع أحكام نظام رومانظاماا القانوني الج

 
ك نظريتتة محاكمتتة التتوزراا أمتتام هي تتة قهتتا ية خاصتتة، ويعتتد هتتذه المقدمتتة المتهتتمنة أستت

نتعرَّل في فصل  تمايدي  على محاكمة الوزراا فتي فرنستا دالقستم األومل، وفتي بري انيتا 
والو يتتتا  المتحتتتد  األميركيتتتة والكويتتت  والعراقدالقستتتم ال تتتانيل،  تتتم النصتتتوص الدستتتتورية 

ت بيقتا   حتوم محاكمتا   لرؤستاا المقننة لمسؤولية الوزراا في دساتير التدوم العرديتة، و 
 ووزارا من العالم دالقسم ال الثل 

 

 
 فصل تمهيدي:

 محاكمة الوزراء في الديمقراطيات الغربية
 وتطبيقاتها في دول العالم

 
 :ألولالقسم ا

                                                 
(1

 
 )

 جر دوة  1/8/1008تدان    جر دوة السدفير -نوننا مسدتقى مد  قدانونهملما ا نسي الفرنسيون أن قا -اسماعيل، عصام

 12/8/1002البلو تان  
(1

 
 )
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 مسؤولية الوزراء الجزائية في فرنسا
 

ن كانتت  ت المستتؤولية الوزاريتتة فتتي فرنستتا  تعتتود  بيقاتاتتا نتتادر  إلتتى عاتتد الحكتتم الملكتتي، واا
هتتذه المبحقتتة فتتي  جتتدا ، كتتان هتتدل المبحقتتة فتتي ذلتتا التتزمن، سياستتي ختتالص  تولتت 

األكليتتر مم لتتين عتتن ل دالمؤلفتتة متتن Etats générauxالجمعيتتة العامتتة د 0220العتتام
رستتتوم مونشتتتأ المبتتتدأ الدستتتتوري لمستتتؤولية التتتوزراا ألوم متتتر  يالوالنتتيبا وعامتتتة الشتتتعبل  

الستتل ة المتتدنيون  التتذي نتتص علتتى أن: التتوزراا وموظفتتو 0709يوليتتو  02الصتتادر فتتي 
المجلتتك  موالعستتكريون مستتؤولون عتتن كتتل المشتتروعا  المناقهتتة لحقتتوق األمتتة ومراستتي

وهتتتم، أي التتتوزراا يستتتألون أمتتتام الجمعيتتتة العامتتتة، التتتتي يعتتتود لاتتتا أن تستتتمح   "التشتتتريعي
   ل0دارسة وظا فام"يمحاكمتام أمام القها  المختصين عن األفعام الحاصلة أ ناا مم

ال تتور  الفرنستتية فمتتع التتوزراا، ستتاالة متتن مممنوعتتا  القهتتاا العتتادي فتتي هتتذا التتتاريخ كتتان 
  يحتق للقهتا  تحت   ا لتة علتى أنتل  0791عب  94-00من قانون  02جاا في الماد 

قيتتتتامام بوظتتتتا فام، أن يقلقتتتتوا يتتتتأي صتتتتور  كانتتتت  أعمتتتتام الاي تتتتا   أ نتتتتااارتكتتتتابام جرمتتتتا  
  تم  ل9دالموظفين اإداريين للم وم أمتامام يستبب قيتامام بوظتا فام" يدعواو أن اإدارية، أ
 تمنتععنتدما نتصَّ علتى أن:"  02فركتيدور عام  الث متا تهتمنتل المتاد   00أكَّد مرسوم 

أي صتتور  كانتت ، واا  وقتتع ذلتتا تحتت  يتت اإدار متتن النظتتر فتتي أعمتتام  المحتتاكم  مجتتددا  
ب رقايتة القهتاا العتدلي علتى أعمتام اإدار ، لتم يكتن وفتي ظتل غيتا   ل2دمخالفتة القتانون"

متتن المن قتتي أن تيقتتى هتتتذه األعمتتام يمنتتأى عتتن المراجعتتتة القهتتا ية، ولتتم يكتتن متوافقتتتا  
                                                 
(1)

 Les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats  généraux, qui pourront les 

faire juger sur le fait de l'exercice de leurs fonctions par les juges compétents". A. 

Desjardins, Les Cahiers des Etats généraux en 1789 p.213- Cité par: Kamto, Maurice- La 

responsabilité pénale des ministres-R.D.P.1991 p1243  
(2)

Loi des 16-24 aout 1790- art 13:”Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront 

toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de 

forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps 

administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions”. 

Code administratif- dalloz -27
e
 edition 2003 p317 

(3)
Décret du 16 fructidor an III,    Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître 

des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. Code 

administratif- dalloz -27
e
 édition 2003 p318  
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وقواعتتد العدالتتة واإنصتتال أن ي حتترم  المتهتتررون متتن أعمتتام اإدار  متتن التعتتويض عتتن 
المستتتؤولية مبتتتدأ أختتتذ ي 0790صتتتدر دستتتتور العتتاملتتذلا عنتتتدما األهتترار التتتتي تصتتتيبام  

أن تتتتم المحاكمتتة الجمعيتتة الو نيتتة، علتتى الجنا يتتة للتتوزراا  حيتتث متتنح حتتق ا تاتتام إلتتى 
 أمام محكمة عليا و نية 
اا ي قصر نظام المساالة على الجرا م التي يرتكبكان أنل  0790والبف  في دستور العام

ة والحريتة الشخصتية، يحقل األمن الو ني والدستور، وعن أي إعتداا علتى الملكيتالوزراا 
جتتتتتر    01/2/0799ودتتتتتاريخ وكتتتتذلا عتتتتتن أي تبديتتتتد لفمتتتتتوام المخصصتتتتة لتتتتتوزاراتام  

ل حيتتث وجاتت  إليتتل الجمعيتتة Valdec de lessartمحاكمتتة وزيتتر الخارجيتتة الفرنستتي د
الو نية تامة اإهمام وخيانتة واجياتتل فتي الحفتاظ علتى أمتن وكرامتة الدولتة الفرنستية فتي 

جنبيتتة  إ  أنتتل لتتم تجتتر  محاكمتتتل أمتتام المحكمتتة العليتتا حيتتث قتتتل فتتي عبقتاتتا يالتتدوم األ
   ل0د0799شخصا  في شار أيلوم من العام 44مذيحة ذهب هحيتاا 
أعاد تأكيد نظام المسؤولية الجنا ية للوزراا، كما ورد في  0792 ولما صدر دستور العام

م تستمية المحكمتة التتي تحتاكم 0790دستور العام محكمتة التوزراا، وأستماها ، إ  أنل عدَّ
  0790المحكمة العليا الو نية التي أنشأها دستور  بد   من تسميةالعدم العليا، 

تتتتتألف ، ونتتتصَّ علتتتى أن الخاصتتتة يستتتل ة ا تاتتتامحكتتتام علتتتى األ وأيقتتتى الدستتتتور الجديتتتد
قهتا  تختتارهم محكمتة التنقض متن بتين قهتاتاا، ومحلفتون يتتم  متن العليتاالعدم محكمة 
من قا مة و نية  كما نص هذا الدستور على عدم جواز ال عن في أحكام تلا اختيارهم 

  المحكمة يا ست نال أو يالنقض 
، أنشتأ ستل ة اتاتام جديتد ، هتي إمتا 0014فتي العتام الدستور األمبرا توري وعندما صدر 

متتل   لتتب إدعتتااالاي تتة التشتتريعية وأن يكتتون ذلتتا بنتتاا علتتى  أو بنتتاا   خمستتين عهتتوا  يقدل 
المحاكمة فجعلاا من اختصاص محكمة عليا تتكون متن وأما   Tribunatإدعاا الت على 

يعتتض شتتاغلي المناصتتب العليتتا وكيتتار  –األمتتراا  عناصتتر مختل تتة علتتى النحتتو التتتالي:
ستتتة متتن  –ستتتون متتن أعهتتاا مجلتتك الشتتيوخ  –وزيتتر العتتدم  –متتوظفي األمبرا وريتتة 

                                                 
(1)

 Desmottes, Pierre- de la résponsabilité pénale des ministres en regime parlémentaire 

Français-L.G.D.J 1968 p87 
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 –را  من بين أعهاا محكمة النقض أردعة عشر مستشا –رؤساا األقسام يمجلك الدولة 
عام يعينتل األمبرا تور ليتتولى اختصاصتا  النيايتة العامتة ويعاونتل  ويهال إليام مدعي

   ل0د بث من المحامين و ب ة من القها 
عاتتتد محكمتتتة العتتتدم العليتتتا، مخالفتتتا  كتتتل الدستتتاتير الستتتايقة، و  0004مي تتتاق ستتتنة ألغتتتى 

، وحصتر ستل ة ا تاتام يمجلتك النتواب  يباياختصاص محاكمة الوزراا إلى مجلك الن
تأ ر يمعايشتل للنظام حيث ، امن بري انيهذا النظام ال امن عشر  كلويالملا  ىاستوحو 

تتتتي يمجر ، فاتتتي ة لبتاتتتاميتتتففعتتتام الموجوأمتتتا يالنستتتية ل  اإنجليتتتزي أ نتتتاا إقامتتتتل هنتتتاا 
   حاكمةموالد  بيعة الجرا م يالخيانة وا ختبك وأحام إلى قوانين خاصة تحد

منتل ووستع ستل ا   47و  90يمعظتم هتذه األحكتام فتي المتادتين  0021واحتفظ مي تاق 
مجلتتتك النتتتواب فتتتي ا تاتتتام ويالتتتتالي حتتتا   المحاكمتتتة أمتتتام مجلتتتك النتتتيبا حتتتين ألغتتتى 

وفتي   ل9دتى الخيانتة وا ختتبكمالتحفظ السابق الخاص يقصر حا   ا تاام على جري
 رنستتي جتتر  محاكمتتة عتتدد متتن التتوزراا، متتنام وزيتتر الداخليتتتةظتتلل  نظتتام األميشتتمن  الف

، ومحاكمتتتتة وزرا  لDuc de Berryدالتتتتذي اتاتتتتم يقتتتتتل  04/9/0091بتتتتتاريخ  لDecazesد
فتتي عاتتد الملتتا شتتارم العاشتتر، التتتي أديتتن بتتتام  عديتتد   04/0/0090بتتتاريخ  لVillèleد

قا متتتتة، تقييتتتتد أخ رهتتتتا إدختتتتام أعتتتتداا فرنستتتتا فتتتتي كتتتتل مؤسستتتتاتاا، تحقيتتتتر المؤسستتتتا  ال
محاكمتتتة وزراا الملتتتا   إ  أن أهتتتم هتتتذه المحاكمتتتا  هتتتي ل2د الحريتتتا ، إلغتتتاا القتتتوانين  

وقتتع الملتتا علتتى أردتتع أوامتتر تشتتريعية متتن بيناتتا  92/7/0021، فبتتتاريخ شتتارم العاشتتر
التتوزراا المختصتتين  وهتتو  توقيتتعبإلغتتاا قتتانون الصتتحافة، وذيل لتت  هتتذه األوامتتر التشتتريعية 

التصتديق علتى األوامتر الصتادر  بجترم  رَّهام للمساالة أمام مجلك النواباألمر الذي ع
ن إلتى الشتوارع و اعترافام يأناا كانت  غيتر قانونيتة، ولمتا خترج الموا نترغم  تموز 92في 

علتن األحكتام العرفيتة فتي مدينتة يتاريك بتدعوى أن يعلتى الملتا يت التوزراا أشار ،احتجاجا  
ة فتي مقاومتة المتوا نين  وهتذه استتخدام القتو  المستلحسبيل إحراز النصر، وكذلا الأناا 

                                                 
(1

 
 )

 110ص 1919الطبعة األ لى  -المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة -سيو، سيو نج 
(2)

 Popesco,Michel- la résponsabilité pénale des ministres devant la haute- cour de justice 

en France- Thèse doctorat- -Bordeaux 1933 p34 
(3)

 Desmottes, Pierre- de la responsabilite penale des ministres – Precité- p111 
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اناتتا تشتتكل ل الخيانتتة وتعتتريض  97/9/0021اعتبرهتتا مجلتتك النتتواب يقتتراره تتتاريخاألفعتتام 
 األمتتن التتداخلي للدولتتة للخ تتر، وأحتتام للمحاكمتتة أمتتام مجلتتك النتتيبا كتتب  متتن التتوزراا :

 MM de polignac, de peyronnet, de chantelauze, de guernon-ranville, d'haussez, capelle et deد

montbel 092و 90حوكم هؤ ا التوزراا أمتام مجلتك النتيبا وفقتا  ألحكتام المتواد حيث  ل 
عقويا ، وهي أفعتام تستتوجب عقويتة اإعتدام، إ  أن ال تايع السياستي لاتذه قانون المن 

مجلتتك ستتواا،  دفعتتا  المحاكمتتة، والصتتفة السياستتية للمتامتتين وللاي تتة الحاكمتتة علتتى حتتد  
علتتى كتتلل  تامتتة  هتتذا المجلتتك إلتتى تخفيتتف العقويتتة عتتن المتامتتين يعتتد أن صتتوَّ النتتيبا 

  ل0دولكل متام  يصور  منفصلة

الاي تتة التشتتريعية فتتتي مجلتتك واحتتد هتتو الجمعيتتة الو نيتتتة   معتت، ج  0040دستتتور  فتتيو 
L'assemblée Nationale  ك ستتتتل ة اتاتتتتام ر تتتتي متتتتن هتتتتمن صتتتتبحيا  هتتتتذا المجلتتتتكو

حالتتتة التتتوزير إلتتتى وفقتتا  للظتتترول بتتتين إاتتتا يحتتتق ا ختيتتتار ستتتمح لو   ،الجماوريتتة والتتتوزراا
للفصتل فتي التعويهتا   المحتاكم العاديتةأمتام العليتا أو الو نيتة محكمتة الالمحاكمة أمام 

تختتتص باتتا المحكمتتة ف 99و  90أمتتا المحاكمتتة، ف يقتتا  لنصتتوص المتتادتين و   ل9دالمدنيتتة
ولكتتن  97/0/0049بتتتاريخ ل Odilon Barrotدأوم اتاتتام وزار   العليتتا  وتنتتاوم الو نيتتة

ا تاتتام تنتتاوم  الجمعيتتة الو نيتتة استتق   هتتذا ا تاتتام ولتتم تحتتام التتوزار  إلتتى المحاكمتتة 
وأيهتا  أستق   الجمعيتة الو نيتة  00/0/0049بتتاريخ  لOdilon Barrotد ال تاني وزار  
 Louisديتتة ال انيتتة هتتي محاكمتتة   وكانتت  عختتر المحاكمتتا  فتتي الجماور ل2دالتامتتة عناتتا

napoleon ponaparteالتتتتذي أحالتتتتتل الجمعيتتتتة الو نيتتتتة أمتتتتام  ،9/09/0020بتتتتتاريخ ل
 المحكمة الو نية العليا 

 
 الفقرة األولى:

 مسؤولية الوزراء الجزائية في الجمهورية الثالثة
                                                 
(1)

 Desmottes, Pierre- de la résponsabilité pénale des ministres– Precité-p149 
(2)

 Popesco,Michel- la résponsabilité pénale des ministres devant la haute cour de justice 

en France- Thèse doctorat- -Bordeaux 1933 p36 
(3)

 Desmottes, Pierre- de la résponsabilité pénale des ministres – Precité- p114 et suite 
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ى مجلك أمر محاكمة الوزراا إل 0072 أناا دستور الجماورية ال ال ة الصادر في العام

نظتتم   ة الفرنستتيةالجماوريتت المستتتقر فتتي العاتتودلعتترل الدستتتوري لمخالفتتة يصتتور  الشتتيوخ 
المستتؤولية الجنا يتتة للتتوزراا عمتتا يرتكبتتون متتن جنايتتا  وجتتنح أ نتتاا تأديتتة  0072دستتتور 
متتتنح الحتتتق فتتتي اتاتتتامام إلتتتى مجلتتتك النتتتواب علتتتى أن تكتتتون المحاكمتتتة أمتتتام ف ،وظتتتا فام

 مجلك الشيوخ 
ك النواب عند قيامل يا تاام كان لل ا ختيتار بتين إحالتة التوزراا إلتى مجلتك إ  أن مجل

الشتتيوخ أو أن يتتترا المستتألة فتتي يتتد النيايتتة والقهتتاا العتتادي خاصتتة إذا كانتت  الجريمتتة 
و يقتتا   الموجاتتة إلتتى التتوزير متتن الجتترا م العاديتتة المنصتتوص علياتتا فتتي قتتانون العقويتتا  

 09 و 4دتين والمتا 0072 /9/ 94ري الصتادر فتي متن التشتريع الدستتو  9لنص المتاد  
، كتتان مجلتتك الشتتيوخ ينعقتتد ويعمتتل 0072/ 00/7متتن التشتتريع الدستتتوري الصتتادر فتتي 

محكمتة عتدم عليتا لمحاكمتة التوزراا عتن الجترا م التتي ترتكتب أ نتاا ممارستة كما لو كان 
الشتيوخ ل أن مجلتك Esmeinويقتوم د الوظيفة وعن التعديا  الموجاة هد أمن الدولة 

هتتو فتتي هتتذه الحالتتة، هي تتة قهتتا ية يغلتتب علياتتا الصتتفة السياستتية، وذلتتا لتتيك فقتتف ألن 
مجلك الشيوخ هو مجلتك سياستي، لكتن أيهتا  ألن الجترا م التتي تخهتع لتقتديره، يصتدر 

فياا حكمإ هو سياسي أك ر منل جزا ي
   ل0د

تحديتتدا  آلليتتة اتاتتام  الجماوريتتة ال ال تتةمتتن دستتتور  09الفقتتر  ال انيتتة متتن المتتاد  وتهتتمَّن  
تت   التتوزراا يمكتتن أن يتامتتوا عبتتر مجلتتك النتتواب عتتن " :أن علتتىومحاكمتتة التتوزراا، فنصَّ

  "وتكون محاكمتام عبر مجلك الشيوخ الجرا م المرتكية أ ناا ممارسة وظا فام 
"Les ministres peuvent être mis en accusation par la  chambre des députes 

pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par le 

sénat". 

 
 را لمجلتتك الشتتيوخ تحديتتدت تت ،ويالنستتية للوقتتا ع التتتي لتتم يتناولاتتا قتتانون العقويتتا  يتتالتجريم

ذلا أن مجلك الشيوخ حينما يصيح محكمة عدم  وتقرير العقويا  المناسية لاا الجرا م 
                                                 
(1)

 Carré de Malberg- contribution à la théorie générale de l'Etat- Sirey 1920- p789 n
o
 23 
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لتى أنتل محكمتة عليتا ذا  ستياد    تتقيتد بنصتوص القتوانين عليا، كان يصدر أحكامتل ع
كان يقهتي بتتأ ير أفعتام لتم يترد و العادية و  يقاعد  أنل   جريمة و  عقوية يغير نص، 

  وفي عاد الجماورية ل0دا و  وهع عقوية لااانون العقويا  الفرنسي نص بتجريمافي ق
ة العتتدم العليتتا، إلتتى جانتتب محاكمتتا  ال ال تتة نجتتد ت بيقتتا  لمحاكمتتة التتوزراا أمتتام محكمتت

 أمام القهاا العدلي 
 00للمستؤولية الجزا يتة للتوزراا فتي عاتد الجماوريتة ال ال تة كانت  يعتد أزمتة  أوم تحريا  و 

الناتجة عن ا تاام يالغش والتزوير في ا نتخايتا  التشتريعية، جترى توجيتل  0077أيار 
النواب على تشكيل لجنة تحقيق، انتا  ، وافق مجلك  Broglieا تاام الجزا ي لوزار  

  ل9دب سقاا هذه التامة عن الوزار هذه القهية 
ل يأنتتل استتتغل général de Cisseyالقهتتية ال انيتتة هتتي اتاتتام وزيتتر التتدفاع الستتابق د

تتكل ل   وظيفتتتل السياستتية لتحقيتتق مصتتالح خاصتتة لتتل، إ  أن لجنتتة التحقيتتق النيابيتتة التتتي ش 
ت إلتى ردل  هتذا  9/00/0001ل  فتي جلستتاا المنعقتد  بتتاريخ للنظر في هتذه القهتية توصَّ

م الك يتر للقسو ي ين  ه  ا تاام، معتبر   ان وزير الدفاع السابق أ   الفرنستي،  جتيش، مع أنل قدَّ
   ل2دفي توجيل ا تااما  هعيفة الحجة إدانة التسرعوأنل   يسعاا سوى 

علتى أ تر إبترام الحكومتة الفرنستية فتي والقهية ال ال ة، هي التي  اولت  وزيتر األشتغام، ف
اتفاقان مع شركتين للسكا الحديدية، تهمن  شرو ا  مجحفة يحق الخزانة  0002العام 

 .Mدالفرنستية، وذا  فا تتد  كبيتتر  للشتتركتين، اتاتتم مجلتتك النتواب وزيتتر األشتتغام العامتتة 

Raynalوأنتل أخ تأ يأنل أخل بواجياتل الوظيفيتة ألنتل لتم يحستن التفتاوض متع الشتركتين  ل
فتتتي وهتتتع وصتتتياغة دفتتتاتر الشتتتروا، إ  أن لجنتتتة التحقيتتتق البرلمانيتتتة لتتتم تتوصتتتل فتتتي 

، إلى إدانة الوزير، مدلية  يأنل ليك هناا من أدلة 00/0/0092جلستاا المنعقد  بتاريخ 
علتتتتى إدانتتتتة وزيتتتتر األشتتتتغام العامتتتتة الستتتتابق يأنتتتتل ارتكتتتتب جرمتتتتا  أ نتتتتاا قيامتتتتل بواجياتتتتتل 

  ل4دالوظيفية
                                                 
(1)

 Popesco,Michel- la résponsabilité pénale des ministres- Precité- p38 
(2)

 Desmottes, Pierre- de la responsabilite penale des ministres – Precité- p128 
(3)

 Desmottes, Pierre- de la responsabilite penale des ministres – Precité- p138 
(4)

 Desmottes, Pierre- de la responsabilite penale des ministres – Precité- p141 
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ل M. Malvyداتاتتتم مجلتتتك النتتتواب وزيتتتر الداخليتتتة الستتتابق ، 99/00/0907خ ودتتتتاري
ب خبلل بواجياتل الوظيفية، وجاا في قرار ا تاام أنل أقدم في األراهي الفرنسية، ما بين 

، وأ ناا قيامل بوظا فل كوزير  للداخلية، يا تصام يالعدو وتزويتده 0907و 0904عامي 
التمتتترد أيهتتتا  إلتتتى تحقيتتتق  أنتتتل ستتتعىو   الاجتتتوم فوخ تتتالدبلوماستتتية والعستتتكرية يتتتالخ ف 

ى األعداا مامة التقدم في الجباة  العسكري داخل صفول القوا  الفرنسية مما سال عل
 لاذه األسياب قرر مجلك النواب إحالتل أمام مجلك الشيوخ للمحاكمة 

م مجلتتتك الشتتتيوخ إلتتتى محكمتتتة عليتتتا مختصتتتة يمحاكمتتتة التتتوزير التتتذي أحيتتتل أماماتتتا  تحتتتوَّ
يموجتتتب قتتترار ا تاتتتام الصتتتادر عتتتن مجلتتتك النتتتواب، ويعتتتد جلستتتا  المحاكمتتتة  أصتتتدر  

 قراران، األوم لإلدانة وال اني للعقوية المفروهة  0/0/0900المحكمة العليا بتاريخ 
ففي القرار األوم رفه  المحكمة العليا ا تااما  التي ساقاا القرار ا تاامي الوارد من 

أ نتاا و  نتليأ لM. Malvyد وزيتر الداخليتة الستابقحكمتة ب دانتة مجلتك النتواب، واكتفت  الم
أهمتتتل  0907إلتتتى  0904ممارستتتتل ماتتتام وظا فتتتل كتتتوزير للداخليتتتة فتتتي الفتتتتر  متتتن ستتتنة 

  Forfaitureوخالف وخان الواجيا  الملقا  على عاتقل مما يجعلل مرتكيتا  جريمتة الغتدر 
الجنا يتتتتة االة تستتتتتوجب المستتتتوفتتتتي قتتتترار اإدانتتتتة، قهتتتت  المحكمتتتتة العليتتتتا، يتتتتأن أفعالتتتتل 

وقهتى الحكتم بنفيتل   0002يوليتو أيار  97من قانون  09المنصوص علياا في الماد  
  ل0د  دون التجريد من الحقوق المدنيةلمد  خمك سنوا

استتجواب الحكومتة حتوم أزمتا  شأ  عن التي سنعرهاا، هي التي ن خامسةوالقهية ال
التذي حامت  حولتل ل R. Peretدزيتر الماليتة البورصتة وحمايتة ا قتصتاد  فبترز  قهتية و 

جرا تل صتفقا  مشتبوهة Oustricشكوا قوية عن ارتيا ل مع بنتا د ل يعبقتا  قويتة، واا
لصالح هذا البنا  ويعد جلستا   ويلتة ومعقتد  للجنتة التحقيتق البرلمانيتة، انتاتى مجلتك 

 مجلتك الشتيوخ،للمحاكمتة أمتام  لR. Peretد النواب إلى إصدار قرار ب حالتة وزيتر الماليتة
  0/9/0920بتاريخوكان ذلا 

                                                 
(1)

 Desmottes, Pierre- de la responsabilite penale des ministres – Precité- p209 
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جتتتاا فتتتي قتتترار ا تاتتتام، أن وزيتتتر المتتتام ويعتتتد أقتتتل متتتن خمتتتك ستتتنوا  متتتن تركتتتل ماتتتام 
عمل مستشارا  في مؤسستة خاصتة، كانت  خاهتعة لرقابتتل كتوزير للماليتة، وهتذا  ،وظيفتل

  إ  أن ل0دمن قانون العقويا  002و 072ما يشكل ل جرما  جزا يا  معاقيا  عليل في المواد 
  ل9دبرَّأ الوزير من هذه التامة 9/7/0920مجلك الشيوخ وفي جلستل المنعقد  بتاريخ

يعتد انتاتاا الحترب العالميتة ال انيتة، وتحريتر فرنستا متن ا حتتبم األلمتاني، صتدر األمتتر 
التتتتذي أنشتتتتأ محكمتتتتة العتتتتدم العليتتتتا للتحريتتتتر، فتتتتي ظتتتتل  00/00/0944التشتتتتريعي تتتتتاريخ

ذلا من أجل محاكمة المسؤولين الر يسيين في حكومة فيشتي، وعلتى الحكومة المؤقتة، و 
 رأسام المارشام بيتان ور يك الوزراا  فام  

تتتت  المتتتتاد  ال انيتتتتة متتتتن هتتتتذا القتتتتانون علتتتتى أنتتتتل:" استتتتتيعادا  لكتتتتل الاي تتتتا  القهتتتتا ية  ونصَّ
األخرى، ف ن محكمة العدم العليا هي المختصة يمحاكمة األشخاص الذين شاركوا تح  

مية ر يك دولة، ر يك حكومة، وزير، أمين دولة،    في نشتاا الحكومتة أو الحكومتة تس
وحتتى تتاريخ تأستيك الحكومتة  07/0/0941الزا فة، التي كتان مقرهتا داختل التيبد، منتذ 

المؤقتتتة للجماوريتتة الفرنستتية، وذلتتا متتن أجتتل الجنايتتا  والجتتنح المرتكيتتة فتتي ممارستتة أو 
  ل2ديمعرض ممارسة وظا فام

 00/00/0944يَّر  تشكيلة هذه المحكمة تماشيا  مع السياق السياسي  فوفقا  لقتانون وتغ
كانتتتتت  تشتتتتتكيلة هتتتتتذه المحكمتتتتتة مختل تتتتتة تهتتتتتم  قهتتتتتا  وسياستتتتتيين،  تتتتتمَّ استتتتتتبدم قتتتتتانون 

هتتتذه التركييتتتة المختل تتتة يتتتأخرى سياستتتية خالصتتتة  وأمتتتا يالنستتتية للجنتتتة  97/09/0942
تة أشتخاص تستميام الجمعيتة ا ستشتارية التحقيق فاي تتألف من خمسة قهتا ، ومتن ست

المؤقتتتتة،  تتتم أرتفتتتع عتتتددهم إلتتتى  مانيتتتة أشتتتخاص تستتتميام الجمعيتتتة الو نيتتتة التأسيستتتية 
  ل4د ل09/2/0940دقانون 

 
 الفقرة الثانية:

                                                 
(1)

 Desmottes, Pierre- de la résponsabilité pénale des ministres – Precité- p166 
(2)

Desmottes, Pierre- de la résponsabilité pénale des ministres -OP.Cit – p190 
(3)

 Mathieu, Renoux et Roux- La cour de justice de la République-P.U.F.1995 p22 
(4)

 Mathieu, Renoux et Roux- La cour de justice de la République- Precité- p24 
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 مسؤولية الوزراء الجزائية في الجمهورية الرابعة
اا اتتتا،  أنشتتتأ إلتتتى جانتتتب محكمتتتة العتتتدم العليتتتا للتحريتتتر التتتتي تيقتتتى فتتتي مامتاتتتا حتتتتى ان

محكمتتتة العتتتدم العليتتتا التتتتي  97/01/0940بتتتتاريخ الجماوريتتتة الرايعتتتة الصتتتادر دستتتتور 
وقتد  ولكناا لم تجتمع أبتدا ،  97/01/0940جرى تنظيماا وتحديد مااماا يموجب قانون 

ناتتج دستتتور الجماوريتتة ال ال تتة المستتار التتذي ستتلكل نفتتك ناتتج دستتتور الجماوريتتة الرايعتتة 
متتن حيتتث اعتمتتاد مبتتدأ ا تاتتام اإنجليتتزي داألمبيشتتمن ل، يحيتتث ، 0072الصتتادر ستتنة 

صوم المحاكمة لدياا، إ  أن ذلا    تستخلص تيعيتاا للجمعية الو نية، من تشكيلتاا واا
التتتتي تتكتتتون متتتن أعهتتتاا مجلتتتك فتتتي ظتتتل الجماوريتتتة ال ال تتتة المحكمتتتة العليتتتا يعنتتتي أن 

دم العليتتا فتتي ظتتل الجماوريتتة العتتمحكمتتة ذا  هتتي ، الشتتيوخ وياتتيمن علياتتا هتتذا المجلتتك
أدخلتت  عليتتل تعتتديب  ك يتتر   0940ألن تنظتتيم المستتؤولية الجنا يتتة فتتي دستتتور الرايعتتة، 

كون منب  الصلة عن األنظمة السايقة، ف يقا  لاذا الدستور ف ن اختصاص تجعلل يكاد ي
ا التتوزراا أ نتتاهتتو اختيتتاري، ومنحصتتر فتتي الجنايتتا  والجتتنح التتتي يرتكباتتا محكمتتة ال هتتذه

وهذا   ر يك الدولة عن جرم الخيانة العظمىممارسة وظا فام، كما يجوز أيها  محاكمة 
تتمتتا ن  97/00/0940متتن دستتتور الجماوريتتة الرايعتتة الصتتادر فتتي  20المتتاد   عليتتل  صَّ

والجتتنح التتتي يرتكبوناتتا فتتي ممارستتة  نايتتا علتتى " أن التتوزراا مستتؤولون جزا يتتا  عتتن الج
 وظا فام "  

فيعتتود يكاملتتل إلتتى اختصتتاص الجمعيتتة الو نيتتة، فلتتيك لمحكمتتة العليتتا، أمتتا تشتتكيل هتتذه ا
 ألي هي ة أخرى حق اإساام في هذا ا ختيار  

متتن ا أعهتتا اا يحيتتث يكتتون  ل تت ،الجمعيتتة الو نيتتةا المحكمتتة فتتي أعهتتاانتختتاب يجتتري 
فتتي الشتتار نتختتاب ويجتتري هتتذا ا هتتمن أعهتتاا الجمعيتتة وال لتتث اليتتاقي متتن خارجاتتا  

تنتختتبام الجمعيتتة  وهتتي تتكتتون متتن ر تتيك ونتتا بين  انتختتاب الجمعيتتة الو نيتتةمتتن  األوم
لين و ب ين عخرين احتيا يين  و يقتا  لاتذه القواعتد تختتار يأص يا  و ب ين قاه الو نية، 

ب  وعشرين احتيا يا  من بين أعهتا اا وفقتا  للتم يتل النستبي يالجمعية عشرين قاهيا  أص
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  األصتتتليون والعشتتتر  ا حتيتتتا يون اآلختتترون فيعينتتتون متتتن لفحتتتزاب السياستتتية أمتتتا العشتتتر 
 خارج الجمعية  ويتم انتخاب الر يك ونا يل والقها  يأغلبية ال ل ين 

وتنتختتتتب الجمعيتتتتة لجنتتتتة تحقيتتتتق متتتتن برلمتتتتانيين عتتتتددهم ستتتتتة ومعاتتتتم ر تتتتيك وقاهتتتتيان 
يام مستتاعدان ي ين األعلتتى ، كمتتا تنتختتب مم تتل النيايتتة العامتتة ومحتتامالقهتتاا مجلتتك ستتمل 

عاميين اللذين يمكن أن يكونا متن أعهتاا الجمعيتة ويتتولى أحتد المتوظفين أعمتام كاتتب 
 المحكمة 

تهتتع محكمتتة العتتدم العليتتا يتتدها علتتى القهتتية يموجتتب قتترار اتاتتامي مستتتند إلتتى وقتتا ع و 
م فتتي الوصتتف الجرمتتي وفقتتا  للحتتدود التتتي يستتمح باتتتا  محتتدد ، ويكتتون للمحكمتتة أن تعتتدل 

ا العقويتا  التتي يمكتن للمحكمتة أن تفرهتاا، فاتي تلتا المنصتوص القانون الجنا ي، وأم
  ل0دعناا في قوانين العقويا  المرعية اإجراا

 
 

 الفقرة الثالثة:
 مسؤولية الوزراء الجزائية في الجمهورية الخامسة

 
خصص دستور الجماورية الخامسة اليتاب التاستع منتل لمحكمتة العتدم العليتا، وجتاا هتذا 

 الياب في مادتين:
محكمتتة العتتدم العليتتا  تتكتتون متتن أعهتتاا تنتختتبام الجمعيتتة الو نيتتة  تنشتتأ :ل9د07المتتاد 

ومجلك الشيوخ من بين أعها اما يعدد  متساو  لكل  مناما، يعد كل تجديد  عام أو جز ي 
 للمجلسين  تنتخب المحكمة ر يسا  من بين أعها اا 

                                                 
(1)

 Mathieu, Renoux et Roux- La cour de justice de la République-P.U.F.1995 p27 
(2)

Art 67:" Il est institué une Haute cour de justice. 

Elle est compose de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'assemblée 

nationale et par le sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces 

assemblées. Elle élit son président  parmi ses membres. 

Une loi organique fixe la composition de la haute cour, les règles de son fonctionnement 

ainsi que la procédure applicable devant  elle.  
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مة لسير عملاا واألصوم التتي يحدد قانون عهوي تشكيل المحكمة العليا، القواعد المنظ
 تتيع أماماا 

:   يكتون ر تيك الجماوريتة مستؤو   عتتن األعمتام التتي يقتوم باتا فتي مياشتتر  ل0د00المتاد 
ماامتتل، إ  فتتي حالتتة الخيانتتة العظمتتى    يكتتون اتاامتتل بواستت ة المجلستتين يقتترار  موحتتد 

المجلستتتتان  يصتتتتدر بتصتتتتوي  علنتتتتي وياألغلبيتتتتة الم لقتتتتة لفعهتتتتاا التتتتذين يتكتتتتون متتتتنام
 وتجري المحاكمة أمام محكمة العدم العليا 

ا  عتتن األعمتتام التتتي يقومتتون باتتا فتتي مياشتتر  ماتتامام زا يتت"أعهتتاا الحكومتتة مستتؤولون ج
فتتي الوقتت  التتذي ارتكبتت  فيتتل، وت بتتق علتتيام اإجتترااا   والتتتي تشتتكل جنايتتا  أو جنحتتا  

 آمر هد سبمة الدولة المذكور  في الفقر  السايقة وكذلا على شركااهم في حالة الت
وفتتتي الحتتتا   المنصتتتوص علياتتتا فتتتي هتتتذه المتتتاد  تتقيتتتد محكمتتتة العتتتدم العليتتتا بتعريتتتف 
الجنايتتا  والجتتنح وكتتذلا العقويتتا  المحتتدد  لاتتا المنصتتوص علياتتا فتتي القتتوانين الجنا يتتة 

 السارية المفعوم في الوق  الذي ارتكب  فيل" 
 

 وزراءالهيئة القضائية المختصة بمحاكمة ال أواًل:
أن محكمتتة العتتدم ، كتتان التستتاؤم، هتتل 0920متتن دستتتور العتتام 00فتتي ظتتل نتتص المتتاد 
، التتتي يرتكباتتا التتوزراا  رميتتةاألعمتتام الجالمختصتتة يتتالنظر فتتي جميتع العليتا هتتي وحتتدها 

أي جرم أو جنحة يقترفاا الوزراا أ نتاا ممارستة ماتامام  سة وظا فام، وهل أنأ ناا ممار 
م العليتا، متن دون الحاجتة إلتى النظتر فتي متا إذا كانت  متن إختصتاص محكمتة العتدهي 

                                                 
(1)

Art 68:" Le Président de la république n'est résponsable des actes accomplis dans 

l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation 

que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la 

majorité absolue des membres les composant; il est jugé par la haute cour de justice. 

Les membres  du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans 

l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. 

La procédure définis ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leur complices dans le cas de 

complot contre la sureté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la haute cour est 

liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles 

qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les ont été commis". 
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؟ وي ريقة  انيتة هتل اختصتاص محكمتة العتدم العليتا إرتكب  في إ ار صبحياتام أم  
  هو اختصاص تنافسي مع اختصاص القهاا العدلي، أم هو اختصاص حصري؟

، وهتتو متتا فتتي ظتتلل  دستتتوري الجماتتوريتين ال ال تتة والرايعتتة، كتتان هتتذا ا ختصتتاص تنافستتيا  
والتتذي استتتعادتل  00/7/0072متتن القتتانون الدستتتوري تتتاريخ 09يستتتفاد متتن نتتص المتتاد 

، والتتتذي نتتتصَّ علتتتى أنتتتل:" يمكتتتن لمجلتتتك النتتتواب أن يتتتتام 0940متتتن دستتتتور  27المتتتاد 
 Les ministres peuvent etre mis en accusation par la chambre desالتوزراا   " "

députés ل0دختيار وليك اإجيار"وفعل "يمكن" يفيد ا  
إن الصتتياغة الرد يتتة  Desmottesوأمتتا يالنستتية لدستتتور الجماوريتتة الخامستتة، فكمتتا يقتتوم 

لاتتذا الدستتتور،   تستتمح أبتتدا  ياستتتخبص، أي تفستتير  يمكتتن اعتمتتاده، لتتذا تياينتت  اآلراا 
لكلمتتتة فريتتتقإ نظريتتتة ا ختصتتتاص المقيَّتتتد، معتبتتترون أن استتتتعمام المشتتتترع  الفقايتتتة، فأيَّتتتد

تفيتتد اإجيتتار، ذلتتا أنتتل عنتتدما تستتتعمل متتاد  فتتي قتتانون أصتتوم  applicable"م بَّتتق" 
جزا ية، وكان هذا النص م يَّقا  على ف ة معينة متن األشتخاص، فاتذا التنص يفيتد اإلتزام 
ويلغي كل النصتوص الستايقة والمخالفتة لمهتمونل، ي هتال إلتى ذلتا أن المشتترع عنتدما 

ي  يتمتتتع ياستتتقرار، فتت ن  هتتذا التغييتتر لتتيك متتن يتتاب الستتاو أو يغيل تتر صتتياغة نتتص  تقليتتد
  وجعتل هتتذا التتنص الجديتتد متتن ل9دالغفلتة، بتتل ياتتدل يالتأكيتتد إلتى تغييتتر الت بيتتق الستتابق

نظتترا  للشتتروا الصتتارمة التتتي   ،شتتيل مستتتحيل، أمتترا  تحريتتا المستتؤولية الجزا يتتة للتتوزراا
دتصوي  ياألغلبية الم لقة لفعهاا الذين ترعى إتاام الوزراا أمام محكمة العدم العليا 

ستحالة اللجوا إلى المحاكم العادية من جاة أخرى     ل2ديشكلون الغرفتينل من جاة، واا
أو  ل4دبينمتتا أيَّتتد فريتتقإ عختتر نظريتتة توزيتتع ا ختصتتاص بتتين القهتتا ين العتتدلي والسياستتي

حجتتج  أوجبتت   نظريتتة ا ختصتتاص التنافستتي، واستتتند هتتذا الفريتتق فتتي دفاعتتل إلتتى  ب تتة

                                                 
(1)

 Desmottes, Pierre- de la résponsabilité pénale des ministres – Precité- p260. 
(2)

 Desmottes, Pierre- de la résponsabilité pénale des ministres – Precité- p262 
(3 )

 .89، ص1000، مسؤ لية الوز ر  ألول محاكمته، الطبعة األ لى، دان العلم للمال ي ، فتوش، نقوال
(4) 

 Duverger, M- Droit constitutionnel et institutions politiques-4
e
 ed Paris 1959 T2 p662 – 

Cité par Desmottes, Pierre- Precité- p260.  

ٍل خانجة ع  نطاق الدنا الغدامد  المدبهم، بدل أنجدع  M. Prelot أ ضاً كان في هذا االتجاه  الذي أ سو فكرته بحججل

 هذا السب  إلى التطبيق السابق.
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برأيام توزيع ا ختصاص وهذه الحجج مستقا  من ميادئ الديمقرا ية والسوابق الدستورية 
 وأخيرا  غموض النص 

 Mauriceعنتتتد ، هتتتو اختصتتتاص محكمتتتة العتتتدم العليتتتا فيمتتتا ختتتصَّ أعهتتتاا الحكومتتتةو 

Duverger ،  أك ر اتساعا  عما هي عليل يالنسية لر يك الدولة، وهو اختصتاص تنافستي
  فتتيعكك متتا هتتو الحتتام يالنستتية لتتر يك الدولتتة، فتت ن ياإمكتتان ا  حصتتري ا  يك اختصاصتتولتت

مبحقتتتتة أعهتتتتاا الحكومتتتتة أمتتتتام القهتتتتاا العتتتتدلي يالنستتتتية لتتتتذا  األفعتتتتام التتتتتي يجتتتتوز 
  ل0دمحاكمتام ألجلاا أمام محكمة العدم العليا

  ال انيتتة رأى يتتأن الفقتتر  نأيهتتا  نظريتتة ا ختصتتاص التنافستي، حتتي Vedel وتبنتى العميتتد 
تقتتتوم يتتتأن عليتتتة ا تاتتتام ت بتتتق علتتتى التتتوزراا يالنستتتية للجنايتتتا  والجتتتتنح  00متتتن المتتتاد 

  ودتتدوره ل9دالمرتكيتتة أ نتتاا مياشتتر  ماتتامام، ولكتتن التتنص لتتم يقتتل أناتتا وحتتدها التتتي ت بَّتتق
أيها  عن جواز مبحقة أعهاا الحكومة أمام القهتاا العتدلي يالنستية  Hauriouكتب 

   ل2دي يجوز محاكمتام ألجلاا أمام محكمة العدم العليالذا  األفعام الت
ويقتتي هتتذا الموقتتف الفقاتتي  ابتتتا  حتتتى وقتت   قريتتب  متتن تتتاريخ حصتتوم التعتتديل الدستتتوري 

جتتاا فتتي كتتتاب  :" إن الصتتفة الشخصتتية للمتتتام هتتي التتتي  0907  ففتتي العتتام0992لعتتام
ذا القهاا السياسي قا م تحدد اختصاص محكمة العدم العليا، ومن المفيد التذكير يأن ه

على ا ختصاص الشخصي، ألنل   يستت يع أن يحتاكم التر يك إ  عتن جريمتة الخيانتة 
العظمى، وأعهاا الحكومتة عتن الجنايتا  والجتنح المرتكيتة أ نتاا مياشتر  ماتامام، وفيمتا 

                                                                                                                          
Prélot, M- institutions politiques et Droit constitutionnel -2

e
 ed Paris 1961 p681– Cité par 

Desmottes, Pierre- Precité- p260.  
(1)

Duverger, Maurice- Institutions politiques et droit constitutionnel- Thémis 18
é
 éd1985 

Paris- T. II , P437 
(2)

 l'article 68 alinéa2, "dit que la procédure de mise en accusation est applicable aux 

ministres pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leur fonctions, il n edit 

qu'elle leur est seule applicable" . Vedel, Georges – Cours de droit constitutionnel  et des 

institutions politiques, 1960-1961p1157 
(3)

 Hauriou, André- droit constitutionnel  et des institutions politiques- Paris 

Montchrestien, 5
é 

éd p944; de meme sens: Gicquel, Jean et Hauriou, André- droit 

constitutionnel  et des institutions politiques- Paris Montchrestien, 8
é 
éd 1985  p930 . 
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ختتصَّ أعهتتاا الحكومتتة، فتت ن اختصتتاص المحكمتتة هتتو اختيتتاري، حيتتث يمكتتن مبحقتتتام 
  ل0دلعادي"أمام القهاا ا

 
 ثانيًا: موقف القضاء العدلي

فتتتي عاتتتد الجماتتتوريتين ال ال تتتة والرايعتتتة كانتتت  المحكمتتتة العليتتتا هتتتي المختصتتتة يمحاكمتتتة 
، وجتتاا التتوزراا لتتم يكتتن اختصاصتتا  حصتتريا   التتوزراا جزا يتتا   وهتتذا ا ختصتتاص يمحاكمتتة

تع قاعتد  ا ختصتاص لتشتمل وزراا الدولتة أي التوزر  0920دستور العتام اا التذين   ليوسل 
تكيتتة أ نتتاا يحملتتون حقا تتب وزاريتتة  مبيل نتتا  أن التتوزراا مستتؤولون جزا يتتا  عتتن األعمتتام المر 

 ممارستام لوظا فام"  
محكمتتة العليتتا ذا  اختصتتاص الالمتتاد  التياستتا  حتتوم مستتألة متتا إذا كانتت  هتتذه وهتتع  

هتا  وجتود أيحصري أم تنافسي  فدراسة اإجتاادا  الصادر  عن القهاا العتادي أ بتت  
المستؤولية الجنا يتة ألعهتاا الحكومتة أمتام تياين حوم معرفة متا إذا كتان ياإمكتان إ تار  

تت، وو  المحتتاكم العاديتتة د هتتذا التيتتاين بتتين قهتتا  التتدرجتين األولتتى وال انيتتة، التتذين دفعاتتم ج 
الشتتتياب إلتتتى محاكمتتتة التتتوزراا، بينمتتتا هتتتي   محكمتتتة التمييتتتز هتتتذه  حماستتتةالعنفتتتوان و 
واستبدل  العنفوان يالعقبنية، فحجب  اختصتاص القهتاا العتدلي فتي قهتايا اإندفاعة، 

  محاكمة الوزراا
أ يتتتتر  ألوم متتتتر  مستتتتؤولية التتتتوزير جنا يتتتتا  فتتتتي ظتتتتلل  دستتتتتور الجماوريتتتتة الخامستتتتة، فتتتتي 

، التتتي ات ا متت  ب لقا اتتا قنبلتتة علتتى محتتل مشتترويا  روحيتتة فتتي الجزا تتر Boupachaقهتتية
وأحيلت  إلتى المحكمتة  0901القتيض علياتا فتي أوا تل العتام، ألقي 0929في أواخر العام

يشتكوى  Boupachaتقتدَّم   00/2/0901الدا مة للقوا  المسلحة في الجزا تر، ودتتاريخ 
د أحيلتت  شتتكواها إلتتى وقتتل يأناتتا أجبتتر  علتتى ا عتتترال تحتت  هتتغف التعتتذيب  Xهتتد د

ز يموجتتتتتتتتتب قتتتتتتتتترار محكمتتتتتتتتتة التمييتتتتتتتتت Caenمحكمتتتتتتتتتة الدرجتتتتتتتتتة األولتتتتتتتتتى الجزا يتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي 
   02/09/0901تاريخ

                                                 
(1)

 Stéfani, Levasseur, Bouloc- Manuel de procédure pénale- Dalloz 1987, n
o
 408 
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 لب قاهي التحقيق من اإدار  تزويده نسخا  من ملف استجواب  02/2/0900ودتاريخ 
د قاهتتتتي التحقيتتتتق تأكيتتتتد  ليتتتتل متتتتر   انيتتتتة ، فتتتتي الجزا تتتتر Boupachaومحاكمتتتتة    تتتتم جتتتتدَّ

   21/2/0900بتاريخ
اا  بنتت  Ailleretوفتتي أواختتر شتتار حزيتتران رفتتض الحتتاكم العستتكري فتتي الجزا تتر الجنتترام 

وخاصتة  صتور  ،Boupachaتستليم المحكمتة ملتف  Messmerعلى  موافقة وزيتر التدفاع 
  العسكريين الذين حققوا معاا

ووزيتتتتتر   Ailleret الجنتتتتترام يشتتتتتكوى هتتتتتد Boupacha تقتتتتتدَّم  00/09/0900بتتتتتتاريخ
متتن قتتانون العقويتتا   004و 00إلتتى المتتادتين استتتند  هتتذه الشتتكوى ، Messmerالتتدفاع 

المتتتتتذنبين، والمستتتتتاك يالحريتتتتتا  الفرديتتتتتة والحقتتتتتوق المدنيتتتتتة إخفتتتتتاا  التتتتتتي تعاقتتتتتب علتتتتتى
 للموا نين،      

م وزيتتر التتدفاع يب حتتة جوابيتتة علتتى هتتذا اإدعتتاا مصتترا  علتتى رفهتتل تستتليم المحكمتتة  تقتتدَّ
  ، ألنل   يريد أن ينشتي ستايقة خ يتر Boupachaصورا  للعسكريين المتامين بتعذيب  

إ تتتار  شتتتباا  غيتتتر مبتتترر  تمتتتك  متتتن عواقتتتب  لعستتتكريينا وهتتتو، أي التتتوزير، يتتتدافع عتتتن
  اميشرف

أصتتتتتدر قاهتتتتتي التحقيتتتتتق قتتتتترارا  ردَّ يموجيتتتتتل هتتتتتذه الشتتتتتكوى لعتتتتتدم  01/9/0909ودتتتتتتاريخ
متتتتن قتتتتانون القهتتتتاا  099و 20فتتتت ن المتتتتادتين Ailleretالصتتتتبحية، فيالنستتتتية للجنتتتترام 

القهتتتتاا  متتتتامأالعستتتتكري تمنعتتتتان متتتتن مقاهتتتتاتل عتتتتن األفعتتتتام المتصتتتتلة بخدمتتتتتل ستتتتوى 
العسكري، وهو متن ناحيتة  انيتة لتم يشتترا متع وزيتر التدفاع فتي جترم  يتعلَّتق يتأمن الدولتة 

المختصتة حصتريا  محكمتة وهتي ال عليتا،عتدم الالليكون من الجا ز مقاهاتل أمتام محكمتة 
 يمحاكمة الوزراا جنا يا  

متتن  00متتاد رأى قاهتتي التحقيتتق أن الفقتتر  ال انيتتة متتن الMessmer وأمتا يالنستتية للتتوزير
 الدستور تع ي ا ختصاص الحصري لمحكمة العدم العليا يمحاكمة الوزراا جنا يا   
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م  يمراجعة است نافية هتده، إ  أن هتذه المراجعتة  Boupachaلم تقتنع  باذا القرار فتقدَّ
 99/2/0909تتتتتاريخ 290و 297أصتتتتيح  بتتتتدون موهتتتتوع يعتتتتد صتتتتدور المراستتتتيم رقتتتتم

  ل0دعن الجرا م الحاصلة في الجزا روالمتعلقة يمنح العفو الخاص 
 
 محاكم األساس واعتماد نظرية توزيع االختصاص-1

يقصتد بتعبيتتر محتتاكم األستاك، يأناتتا المحتتاكم التتي تنظتتر فتتي أستاك أو موهتتوع النتتزاع، 
وهتتي محكمتتتي الدرجتتة األولتتى وال انيتتة دالبدايتتة وا ستتت نالل، بينمتتا ي  لتتق تعبيتتر محكمتتة 

ييتتز، اعتمتتد  محتتاكم األستتاك عنتتد فصتتلاا فتتي قهتتايا تتعلتتق القتتانون علتتى محكمتتة التم
يمسؤولية الوزراا الجنا ية، مبدأ تقسيم األفعام وفقا  لنظرية العمل المنفصل عتن الوظيفتة 

  ل9دوالعمل المتصل يالوظيفة، كما يجري تعريفاا في القانون اإداري 
بتترد التتدعوى  عامتتة، خبفتا  ل لتتب النيايتتة القهتت  محكمتتة جتتنح يتتاريك، Freyففتي قهتتية 

يوصل إلى التحليل   00أن الغموض الذي يكتنف نص الماد معتبر   لعدم ا ختصاص، 
 S'analyse"العليا هو امكانية أك ر مما هو واجب"العدم محكمة التالي:  أن اختصاص 

Plutot en une possibilité qu'en une obligation  وأنتتل إذا أراد واهتتعو دستتتور
التنص علتى ا ختصتاص الحصتري و الوارد  في الدساتير السايقة،  نقض الميادئ 0920

، كمتتا فعتتل ذلتتا يالنستتية لتتر يك للمحكمتتة العليتتا، لكتتان أشتتار إلتتى ذلتتا يصتتور  صتتريحة
   ل2د الجماورية 

م  النيايتتتة العامتتتة ي لتتتب استتتت نال هتتتذا الحكتتتم، فأصتتتدر   قتتترارا   محكمتتتة ا ستتتت نال تقتتتدَّ
ناتتتتتا استتتتتتبدل  ا ستتتتتناد القتتتتتانوني للحكم،متتتتتن مبتتتتتدأ ولك، البتتتتتدا يالحكتتتتتم أيَّتتتتتد  يموجيتتتتتل 

ل، فاتتذه Compétence partagéeا ختصتتاص التنافستتي، إلتتى مبتتدأ توزيتتع ا ختصتتاصد
 99/7/0000متتتن قتتتانون  0-40القهتتتية تتعلتتتق بجتتترم القتتتذل، وهتتتي تستتتتند إلتتتى المتتتاد 

                                                 
(1)

 Kamto, M- La responsabilité pénale des ministres sous la V
e
 république- R.D.P. 1991 

p1256 et suite 
(2)

 Voir: Hubert, Charles- Actes détachables et actes rattachables en droit administratif 

Français- Paris- L.G.D.J.1968 
(3)

 Trib. Corr. De la seine (17
e
 ch.) 18 avril 1962- Colonel de Blignières c/ Frey- Gaz. 

Palais 1962. 2. p84 
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المتعلتتق يحريتتة الصتتحافة، والتتتي تتتنص علتتى أن القتتذل الموجتتل يحتتق أحتتد األفتتراد، فتت ن 
لمبحقتة   تتتتم  إ  بنتاا  علتتى شتتكوى شخصتية متتن ال تترل الماتان،  رأ  المحكمتتة يتتأن ا

التحليل المن قي يفرض، في ظلل  عدم است اعة األفراد المتهررين من جترم القتذل متن 
اإدعاا على الوزير المرتكب لاذا الجرم أمام محكمة العدم العليتا، فت ن المحتاكم العاديتة 

    ل0د لنوع من الجرا م تكون مختصة بنظر هذا ا
أصتتتيح فقاتتتا ، ألنتتتل أوجتتتد نوعتتتا  متتتن   Freyيتتتأن قتتترار   Kamtoوحتتتوم هتتتذا الحكتتتم يقتتتوم 

 Infractionل والجترا م المتصتلة دInfraction détachableالتمييتز بتين الجترا م المنفصتلة د

rattachable ل، ووفقتتتا  لاتتتذا التقستتتيم، فتتت ن كتتتل الجتتترا م المتصتتتلة أو غيتتتر المنفصتتتلة عتتتن
الوظيفتتة الوزاريتتة، ف ناتتا تكتتون خاهتتعة  ختصتتاص محكمتتة العتتدم العليتتا، ويتتالعكك متتن 
ذلتتتا، فتتت ن كتتتل الجتتترا م المنفصتتتلة أو غيتتتر المتصتتتلة يالوظيفتتتة الوزاريتتتة تكتتتون خاهتتتعة 

ويموجتتب تقنيتتة اتصتتالية وانفصتتالية الجتترا م التتتي يرتكباتتا     ختصتتاص القهتتاا العتتادي
جاتتة القهتتاا المختصتتة، وأمتتا يالنستتية للقتتانون  التوزير، فتت ن وجتتل الختتبل هتتو فقتتف حتتوم

  ل9دالم بَّق فاو القانون الجنا ي، ومبدأ شرعية الجرا م والعقويا 
والحكتتم المبتتدأي ال تتاني التتذي أختتذ بنظريتتة العمتتل الجزا تتي المنفصتتل عتتن العمتتل التتوزاري، 

ة ، وهتذه القهتية هتي األولتى فتي الجماوريتة الخامستGaston Defferre كان  في قهية 
يتهتمَّن إدانتة وزيتر  وفتي الوقتا ع أنتل  ،التي تنتاي يحكم  يصدره القهاا الجزا ي العادي

ذل يحتتق جتتاا شتتيراا فتتي يالستتب والقتت Gaston Defferreعنتتدما تعتترَّض وزيتتر الدولتتة 
 حكمة الجنحية في ياريك  قاهاه هذا األخير أمام الم ،0909العام

 Defferre حاكم العادية، معتبترا  يتأن الستيدرد القهاا دفع وزير الدولة يعدم صبحية الم
العهو في الجااز الحكومي، لم يكن موجودا  في ممارسة وظا فل، وكذلا أيها  لتم يكتن 

هتتذه البنتتااا  القانونيتتة رغيتتة القهتتا   أظاتتر   و ل2دبنشتتا ل التتوزاري  متصتتب  هتتذا العمتتل 

                                                 
(1)

  C.A. Paris 20 juin 1962- Colonel de Blignières c/ Frey- Gaz. Palais 1962. 2. p85 
(2)

 Kamto, M- La responsabilité pénale des ministres sous la V
e
 république- Precité p1260 

(3)
  Trib. Corr. de Paris (17

e
 ch.) 14 mars 1982- J. Chirac c/ Gaston Defferre - Gaz. Palais 

1982. 1. p168 
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لا أمتتتام اإدعتتتاا العتتتدليين فتتتي نتتتزع التستتتييك عتتتن محاكمتتتة التتتوزراا جنا يتتتا ، ستتتامحة  بتتتذ
 الشخصي لف رال أمام هذه المحاكم  

هكتتذا نكتتون أمتتام نظريتتة حقيقيتتة للتنتتافك علتتى ا ختصتتاص بتتين جاتتتي القهتتاا العتتدلي 
عملتتت  جاتتتا  القهتتتاا العتتتدلي علتتتى خلتتتق معيتتتار الوظيفتتتة يعتتتد أن والمجلتتتك األعلتتتى، 

علنتون عتدم ، فت ن قهتا  األستاك كتانوا يDefferre وعلى العكتك متن حكتم   ل0دوالتناسب
ل بوظيفتل الوزارية     ل9داختصاصام فيما إذا كان الفعل المجرَّم متصل 

 
 
 معنى الواجبات الوظيفيةتحديد ة في يلاشكاإل-2

إن التمييتتز التتدقيق بتتين جتترا م منفصتتلة وجتترا م متصتتلة يالوظيفتتة الوزاريتتة، لتتيك لاتتا متتن 
همون ومدى واجيا  الوزير فا د  حتى نظرية إ  إذا كان هناا يصور  مسيقة تعريفا  لم

تتد  لمعنتتى الواجيتتا  الوظيفيتتة  ففتتي  الوظيفيتتة  فقهتتا  األستتاك لتتم ي بتتتوا علتتى معيتتار  موحَّ
أقدم على توجيتل إهانتة فتي ختبم  وزير الداخلية التي تتلخص وقا عاا يأن ، Freyقهية 

فت ن  م مم لتي الصتحف الفرنستية واألجنبيتة، مؤتمر صحفي عقده في وزار  الداخلية، وأما
عناصتتر المكتتان دداختتل حتترم وزار  الداخليتتةل والواقعتتة دالمتتؤتمر الصتتحفيل التتتي حصتتل  
في ظلاا جريمة القدو والذم، كلاا توصل بدون أدنى شتا إلتى أن هتذه الجريمتة حصتل  
أ ناا قيام التوزير بواجياتتل الوظيفيتة  ورغتم ذلتا فت ن محكمتة الدرجتة األولتى قهت  يأناتا 

 وقد أيدتاا محكمة ا ست نال في حكماا   ،Frey اخليةمختصة لمحاكمة وزير الد
، ف ن وزير الداخلية ارتكب جرم القدو والذم يحق ر يك الجماورية Defferreوفي قهية 

هتمن التحهتيرا  لبنتخايتا   Marseilleجاا شيراا خبم اجتماع عتام للنتاخبين فتي 
الداخليتتة، إ  أن محكمتتة المحليتتة  ورغتتم أن التحهتتيرا  ا نتخابيتتة هتتي متتن ماتتام وزار  

                                                 
(1)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité p745 
(2)

 Voir lea arrets cité par: Kamto- Precité p1264 
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ارتكتتتتب هتتتتذا الجتتتتترم ختتتتارج إ تتتتار ماامتتتتتل  Defferreجتتتتنح يتتتتاريك قهتتتت  يتتتتتأن التتتتوزير 
  ل0دالوزارية

أنتتل يشتتكل ل  0/9/0902قهتت  محكمتتة ا ستتت نال فتتي حكماتتا تتتاريخ Raliteوفتتي قهتتية
فعتتب  متختتذا  فتتي إ تتار الوظيفتتة الوزاريتتة كتتل تصتتريح أو قتترار أو اقتتتراو تحتت  أي صتتور  

 عن ظرول الزمان والمكان التي حصل  فياا، وترتيف يصور  مياشتر  أو غيتر واستقب   
مياشتتتتر  هتتتتمن الصتتتتبحيا  الوزاريتتتتة للتتتتذي اتختتتتذها، وتتتتتدخل فتتتتي ا ختصتتتتاص اإداري 

   ل9دالوزار  التي يرأسااأو  لإلدار  المعنية
رها قهتا  محتاكم األستاك، فتتالو  وزير الحقيقتة إن األمتور لتم تكتن باتذه اليستا ة كمتا تصتوَّ

من عامة الشعب، ولاذا السبب ف ن وهع الحدود بين او عدا عن كونل رجب  سياسيا ، ف
صتتتتتفتل الرستتتتتمية أو العامتتتتتة، ودتتتتتين صتتتتتفتل كمتتتتتوا ن  عتتتتتادي، أو بتتتتتين وظيفتتتتتتل الوزاريتتتتتة 

،  هتتو أمتترإ صتتعب التحقتتق، إن لتتم نقتتل أنتتل شتتيل ةوتصتترفاتل اليوميتتة فتتي حياتتتل الخاصتت
 ،ب عتن تستاؤميل، وذلا ألن أحدا    يست يع أن يجQuasi inexistanteمستحيل الوجودد

متتتى يتوقَّتتف التتوزير عتتن التصتترل كتتوزير، فمتت ب ، إذا أ لتتق التتوزير تصتتريحا  فتتي منزلتتل 
وختتتبم الع لتتتة األستتتبوعية، أو إذا أدلتتتى يحتتتديث إذاعتتتي أوتلفزيتتتوني ختتتارج التتتوزار  ويعتتتد 

  ل2دأم كشتخص  عتادي؟العاشر  ليب ، فال يدخل هتذا الحتديث هتمن إ تار عملتل كتوزير 
وحتتتى حتتارج إ تتار جتترا م القتتدو والتتذم، فتت ن اإشتتكالية تيقتتى قا متتة، فمتت ب  حتتوادث الستتير 

صتتاص القهتتاا العتتادي، ولكتتن علتتى فتترض أن وزيتترا  صتتدم أحتتد خصتتومل تاخمتتن هتتي 
بوظيفتتل  متصتل   جترم  ل ا  رتكيمالسياسيين، أو أحد أعهاا الحكومة الذي يكره، فانا يكون 

إن هتتذه األستت لة الم روحتتتة، تتتدم  علتتى مقتتدار صتتتعوية الفصتتل بتتين جريمتتتة   ل4دالوزاريتتة

                                                 
(1)

 Kamto, M- La responsabilité pénale des ministres sous la V
e
 république- Precité- p1265 

(2))
Ibid. p1266 

(3
 

 )
أقوم  ز ر الواخلية سليمان فرنجية على عقو مدؤتمراي لدحفية حدول القضدا ا السياسدية  18/8/1002فمثالً بتان   

فدي قر دة بنادعي فدي قضداء زغرتدا،  خدانج إطدان الدوزانة. فدإن هددذا  تادكيل الدوزانة  العمليدة االنتخابيدة، فدي منزلده 

نه م  مواضيع هو م  لل  مهدام  ز در الواخليدة، حتدى  لدو كدان هدذا المدؤتمر منعقدواً فدي  المؤتمر الصحفي بما  تضمس

منزله الخاص. فالمكان  الزمان ليسا م  العنالر التي تساعو على تحو و العمل الوظيفي.
 

(4)
Kamto, M- La responsabilité pénale des ministres sous la V

e
 république- Precité- p1266 



87 

 

متصلة يالوظيفة الوزارية وأخرى منفصلة عناا، كما أن األحكام الصادر  عن المحاكم لم 
 تتهمن يصور  قا عة المعيار الذي يعتمد في تحديد معنى الواجيا  الوظيفية  

في التفنن ياليحث عن العمل المنفصل  بل أك ر من ذلا ذهب  محكمة ا ست نال يعيدا  
ة مهتتتمون خ تتتاب التتتوزير،  تتتعتتتن الوظيفتتتة الوزاريتتتة، حيتتتث عملتتت  المحكمتتتة علتتتى تجز 

فاعتبر  أن الجزا األوم من النص يدخل همن إ ار ممارسة الوزير لوظيفتل الوزاريتة، 
بينما الجزا ال اني من النص هو جدم شخصي حوم وقتا ع مختلفتة عتن تلتا التوارد  فتي 

جتتتتزا األوم، وتشتتتتكل ل يالتتتتتالي فعتتتتل القتتتتدو  غيتتتتر المتتتترتيف يالوظيفتتتتة الوزاريتتتتة  واستتتتند  ال
تتتر إ  أن كتتتل وزيتتتر  00المحكمتتتة قرارهتتتا إلتتتى المتتتاد  متتتن الدستتتتور التتتتي   يمكتتتن أن تفسَّ

يشتتارا فتتي رستتم السياستتة العامتتة لفمتتة، وأن األحاديتتث التتتي يتتدلي باتتا تتتدخل فتتي إ تتار 
لق يالحيتا  السياستية للتيبد، ومتن هتذا المن لتق نستت يع أن وظيفتل الوزارية إذا كان  تتع

نعرل، وفي كل حالة، فيمتا إذا كتان الجترم الحاصتل متن ختبم كتبم التوزير، متصتب  أم 
    ل0د  بوظيفة الوزير األساسية ودنشاا الحكومة يشكل  عام

 
 موقف محكمة التمييز الجزائية-3

تك  محكمتة تين األولتى وال انيتة الجنا يتةفي مقابل الموقف الذي تبنتل محاكم الدرج ، تمسَّ
 العليتتتاالعتتتدم محكمتتتة يمبتتتدأ ا ختصتتتاص الحصتتتري لالتمييتتتز، وفقتتتا   جتاادهتتتا المستتتتقر، 

المبحقتتة، محكمتتة التمييتتز أي لتت    Blignières  ففتتي قهتتية مامتتا كانتت   بيعتتة الجتترم
ام القهاا العدلي تمنع تحريا الدعوى العامة أو التقدم يشكوى أم 00وحكم  يأن الماد 

يصتور  عامتتة وم لقتة ودون تمييتتز بتين جتتنح وجنايتا   المتتا أن المتتام فياتتا هتو عهتتو 
   ل9دفي الحكومة أ ناا ممارسة وظيفتل

                                                 
(1)

 C.A. de Paris, 11
e
 ch. Lang/ Pasqua (inédit)- Cité par: Kamto, M- La responsabilité 

pénale des ministres sous la V
e
 république- Precité- p1267 

(2)
 L'art.68 qui excluent pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre 

en mouvement l'action publique et dont saisir les juridictions répressives ordinaires, sont 

d'ordre general et absolu, qu'elles s'appliquent,sans distinction, à toute les infractions 

criminelles ou délictuelles  dont aurait pu se rendre coupable un membre du 

gouvernement dans l'exercice de ses functions. 

Cass. Crim- 14 mars 1963- Frey c/ Colonel de Blignières- Bull. Crim 1963 n
o
 122 p244 
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أخذ  هتذه المحكمتة باتذا ا تجتاه المتشتدد يحصتر اختصتاص محاكمتة التوزراا يمحكمتة 
لفقتتتر  ال انيتتتة متتتن العتتتدم العليتتتا، واستتتتند  فتتتي اعتمتتتاد هتتتذا التتترأي، متتتن ختتتبم ع فاتتتا ا

على الفقتر  األولتى متن هتذه المتاد ، والتتي خلصت  متن خبلاتا إلتى أن التوزراا  00الماد 
مسؤولون جنا يا  عن الجنايا  والجنح الحاصلة أ ناا مياشر  ماتامام، وتجتري مبحقتتام 
ومحتتاكمتام هتتمن نفتتك الشتتروا ودتتذا  األصتتوم التتتي تتيتتع عنتتد محاكمتتة ر تتيك الدولتتة 

جتترم الخيانتتة العظمتتى، وهتتذا متتا يستتتفاد منتتل أن التتوزير   يمكتتن اتاامتتل إ   عنتتد ارتكايتتل
يموجتتب قتترار يتختتذه المجلستتين التشتتريعيين، وحيتتث أن قواعتتد توزيتتع ا ختصتتاص تتعلتتق 
يالنظتتام العتتام وأن التتنص التتذي يستتتيعد اختصتتاص النيايتتة العامتتة أو األفتتراد فتتي تحريتتا 

الجزا تتي العتتادي، فتت ن هتتذا التتنص يكتتون واجتتب التتدعوى العامتتة أو اإدعتتاا أمتتام القهتتاا 
الت بيق بدون أي تمييز بتين جترا م جنا يتة أو جنحيتة التتي يمكتن أن يرتكباتا عهتوا  فتي 

   ل0دالحكومة في ممارسة وظا فل
والتذي لتم تصتدر Blignières هتذا القترار المبتد ي الصتادر عتن محكمتة التمييتز فتي قهتية

صتتدر عتتن محكمتتة عنتتدما  0900فتتي العتتام تأكيتتده أ عيتتد  ،ل9دمحكمتتة التمييتتز متتا يخالفتتل
حدد  يموجيل ويصور  دقيقة مفاوم العمل الوزاري، فرأ   Raliteفي قهية التمييز قرارا  

ليس  متن صتلب ماامتل رغم أناا أن أقوام الوزير التي يدلي باا في سياق حوار متلفز، 
اعتيارهتا أناتا حاصتلة ختارج  من األمور السياسية التي تام  البلتد، و  يمكتن هياإدارية، 

الوزير ، ذلا أن الوزير في كل ظاتور  عتام يكتون ممت ب  للحكومتة، فتإ ار ماامل الوزارية
ن إبتداا رأيتل و ، العامتة فتي الدولتةسياستة المن الدستتور يشتارا فتي رستم  91وفقا  للماد   اا

 ،ةالبلديتت  اا نتخايتتاألحكتتام القهتتا ية التتتي أصتتدرتاا المحتتاكم اإداريتتة فتتي نزاعتتا  فتتي 
   ل2ديدخل في إ ار ممارستل لوظيفتل الوزارية

                                                 
(1)

 Cour de cassation, crim 7 juin 1963 Marçais et Lauriol, D1964 Sommaire p35. 
(2)

 Voir: Kamto, M- La responsabilité pénale des ministres sous la V
e
 république- Precité- 

p1269 
(3)

 Cass. Crim. 28 mai 1986- J. Ralite c/ Association professionnelle des magistrats- Bull. 

Crim1986 n
o
152 p461-464 
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وتدم  هذه الحي ية، بدون أدنى شا، على تسييك المسؤولية الجزا ية ألعهتاا الحكومتة، 
من الدستور الفرنسي هي في هذا المجام شديد  الوهتوو  وهتي إذا كانت  قتد  91والماد 

السياستتتية للحكومتتتة ولتتتيك  تحتتتد   عتتتن المستتتؤولية، ف نمتتتا هتتتي تتحتتتدث عتتتن المستتتؤولية
   ىألعهاا الحكومة كل  على حد

، خاصتة  لجاتة أن إقتدام التوزير علتى التعترض للقهتاا، يشتكل ل  كان هتذا الحكتم محتل نقتد 
  وفتتي مقابتتل هتتذا النقتتد، و جتتد متتن يتتدافع عتتن ل0دتعتتديا  علتتى مبتتدأ الفصتتل بتتين الستتل ا 

ة السياستية للوظتا ف الوزاريتة موقف محكمة التمييز، مستندين في دفاعام إلى أن ال بيع
هتتتي غيتتتر منفصتتتلة عتتتن الشتتتخص التتتذي يقتتتوم باتتتا، فمنتتتذ لحظتتتة تتتتولي الشتتتخص لماامتتتل 

لصتتفة السياستتية، اكتتل األفعتتام التتتي يقتتوم باتتا، مامتتا كتتان موهتتوعاا،  ل تكتتون الوزاريتتة، 
  ل9دوهي كذلا لو كان هذا الوزير يتصرَّل كشخص  عادي

عتتتر اهتمامتتتا  لنظريتتتة العمتتتل رنستتتية، أناتتتا لتتتم ت  ويستتتتخلص متتتن قتتترارا  محكمتتتة التمييتتتز الف
حاجتة للتمييتز بتين عمتل مرتكتب فتي متن المنفصل عن الوظيفة الوزاريتة، ولتم يعتد هنتاا 

الوظيفتة  ففتي جميتع  هإ ار ممارسة الوظيفة الوزارية وعخر حاصل يمعرض ممارستة هتذ
  ل2دالحا   ف ن المحاكم الجزا ية غير مختصة يمبحقة الوزير

 
 أمامها الدعاوى المثارة و :  محكمة العدل العلياثالثًا

 

تت   ،0920متتن دستتتور  07المتتاد  ذكرنتتا فتتي بدايتتة هتتذه الفقتتر ، أن  علتتى أن يصتتدر نصَّ
 قانون خاص يشأن تكوين المحكمة وقواعد تسيير أعمالاا واإجرااا  التتي تتيتع أماماتا 

، المتعلتتق 0929 /0/ 9تتتاريخ  0/29رقتتمالتشتتريعي صتتدر األمتتر  اتتذا التتنص،وت بيقتتا  ل
تشكيلة المحكمة عقيا ، تعترض  وكان   بتنظيم هذه المحكمة، وأصوم المحاكمة لدياا

و يلة الدورا  التشريعية ال انية وال ال ة والرايعتة، امتنعت   0900ولغاية 0970ففي العام

                                                 
(1)

 Jeandidier,W- L'irresonsabilité d'un ministre, J.C.P.1987,I,3267 
(2)

 Chambon- note sur Cass. Crim. 28 mai 1986- J. Ralite c/ Association professionnelle 

des magistrats -J.C.P.1987,II,20734 
(3)

 Kamto,M- La responsabilité pénale des ministres sous la V
e
 république- Precité- p1269 
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الجمعيتة الو نيتتة عتن انتختتاب النتواب األعهتتاا فتي محكمتتة العتدم العليتتا  وكتذلا األمتتر 
األصتتتتتيلين فتتتتتي  09ستتتتتية لمجلتتتتتك الشتتتتتيوخ، التتتتتذي لتتتتتم ينتختتتتتب كامتتتتتل األعهتتتتتاا التتتتتتيالن

 0974، 0902، وكتتتتتذلا لتتتتتم يستتتتتمل  األعهتتتتتاا ا حتيتتتتتا يين فتتتتتي األعتتتتتوام 0977العتتتتتام
   ل0د0901و

ق بل تتتمتتتا يميل تتتز محكمتتتة العتتتدم العليتتتا فتتتي ظتتتل الجماوريتتتة الخامستتتة، هتتتي أناتتتا كانتتت  ت 
فعتتام الجرميتتة  وتظاتتر هتتذه الخصوصتتية األصتتوم الجزا يتتة فتتي مبحقتتة التتوزراا عتتن األ

القهتتا ية متتن ختتبم لجنتتة التحقيتتق والمتتدعي العتتام وكاتتتب المحكمتتة، واألصتتوم الم يَّقتتة 
 أماماا 

 
 
 

نظتتام محكمتتة العتتدم العليتتا، تتتتألف  لجنتتة التحقيتتق التايعتتة لمحكمتتة متتن  09وفقتتا  للمتتاد 
بتين قهتا   اختيتارهم متن العدم العليا من خمسة أعهاا أصتيلين وا نتين احتيتا يين، يتتم  

ويكون ر يك لجنة التحقيق هتو أحتد القهتا  األصتيلين فتي هتذه اللجنتة   ،محكمة النقض
  ل9دوتتمتع لجنة التحقيق ياستقبلية تامة في أداا عملاا

وكمتتا هتتو الحتتام يالنستتية للجنتتة التحقيتتق، فتت ن النيايتتة العامتتة لتتدى محكمتتة العتتدم العليتتا، 
ن متن المحتامين العتامين يوم واا نتاأل ي العتاممحتامييتزي يعاونتل اليتو ها النا ب العتام التم

التشتتتريعي متتتن األمتتتر  04وتتتتنص المتتتاد   تمييتتتز يختتتتارهم النا تتتب العتتتام  لتتتدى محكمتتتة ال
فتتي تتتب اكمحكمتتة التمييتتز هتتو الر تتيك قلتتم علتتى أن يكتتون  0929/ 0/ 9الصتتادر فتتي 

اتام بيانتا  يا تاامتا  واألفعتام ويلتزم هتذا القتانون يتهتمين قترار ا ت  العدم العليا محكمة
  المعاقب علياا واإشار  إلى النصوص القانونية التي يستند إلياا ا تاام 

 
 آلية االتهام -ا
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نوعا  جديدا  من الحصانة للوزراا حين تشتدد فتي شتروا تحريتا هتذه  0920أنشأ دستور 
 ى أستياب حقيقيتتة مبنيتة علتالغيتتر  المستؤولية بتدعوى حمايتة التتوزراا متن ك تر  ا تاامتا 

بواستتتت ة  علتتتتى ا تاتتتتاممتتتتن الدستتتتتور يجتتتتب أن يتتتتتم التصتتتتوي   00ف يقتتتتا  لتتتتنص المتتتتاد  
المجلسين يقرار  موحد يصدر بتصوي  علني وياألغلبية الم لقة لفعهتاا التذين يتكتون 

 منام المجلسان 
وتحسب تلتا األغلبيتة يالنستية لجميتع أعهتاا كتل مجلتك ويتدخل فتي عتدادهم األعهتاا 

والمحرومين من ممارسة حقوق العهوية ألي سبب  كما يدخل أإجازا  ن على الحاصلي
 ،في عدادهم أيها  األعهاا البرلمانيين الذين انتخبوا كأعهاا فتي محكمتة العتدم العليتا

رغم أنام باتذه الصتفة لتيك لاتم الحتق فتي المشتاركة   فتي المناقشتا  و  فتي التصتوي  
ودتتذلا لتتم تعتتد  9/0/0929يعي الصتتادر بتتتاريخ التشتتر متتن األمتتر  09 يقتتا  لتتنص المتتاد  

 نسية األغلبية م لقة بل أغلبية خاصة وأغلبية تقوية ومعاونة للحكومة 
قتدام الجمعية الو نية شرو ا  أخرى جعلت  اإ نظاموما يعدها من  022وأهاف  المواد 

أستماا على تحريا المسؤولية أمرا  في غاية الصعوية  فاي لم تكتف يالشروا المتعلقتة ي
ص األفعتتتام المستتتبية للمستتتؤولية والنصتتتوص التتتتي علتتتى أساستتتاا ستتتيقام يلختتتتالمتامتتتين و 

ا تاتتام، بتتل وهتتع  إجتترااا  جديتتد  وهتتي: أن يوقتتع علتتى  لتتب تحريتتا ا تاتتام "عشتتر 
نتتتواب علتتتى األقتتتل"  تتتم تنتختتتب لجنتتتة متتتن خمستتتة عشتتتر عهتتتوا  لفحتتتص ال لتتتب وتكتتتون 

مقترر اللجنتتة،  ي ع تى الكتبم إلتتىنيتتة أي المناقشتة بتنفك أستتلوب مناقشتة الحصتانة البرلما
الحكومتتة، األعهتتاا المعنيتتون دمقتتدمو ال لتتبل أو أحتتد أعهتتاا الجمعيتتة الو نيتتة ممتت ب  

  ل0دعنام، عهو مؤيد لل لب، عهو معارض لل لب
 
 إحالة االتهام أمام لجنة التحقيق-2
ل إلى أحتد أعهتاا الحكومتة، ا تاام إن  ة المتامتين أمتام   يتؤدي إ  إلتى إحالتالذي يوجَّ

 ألصتتتوملجنتتتة التحقيتتتق قواعتتتد قتتتانون ا وت بل تتتق لجنتتتة التحقيتتتق المؤلفتتتة متتتن قهتتتا  فقتتتف 
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من نظتام محكمتة العتدم العليتا، يتأن لجنتة التحقيتق تقتوم  94، حيث نصَّ  الماد  يةزاالج
ق اإجتترااا  المنصتتوص عناتتا فتتي  بل تتتيكتتل متتا تتتراه هتتروريا  متتن أجتتل جتتبا الحقيقتتة، و 

 الجزا ية، يصور  خاصة الهمانا  المتعلقة يحق الدفاع  قانون األصوم
تقرر تتخذ قرارا  إما ب حالة الوزير إلى المحكمة العليا أو ويعد انتااا اللجنة من تحقيقاتاا 

/ 0/ 9بتتاريخالصتادر التشتريعي من األمتر  90لماد  إقامة الدعوى، ووفقا  لوجل يأن   
ستيما ترتتأي التكييتف القتانوني لففعتام التتي علتى ، ف ن للجنة التحقيق أن تبتيل ن ح0929

د فتي قترار ا تاتام   تدل  أساساا جترى اتاتام التوزير، دون أن تكتون ملزمتة يتالتكييف التذي ح 
ويكتتتون تكييفاتتتا لاتتتذه األفعتتتام مستتتتندا  فقتتتف إلتتتى أحكتتتام قتتتانون العقويتتتا ، ويعتتتد تكييتتتف 

ر فيمتا إذا كتان متن و  جتل  إحالتة المتتام أمتام محكمتتة الوقتا ع، فت ن للجنتة التحقيتق أن تقترل 
ل، فتستت يع هتذه اللجنتة أن تترفض إحالتة التوزير 90العدم العليا دالفقر  الرايعة من الماد 

التشتريعيين، وذلتا المجلستين المتام أمام ه ية الحكم، رغم أن قرار ا تاام قد صدر عن 
   ل0دني سليمفي الحالة التي ترى فياا أن قرار ا تاام غير مستند  إلى أساك قانو 

 
 محكمة العدل العليا المحاكمة أمام  -3
شتتتتر قاهتتتتيا  وأ نتتتتي ع ا  يمتتتتن أردعتتتتة وعشتتتترين قاهتتتتيا  أصتتتتلالعتتتتدم العليتتتتا تشتتتتكل محكمتتتتة ت

عنتتتد كتتتل بتتتدا و يتتتة جديتتتد   الجمعيتتتة الو نيتتتة احتيا يتتتا ، يتتتتم انتختتتاب نصتتتفام متتتن قبتتتل
روا، يعتد كتل هتمن ذا  الشتمجلتك الشتيوخ للجمعية الو نية، وينتختب نصتفام اآلختر 

فتور انتختاب النتواب والشتيوخ أعهتااا  فتي محكمتة العتدم و تجديد جز ي لمجلتك الشتيوخ  
    فام في المجلك الذي ينتمون إليليتوقفون عن ممارسة وظاالعليا ف نام 

القواعد المنصوص علياا وت بَّق أمام هذه المحكمة في كل ما لم يرد عليل نص خاص، 
العتتدم محكمتتة تصتتدر  ،علنيتتةالم يتتاب المناقشتتة اقفتتإيعتتد و   يتتة زاالجاألصتتوم فتتي قتتانون 

 غير قابل لل عن   يا ست نال و  يالنقض  ا  ناا ي حكماا الذي يكون العليا 
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يتاحترام مبتدأ شترعية ، ف ناتا تكتون ملزمتة العليتا أحتد التوزرااالعتدم محكمتة وعندما تحاكم 
لمنصتتتوص علياتتتا فتتتي القتتتانون ألفعتتتام اافاتتتي   تستتتت يع تجتتتريم إ   ،لجتتترا م والعقويتتتا ا

وفتتتي نفتتتك الوقتتت  تلتتتتزم بت بيتتتق العقويتتتا  المقتتترر  فتتتي ذلتتتا القتتتانون لتلتتتا  –الجنتتتا ي 
   ل0د00، وهذا ما أوجبتل الفقر  األخير  من الماد الجرا م

ورغتتتم وجتتتود هتتتذا التتتنص إ  أنتتتل لتتتم يكتتتن يمفتتترده هتتتمانة لت بيتتتق مبتتتدأ شتتترعية الجتتترا م 
ياإهافة إلى رقاية  ،قها  غير متحيزينالمبدأ يحتاج  والعقويا ، وذلا ألن ت بيق هذا

ممتا يفترغ المبتدأ لتدى محكمتة العتدم للجماوريتة محكمة النقض وهي شروا غير متتوافر  
، كمتا أن من كتل محتتوى  شتباة التحيتز متن  فالمحكمتة   يوجتد بتين أعهتا اا أي قتاض 

ن نتواب الجمعيتة الو نيتة نظترا  أل ، هتي الغاليتة،جانب األعهاا البرلمانيين في المحكمة
فتي ظتل  –يجعتل متن المحكمتة وهتذا متا الشيوخ يغلتب علتيام ال تايع السياستي، مجلك و 

  ل9دغياب رقاية محكمة النقض أمرا  خادعا  
وعنتتد اشتتتراا متتوا نين عتتاديين متتع وزراا فتتي ارتكتتاب جتترا م جنا يتتة أو جتترا م هتتد أمتتن 

و  0072فتي دستتوري  يند الستا نيحب  وس ا  بتين الوهتع 0920الدولة، اعتمد دستور 
ن أمتتتام المحكمتتتة ستتتواا كتتتانوا ا المتتتوا نياستتتتدعا، كتتتان يتتتتم  0072ور   ففتتتي دستتتت0940

استتتتتيعد ناا يتتتتا  اختصتتتتاص  0940وفتتتتي دستتتتتور  –شتتتتركاا متتتتع أعهتتتتاا الحكومتتتتة أم   
فقد عقد ا ختصاص للمحكمة  0920أما دستور المحكمة العليا في مبحقة الموا نين، 

ا خصَّ الجرا م التي يرتكباا الموا نون العاديون هتد أمتن الدولتة، ولكتن يشترا فيمالعليا 
  وعلتتتى ذلتتتا فتتت ن ان يكونتتتوا شتتتركاا ألحتتتد أعهتتتاا الحكومتتتة فتتتي ارتكتتتاب هتتتذه الجتتترا م

   ل2د اختصاصام يزاحم القهايا التي يمكن أن تنظرها وتحكم فياا المحاكم العادية
 
 التحوير السياسي لمحاكمة الوزراء-4
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متتن  00بتتت  الحتتا   النتتادر  التتتي أ يتتر  فياتتا مستتؤولية التتوزراا جزا يتتا ، ت بيقتتا  للمتتاد أ 
، أن تنازع مسؤولية الوزراا الجزا ية هو تنتازع سياستي أك تر 0920الدستور الفرنسي لعام

 منتتل قهتتا ي أو قتتانوني، حيتتث ظاتتر علتتى أناتتا وستتيلة مواجاتتة بتتين األغلبيتتة والمعارهتتة
بدا أن المحاكمتة أمتام  التي تحرَّا فياا اإدعاا النيابي على وزير، النيابية  ففي القهايا

  هذه الاي ة القها ية لم يكن يفهي إلى نتيجة
التتوزير ، هتتي قهتتية 0920فالقهتتايا التتتي أ يتتر  فياتتا مستتؤولية التتوزير فتتي ظتتل دستتتور

Poniatowski-  قهتية التوزيرNucci- وأخيترا  قهتية Le sang contanimé وفتي كتل  
أي إمكانيتتتة لمحاكمتتتة هتتتؤ ا التتتوزراا، التتتذين اإعتيتتتارا  السياستتتية لقهتتتايا، منعتتت  هتتتذه ا

  ل0دوجدوا كتب  نيابية داعمة لام حال  دون إدانتام
 

، رد  Jean de broglieالتذي اتاتم يالمشتاركة فتي قتتل  Poniatowskiفي قهية الوزير 
م وجتود التدليل، ألن هتذه القهتية متذرعتة  يعتد91/0/0901لجنة التحقيق الخاصة بتاريخ
غتتوا وزيتتر الداخليتتة بوجتتود مخ تتف إغتيتتام هتتذا الشتتخص، رجتتام الشتتر ة القهتتا ية لتتم يبلل  

ورأ  يتأن المعلومتا  السترية أو ا ستتخيارية لتيك لاتتا أي قيمتة قانونيتة فتي إدانتة المتتتام 
ذا كتتان وزيتتتر الداخليتتة هتتتو التتر يك األعلتتتى لجميتتتع  و  تستتمح بتقتتتديم إدعتتاا شخصتتتي، واا

الهتتاي ة العدليتتة واإداريتتة، إ  أن هتتذه العبقتتة التراتبيتتة   تجبتتر الموظتتف التتتايع رجتتام 
للشر ة يأن يبلل غ وزير الداخلية عن كل التاديدا  التي يتلقاهتا متن متوا نين، وحيتث أن 
متتتدير الشتتتر ة قتتتد صتتترَّو يانتتتل لتتتم يبلل تتتغ وزيتتتر الداخليتتتة بتعتتتر ض األميتتتر بروغلتتتي للتاديتتتد 

    ل9ده الحالة تنتفي مسؤولية الوزير الجنا يةياإغتيام، ففي هذ
 

 Carrefourفتي مشتروع  الذي اديتن يتاختبك األمتوام العامتة، Nucciوفي قهية الوزير 

du développement ، تتف نتتل  ح العفتتو قبتتل عتترض قهتتيتل علتتى محكمتتة العتتدم العليتتا،ن  م 
اريف المتعلتتتتق بتحديتتتتد المصتتتت 02/0/0991تتتتتاريخ 22/91قتتتتانون رقتتتتماليموجتتتتب وذلتتتتا 
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يهتتاو مصتادر أمتتوام النشتتا ا  السياستية أن رجتتام هتتذا العفتو علتتى ويتتدم   ،ا نتخابيتة واا
   ل0دالسياسة   يترددون في الدفاع عن يعهام اليعض في أي قهية تعترض أحدهم

والادل السياسي من مبحقة الوزير جنا يا ، لم يكتن حكترا  علتى القهتايا الم تار  فتي ظتل 
 0002غالبيتتتة ادعتتتااا  البرلمتتتان ياتاتتتام التتتوزراا متتتا بتتتين عتتتاميالجماوريتتتة الخامستتتة ، ف

دعتتتوىل لتتتم تتتتنجح فتتتي إحالتتتة التتتوزير أمتتتام محكمتتتة العتتتدم  02متتتن أصتتتل  09د 0901و
العليا، ألن ا تاام لم يكن مقصودا  منل سوى مناكفة سياسية يستي ة، ولاتا كاتدل  وحيتد 

هتعال ال قتة يتل متن بتين األستياب التتي   و ل9دإخراج هذا الشخص من العمتل السياستي واا
 00أد  إلى صعوية أو استحالة محاكمة وزير لجترم  جزا تي  ارتكيتل، هتو أن نتص المتاد 

تتد  جتتدا ، جعلتت  متتن مبحقتتة التتوزير المتتتام أمتتام  متتن الدستتتور وهتتع أصتتو    شتتكلية معقَّ
استت نا ي وصتعب التحقتق  وهتذا متا ولَّتد نوعتا  متن عتدم إحقتاق  محكمة العدم العليا، أمرإ 

، يسبب حصترية محاكمتة التوزراا أمتام هي تة   يمكتن أن تنعقتد أبتدا ، يعتد أن أقترَّ  الحق
  ل2دمحكمة التمييز عدم صبحية القهاا العدلي يمبحقة الوزراا جزا يا  

، ولتم منتذ إنشتا ااأبدا  لم تنعقد بتقييم عمل محكمة العدم العليا، ألناا تسمح التجردة  لمو 
ب هتتتتذه التعقيتتتتدا ، حصتتتتل تعتتتتديل دستتتتتوري فتتتتي العتتتتام يحتتتتاكم أي وزيتتتتر  أماماتتتتا  ويستتتتب

تتتنح هتتتذا 0992 ، ويموجيتتتل لتتتم تعتتتد هتتتذه المحكمتتتة مختصتتتة يمحاكمتتتة التتتوزراا، حيتتتث م 
ا ختصاص لمحكمة العتدم للجماوريتة، ويقيت  محكمتة العتدم العليتا صتاحية الصتبحية 

   ل4ديمحاكمة ر يك الجماورية
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والمتعلتتق  97/7/0992تتتاريخ  929/92صتتدر القتتانون الدستتتوري رقتتم 0992فتتي العتتام 

  وتهتتمَّن هتذا التعتديل أحكامتتا  جديتدا  تتعلتتق 4/01/0920بتعتديل يعتض أحكتتام دستتور 
واستتتعيض عناتتا  00يمستتؤولية التتوزراا الجزا يتتة، يحيتتث ألغيتت  الفقتتر  ال انيتتة متتن المتتاد  

 دتين يمادتين جدي
 مستتؤولون جزا يتتا  عتتن األعمتتام المرتكيتتة فتتيأعهتتاا الحكومتتة  دالجديتتد ل: " 0-00المتتاد 

تكاباتتتا  تكتتتون محتتتاكمتام أمتتتام أو جتتتنح حتتتين إر  جنايتتتا ممارستتتة وظتتتا فام والتتتتي تعتبتتتر 
  " محكمة العدم للجماورية

لاتا، بتعريتف الجنايتا  والجتنح وكتذلا العقويتا  المحتدد   محكمة العدم للجماوريتةتتقيد 
  ل0دوالمنصوص علياا في القانون"

برلمانيتتا   09متتن خمستتة عشتتر عهتتوا :  محكمتتة العتتدم للجماوريتتةتتتتألف  :"9-00المتتاد 
تنتختبام الجمعيتتة الو نيتتة ومجلتتك الشتتيوخ متتن بتين أعهتتا اما يعتتدد  متستتاو  لكتتل  منامتتا، 

ن يترأك يعد كل تجديد  عام أو جز ي للمجلسين و ب ة من قهتا  محكمتة التمييتز علتى أ
  محكمة العدم للجماوريةأحدهم 

شخص متهرر من جناية أو جنحة ارتكباا أحد أعهاا الحكومة أ ناا ممارستل  كل
م يشكوى أمام لجنة اإدعاالوظا فل،     يمكنل أن يتقدَّ

لتتدى محكمتتة  ، أو إحالتتة الشتتكوى إلتتى المتتدعي العتتامإمتتا حفتتظ التتدعوى هتتذه اللجنتتة،  قتتررت
  محكمة العدم للجماوريةعقاد ، من أجل  لب انالتمييز

 محكمة العتدم للجماوريتةيمكن للمدعي العام لدى محكمة التمييز أن يدعي مياشر   أمام 
  ل0ديعد ا ستحصام على رأي موافق من لجنة اإدعاا"

                                                 
(1)

Art 68-1" Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes 

accomplies dans l'exercice de leurs fonctions et qualifies crimes ou délits au moment où 

ils ont été commis. 

Ils sont juges par la cour de justice de La République… " 

la cour de justice de La République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que 

par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi ".    
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كتتتان التتتدافع األساستتتي نحتتتو اإقتتتدام علتتتى تعتتتديل عليتتتة محاكمتتتة التتتوزراا، هتتتي أن التتتنص 
ماوريتتتة الخامستتتة، حتتتام دون محاكمتتتة أي  متتتن التتتوزراا الستتتابق المعتمتتتد فتتتي دستتتتور الج

المتامتتتين  وأمتتتا الستتتبب المياشتتتر لاتتتذا التعتتتديل فاتتتو عتتتدم التتتتمكن متتتن محاكمتتتة التتتوزراا 
 المتامين في قهية الدم الملوث يفيروك السيدا 

  فتتي تعتتديبياتتدل إلتتى إدختتام إقتتتراو إلتتى تقتتديم ر تتيك الجماوريتتة فرنستتوا ميتتتران يتتادر 
شتتتتكَّل  9/00/0999التتتتوزراا الجزا يتتتتة، ففتتتتي مستتتتؤولية الفرنستتتتي لجاتتتتة الدستتتتتور  أحكتتتتام

لل ف  ب عداد مشروع التعديل لجنة إستشارية بر اسة العميد جورج فيداممجلك الوزراا   ، ك 
مشتتروعاا إلتتى  ورفعتت  0992 /02/9انتاتت  هتتذه اللجنتتة متتن عملاتتا بتتتاريخ  الدستتتوري 

التشتتريعية ويعتتده علتتى ا ستتتفتاا حيتتث ، التتذي تبنتتاه وأحالتتل إلتتى الستتل ة مجلتتك التتوزراا
  جرى إقراره يالصيغة التي ذكرناها أعبه

 جرميتتة، هتتو أنتتل أتتتاو لففتتراد المتهتتررين متتن أعمتتام تعتتديلكتتان الوجتتل األهتتم فتتي هتتذا ال
 أن يتقدموا يشكواهم مياشر  أمام هذه المحكمة ، ارتكباا الوزير أ ناا تأدية ماامل
ذا التعتديل، هتو أنتل أتتاو لمحكمتة التمييتز يتأن تتراجتع عتن وأما الوجل ال اني الاتام فتي هت

قبتل تعتديلاا،  0920متن دستتور العتام  00اجتاادها السابق، الذي فرهتتل  بيعتة المتاد 
وأن تتبنتتى موقفتتا  جديتتدا  يقتتوم علتتى مبتتدأ الفصتتل بتتين األعمتتام التتتي يرتكباتتا التتوزير أ نتتاا 

العتدم للجماوريتة، وأمتا متا عتدا  تأدية ماامل وتدخل تيعا  لذلا همن اختصاص محكمتة

                                                                                                                          
(1)

Art 68-2:" la cour de justice de La République comprend quize juge: douze 

parlementaires élus, en leur sein et en nombre égale, par l'assemblée nationale et par le 

sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats 

du siege à la cour de cassation, dont l'un preside la  cour de justice de La République. 

Toute personne qui se pretend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du 

gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une 

commission des requêtes. 

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au 

procureur général près la cour de cassation aux fins de saisine de la cour de justice de La 

République. 

Le procureur général près la cour de cassation peut saisir d'office la cour de justice de La 

République sur avis conforme de la commission des requêtes. 

Une loi organique determine les conditions d'applications du présent article". 
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ذلا من أعمام وتصرفا  خارجة عن ن اق الماام الوزارية ف ناا عتاد  إلتى اختصتاص 
 المحاكم العادية صاحية ا ختصاص األصيل في هذا النوع من األفعام 

 
 أواًل: العودة إلى نظرية العمل المنفصل والمتصل بالوظيفة الوزارية

الستتياقة فتتي إعتتاد  إحيتتاا نظريتتة العمتتل المنفصتتل عتتن  كانتت  محكمتتة الجتتنح فتتي يتتاريك
وزيتتتتر التجتتتتار   ي قهتتتتيةفتتتت 91/4/0992الوظيفتتتتة الوزاريتتتتة، ففتتتتي حكتتتتم  أصتتتتدرتل بتتتتتاريخ

اعتبتتتر  المحكمتتتة أن "فقتتتف  األعمتتتام المرتكيتتتة فتتتي ممارستتتة  Michel Noirالفرنستتتية 
م الوظيفتتتتة الوزاريتتتتة، ولتتتتيك األعمتتتتام المنفصتتتتلة، تتتتتدخل فتتتتي اختصتتتتاص محكمتتتتة العتتتتد

من الدستور تادل إلى حماية الوظيفة الحكومية ولتيك إنشتاا  00للجماورية  وأن الماد 
    ل0دامتياز قها ي"

 تتم تكرَّستت  العتتود  إلتتى نظريتتة توزيتتع ا ختصتتاص بتتين القهتتاا العتتدلي ومحكمتتة العتتدم 
التتذي لوحتتق   ل9د Carignonللجماوريتتة، فتتي قتترار محكمتتة التمييتتز فتتي قهتتية التتوزير 

وفي هذه القهية، ، Grenobleفي مدينة  الشربعقد إمتياز مياه في تلزيم يسبب دوره 
والتتتي تبتترر إعتبتتر  المحكمتتة أن األفعتتام الجرميتتة التتتي ترتكتتب أ نتتاا ممارستتة الوظيفتتة 

األفعتام التتي تترتيف مياشتر  يالوظيفتة محاكمة الوزير أمام محكمة العدم للجماورية، هي 
 ياشر  ب دار  شؤون الدولة وتتدخل هتمن إختصتاصالوزارية أي التي تكون على عبقة م

 الوزير 
 

التتذي اتاتتم يارتكايتتل  ، 0997عتتام  ، Michel Noirوزيتتر التجتتار  الفرنستتية  وفتتي قهتتية
، والمساهمة في إرتكاب جريمة إساا  ع من أموام متأتية من مصدر مشبوهنتفاجريمة اإ

وخبفتتتا  لتتترأي محكمتتتة  إعتبتتتر  محكمتتتة التتتنقض،، الفرنستتتية kisالتصتتترل يتتتاموام شتتتركة 
ا  ناتجتتتلتتتم يكتتتن  Michel Noirإستتتت نال ليتتتون، أن الفعتتتل الجرمتتتي التتتذي إرتكيتتتل التتتوزير 

                                                 
(1)

 Trib. Correc. de Paris- 20 mai 1995 - Mouillot, Noir et autre- Juris-Classeur adm, 1996 

– Fasc40 n
o
12 

(2)
 Cass crim 26 juin 1995- Carignon- J.C.P.1995,IV, 2380 
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مياشتتر  عتتن ممارستتتل لوظا فتتل الوزاريتتة، ولكتتن هتتذا الفعتتل يعتبتتر مرتكيتتا  يمعتترض  يصتتور 
قيامتتتل باتتتذه الوظتتتا ف، لتتتذا فتتت ن صتتتبحية مبحقتتتة ومحاكمتتتة فاعتتتل هتتتذه الجريمتتتة تعتتتود 

ستوى األفعتام الجرميتة  و  يدخل في صبحية محكمة العدم للجماوريتة ي،للقهاا العاد
مياشر  عن ممارستام لوظا فام الوزارية، وليك يصور  ناتجة  ا وتكون التي يرتكباا الوزرا

  ل0دوظا فاذه التلا المركية يمعرض قيامام ب
ل هتتتذا ا جتاتتتاد خ تتتو  إهتتتافية لناحيتتتة تقلتتتيص ا متيتتتاز التتتذي يتمتتتتع يتتتل  أعهتتتاا وشتتتكَّ

لحتظ يتأن األعمتام الوزاريتة و الحكومة من أجل المحاكمة أمام محكمة العدم للجماوريتة، 
المرتي تتتة مياشتتتر   يشتتتؤون الدولتتتة والتتتتي ترتكتتتب ختتتبم ممارستتتة الماتتتام الوزاريتتتة يتتتالمعنى 

   ل9دالحصري للكلمة هي وحدها من صبحية محكمة العدم للجماورية
المحاكم الجزا ية ومحكمة العتدم للجماوريتة إلتى  واستند الفقل في توزيع ا ختصاص بين

نتتوع الفعتتل المرتكتتب، فاألعمتتام التتتي يرتكباتتا التتوزير والتتتي   تتتدخل فتتي صتتلب ماامتتل 
الوزارية ي فتترض أن تخهتع للمحتاكم الجزا يتة العاديتة، وهنتا تعتبتر متن األعمتام المرتكيتة 

وذ، أو سرقة األموام العامتة، أو الجرا م من نوع استغبم النف :خارج تأدية الماام الوزارية
، ل2دالتوااا أو الغش  والسبب هو أن اإ راا خبم الوظيفة   يدخل همن ماتام التوزير

خلَّتتى عتتن صتتفتل كمتتؤتمن علتتى المصتتلحة العامتتة، ليعمتتل متتن أجتتل تو المتتا أن التتوزير 
 غايا  خاصة متنافيتة متع مصتلحة المرفتق العتام التذي يتتولى إدارتتل، فت ن هتذا التصترل
الخا ي الذي يرتكيل الوزير يجعلل غيتر مستتحق  للحمايتة التتي متن أجلاتا أنشتي القهتاا 
الخاص  وأما إذا كان فعل الوزير علتى عبقتة مياشتر  بتستيير شتؤون الدولتة، فانتا يكتون 

 مبرر القهاا السياسي حاهرا  يقو  
اتادي التتذي أعتتاد  محكمتة التمييتز الجزا يتتة تأكيتد هتذا المنحتتى ا جت  9111وفتي العتام 

 à l'occasion des fonctionsيميل تتز بتتين األعمتتام المرتكيتتة يمناستتية الوظيفتتة الوزاريتتة "

ministerielles" عتن تلتا المرتكيتة أ نتاا مياشتر  الصتبحيا  الوزاريتة "dans l'exercice 

                                                 
(1)

 Cass.crim. 6 février 1997, Mouillot, Noir et autre, Dalloz1997 p334 
(1)

 .29، مسؤ لية الوز ر  ألول محاكمته، مرجع سابق صفتوش، نقوال
(3) 

 Kramer,P- Quelle justice pour les ministres? Le Monde, 11 mars 1998 

 90، مسؤ لية الوز ر  ألول محاكمته، مرجع سابق صفتوش، نقوال أشان إليه:
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des attributions ministerielles  فليس  صفة الشخص مرتكتب الفعتل هتي التتي تحتدد  "
اة القهاا الخاص، ولكن المعيار هو فتي وجتود أو عتدم وجتود راي تة بتين اختصاص ج

   ل0داألفعام المرتكية والوظيفة الوزارية
فتتي قهتتية شتتركة ألتتف النف يتتة التتتي اعتبتتر  إحتتدى أهتتم قهتتايا الفستتاد التتتي ارتكبتت  فتتي 
التسعينا  وواجااا القهاا الفرنسي، وجل قها  التحقيتق إلتى ر تيك المجلتك الدستتوري 

رنسي وزير الخارجية السابق رو ن دومتا فتي هتذه القهتية ا تاتام بتلقيتل الرشتو  إبترام الف
 -صفقة الفرقا ا  الفرنسية لتايوان، إهافة إلى اتاامل بتوظيف عشيقتل فتي شتركة إلتف

اكتتتين واإفتتاد  متتن قستتم متتن األمتتوام التتتي جنتاتتا لشتتراا شتتقة فخمتتة لاتتا فتتي يتتاريك  كمتتا 
ن هدايا ياهظة الت من متن أمتوام الشتركة  فتي هتذه القهتية قهت  اتام دوما يا ستفاد  م

محكمة التمييز الجزا ية أن هذه األفعام المرتكية هي بتدون أي راي تة مياشتر  متع تستيير 
متبزمتتا  متتع ممارستتة سياستتة األمتتة وأعمتتام الدولتتة، حتتتى ولتتو كتتان تنفيتتذ هتتذه األفعتتام  

   ل9دالنشاا الوزاري"
 

 محكمة العدل للجمهوريةمحاكمة الوزراء في ظل نظام ثانيًا: أوجه التجديد ب
، دختل فتي اختصتتاص 97/7/0992تتتاريخ  929/92القتتانون الدستتوري رقتميعتد صتدور 

يالنستتية جنا يتتا  أعهتتاا الحكومتتة فصتتل فتتي قهتتايا مستتاالة ال محكمتتة العتتدم للجماوريتتة،
 ، دالفقتتتر  لفعمتتتام المرتكيتتتة أ نتتتاا ممارستتتتام وظتتتا فام والتتتتي تصتتتنَّف كجتتتنح أو جنايتتتا

متتن الدستتتورل  وكتتذلا فتت ن األصتتوم المتيعتتة أمتتام هتتذه المحكمتتة  00األولتتى متتن المتتاد 
تتتأ   تتتا كانتتتت  عليتتتل فتتتي ظتتتل المحكمتتتتة العليتتتا،  ل علياتتتا تعتتتديب  دخ  لجنتتتتة حيتتتث أنشتتت   عمَّ

إلتى  0992أدى تعديل العتام كمال  02المراجعا ، وأجاز ادعاا الموا نين أماماادالماد 

                                                 
(1)

 Buck, Valentine- note sous: Cass. Crim 16 février 2000- affaire dumas- Dalloz 2001 

n
o
8 p661 

(2)
"Les faits.. n'ont aucun lien direct avec la determination et la conduite de la politique de 

la Nation et les affaires de l'Etat, meme si la commission de ces faits est concomitante à 

l'exercice d'une activité ministérielle". Cass. Crim 16 février 2000- affaire dumas- Dalloz 

2001 n
o
8 p660 
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جترااا  محاكمتة التوزراا دوذلتا متن ختبم متنح المتوا ن المتهترر إنااا حالة تستييك إ
  حق اإدعاا، وكذلا إشتراا قها  في هي ا  اإدعاا والتحقيقل

األغلبيتة  ملمحاكمة، فتب زام البرلمتانيون هتعن ا ال ايع السياسيهذه التجديدا   لم تنف  
المراجعتا   كمتا ة هتو تشتكيل لجنت مفي هذه الاي ة القها ية، إ  أن ما خفف من و أتا

ن اإدعتتاا علتتى التتوزير، هتتو أمتترإ أك تتر أن الصتتفة السياستتية لإلدعتتاا تتتنجم  أيهتتا  عتتن أ
خ تتور  واا تتار  للتترأي العتتام متتن اإدعتتاا علتتى أي متتوا ن  عختتر، فاتتو عتتدا عتتن أنتتل يمتتك 
شتترفل وستتمعتل، فتت ن لتتل انعكاستتا  خ يتتر  علتتى مكانتتتل ومستتتقبلل السياستتيين  لتتذا كانتت  

اكستتتة، يتتتأن   يحصتتل مما لتتتة وتجميتتتد لملفتتا  محاكمتتتة التتتوزراا والتاديتتتد الم اليتتة المع
ب  ارتاتتا فتتي كتتل وقتت  سياستتي معتتين، فتقتهتتي العدالتتة، أنتتل إذا لتتم يكتتن جيتتدا  أن نعامتتل 
الوزراا يصتور  أفهتل متن معاملتة ستا ر المتوا نين، فلتيك هنتاا ستبب لمعاملتتل يصتور  

 أسوأ  
تتو   ستتمح يتتال عن يقتترارا  لجنتتة م للجماوريتتة ألنتتل لتتم ينظتتام محكمتتة العتتدل ا نتقتتاد إلتتى جل 

، يتأن قترارا  هتذه محكمتة العتدم للجماوريتةمن قانون  04، حيث تنص الماد المراجعا 
اللجنتتتة   تقبتتتل أي  ريتتتق متتتن  تتترق ال عتتتن، وأيهتتتا  رغتتتم متتتنح المتهتتترر العتتتادي حتتتق 

ليتتة يحقوقتتل ، ولكتتن   يحتتق لاتتذا المتتوا ن الم امحكمتتة العتتدم للجماوريتتةاإدعتتاا أمتتام 
الشخصتتية أو التعويهتتا  أو الع تتل والهتترر أمتتام هتتذه المحكمتتة، وأمتتا يالنستتية لتتنقض 

، فاتتو غيتتر جتتا ز، إ  فتتي حتتام صتتدور حكتتم ياإدانتتة، محكمتتة العتتدم للجماوريتتةأحكتتام 
   ل0دوهذا يعني عمليا  أن هذا الحق محصور يالوزير المدعى عليل فقف

، اللجنتة ا ستشتارية 00/9/0992ماوريتة بتتاريخوفي التقريتر التذي رفعتتل إلتى ر تيك الج
المكلفة إعاد  النظتر يالدستتور والتتي يرأستاا العميتد فيتدام، أشتار  إلتى تستييك إجترااا  

ن الشكوى أمام المحكمة العليا يتوقف نجاحاا ألتحريا المسؤولية الجزا ية يحق الوزراا  
ية، كما أن هذه الاي ة تختلف عن على ا عتيارا  السياسية أك ر مناا ا عتيارا  القانون

وجعلتل يعتقتد  سا ر المؤسسا  القها ية في الدولة، مما جعلاا غامهة يالنسية للشعب،

                                                 
(1)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité pénale– Precité-p748 
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أد  هتذه الت بيقتا  غيتتر  كمتا  ل0ديتان القتانون متنح التوزراا امتيتازا  عتتن ستا ر المتوا نين
ى بتتروز الصتتحيحة للمحاكمتتا  أمتتام المحكمتتة العليتتا، فتتي زمتتن الجماوريتتة الخامستتة، إلتت

تل العدم محكمة في عمل  العيوب الفاهحة ياستتيعادها عتن محاكمتة العليا، وهتو متا عجَّ
أن ا تجتتاه ا جتاتتادي لمحكمتتة التمييتتز، واإجتترااا  التتتي أرستتتاا ي هتتال إليتتل   التتوزراا

في تحريا دعوى المسؤولية الجزا ية للوزراا، أد  إلى ما يشيل عدم إحقتاق الحتق  وفتي 
قبتتوم لمبتتدأ متتن الميتتادئ الدستتتورية، هتتو مبتتدأ المستتاوا  أمتتام القتتانون، هتتذا تجتتاوز غيتتر م

وتحديتتتتدا  المستتتتاوا  أمتتتتام القتتتتانون الجنتتتتا ي  ولتتتتذلا قتتتترر  ال يقتتتتة السياستتتتية أن تستتتتتبدم 
   ل9دمحكمة العدم للجماوريةالمحكمة العليا، ي

 00ن المتتاد إلتتى أن تعتتديب  لتتم يلتفتت  إليتتل إ  قلَّتتة  متتن النقتتاد، وهتتو أ Chrestiaويشتتير 
القديمتتة متتن الدستتتور الفرنستتي، كانتت  تجيتتز محاكمتتة التتوزراا عنتتد ارتكتتابام عمتتب  يشتتكل ل  
مساسا  يأمن الدولة، وهنا كان  المحاكمة السياسية تأخذ صيغتاا كاملتة ، أمتا يعتد تعتديل 

، فأيقي على ال ايع السياسي لاي ة المحكمة، ولكن الجرا م التي تنظر فياتا، 0992العام
   ل2دجرا م المعاقب علياا يقانون العقويا ال  سوى ليس

 

 التبدل في المفاهيم القانونيةًا: ثالث

نتيجة  للتغي ر في المفاهيم القها ية، وخاصة  في مجام الصفة والمصلحة لإلدعاا، 
وصلنا إلى مرحلة السماو للموا نين أو لجمعيا  ذا  صفة لرفع دعاوى قها ية دفاعا  

ل ADCP  فم ب  عندما رأ  جمعية الدفاع عن المكلفين الياريسييندعن مصالح الدولة
أن ر يك الوزراا السابق اآلن جوديل، يستفيد  من تخفيها  في األجور والتكاليف 

، وهي شقة من أمبا 0992-0991الهريبية عن الشقة التي كان يسكناا بين عامي 
هع المالي غير المشروع، البلدية الخاصة،  لب  من ر يك البلدية تصحيح هذا الو 

                                                 
(1)

 Rapport du comité consultative pour la revision de la constitution preside par le doyen 

Vedel- J.O.R.F. du 16 février 1993 p2543 
(2)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité- 3 p747 
(3)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité- p748 



103 

 

وعندما رفض، تقدم يمراجعة أمام المحكمة اإدارية في ياريك، التي أصدر  حكما  
اإستفاد  من تخفيض  وديلست اع السيد اآلن جاجاا فيل أنل إذا  20/7/0990بتاريخ

لى أسعار السوق، ف ن لكل ذي مصلحة حق التقدم من البلدية إفي األجور يالنسية 
ر يل السيد اآلن الفرق بين السعر الحقيقي والسعر الذي استأجتستوفي  ي الباا يان

عمل  الجمعية المدعية على إجراا جرد  حساب، وأرسل  إلى السيد  جوديل  ويالفعل
  (1)فرنا فرنسي 492111جوديل كشفا  ت لب يموجيل أن يسدد للبلدية مبلغا  قدره 

 

إ تتار اإختتبم يالواجيتتا ، ناحيتتة تحديتتد كمتتا أن ت تتور المفتتاهيم القانونيتتة وصتتل أيهتتا  ل
أنواعتتتا  متتتن الجتتتنح غيتتتر المقصتتتود ، وهتتتي متتت ب  حتتتا   تلويتتتث حيتتتث دختتتل فتتتي  إ تتتاره 

أدختتل قتتانون العقويتتا  الفرنستتي الجديتتد   تتمَّ ، ل2د، أو حالتتة التتتخلص متتن النفايتتا ل9دالميتتاه
للتنص الجديتد  ، ووفقتا  ل4دنوعا  جديدا  من الجنح، وهي جنحتة ا متنتاع عتن إعانتة اآلخترين

فتتتت ن األشتتتتخاص المؤتمنتتتتون علتتتتى الستتتتل ة العامتتتتة أو الموكلتتتتون يتتتتأداا خدمتتتتة عامتتتتة أو 
الحاصلون على تفويض انتخابي عام، ف نام عرهة للمستاالة عتن جتنح  غيتر مقصتود ، 
الناجمتتتة عتتتن تقصتتتير أو إهمتتتام  واعتبتتتر  محكمتتتة حتتتل الخبفتتتا  الفرنستتتية، أن جنحتتتة 

مد ، تشكل ل خ أ خدمة، واعتمد  المحكمة هذا التحليل جزا ية، حتى ولو كان  غير متع
، وخشتتي التتيعض متتن أن ل2دمتتن أجتتل أن تستتمح يمتتنح المتهتترر أفهتتل تعتتويض  ممكتتن

اعتمتتاد هتتذا التوستتع فتتي مفاتتوم خ تتأ الخدمتتة وت بيقتتل علتتى أعمتتام وتصتترفا  التتوزراا أو 
هتتتذه  يتتتؤدي ذلتتتا إلتتتى دختتتوم فتتتي إ تتتار ماتتتامم الوزاريتتتة، فتتتي أن امتنتتتاعام عتتتن العمتتتل

                                                 
(1)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- R.D.P.2000 n
o
 3 p765 

(2)
 Loi n

o
 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau- JORF 4 janvier 1992 p187 

(3)
 Loi n

o
 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets  ainsi qu'aux 

installations classes pour la protection de l'environnement- JORF 14 juillet 1992 p9461  
(4)

Section 1 : Des risques causés à autrui -Article 223-1(Ordonnance nº 2000-916 du 19 

septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 

2002):   Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures 

de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation 

manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée 

par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.  
(5)

 T.C. 14 janvier 1935- Thépaz c. Mirabel- Rec 1935 p1224 
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يعتبتتر هتتذا الختتول غيتتر  Chrestia ، إ  أن الستتيدل0داألعمتتام فتتي إ تتار البمستتؤولية
مبرر، ألنل فتي قهتية التدم الفاستد، أقترَّ مجلتك الدولتة الفرنستي يمستؤولية الدولتة وفترض 

وجتود راي تة ستتببية مياشتر  وقا متتة بتين الهتترر يعتتد أن ت بَّت  متتن   ل9دعلياتا التعويهتا 
أ نتتتاا  األشتتتخاص والتتتذي أدى إلتتتى إصتتتاية  ،اإدار  إلتتتىلمنستتتوب والفعتتتل المتستتتبب يتتتل وا

نوعيتة التدم الفاستد التذي  يستبب Sida الستيدا Virusفيروك يخهوعام لعملية جراحية 
   ل2ديل المراكز العامة لتخزين الدم زودتام

ويالنستتية ألعهتتاا المجتتالك المحليتتة، ستتع  الحكومتتة إلتتى تحديتتد مستتؤوليتام الجزا يتتة، 
، التتذي وهتتع تعريفتتا  للجتتنح غيتتر 9111تمتتوز  01ستتل ة التشتتريعية قتتانون فصتتدر عتتن ال

متتن قتتانون العقويتتا  الفرنستتي، ويموجتتب هتتذا  090-2المقصتتود ، وأعتتاد صتتياغة المتتاد 
التتي التعديل ف ن الفاعل   يكون مسؤو   جنا يا  إ  إذا  ب  أنتل لتم يبتذم العنايتة البزمتة 

صاصتاتل، وفقتا  للستل ا  أو الوستا ل التتي بتين  بيعة ماامتل أو وظا فتل أو اختتفرهاا 
يديل"  ويالنسية لفشخاص الذين لم يكونوا السبب المياشر للجرم، ف نام مسؤولون جزا يا  
إذا متتتا خرقتتتوا ي ريقتتتة مقصتتتود  ودوهتتتوو موجيتتتا  خاصتتتا  لليقظتتتة والحتتتذر، أو إجتتترااا  

ر مختا ر جستيمة   السبمة المنصوص عناتا فتي القتوانين واألنظمتة، والتذي ستبب للغيت
  ل4ديمكن تبفياا

                                                 
(1)

 Breen,E- responsabilité penale des agents publics: l'exemple de l'affaire du sang 

contaminé- A.J.D.A 1995 p785 
(2)

 C.E. Ass. 9 avril 1993 M.D. Rec 1993 p110 
(3)

  C.E. Ass. 26,5, 1995, Consorts NGyen, Jouan et Consort Pavan, RFDA 1995, 748, 

Concl. Dael 
(4)

LOI no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non 

intentionnels J.O n° 159 du 11 juillet 2000 page 10484 

Article 1er:« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, 

de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par 

la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences 

normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de 

ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 

« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé 

directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis 

la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont 

responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement 

délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 
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أعهتتاا المجتتالك المحليتتة متتن الحصتتانة، وأصتتيح ياإمكتتان مستتاالتام هتتذا التتنص فحتترم 
  ل0دعن الجرا م غير المقصود  المرتكية في إ ار ممارستام لوظا فام

ين هتتذا التمييتتز بتتكتتان متتن الممكتتن أن ينقتتل  ،0992ي لعتتامالدستتتور التعتتديل عنتتد إعتتداد و 
إلتتى الن تتاق  اا مجلتتك الدولتتة الفرنستتيستتوالخ تتأ الشخصتتي كمتتا وهتتع أسخ تتأ الخدمتتة 

الجزا ي، حيث يرتل ب مسؤولية الموظف عتن األخ تاا الشخصتية ويستتيعدها عتن أخ تاا 
ة تلتتا التتتي يرتكباتتا مرفقيتتعنتتدما صتتنَّف يتتالجرا م ال O Beaudالمرفتتق  وهتتذا متتا اقترحتتل

الشخصتتتتيل، ولكتتتتن المشتتتتترع  التتتتوزير والتتتتتي تتتتترتيف يالمصتتتتلحة العامتتتتة دإظاتتتتار الخ تتتتأ
متتن  00الدستتتوري لتتم يعتمتتد هتتذا التقستتيم، وذلتتا عنتتدما نتتصَّ فتتي الفقتتر  ال انيتتة متتن المتتاد 

تتقيد بوصف الجنايا  والجنح، وأيها  فتي تحديتد  محكمة العدم للجماوريةالدستور، أن 
يمكتتتن أن يترتتتتب عنتتتل  ا  مرفقيتتت العقويتتتا  كمتتتا هتتتي وارد  فتتتي القتتتانون، وهكتتتذا فتتت ن خ تتتأ 

  ل9دمسؤولية جنا ية
مليتة إعتداد عفومن همن نقاا اإشكالية التي ت رو، هي إشتكالية تاي تة القترار اإداري، 

هتذا القترار تعمتل علتى إعتداد تت لب خ وا  ومرور على عد  وحتدا  إداريتة  هذا القرار
حتتتى يصتتل إلتتى التتوزير التتذي يوقل تتع عليتتل، وفتتي أغلتتب األحيتتان دون أن يتتدقق فتتي صتتحة 

نة لل  هنا هل ي بم الوزير على اتختاذه قترارا  تايَّتأ  عناصتره فتي  المع يا  األولية المكول 
أن يكون التوزير الوحدا  اإدارية التايعة للوزار , باذا الم ام يمكن أن نعرل متى يمكن 

   ل2دمسؤو   سياسيا  
 

 L'affaire du sang contanimé قضية الدم الملوثرابعًا:
 التي تعتبر من أك ر القهايا تسييسا  إجراااتاا، والتي استوجب  ،ملوثقهية الدم الإن 

تتلخص وقا عاا في أنل جرى حقن يعض المرهى بدم  في أحد مراحلاا تعديل الدستور، 
                                                                                                                          
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une 

particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. » 
(1)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité- p768 
(2)

Degoffe,M- La responsabilité pénale du ministre du fait …- Precité- p465 
(3)

 Burgelin, J.F. , Lucas,R- Extraits choisis des ré quisitions du ministère public- R.D.P. 

1999/2 p375 
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، وهتذا التدم جترى توزيعتل متن قبتل المركتز التو ني لنقتل التدم دإدار  ستيداملوث  يفيروك ال
م أ يا المستشفيا  يشكوى أمتام محكمتة جتنح  وا ومدير عامةل، ودنتيجة هذه الواقعة، تقدَّ

يتتاريك، واستتتغل  أحتتزاب اليمتتين هتتذه القهتتية متتن أجتتل اختصتتام المستتؤولين السياستتيين 
ووزيتتتتتتتر  Fabuisاإشتتتتتتتتراكيين فتتتتتتتي تلتتتتتتتا الفتتتتتتتتر ، و تتتتتتتالبوا يمحاكمتتتتتتتة ر تتتتتتتيك التتتتتتتوزراا

محكمتة أمتام  Dufois ووزير الشتؤون ا جتماعيتة والتهتامن التو ني  Hervésالصحة
  العليادم الع

دمتا   0902من المصابين يالنزال في العتام 0911وفي وقا ع هذه القهية  تناوم حوالي
 تبيَّن فيما يعد أنل ملوث يفيروك السيدا مما أدى إلى وفا  عدد من هؤ ا المرهى  

وكانتت  التستتاؤ    تتتدور يشتتكل  أساستتي حتتوم معرفتتة متتدى مستتؤولية التتوزراا ال ب تتة عتتن 
من  ، وذلافي مياشر  التحليل اإلزامي للدم المستعمل للعبج  0902حتى عب  التأخير

أجل تسويق اختيار فرنسي انتجل معاد ياستور الذي يرأسل البروفسور لوا مونتانييل مع 
 أن اختيارا  أميركيا  كان متوافرا  قبل ذلا يأشار  

ل ر تتيك الجماوريتة فتتي ذلتتا الوقت  فرانستت وا ميتتتران، ويعتد متتداخب  عديتتد ، خاصتة تتتدخ 
، 09/00/0999صدر قرار ا تاام عن مجلتك الشتيوخ ياألغلبيتة الم لقتة، وذلتا بتتاريخ

الذي قهى ياتاام ال ب ة بجرا م القتل واإيذاا غير المتعمد، وعدم مستاعد  شتخص فتي 
حتتتام الخ تتتر، والغتتتش الفتتتادو فتتتي التعاقتتتد، وعنتتتدما وصتتتل اقتتتتراو ا تاتتتام إلتتتى الجمعيتتتة 

التوزراا بتتام القتتل واإيتذاا غيتر المتعمتد، وأيقت  فقتف علتى جترم  الو نية، رفهت  إدانتة
اإمتنتتاع عتتن مستتاعد  شتتخص فتتي حتتام الخ تتر  ويعتتدما وافتتق مجلتتك الشتتيوخ علتتى هتتذا 

العليتا أعمالاتا، العتدم   بتدأ  لجنتة التحقيتق لتدى محكمتة 91/09/0999ا تاام بتتاريخ 
يتام عتتن إصتتاية م تتا  المرهتتى واستتتجود  التتوزراا ال ب تتة  التتذين نفتتوا يالجملتتة مستتؤول

 يفيروك السيدا، وأن أحدا   لم تكن لديل أدنى نية إيذاا أي مريض 
عتتتن  قتتترارا  قهتتتى ب ستتتقاا التتتدعوى العامتتتة لجنتتتة التحقيتتتق أصتتتدر  2/9/0992ودتتتتاريخ
ا لستتببين األوم هتتو قرينتتة البتتراا ، وال تتتاني هتتو التقتتادم، يحيتتث أن التتدعوى تستتتقف التتوزرا

ة للجنحتتتتة المتتتتتام باتتتتا التتتتوزراا حصتتتتل  بتتتتين تتتتتاريخ  فعتتتتام المنشتتتتيمتتتترور التتتتزمن وأن األ
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ولتتم تنق تتع مالتتة متترور التتزمن برفتتع دعتتوى أمتتام القهتتاا  91/2/0900و 92/7/0902
ولكتتن الماتتم فتتي قتترار لجنتتة التحقيتتق، هتتي   ل0دالعتتادي ألنتتل جاتتة قهتتا ية غيتتر مختصتتة 

، قفلت  المبحقتة يشتأناافعتام التتي أأناا لم تقفل ياب اإدعتاا، حيتث اعتبتر  أن هتذه األ
اإمكان إذا ما نشأ عناا جرا م  حقة من أن يعاد تحريا الدعوى العامة مجددا ، و يعا  ي

 ذا توفي في تاريخ   فل9ديحتاج هذا التحريا دا ما  إلى ميادر  من أعهاا الجمعية الو نية
تتتل غيتتر جريمتتة الق  حتتق أحتتد هتتحايا التتدم الملتتوث، فتت ن ياإمكتتان إعتتاد  تحريتتا دعتتوى 

تتحقتتق بتتتاريخ حصتتتوم الوفتتا  ولتتيك بتتتتاريخ ارتكتتاب الفعتتتل ألن هتتذه الجريمتتتة المقصتتود 
   ل2دالجرمي

لتتم تنتتف  لجنتتة التحقيتتق المستتؤولية عتتن متتوظفي المركتتز التتو ني فتتي قهتتية التتدم الملتتوث 
ا متنتتاع عتتن بجتترم  العتتدم العليتتاوأمتتا التتوزراا فم لتتوا أمتتام محكمتتة  ،CNTS لنقتتل التتدم

جريمتتتة قتتتتل غيتتتر  ، ولكتتتن البرلمتتتانيين رأوا أن هتتتذهل4دي حتتتام الخ تتترمستتتاعد  شتتتخص فتتت
، ولكتتتن ا هتمتتتام كتتتان قلتتتيب  ل2دمتتتن قتتتانون العقويتتتا  291و 209مقصتتتود ستتتندا  للمتتتواد 

يالتحري عن وجود مستؤولية التوزراا عتن فعتل المرؤوستين، متع أن هتذه المستؤولية يمكتن 
 إ ارتاا في الحالتين  

ة العتتدم أن ا متنتتاع عتتن مستتاعد  أشتتخاص واقعتتين فتتي رأ  لجنتتة التحقيتتق لتتدى محكمتت
الخ تتتر، عبتتتر اتختتتاذ التتتتدابير البزمتتتة فتتتي الوقتتت  المناستتتب لتجنتتتب حصتتتوم تلتتتوث التتتدم 

  فتتتأدين التتتوزراا يستتتبب تتتتأخرهم فتتتي ل0ديشتتتكل ل جريمتتتة مؤكتتتد    الستتتيدا الموهتتتوب يفيتتتروك
حتتتتى  رواحيتتتث انتظتتت، ستتتيداإصتتتدار القتتترارا  التتتتي تمنتتتع حصتتتوم تلتتتوث التتتدم يفيتتتروك ال

لموهوب للتأكد من خلوه من هذا لكي يصيح إجياريا  فحص الدم ا 0902تموز  92تاريخ

                                                 
(1)

 Haute cour de justice, Comm. d'inst. 5 février 1993, D.1993- Juris p263 
(2)

 Mathieu, B- L'affaire du sang contanimé et la haute cour de justice- R.F.D.C 1993 p427 
(3)

 Cass. Mixte, 26 février 1971, Bull. Crim 1971 n
o
 67 p173; Cass. Crim, 4 

novembre1985, Bull. Crim 1985 n
o
339 p871 

(4)
 Mathieu, B- L'affaire du sang contanimé et la haute cour de justice- Precité-p427 

(5)
 Danti-Jaun,M- L'affaire du sang contanimé devant la haute cour de justice, les vraient 

problèmes restent à resoudrent- Droit pénal, février 1993 chron. P5  
(6)

 Arrets de la commission d'instruction du 5 février 1993 – Droit penal, mars 1993, 

chron. P8 
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  وهذا ما يشكل ل خرقا  للماد  خزون الدميل  الملوث يل، وكذلا من أجل إتبل المالفيروك
أمتتام متتن قتتانون العقويتتا   ولكتتن الشتتكوى جتتاا  متتتأخر  حيتتث ادعتتي علتتى التتوزراا  02

يعد ستيع ستنوا  متن حصتوم الكار تة وذلتا فتي مة العدم العليال القهاا المختص دمحك
  ل0د0999العام

 

، ع ر ه  قهية التدم الملتوث علتى 0992ويعد إنشاا محكمة العدم للجماورية في العام
م أحتتد المصتتابين يفيتتروك الستتيدا ب دعتتاا  91/0/0994هتتذه المحكمتتة بتتتاريخ يعتتد أن تقتتدَّ

ر تتيك التتوزراا لتتوران عتتدم للجماوريتتة، هتتد شخصتتي أمتتام لجنتتة اإدعتتاا لتتدى محكمتتة ال
بجتتترم  ادمتتتون إيرفيتتتلووزيتتتر الصتتتحة  جورجينتتتا ديفتتتوا،الشتتتؤون ا جتماعيتتتة زيتتتر  و و  فتتتابيو

دار  متتتواد هتتتار  يالصتتتحة   التستتتميم وا شتتتتراا يالمستتتاك يحيتتتا  الغيتتتر عبتتتر استتتتعمام واا
وزراا أحتام المتدعي العتام لتدى محكمتة العتدم للجماوريتة، ملتف الت 00/7/0994ودتاريخ

  ل9د ال ب ة المتامين إلى لجنة التحقيق لدى هذه المحكمة
أمتام محكمتة العتدم للجماوريتة الوزراا ال ب تة  وانتا  لجنة التحقيق في قرارها إلى إحالة

الستتبمة الجستتدية لفشتتخاص، وردَّ  يوالمستتاك غيتتر المتعمتتد  القتتتل غيتتر المتعمتتدبتتتام 
سياب التي دفع  لجنة التحقيق إلى توجيتل هتذه يقية ا تااما  الموجاة هدهم  وأما األ

يستتتبب عتتتدم التتتتأمين الكتتتافي إجتتترااا  الوقايتتتة والستتتبمة التتتتي  التتتتام إلتتتى التتتوزراا فاتتتي
  تفرهاا القوانين واألنظمة

وما يوجل إلى الوزراا ال ب ة يموجب قرار ا تاام، هو الخيارا  التي وهعوها يأنفستام، 
ين، وتوزيتع اإنتتاج المختزَّن، و ريقتة التختزين، واإختيتارا  وتحديدا   ريقة اختيتار التواهب

التي تجري للكشف على المخزون والتأكد من سبمتل  وقه  لجنة التحقيق في إدانتاتا 
للتتوزراا، يتتأن الميالغتتة فتتي تقتتدير الحاجتتا  التجاريتتة والصتتناعية لشتتركة ياستتتور، قتتادتام 

لمحتتتاجين لنقتتل التتدم، إلتتى خ تتر إهمتتام موجيتتا  الصتتحة العامتتة، وعتترَّض األشتتخاص ا
  ل2دحقنام يالدم الفاسد

                                                 
(1)

Degoffe,M- La responsabilité pénale du ministre du fait ….Precité- p449 
(2)

 Mathieu, Renoux et Roux- La cour de justice de la République- Precité- p113 
(3)

 Commission d'instruction de la CJR, arret du 17 juillet 1998- R.D.P.1999/2 p315 



109 

 

يعتتتتتد إحالتتتتتة القهتتتتتتية أمتتتتتام محكمتتتتتتة العتتتتتدم للجماوريتتتتتتة يموجتتتتتب قتتتتتترار لجنتتتتتة التحقيتتتتتتق 
الخيتارا  الم روحتة، كافتة محكمتة إغفتام هتذه ال ةعاستت يكتن يا لتم، 00/7/0990تاريخ

إليتل  ةفتالتام الموجات فيالنسية لر يك الوزراا لتوران فتابيو، كتان الخيتار الم تروو سياستيا ،
متتن الدستتتور  90وفقتتا  لقتترار لجنتتة التحقيتتق تتعلتتق يصتتفتل ر يستتا  للتتوزراا، حيتتث أن المتتاد 

يعتتد أن أنا تتت  بتتتر يك التتتوزراا تستتتيير شتتؤون الحكومتتتة، جعلتتت  متتتن اختصاصتتتل وهتتتع 
نجتتد أناتتا تتحتتدث عتتن  90  ويتتالعود  إلتتى المتتاد ل0دالخ تتوا التوجيايتتة السياستتية الكبتترى 

محكمتتتتتة العتتتتتدم لسياستتتتتية لتتتتتر يك التتتتتوزراا، و  نتتتتتدرى كيتتتتتف استتتتتتند  إلياتتتتتا المستتتتتؤولية ا
من أجل أن تنظر في األفعام التي يرتكباا الوزراا أ ناا تنفيذ ماامام ولكناتا  للجماورية

  ل9دترتيف يمسؤوليتام الجنا ية يموجب نفك الماد  الدستورية
يستتبب عتتدم ت بيتتق التعمتتيم  محكمتتة العتتدم للجماوريتتةلتتوزير ادمتتون إيرفيتتل، فأدانتتتل ا أمتتا

لتتتى إيعتتتاد األشتتتخاص عتتتن الخ تتتر، ولكتتتن التتتذي يتتتنص ع 21/0/0902الصتتتادر بتتتتاريخ
اتصافل يالعمومية  على وزير الصحة يسببالنص هذا  ت بيقة  في م اليالمحكمة كان  

وزير ارتكتتتب أفعتتام ال تتيش واإهمتتام والتقصتتير فتتتي التتيتتأن المحكمتتة  قهتت   و والتجريتتد
، وتوسعَّ  المحكمة في ل2دحتياا التي يفرهاا قانون الصحة العامةموجيا  التامين وا 

 من الدستور لجاة األعمام المتخذ  في إ ار ممارسة الوظيفة  00تفسير الماد 
جعتل متن التوزير   0904عب  7رأ  المحكمتة أن مرستوم يالنسية للوزير  جورجينا ديفتوا،و 

خل فتتي اختصتتاص وزيتتر الشتتؤون ديفتتوا مستتؤولة عتتن القهتتايا المتعلقتتة يالصتتحة التتتي تتتد
علتتتى  قا متتتةا جتماعيتتتة، واستخلصتتت  المحكمتتتة متتتن هتتتذه المستتتؤولية، مستتتؤولية جنا يتتتة 

 اإهمام 
ويعتتد مناقشتتة هتتذه ال روحتتا  انتاتت  محكمتتة العتتدم للجماوريتتة فتتي حكماتتا الصتتادر يتتوم 

ون إلى تبر ة ر يك الوزراا الستابق لتوران فتابيوك ووزيتر  الشتؤ  9/2/0999ال ب اا تاريخ
ا جتماعيتتتة جورجينتتتا دافتتتوا فتتتي قهتتتية التتتدم الملتتتوث يفيتتتروك العتتتوز المنتتتاعي المكتستتتب 

                                                 
(1) 

Cour de justice de la republique, arret du 9 mars 1999- R.D.P.1999/2 p334  
(2)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité- p763 
(3) 

Cour de justice de la république, arret du 9 mars 1999- R.D.P.1999/2 p336 
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دالستتتيدال فيمتتتا دانتتت  وزيتتتر الدولتتتة لشتتتؤون الصتتتحة ادمتتتون ايرفيتتتل متتتن غيتتتر أن تحتتتدد لتتتل 
نا يتتتا  و ب تتتة  09عقويتتتة  وصتتتدر الحكتتتم يعتتتد  تتتبث جتتتو   متتتن التصتتتوي  شتتتارا فياتتتا 

حكمتتة إلتتى عتتدم ا ستتتجاية  قتراحتتا  اإدعتتاا قهتتا ، بدايتتة  ظاتتر ميتتل لتتدى أعهتتاا الم
العام ور يك المحكمة كريستتيان لوغونيتا بتخليتة المتامتين ال ب تة وتبتر تام، ويقتوم أحتد 
القها  أنل   يمكن  مك الهغف اإعبمي وموقتف ذوي اهتحايا والمتهتررين لحظتة 

 في قهية الدم الفاسد   اتام القهاا يالتوا ياتخاذ القرار واا  
افتتتع فتتتابيوك عتتتن نفستتتل وقتتتام أنتتتل كتتتان ينفتتتذ استتتتراتيجية الحكومتتتة التتتتي تستتتعى لتتتتوفير تر 

ها معاتتد ياستتتور، وذلتتا انستتجاما  متتع  ظتترول مب متتة لمصتتلحة اختيتتارا  التتدم التتتي أعتتدَّ
 توجل المسؤولين الفرنسيين نحو دعم الشركا  الفرنسية في مواجاة المنافسين األجانب  

يوك وهتع  يسترعة إجترااا  عمليتة مقبولتة لفحتص التدم يتأن حكومتة فتاب القها  واقتنع
 والتأكد من خلوه من فيروك "السيدا" 

وفيمتتتا يتعلتتتق بتتتوزير  الشتتتؤون ا جتماعيتتتة فحكتتتم المن تتتق ذاتتتتل التتتذي حكتتتم ملتتتف ر تتتيك 
ولكناتتا واجاتت  انتقتتادا   -التتوزراا، وصتتوَّ  عشتتر  قهتتا  لمصتتلحتاا وخمستتة هتتدها، 

فاصيل مامة تتعلق يالصحة عموما ، و نسحاباا من القها  لجالاا ت -عنيفة من النواب
 العمل السياسي   

وأمتتا يالنستتية لتتوزير الصتتحة، فبتتدا أن القهتتا  يميلتتون إلتتى تقريتتر مستتؤوليتل المياشتتر  عتتن 
اإدعاا ا تاام المياشر إليل يارتكايل خ أ جسيم عندما أوكل إلى هي ة   وجاف  القهية

الاتتام، وانصتترافل إلتتى متايعتتة شتتؤون بلديتتتل فتتي مستتاعديل متايعتتة هتتذا الموهتتوع الصتتحي 
مدينتتتة ريتتتن الشتتتمالية  ومتتتن الملفتتتا  الستتتيعة التتتتي رفعتتت  هتتتده، احتتتتفظ القهتتتا  يملفتتتين 

، وملتتف ستتيلفي 20/0/0990يؤكتتدان مستتؤوليتل: ملتتف ستتار  مالتتا التتتي توفيتت  بتتتاريخ 
ة قهتا  روي التي يات  مقعد  من جراا حقناا بدم  ملوث يفيروك الستيدا  وصتو   مانيت

  ل0دبعلى إدانتل مقابل سيعة على برااتل  ومع ذلا أعفاه قرار اإدانة من أي عقا
                                                 
(1) 

Déclare Edmond Hervé coupable des délits d'atteinte involontaire à la vie de S.M. et 

d'atteinte involontaire à l'intégrité phisyque de S.R. prévus et réprimés par les articles 319 

et 320 anciens et 121-3, 221-6 et 222-19 du code penal;  

Le dispense de peine 
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 الحكم قراءات حول -1

إصتتدارها قتترار منتقتتد، فاتتي عاقبتت   محكمتتة العتتدم للجماوريتتةفتتي هتتذه القهتتية، أدينتت  
در  الوزراا،  م قال  أن هذه اإدانة هي إدانة سياسية، فيالنسية إدمون إيرفيل الذي ص

والعقويتة السياستية الوحيتد    أ تار  اإشتتياه حتوم التحيتز يحقل عقوية متع وقتف التنفيتذ، 
تح فتي ا نتخايتا  الر استية فتي العتام ، 0992أصاب  لوران فابيوك التذي رفتض أن يترشَّ

قبتتل أن يبتترأ كليتتا  فتتي هتتذه القهتتية  ومتتن هتتذه الزاويتتة، لعتتب القتتانون الجنتتا ي دور البتتديل 
قتد حلَّت   ةالجنا يت مستؤوليةنجتد أن ال معاكستةومتن جاتة    ل0دية مفقود عن مساالة سياس

ة فتتي  بلتتوغ تلتتا األخيتتر ، أو يمكتتن أن يو صتتعمكتتان المستتؤولية السياستتية، عنتتدما وجتتد  
لة للمسؤولية السياسية المسؤولية الجنا ية  تكون    مكمل 

لحقيقتتتي فتتتي تتتتدم  علتتتى ا نحتتترال ا التتتتي أ يتتتر  فتتتي هتتتذه القهتتتية،فمختلتتتف التصتتتنيفا  
اإجرااا ، فب اإمتناع عن مساعد  شخص في حام الخ ر، و  القتتل أو الجترو غيتر 
المقصود، و  الخ أ في تصنيف المنتج ومراقية ستبمتل، و  إدار  متواد هتار ، والتستبب 
يالتستمم دبتل وصتل  يعتض الشتكاوى إلتى اتاتام التوزراا يارتكتاب جريمتة هتد اإنستانية، 

ل، كل هذه األوصال لم ين بق أي مناا ملوثانة لهحايا قهية الدم الوهو ما يشكل ل إه
مع التكييتف الصتحيح للوقتا ع الماديتة  ومتع ذلتا كتان التركيتز فتي اليحتث عتن العناصتر 

    ل9دالجرمية التي تؤدي إلى إدانة الوزراا يارتكاباا أ ناا ت بيق ماامام
ذا كان يعض الفقااا جددوا ال قة ي يعد صدور هتذا القترار فتي  جماوريةمحكمة العدم للواا

، أو  ير  ارتفع  حوم هرور  إلغاا هذه المحكمة، إ  أن أصواتا  كل2دلملوثقهية الدم ا
لم تكن  محكمة العدم للجماورية ف ن سير أعمالاا  ألنل كما  ب  عليةعلى األقل لتعديل 

ستتغبم القتانون إلتى ا أدى، وهتذا متا ل4دمختصة يمحاكمتة التوزراا فتي قهتية التدم الفاستد
                                                                                                                          
Cour de justice de la République, arret du 9 mars 1999- R.D.P.1999/2 p338 
(1)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité- p763 
(2)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité- p762 
(3)

 Degoffe,M- Pour la cour de justice de la République- R.D.P 1999/2 p409 
(4)

 Beaud,O- La cour de justice de la République est-elle vraiment competent pour juger 

les ministres dans l'affaire du sang cantanimé? Recueil Dalloz 1998 p75 
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وجتتل العتتام فتتي الجماوريتتة الخامستتة  التمتتن هنتتا كتتان  الجنتتا ي ليكتتون أدا  بيتتد السياستتيين 
  ل0دت وير قواعد المسؤولية السياسية ألعهاا الحكومةنحو 

 
 خامسًا: اإلبقاء على الطابع السياسي لمحاكمة الوزراء 

عتن الجترا م المرتكيتة فتي وجود جاة قها ية خاصة من أجل محاكمة الوزراا جنا يتا   إن
إذا لم  مساالة الوزير جزا يا ، التساؤم حوم كيفيةي ير  ،إ ار ممارستام لماامام الوزارية

يكن فعل الوزير المخالف للقتانون فتي إ تار ممارستتل لماامتل السياستية يقتع تحت   ا لتة 
ة مستألمب متة وجتود قهتاا ختاص لمحاكمتة التوزراا هتي  متن هنتا كتانقانون العقويتا   

هتتو أعلتتى متتدافع عتتن ، إذا كتتان القهتتاا السياستتي يالنستتية للتتيعضألنتتل استتتفاام، محتتل 
  ويمكننتا ل2د، ف نل يالنسية آلخرين ل خة في النظام الدستوري الفرنستيل9دالسياد  الو نية

ستتتبب وجتتتود هتتتذا ألن ا ستتتتناد إلتتتى حجتتتة أختتترى علتتتى عتتتدم جتتتدوى القهتتتاا السياستتتي، 
فتة فتي القتانون العتادي، القهاا هو للنظر في الجرا م ال تتي يرتكباتا التوزراا كمتا هتي معرَّ

فلمتتاذا نحتتتتاج إلتتتى قهتتتاا ختتتاص، للنظتتتر فتتي جتتترا م لاتتتا جاتتتة قهتتتا ية مختصتتتة للنظتتتر 
 فياا؟ 

محكمتتتتتتة العتتتتتتدم رأ  محكمتتتتتتة التمييتتتتتتز أن اختصتتتتتتاص  Grenobleفتتتتتتي قهتتتتتتية ميتتتتتتاه 
 نتاا ممارستتام محصور في األفعتام المؤلفتة لجنايتا  وجتنح يرتكباتا التوزراا أ للجماورية

لوظتتتا فام، والتتتتتي تكتتتتون علتتتى صتتتتلة مياشتتتتر  بتستتتيير أعمتتتتام الدولتتتتة وداخلتتتة فتتتتي ن تتتتاق 
أعمتتتتتام التتتتتوزراا  محكمتتتتتة العتتتتتدم للجماوريتتتتتةاختصاصتتتتتام، ويستتتتتت نى متتتتتن اختصتتتتتاص 
 كنتتتتا يصتتتتدد جريمتتتتة ارتكباتتتتا التتتتوزير إذا  ل4دالشخصتتتتية، أو وكتتتتالتام ا نتخابيتتتتة المحليتتتتة

                                                 
(1)

 Beaud, O- La contribution de l'irresponsabilité présidentielle au développement de 

l'irresponsabilité politique sous la V
e
 République- R.D.P.1998 p1542 

(2)
 Chavin-R- Justice et politique, Evolutions de leurs rapports- L.G.D.J. 1968 p254 

(3)
 Duguit, Leon- Manuel de droit cnstitutionnel, Fontemoing  Paris 1911 p394 

(4)
 La competence de la CJR est limitée aux actes constituants des crimes ou délits commis 

par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la 

conduite des affaires de l'Etat relevant de leurs attributions, à l'exclusion des 

comportements concernant la vie privée ou les mandates electifs locaux. 

Cass. Crim. 22 juin 1995, Carignon, Bull. Crim n
o
 235 p646   
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اتجار يالنفوذ، تنص  هاتفي     واألم لة   تنتايل، دإخبم يالواجب، رشو ، اختبك، 
 ؟ محكمة العدم للجماوريةفانا لماذا يكون ا ختصاص معقودا  ل

إذا عتتدنا للقتتانون اإداري، نجتتد أنتتل إذا اتختتذ  اإدار  قتترارا  أو قامتت  بتصتترفا  تعتتد  
ذه الحتتا  ، فياتتا علتتى حريتتا  األفتتراد أو حقتتوقام، فتت ن الميتتادئ العامتتة للقتتانون تعتبتتر هتت

يأناتتتتا أعمتتتتتام غصتتتتب وتعتتتتتدي، وتختتتتترج عتتتتن اختصتتتتتاص القهتتتتاا اإداري لتكتتتتتون متتتتتن 
ذا متا أردنتا المقارنتة متع حالتة التوزير التذي يستتغل منصتيل  اختصاص القهاا العدلي  واا
ويرتكب أفعا   معاقيا  علياا في القانون،  ف ن هذه األفعام تخرج عن اختصاص القهاا 

 القهاا العدلي   السياسي، وتدخل في اختصاص
الجزا تي -وهنا   ييقى  ختصاص القهاا السياسي، سوى الجرا م ذا  ال ايع السياسي

كالمساك يأمن الدولة، أو ا تصتام يالعتدو، فيكتون اختصتاص القهتاا السياستي مبتررا ، 
تر اختصتاص هتذه الجاتة القهتا ية يصتور  هتيقة ودتدون أي يتوافق متع و  العدالتة أن نفسل 

ع   ل0دتوس 
إعتاد  تكتوين دفع  هذه ا عتيارا  التي  ذكرناها، العديد متن الكتتاب إلتى  ترو مستألة و 

لمستتتتتقبل  ةهتتتتروريألن هتتتتذه اإعتتتتاد   ل9دقواعتتتتد المستتتتؤولية السياستتتتية للتتتتوزراا فتتتتي فرنستتتتا
 الديمقرا ية، وهي الدليل على صحة النظام البرلماني  

ارتام، لم يكن لعقتد  قريتب  متن إذا كان  مساالة الوزراا، وم البتام بجرد  حساب عن إد
الزمن من األمور المتصور ، والدولة واإدار  كانا إلى حد  يعيتدين عتن أي مستاالة وفتوق 
أي حستتتاب  إ  أنتتتل ويعتتتد أن أصتتتيح التتتوزراا خاهتتتعين للمحاكمتتتة، ولتتتم يعتتتد ب مكتتتانام 

يجعتتل  اإفتتب  متتن العقتتاب  فتت ن التتتداخل بتتين المستتؤولية السياستتية والمستتؤولية الجزا يتتة،
ن عتتتمتتتن العستتتير معرفتتتة الفاصتتتل بتتتين المستتتاالتين، فالعمتتتل فتتتي إ تتتار الجماوريتتتة ستتتمح 

 ريتتق ت بيتت  مفاتتوم استتت نا ي فتتي ممارستتة الستتل ة يك يتتر متتن التجتتاوز  فرؤستتاا التتدوم 
والحكوما  والوزراا يوفرون أسوأ م تام، فمامتا حتدث وأيتا  يكتن حجتم اإستاا  أو الغل تة 

                                                 
(1)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité- p749 
(2)

 Burgelin, J.F. , Lucas,R- Extraits choisis des réquisitions du ministère public- R.D.P. 

1999/2 p372 
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ناصتتتتتبام  فمتتتتتن األم لتتتتتة علتتتتتى الحجتتتتتم المتمتتتتتادي لغيتتتتتاب المرتكيتتتتتة يحتتتتتتفظ المعنيتتتتتون يم
ر متتتن التجتتتاوزا  يتتتالمستتتؤولية، أظاتتتر  التحقيقتتتا  القهتتتا ية أن رو ن دومتتتا ارتكتتتب الك 

يصتتفتل موا نتتا  فرنستتيا  ويصتتفتل وزيتترا  للخارجيتتة، ومتتع ذلتتا يتيتتاهى يأنتتل لتتن يستتتقيل متتن 
متتتن التتتترحم علتتتى منصتتتيل كتتتر يك للمجلتتتك الدستتتتوري  وفتتتي قهتتتية التتتدم الملتتتوث   بتتتد 

الجماورية الرايعة إذ من خبلاا كتان مصتير أي حكومتة تواجتل م تل هتذا الفشتل الستقوا 
و  فتتي  0902  محالتتة  وفتتي قهتتيتنا لتتم ي لتتب إلتتى أي وزيتتر ا ستتتقالة   فتتي العتتام 

العتام التتتالي ولتتم تتتم إقالتتة أي مستشتتار أو مستؤوم ولتتم تتحمتتل   الحكومتتة و  اإدار  و  
 بيتتة أي مستتؤولية جماعيتتة أو فرديتتة علتتى متتا حتتدث  إ  أن مجتترى األحتتداث أي هي تتة 

تغيتتتتر نتيجتتتتة إصتتتترار الصتتتتحافة ومبحقتاتتتتا لتفاصتتتتيل هتتتتذه القهتتتتية وم البتاتتتتا بتحديتتتتد 
 المسؤوليا  من أجل تعزيز صدقية السل ا  

فالوزير هتو رأك الاترم ألي إدار  عامتة يتحمتل المستؤولية الكاملتة عتن أي خ تأ يقتع فتي 
ن كان شخصيا    عبقة لل يما ارتكب فيسارع إلى ا ستتقالة  وهتذا يعنتي هذه ا إدار ، واا

ولكن الت بيق   يوجد من يأختذ األمتر علتى عاتقتل  لتذا كتان  ،أن يأخذ األمر عل عاتقل
اليحث عن المستؤولية المفقتود  لتدى محكمتة العتدم للجماوريتة هتذا القهتاا التذي لتل كتل 

فر تقتدما  واهتحا  يالنستية إلتى المحكمتة العليتا الستايقة التتي صفا  القهاا ا ست نا ي يتو 
كتتان اختصاصتتاا محصتتورا  فتتي الخيانتتة العظمتتى, إن م تتوم التتوزراا اليتتوم أمتتام المحكمتتة 
جاا نتيجة لترفض الدولتة ا عتترال يتأي مستؤولية فتي المأستا  وعتدم ا عتترال هتو التذي 

 ايا الدم الملوث  أتاو لاا ا متناع عن توفير التعويها  البزمة لهح
 نتفتت  الحاجتتة إلتتى هتتذه المحاكمتتة  هتتؤ ا الهتتحايا التتذين ستتتق وا الدولتتة ولتتو اعترفتت  

  يكتون التتوزراا مستؤولين مياشتر  عتتن قتد يستبب غيتاب القتترار علتى مستتوى المستتؤولين، 
هتتتذه األخ تتتاا ، إ  أناتتتم قتتتاموا يحمايتتتة المتتترتكبين أو يمتتتا هتتتو أستتتوأ شتتتاركوا فتتتي متتتؤامر  

التفتتتاهم متتتع مؤسستتتتة ياستتتتور  إن هتتتذه المحاكمتتتة هتتتتي نتيجتتتة تعتتتاظم  قافتتتتة صتتتناعية وي
البمستتتتؤولية  إناتتتتا مناستتتتية للعتتتتود  إلتتتتى لغتتتتة المستتتتؤولية لتحديتتتتد واجيتتتتا  التتتتوزير  ففتتتتي 
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ذا لتتم  ،يةلمستتؤولالديمقرا يتتة   سياستتة متتن دون هتتوايف ل و  سياستتة متتن دون رقايتتة، واا
  ل0دااينجح السياسيون في إ يا  ذلا فسيتو ه القه
هي منعتل الوزير الذي يتام يقهايا فساد،  وأما العقوية األهم التي ينيغي أن يتعرَّض لاا

ق القاعتتتد  ت بَّتتتفإعتتتاد  دختتتوم المعتتتترا السياستتتي عبتتتر الترشتتتح لإلنتخايتتتا  النيابيتتتة، متتتن 
متتتن حقتتتتل يكتتتون بتجريتتتده  ي ب دانتتتة كتتتل مفستتتد أو مرتكتتتب جريمتتتة ،الذهبيتتتة التتتتي تقهتتت

فتتي ا نتخايتتا  العامتتة يكافتتة أنواعاتتا، وذلتتا م لمتتا يمنتتع اإفتتبك الترشتتح  فتتيالسياستتي 
  ل9داإحتيالي على المفلك مياشر  أي نشاا اقتصادي جديد

فتتي حتتا    ك يتتر ، وتحتت  هتتغف التترأي العتتام، يعمتتد التتوزير المتتتام إلتتى تقتتديم استتتقالتل، 
 Hervéوزيتتتتر ا قتصتتتتاد والمتتتتام  متتتتع  94/9/9112بتتتتتاريخحصتتتتل  انتتتتذكر متتتت ب  متتتت

Gaymard   م  علتى خلفيتة ،Jean-Pierre Raffarin استتقالتل إلتى ر تيك التوزرااالتذي قتدَّ
ا تاامتتتا  التتتتي وجاتتت  إليتتتل حتتتوم مبيستتتا  شتتتقة يستتتتأجرها فتتتي يتتتاريك، واعتتتترل أنتتتل 
ارتكب حماقة أو أخ أ في التقتدير فيمتا يختتص يمبيستا  الشتقة التتي استتأجرها ليستكن 

الخزينتتتة الفرنستتتية هتتتي التتتتي تتتتدفع أجتتتر  الشتتتقة التتتتي فياتتتا لغايتتتا  العمتتتل، والمعتتترول أن 
ولكتن  يستأجرها الوزير قرب وزارتل إذا كان محل إقامتل األصلي يعيدا  عن مكتب عملل 
 011وزير المام لم يستأجر شقة عادية ببتدم  معقتوم، بتل استتأجر شتقة فتاخر  مستاحتاا 

الحكومة  وهذا متا أ تار ة ، تدفع من خزينيورو شاريا   04111متر مردع، يأجر  مقدارها 
تتز  عليتتل ممتتا اهتت ره إلتتى تقتتديم استتتقالتل إلتتى  موجتتة انتقتتادا  حتتاد  وهجتتوم  صتتحفي  مركَّ

  ل2دق بل  هذه ا ستقالة فور تقديماا  يك الحكومة ر 
متترَّ  فتتي فرنستا زا يتة الجالتتوزراا أن مستؤولية ، نخلتتص إلتى القتتوم، يتر قتفال هفتي ختتام هتتذ

 الخلل الحاصل في الت بيق تغ ية عديب  المتعدد  هو هذه الت مردمراحل، و  د عي

                                                 
(1

 
)

 تدان   -لنهدانجر وة ا -مترجمة  مناونة في قضا ا النهان -افتتاحية لمو ر تحر ر لحيفة ليبراسيون -سيرج جولي 

13/1/1999 
(2)

 Chrestia, Ph- Responsabilité politique et responsabilité penale- Precité- p778 
(3)

  le monde- vendredi 25 février 2005,  
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فتتتي المرحلتتتة األولتتتى متتتن التتتتاريخ محاكمتتتة التتتوزراا ، أن فقتتتر  ومتتتا ستتتيقااا فتتتي هتتتذا الدينَّتتتو 
مختتتتتلف سياستتتتي  محكمتتتتة خاصتتتتة ذا  تشتتتتكيلالجماتتتتوري فتتتتي فرنستتتتا، كانتتتت  تتتتتتم  عبتتتتر 

نظام ا تاام فرنسية يعض الدساتير الواعتمد   شعبي دالمحلفينل -دبرلمانيينل وقها ي
ة ا تاام، وجعلت  المحاكمتة سل  مجلك النوابعاد  إلى والحكم عبر مجلسي األمة، ف

 مجلك الشيوخ أمام 
البرلمتتتتتان  ويستتتتتبب العيتتتتتوب التتتتتتي اعتتتتتتر  هتتتتتذا النتتتتتوع متتتتتن المحاكمتتتتتا ، التتتتتتي تع تتتتتي

م في محاكمة الوزراا تجلى ب نشاا يا تاام والمحاكمة، ا ختصاص  محكمة حصل تحو 
واختلفتت  عليتتا  تشتتكيل هتتذه المحكمتتة، إلتتى أن  ،، يتتتولى البرلمتتان تعيتتين أعهتتا ااعليتتا

والتعديب  البحقتة عليتل علتى تشتكيلة مختل تة سياستية  0920استقر  في دستور العام
عاد القهتاا العتدلي هتو المختتص يمحاكمتة التوزراا  0992قها ية، وفي تعديل العام -

ل براي تتتة مياشتتتر  يالوظيفتتتة الوزاريتتتة، وأصتتتيح فتتتي كتتتل متتتا هتتتو ختتتارج عتتتن العمتتتل المتصتتت
اختصاص الاي ة الجديد  "محكمة العتدم للجماوريتة" منحصترا  يمتا يختتص فقتف يتالجرا م 

   الحاصلة أ ناا ممارسة النشاا الوزاري 
 
 
 
 

 
 الفقرة الخامسة:

 قانون تنظيم  محكمة العدل للجمهورية
 

تتتتتاريخ   0929/92عهتتتتوي رقتتتتم يموجتتتتب القتتتتانون ال محكمتتتتة العتتتتدم للجماوريتتتتةأنشتتتت   
تص اليتاب األوم لتنظتيم 92/00/0992 محكمتة ، تهمَّن هذا القانون  ب ة أبواب، خصل 

، وجاا في فصلين، الفصل األوم  ترق تشتكيل المحكمتة ووظا فاتا،  تم العدم للجماورية
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ال تتاني   وخصتتص اليتتاب محكمتتة العتتدم للجماوريتتةالفصتتل ال تتاني لجنتتة المراجعتتا  لتتدى 
تحريا حوم  من الياب ال اني الفصل األوميتمحور التي تتيع أمام المحكمة،  لإلجرااا 

محكمتتة التايعتتة ل اإجتترااا  أمتتام لجنتة التحقيتتقمنتتل التدعوى العامتتة، وفتتي الفصتتل ال تاني 
 ، وأما الفصل ال الث، فمخصص لجلستتا  المحاكمة والحتتكم العدم للجماورية

 
 هوريةمحكمة العدل للجمتشكيل ووظائف أواًل: 

 قها   2نا ب و 09عشر عهوا   02تتشكل محكمة العدم للجماورية من 
السري، من النواب، ب إقتراع  محكمة العدم للجماوريةاألعهاا في النواب ينتخب 

وينتخب مع كل من حصل على األك رية  الم  لقة   من أصوا  المقترعين  ويفوز كل 
 عهو أصيل عهوا  رديفا   

ن وا    من بين فينتخبون   محكمة العدم للجماوريةا القها   أعهاوأما  لمد    بث س 
وي سمى واحدا  منام وفقا  لذا  الشروا ر يسا   لدى محكمة التمييز، القها  األعلى درجة

   ويكون لكل عهو عهوا  رديفا  ينتخب وفقا  لذا  محكمة العدم للجماوريةل
  ل0929/92دالماد  األولى من القانون الشروا

 
 
 
لزامية المشاركة في أعمال المحكمة قسم اليمين -1  وا 

 ي اختارهم ذالمجلك من النواب، اليمين أمام ال محكمة العدم للجماوريةيقسم أعهاا 
مداو   والمحافظة على سرية ال ويكون قسمام على: إنجاز ماامام  يأمانة ودقلة، 

والصادقين دالماد   تصرل القها  الجديرين تصوي    وأن تكون تصرفاتام م لالو 
 ل 0929/92القانون رقم ال انية من

يالمشاركة في الجلسا  والمداو   التي يدعون  محكمة العدم للجماوريةيلتزم أعهاا 
إلياا  وفي حالة الغياب  غير الم ب رر  يسبب  جدلي، تجري إقالة العهو المتغيب من قبل 
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قا يا  أو بناا  على  لب المدعي ، والتي تفصل فيل سواا تل محكمة العدم للجماورية
من القانون  2العام  ويجري استبدالام وفقا  للشروا المبينة في هذا القانوندالماد 

 ل 0929/92رقم
 
 طلبات الرد والتنحي-2

يحق لكلل  عهو في محكمة عدم الجاورية، أو في لجنة التحقيق أن ي لب تنحيتل ألحد 
الجزا ية  وتفصل المحكمة في  لب  األسياب المنصوص عناا في قانون األصوم

التنحي عند افتتاو جلساتاا وقبل البدا يالمناقشا    وأما يالنسية ألعهاا لجنة 
من القانون  4دالماد التحقيق، فيفصل الر يك األوم لمحكمة التمييز في  ليا  تنحيتام

منصوص اللعهو المحكمة أن يتنحى لغير األسياب وأجاز القانون  ل 0929/92رقم
على أن يشرا أن يبين األسياب التي دفعتل للتنحي، ، عناا في قانون األصوم الجزا ية
 ل 0929/92القانون رقممن  2دالماد   لبباذا ال تفصل محكمة العدم للجماورية

 

أو وجود موانع مؤقتة ألحد األعهاا،   محكمة العدم للجماوريةفي حالة رد عهو 
وأما في حالة الوقف الناا ي ألحد األعهاا   رديفينيحل  مكانل أحد األعهاا ال

األصيلين خبم مد  و يتل، يصيح الرديف عهوا  أصليا  مكانل  إذا حلَّ العهو الرديف 
مكان األصيل، أو إذا منع العهو الرديف من عملل يصور  مؤقتة أو ناا ية، فيتم  

ذا كان استبدالل يعهو  عخر ي نتخب  وفقا  للشروا المنصوص عناا في الماد   األولى  واا
 ل 0929/92من القانون رقم 0دالماد  من القها ، في نتخب لمد  الو ية المتيقية

 
 هاء مدة والية أعضاء محكمة العدل للجمهوريةانت-3

من  7في الحا   التالية دالماد  محكمة العدم للجماوريةتنتاي و ية النواب أعهاا 
 ل:0929/92القانون رقم
ي تنتاي فيل و ية الجمعية الو نية، أو عند التغيير في ذا  الوق  الذ -

 الجز ي لمجلك الشيوخ، وفقا  للمجلك الذي ينتمي إليل العهو 



119 

 

 ن إلى الجمعية الو نية أو إلى مجلك الشيوخ ينتمما و عندما   يعود -
 .في حالة ا ستقالة ال وعية -

 

 المدعي العام لدى محكمة العدل للجمهورية-4

النا ب العام لدى محكمة  محكمة العدم للجماوريةي العام لدى وظيفة المدع يمارك
 التمييز، يساعده المحامي العام األوم، وا نان من المحامين العامين يسميام النا ب العام

  ل0929/92من القانون رقم 0دالماد 
 

 قلم محكمة العدل للجمهورية-5
  محكمة العدم للجماوريةالكاتب لدى وظيفة ر يك الكتية لدى محكمة التمييز يتولى 

 01و 9دالمادتين وهو الذي يختار األشخاص الذين سيعاونونل في مسا قلم المحكمة
  ل0929/92من القانون رقم

 
 لجنة التحقيق-6

من  ب ة أعهاا مؤلفة لجنة تحقيق تتولى التحقيق في القهايا التي ت ام الوزراا، 
 ب ة أعوام من بين أعلى القها  درجة أصيلين و ب ة أعهاا احتيا يين ، يعينون لمد  

يتم اختيار ر يك هذه و  لدى محكمة التمييز، التي تنتخبام من قبل جميع قهاتاا 
من القانون  00دالماد اللجنة بنفك ال ريقة من بين األعهاا األصيلين

  ل0929/92رقم
 
 لجنة المراجعات-7

مى لجنة المراجعا  لدى تتولى استبم الدعاوى التي ت ام الوزراا، لجنة خاصة تس
من  ب ة قها  من الدرجا  العليا في هذه اللجنة تتألف و  محكمة العدم للجماورية،

محكمة التمييز، ومن مستشارين في مجلك شورى الدولة، ومن مستشارين من محكمة 
تسمي كب  من هذه الجاا  القها ية و ، ا المحاسية، ويتم  تعيينام لمد  خمك سنو 
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واحدا  ليحل مكان األصيل في حام تعذ ر مشاركتل في أعمام اللجنة  عهوا  رديفا  
  ل0929/92من القانون رقم 09دالماد 

 
 تحريك الدعوى العامةثانيًا: 

المراجعا   يعود حق الشكوى المرفوعة أمام لجنة تتحرا الدعوى العامة، يموجب 
 تحريا الدعوى العامة لكل  من:

 
 ل0929/92من القانون رقم 02اد دالم المتضرر من فعل الوزير-1

من جناية أو جنحة ارتكباا أحد أعهاا الحكومة أ ناا ممارستل يحق  للمتهرر 
م يشكوى أمام لجنة المراجعا ، لوظا فل،  إسم هذه الشكوى، يجب أن تتهمن أن يتقدَّ

أن تكون عهو الحكومة المشار إليل باذه الشكوى، وتبيان الوقا ع المساقة هده، و 
  من الشاكي ة موقَّع

  محكمة العدم للجماوريةيالحق الشخصي أمام يالمقابل   يحق للمتهرر أن ي الب 
نما يعود لل أن ي الب   أمام القهاا العادي باذه الحقوق  واا

 ل0929/92من القانون رقم 07دالماد  المدعي العام التمييزي -2

على الوزير أمام محكمة العدم  للمدعي العام لدى محكمة التمييز أن يدعي تلقا يا   حق  ي
يجب أن   للجماورية، ولكن يشترا لقبوم إدعا ل أن تؤيل د لجنة المراجعا  هذا اإدعاا

   ، وتبيان الوقا ع المساقة هدهدعى عليلإسم عهو الحكومة المهذا اإدعاا، تهمن ي

ر لجنة المراجعا  لعند استبم  مدعي، تخ ر الال ريق الذي ستسلكل وهي لشكوى، تقدل 
 04دالماد أي  ريق من  رق المراجعة المراجعا قرارا  لجنة و  تقبل  يمآم شكواه 

  ل0929/92من القانون رقم
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معللة يصور  كافية،  او غير مستند  كفاية إلى أدلة إذا رأ  اللجنة أن الشكوى غير 
لمواد تياشر ب جراا كل التحقيقا  الهرورية وفقا  لفصوم المنصوص عناا في ا ،منتجة
السل ا  وتمارك في هذه الحالة جميع  من قانون األصوم الجزا ية  77/0و 70و 72

من القانون  02دالماد الممنوحة يموجب هذه المواد إلى مدعي عام الجماورية
  ل0929/92رقم

تحويل الدعوى إلى المدعي العام لدى محكمة التمييز، فاي  المراجعا لجنة إذا قرر  
المتام  مبحقةقه  يرارها تكييفا  جنا يا  للوقا ع التي على أساساا ملزمة يأن تهمل ن ق

  ل0929/92من القانون رقم 00دالماد 
 

 أمام لجنة التحقيق الدعوى  إجراءاتثالثًا: 

لجنة التحقيق يكلل  األعمام التي تراها هرورية من إجل إظاار الحقيقة، وفقا   تقوم
لا المتعلقة الجزا ية، ويصور  خاصة ت للقواعد المنصوص عناا في قانون األصوم

  ل0929/92من القانون رقم 00دالماد يمراعا  حقوق الدفاع

المدعي العام  لى ا تاام الصادر عنع لجنة التحقيق يدها على القهية بناا  تهع 
محدد، و  تقبل الدعوى هد اإتاام موجاا  هد شخص  هذا يكون  لدى محكمة التمييز،

   مجاوم

محكمة العدم للجماورية، لدى  المراجعا عي العام في  لب ا تاام قرار لجنة المديذكر 
الدعوى العامة بناا  على إدعاا  شخصي، فيذكر المدعي العام موافقة  أما عندما تتحرا

  ل0929/92من القانون رقم 09دالماد لجنة المراحعا  على هذا اإدعاا

ذا كشف التحقيق عن وقا ع و  لتقديرها  وفقا  ، للجنة التحقيق أن ت عيد تكييف الوقا عيحق   اا
جديد  عن تلا التي كان  السبب في إحالة الشكوى إلى لجنة التحقيق  ف ن هذه الوقا ع 
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ل اتااما  جديدا  استنادا  توجب إعاد  إرسام الملف إلى المدعي العام الذي  يعود لل أن يوجل 
ا تاام يالنسية لاذه الوقا ع  تحرل اان لجنة التحقيق إذ   يحق  لهذه الوقا ع   إلى

من القانون  91دالماد المراجعا الجديد  إ  يعد ا ستحصام على رأي م ابق للجنة 
  ل0929/92رقم

أيها  أن تجري مواجاا   ويعود لاا  ،أعهاا الحكومةتمع لجنة التحقيق وتستجوب ست 
اللجنة قرارها في    وتصدر هذهل0929/92من القانون رقم 90دالماد بين المتامين

صفة القرار ال لاذاويكون القهية، يعد م العة النا ب العام لدى محكمة التمييز، 
  ل0929/92من القانون رقم 99دالماد  قها يةال

 يتخذفور اعتيار التحقيق منتايا ، ترسل لجنة التحقيق الملف إلى المدعي العام، لكي 
   قرارا  ا تاام هذا القاهي

  ويكون لام مالة يقرارا  اإدعاا الحكومة المحقق معام ومحاميامأعهاا  ي خ ر  
عشرين يوما  تحسب من تاريخ إخ ارهم، لكي ي لبوا من لجنة التحقيق أن تفصل في 
احتمام ي بن اإدعاا   يمكن للجنة التحقيق أن تقوم يأنل   وجل لمتايعة النظر في 

ية إلى أعهاا الحكومة تشكب  جرما  أو المنسو  فعامإذا قدَّر  يأن األ ماأو القهية، 
من القانون  92دالماد محكمة العدم للجماوريةجناية، ف ناا تأمر ب حالة القهية أمام 

 عن تقبل قرارا  لجنة التحقيق وخبفا  لقرارا  لجنة المراجعا ، ف ن   ل0929/92رقم
  ل0929/92قممن القانون ر  94دالماد  النقض أمام الاي ة العامة لمحكمة التمييز

 القهيةة لاحتعيد إذا أي ل  محكمة التمييز القرار الصادر عن لجنة التحقيق، ف ناا واا 
، على أن تتشكل من أعهاا أصيلين أو احتيا يين غير أول ا الذين إلى هذه اللجنة

   ل0929/92من القانون رقم 92دالماد أصدروا القرار المي ل
 

 المحاكمة جلســات رابعًا: 



123 

 

ون األصوم القواعد المنصوص عناا في قانمام محكمة العدم للجماورية ت بَّق أ
صدار األحكام في القهايا الجنا ي جلسا الجزا ية والمتعلقة ب يشرا أن   ة، المحاكمة واا

من  90دالماد  0929/92تكون متعارهة والقواعد الخاصة التي ينص  علياا القانون 
يعد ة العدم للجماورية جلسا  المحاكمة، ر يك محكم تحتيف  ل0929/92القانون رقم

من القانون  97دالماد ناا يا  الصادر عن لجنة التحقيق  ا تاامأن يصيح قرار 
بناا  على  لب  ،أمام هي ة المحكمة يتم  استدعاا المتامين للم وم  ل0929/92رقم

قانون  نصوص عنل فيالم يا لمال والشكل، وت بَّق اإجرااا  وقواعد االنا ب العام
رغم إذا لم يحهر المتام،   ل0929/92من القانون رقم 90دالماد  األصوم الجزا ية

 99دالماد  ، إذا كان ا تاام يتعلق يقهايا جنا يةتتم مقاهاتل يالصور  الغيابيةتبليغل، 
 نسخة من كل مستندا  القهيةأن يستلم متام يحق  لكلل    ل0929/92من القانون رقم

حاجة إجراا إذا رأ  المحكمة أن هناا   ل0929/92قانون رقممن ال 21دالماد 
أحد أعها اا من القها ، إعدادي،  يموجب قراراا تفول ض، تحقيقا  إهافية، ف ن

المنصوص عناا في قانون األصوم  صومإجراا كل األعمام التحقيقية وفقا  لف
  ل0929/92من القانون رقم 20دالماد  الجزا ية

 
 الحــكمخامسًا: 

في الحالة الجرمية للمتامين   محكمة العدم للجماوريةتفصل ، يعد اختتام الجلسا 
ي ريقة ي اقة ا قتراع  ،تصول   يصور  منفصلة يالنسية لكل متام ويالنسية لكل اتاامو 

،  يجري التصوي  في إذا  ب  أن المتام مذنب السرية وعلى أساك األغلبية الم لقة" 
على العقوية الم يقة  يعد حصوم تصويتين ولم تنل  ذا  الجلسة وددون انق اع

يموجباا أي عقوية األغلبية الم لقة من األصوا   ف ن العقوية األشد المقترحة في هذا 
التصوي  يجري استيعادها يالنسية للتصوي  البحق وهكذا دواليا تستيعد في كل مر  

 لم لقة من األصوا حدى العقويا  على األك رية اإالعقوية األشد لغاية حصوم 
   ل0929/92من القانون رقم 29دالماد 
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، ال عن يالنقض أمام الاي ة العامة لمحكمة التمييز محكمة العدم للجماوريةتقبل قرارا  
على الاي ة العامة لمحكمة و وفقا  للشروا والحالة المبينة في قانون األصوم الجزا ية  

من القانون  22دالماد  ب ة أشارالتمييز أن تفصل في هذا النقض خبم مالة  
  ل0929/92رقم

 عيد إحالة، ف ناا ت  محكمة العدم للجماوريةإذا أي ل  محكمة التمييز القرار الصادر عن 
قها  أصيلين أو احتيا يين غير أؤل ا  منالقهية أمام هذه المحكمة، التي تتشكل 

ل   ل0929/92من القانون رقم 24دالماد الذين أصدروا الحكم الذي أ ي  
 

 الفقرة السادسة:
 محكمة العدل للجمهوريةاقتراح قانون دستوري إللغاء 

 

تقدَّم عهو مجلك الشيوخ السيد  21/00/9111في الجلسة العادية المنعقد  بتاريخ
Michele Dreyfus-Schmidt  محكمة العدم  ياقتراو قانون دستوري يرمي إلى إلغاا

والنص الدستوري الجديد يعد  -سياب الموجية، وتهمَّن هذا ا قتراو األللجماورية
 التعديل 

 أواًل: األسباب الموجبة
 929/92التي أنشأ  يموجب القانون الدستوري رقم محكمة العدم للجماوريةإن 
 ، هي في تشكيلاا أو وظا فاا عرهة لعد  انتقادا :97/7/0992تاريخ
ن عن أعهاا إن المدعى عليام أو المتامين ليسوا أبدا  غرداا أو يعيدي -0

ياهم رجام سياسة، وستردف بينام على األرجح إما  المحكمة من النواب، فام واا
عبقة صداقة أو عداا  لذلا نجد أن الرأي العام والصحافة تشا  دا ما  

 بتحي زهم بل وتستخف  يمحكمة العدم والعدالة والبرلمان 
دالمشاباة للمجلك  محكمة العدم للجماوريةإن الوزراا يكونوا مسؤولين أمام  -9

، وليك أثناء ممارسة وظائفهماألعلى في لبنانل عن الجرا م والجنح المرتكية 
دالمشاباة  محكمة العدم للجماوريةباذه الوظا ف، وأيها   بمناسبة قيامهم
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للمجلك األعلى في لبنانل غير مختصة في حالة اتاام وزير يا ختبك، أو 
ه المحكمة غير مختصة يالنسية لجرا م في حالة التشاير، وهكذا يبدو أن هذ

 أك ر خ ور  يمكن أن يتام فياا الوزير ويحاكم أمام القهاا العادي 

، هو أمرإ   محكمة العدم للجماوريةإن منع اإدعاا يالحق المدني، أمام  -2
 يمكن فامل جيدا  

إن الشركاا األساسيين وحتى الذين قاموا بدور  كبير  وغير عادي في ارتكاب  -4
،   يمكن محكمة العدم للجماوريةالجرم الذي ي بحق يشأنل الوزير أمام  هذا

العادية والي ي ة  صوم اإجرا يةفلمبحقتام إ  أمام القهاا العادي، وفقا  
  محكمة العدم للجماوريةوالمغاير  لتلا التي تتيع أمام 

عن من المعلوم أن اإجرااا  التي تتيع في حالة ارتكاب الجنح مختلفة  -2
 محكمة العدم للجماوريةاإجرااا  المتيعة في حالة ارتكاب الجناية، ولكن 

ملزمة ياتياع اإجرااا  الم يقة في حالة ارتكاب الجناية، سواا  أكان الوزير 
 متاما  بجنحة أو بجناية 

محكمة العدم يكون من الحكمة إلغاا  انتاى ا قتراو إلى أنل لاذه األسياب وغيرها،
 وااعاد  اإختصاص يمحاكمة الوزراا إلى القهاا العادي  ،للجماورية

 
 قتراح  مضمون اإلثانيًا: 
ديعد التعديلل :"  إن أعهاا الحكومة وشركااهم، هم جزا يا  مسؤولين  0-00الماد  

عن األفعام المرتكية في أ ناا أو يمناسية ممارستام لوظا فام، والتي تعتبر جنايا  أو 
وهم يحاكمون أمام القهاا العادي، مع مراعا  أحكام  كب  فيل جنح في الوق  الذي ارت

 " 9-00الماد 
 

 Art. 68-1.- Les membres du Gouvernement et leurs complices sont pénalement 

responsables des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et 

qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.  

" Ils sont jugés en droit commun sous réserves des dispositions de l'article 68-2. "  
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ديعد التعديلل :" كل شخص يدعي بتهرره من جناية أو جنحة مرتكية  9-00الماد 
ممارستل لوظا فل، من أحد أعهاا الحكومة وشركا ل في الجرم، في أ ناا أو يمناسية 

م يشكوى أمام لجنة    المراجعا يمكنل أن يتقدَّ
 ، أو إحالة الشكوى إلى المدعي العام حفظ الدعوى   إماهذه اللجنة،  تقرر

المختص، يعد موافقة لجنة  قهاايمكن للمدعي العام أن يدعي تلقا يا  أمام ال
 يا   شروا ت بيق هذه الماد "   يحدد قانونا  عهو المراجعا 

 
" Art. 68-2.- Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un 

membre du Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et par ses 

complices peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.  

" Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au 

Procureur de la République.  

" Le Procureur de la République peut aussi saisir d'office la juridiction compétente sur 

avis conforme de la commission des requêtes.  

" Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. "  

 
 

 

 القسم الثاني:
 مسؤولية الوزراء الجنائية في بريطانيا 

 والعراق والواليات المتحدة األميركية والكويت
 

تلجتتأ التتنظم السياستتية إلتتى وهتتع قواعتتد مستتاالة التتوزراا، ولكتتن تختلتتف فتتي  بيعتتة هتتذه 
قهتتايا التتتي ت الاتتا تيعتتا  لنتتوع النظتتام السياستتي التتذي تنتاجتتل الدولتتة، المستتاالة ومتتداها وال

 ون فحتتتى فتتي ظتتل األنظمتتة الديكتاتوريتتة، أو الملكيتتة الم لقتتة فتت ن هتتؤ ا التتوزراا يخهتتع
للمستتاالة متتن الحتتاكم، فيمتتا إذا ختتالفوا األوامتتر والتعليمتتا  التتتي وهتتعاا  وأمتتا فتتي ظتتل 

الر استتتية والمجلستتتية والبرلمانيتتتة وتفرعاتاتتتا شتتتيل  األنظمتتتة الديمقرا يتتتة، يأوجااتتتا ال ب تتتة،
الر اسية وشيل المجلستية، فممتا   ختبل فيتل، أن التوزراا يخهتعون للمستاالة الجنا يتة، 
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في تحديد الستل ة التتي يحتق لاتا هو عدا عن خهوعام للمساالة السياسية، وا ختبل 
التتتي تنظماتتا  ،هتتذه الستتل ا  مستتاالة التتوزراا جنا يتتا  أو سياستتيا  تيعتتا  لمتتدى العبقتتة بتتين

  وستنحاوم أن نلقتي نظتر  ستريعة علتى كيفيتة محاستية التوزراا جنا يتا  فتي أحكام الدستتور
  ظل النظم السياسية

ف ذا كان النظام في الدولة يأخذ يمبدأ الفصل الجامد بين السل ا ، في عتبر النظام نظاما  
استتية أمتتام البرلمتتان، ويكتتون التتوزراا ر استتيا  تتتزوم فتتي ظلل تتل قواعتتد مستتؤولية التتوزراا السي

مستتؤولين سياستتيا  أمتتام ر تتيك الدولتتة، ومستتؤولين جزا يتتا  أمتتام القهتتاا عتتن أفعتتالام التتتي 
، أمتتتا إذا أختتتذ النظتتتام يمبتتتدأ التتتدمج بتتتين الستتتل ا ، في ستتتمى يالنظتتتام ،تؤلتتتف خ تتتأ  جزا يتتتا  

 ،زا يا  أمام القهااالمجلسي، ويكون الوزراا مسؤولين سياسيا  أمام البرلمان، ومسؤولين ج
أما إذا كان نظام الحكم فتي الدولتة يأختذ يمبتدأ الفصتل بتين الستل ا  وتوازناتا وتعاوناتا، 
في عتبر النظام نظاميا  برلمانيتا ، ويكتون فيتل ر تيك التوزراا والتوزراا مستؤولين سياستيا  أمتام 

 البرلمان، وجزا يا  أمام القهاا  
 
 

 الفقرة األولى:
 بريطانيا مسؤولية الوزراء في

 
لتد فتتي ماتدها النظتتام البرلمتاني التتذي يقتوم علتتى  ب تة ميتتادئ  بري انيتا هتتي الدولتة التتتي و 

 نا يتتة الستتل ة التنفيذيتتة متتع عتتدم خهتتوع الملتتا  -هتتي: الفصتتل بتتين الستتل ا  وتعاوناتتا
   الرقاية البرلمانية على أعمام الحكومة -للمساالة

ستتندا  لقاعتتد  أن الملتتا    -جزا يتتا  ومتتدنيا  وكتتان متتن نتتتا ج عتتدم مستتؤولية الملتتا سياستتيا  و 
أن انتقلتت  الستتل ة متتن الملتتا إلتتى التتوزراا، وأصتتيح  الستتل ة التنفيذيتتة منا تتة  -يخ تتي

، ودترز عترل  م منصتب الملتا تتدريجيا  إلتى منصتب  برتوكتولي  فعليا  باذا المجلك، وتحتوَّ
فتتت نام يخهتتتعون  بري تتتاني جديتتتد هتتتو أن الملتتتا يملتتتا و  يحكتتتم  وأمتتتا يالنستتتية للتتتوزراا،
 للمساالة السياسية أمام البرلمان، كما يخهعون للمحاكمة الجزا ية  
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-0009بدأ  مرحلة النظام الديمقرا ي في بري انيا، متع ظاتور نظتام الملكيتة المقَّيتد  د

وهتروب  0000 ور   بنتيجةل التي قام  يعد انتااا نظام الحكم الملكي الم لق، 0709
فتي ظتلل  هتذا النظتام الجديتد المستمى الملكيتة   ل0د تل إلتى فرنستاالملا جتيمك ال تاني ولجو 

المقيد ، أو النظام البرلماني ال نا ي الذي يمقتهاه يكون من الهروري حياز  الوزار  ل قة 
كل من الملا والبرلمان حتى تستتمر فتي الحكتم، فت ن النظتام أيقتى مستؤولية التوزراا أمتام 

  وفي هذه الفتر  يقي  هيمنتة الملتوا علتى ل9دبرلمان الملا إهافة  إلى مسؤوليتام أمام ال
ل للجتتان المجلتتك الختتاص إدار  0719 – 0000التوزار ، فمتت ب  أعتتاد الملتتا ولتتيم ال التتث د

، وتتترأَّك الملتتا جميتتع جلستتا  هتتذا المجلتتك، التتذي ل2دأعمتتام الحكومتتة نيايتتة عتتن التتوزار 
كتتن المستتا ل الستترية والاامتتة متتن تتتألف متتن مستشتتاريل واعتبتتر تعييتتنام أمتترا  شتتكليا ،  فلتتم ت

نما يستشار يشأناا ف ة قليلة من داخل الوزار  ولذلا كان من المتعتذر  ل4دشؤون الوزار ، واا
ذا ع تتر ل كانتت  المستتؤولية  علتتى جاتتة غيتتر الملتتا معرفتتة المستتؤوم الحقيقتتي عتتن العمتتل واا

   ل2دتتبشى في إحدى لجان المجلك الخاص
ل  الوزار  يريجيا  سل ا  الملا على الوزار ، في مرحلة   حقة بدأ  تتبشى تد عدما تشكَّ

من أشخاص ينتمتون إلتى البرلمتان أو مؤيتدون متن قبلتل ومتهتامنين فيمتا بيتنام، يعتد أن 
 أصيح لاذا المجلك ر يسا ، وخهع للمساالة أمام البرلمان 

الفتتر  ، وفتي هتذه 0790والبتوم فتي العتامكتان  ،لوزراا فتي بري انيتااسة ار من تولى أوم 
 0720توقَّف الملا عتن حهتور جلستا  مجلتك التوزراا دياستت ناا الملتا جتورج ال التثد

ل، الذي كان يصر  على المشاركة في شتؤون الحكتم ويرغتب فتي الستي ر  علتى 0091 –

                                                 
(1

 
)

نسالة دكتوناه جامعة القاهرة  -موى توازن السلطة السياسية مع المسؤ لية في الو لة الحو ثة –نالف، عبوهللا   

 .39 – 32ص  1911
(1

 
)

 األهلية للنار بير ي -ترجمة علي مقلو - لالجزء األ -القانون الوستوني  المؤسساي السياسية -انون ه هون و 

 .113ص  1998
(3

 
 )

المجلس الخاص، هو المجلس الذي ترجع إليه ألول ناأة الوزانة،  كان المل   عي  أعضداء هدذا المجلدس مد  بدي   

  سددمى أعضدداء هددذا المجلددس  -كبددان مددوظفي المملكددة  نسسدداء أسدداقفة كنتنبددري   ددونك  بعددد المقددربي  مدد  الملدد 

 ني التاج الذ    ختا المل  بمفرده بتعيينهم  مراقبة أعمالهم  إعفائهم م  مهامهم.بمستاا
(8

 
 )

 .909ص  - 1999دان النهضة العربية بير ي  -الو لة  الحكومة -النمم السياسية -ليلة، دمحم كامل 
(2

 
)

 .133ع سابق ص مرج -موى توازن السلطة السياسية مع المسؤ لية في الو لة الحو ثة –نالف، عبوهللا   
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قتتام يعتتزم  0702عتتام الالبرلمتتان، فتتنجح فتتي حصتتر مستتؤولية التتوزراا أمامتتل فقتتف، وفتتي 
اد في حكمل إلى تأييد البرلمان، وفي العام التالي عتزم اللورد جرنفيل عندما حاوم ا ستن

المتتاركيز ركنجتتام التتوزير المنتمتتي إلتتى حتتزب األحتترار لميولتتل إلتتى معارهتتة ستتل ة الملتتا 
القتتترن ال تتتامن عشتتتر، حتتتتى استتتتعاد مجلتتتك التتتوزراا الستتتي ر  علتتتى  لتتتم ينتتتتل    و ل0دالم لقتتتة

ية والفرديتة والجنا يتة للتوزراا  شؤون الحكم، واكتمل  صور  المسؤولية السياستية، التهتامن
  ل9دفي بري انيا

 
 
 

  
 الجنائي المسؤولية الوزارية الجنائية بطريق اإلتهام -1

تعتتود نشتتأ  األمبيشتتمن  فتتي بري انيتتا إلتتى القتترن الرايتتع عشتتر، وهتتي أتتت  كعتتبج  وتتتدارا  
فستتام إحجتتام المحتتاكم العاديتتة عتتن إدانتتة التتوزراا، حيتتث لتتم يجتتد القهتتا  العتتدليين فتتي أن

الشجاعة الكافية للحكم على الوزراا خصوصا  في الجرا م المتعلقة بوظتا فام، ومتن جاتة  
أختترى ارتتتيف هتتذا النتتوع متتن المستتؤولية الجنا يتتة يالقاعتتد  المعروفتتة "أن الملتتا   يخ تتي" 
والتتتتي بنتيجتاتتتا انتقتتتل عتتتبا المستتتؤولية عتتتن أعمتتتام الستتتل ة التنفيذيتتتة متتتن الملتتتا غيتتتر 

   ل2د ريل أو الوزرااالمسؤوم إلى مستشا
حتتين أع تتي لمجلتتك  0270بتتدأ  هتتذه الوستتيلة فتتي محاكمتتة التتوزراا يتتالظاور فتتي العتتام 

العموم الحق في اتاام رجام الملا من المستشارين والوزراا علتى أن تتتم المحاكمتة أمتام 
مجلك اللوردا  كمحكمة عليا، وذلا عن األعمام المتعلقة بوظا فام وتعتبر جرا م  يقا  

  وفتتي ظتتلل  غيتتاب األستتاك ل4د كتتام قتتانون العقويتتا ، أو يستتبب استتتغبلام لوظتتا فامألح
القتتانوني للمستتؤولية الجنا يتتة ي ريتتق األمبيشتتمن ، كانتت  نشتتأتل بنتيجتتة م اليتتة مجلستتي 
                                                 

(1)
 38ص 1919الطبعة األ لى -المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة –السيو، سيو نج    

(2)
Leon Duguit- Traite de droit   constitutionnel- paris 1928  p815 

(3
 

 )
 .908ص – 1999دان النهضة العربية بير ي  -الو لة  الحكومة -النمم السياسية -ليلة، دمحم كامل 

(8)
 32ص 1919الطبعة األ لى -المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة –السيو، سيو نج    
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كتراهام علتى الستير فتي اتجتاه سياستي  العمتوم ياعتمتاده متن أجتل الهتغف علتى التوزراا واا
   ل0دمعين

إلتى ي اإنجليتزي أن عتدد المحاكمتا  ي ريقتة األمبيشتمن  وصتل ويذكر التاريخ الدستتور 
فتتي عاتتد أدوارد ال التتث  0270حتتوالي ستتيعين حالتتة منتتذ ظاتتور هتتذه ال ريقتتة فتتي العتتام 

ل  في القرن السايع عشتر، متن نظتام المستؤولية  وحتى عاد ملوا أسر  ستيوار    وتحوَّ
  ايع السياسي  الجنا ية اليحتة، إلى نظام المسؤولية الجنا ية ذا  ال

مستشتتتتار  Latimerفتتتتي قهتتتتية اللتتتتورد  0270ستتتتنة كتتتتان فميشتتتتمن  األوم لت بيتتتتق ال
يالعداا لفكر  اإصبو الديني التي ترمي إلتى استتيعاد الكنيستة، وحكتم الذي اتام  ،الملا

 – 0277عليتتل يتتالعزم وغرامتتة ماليتتة   تتمَّ تتايعتت  ا تاامتتا  فتتي عاتتد ريتشتتارد ال تتاني د
اتاتتتتم إيتتتترم ستتتتوفلوا  0421عليتتتتل عاتتتد ا هتتتت راب  وفتتتتي العتتتام  ل حتتتتى أ لتتتتق0299

Sufflok  يأنل تسبب في إهتاعة مقتا عتي متين ونورمانتدي، يعتد أن قتيض رشتوى متن
   ل9دملا فرنسا

يستبب حالتة  0090وحتتى العتام  0479ألمبيشمن  منذ العتام نظام اتوقف ا تاام وفقا  ل
نتل عتاد إلتى الظاتور متن جديتد فتي عاتد الوفاق مع البرلمان فتي عاتد أستر  تيتودور ،  لك

يالرشتتو  وكتتان معتتل عختترون  Baconحتتين اتاتتم التتوزير  0090أستتر  ستتتيوار  فتتي العتتام 
وجا  إليام اتااما  مختلفة  وتتايع  اتااما  الوزراا يعد ذلا حتى أ لق على الفتتر  

عصتتتر ا تاتتتام، ألنتتتل إذا كانتتت   0719إلتتتى ناايتتتة عاتتتد ولتتتيم ال التتتث عتتتام  0090متتتن 
   ا تاام بلغ  السيعين حالة في التاريخ اإنجليزي، فت ن ردعاتا وقتع فتي الفتتر  متن حا

وهتتي أوم عاتتد اجتمتتاع البرلمتتان ال ويتتل فتتي حكتتم شتتارم األوم قبتتل  0049إلتتى  0041
وعلتتل الفقتتل ذلتتا برغيتتة البرلمتتان فتتي التنكيتتل يكتتل متتن عتتاونوا  –نشتتوب الحتترب األهليتتة 

  ل2دمد  إحدى عشر سنةالملا في الحكم بدون البرلمان ل

                                                 
(1

 
 )

 .908ص  - مرجع سابق -الو لة  الحكومة -النمم السياسية -ليلة، دمحم كامل 
(1)

 31ص 1919 لىالطبعة األ -المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة –السيو، سيو نج    
(3)

 39ص -لمصون نفسه ا  
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ولتتتم تكتتتن نصتتتوص  0007ل BREDAولمتتتا انتاتتت  الحتتترب متتتع هولنتتتدا يصتتتلح بريتتتدا د
 Clarendonالمعاهتتتد  فتتتي صتتتالح انجلتتتترا وجتتتل مجلتتتك العمتتتوم ا تاتتتام إلتتتى كبرنتتتدون 

زاا ذلا   بري انياكبرندون  غادرياعتياره مسؤو   عن أخ اا الملا وسوا إدار  الحرب واا
  حيث ما  في المنفى

يالخيانتتة  ستتتحوازه علتتى  Danbuاتاتتم مجلتتك العمتتوم التتوزير دانبتتي  0070وفتتي العتتام 
ستتل ا  التتتاج وذلتتا  تصتتالل يملتتا فرنستتا وتحريتتر رستتا ل إليتتل لتجديتتد المستتاعد  الماليتتة 

حكومتتة استتتبدادية والمفاوهتتة لعقتتد  أليفوتتتوتجنيتتد جتتيش لبري انيتتا، التتتي كانتت  تتتدفعاا 
إلتتتى اتاامتتتا  أختتترى  ومتتتتع أن دانبتتتي وهتتتح كيتتتتف أن صتتتلح هتتتار يتتتاليبد ياإهتتتتافة 

المجلتتك  –مفاوهتتاتل كانتت  بنتتاا علتتى أمتتر الملتتا التتذي أمهتتى هتتذه المكاتيتتا  إ  أن 
، لكتتن ل0دالتتوزير عتتن كتتل أعمالتتل حتتتى تلتتا التتتي كانتت  تحتت  هتتغف ستتيده االةقتترر مستت

 مجلتتك اللتتوردا  رأى أن متتا ارتكيتتل دانبتتي   يصتتل إلتتى درجتتة الخيانتتة ورفتتض إصتتدار
حكم عليل ياإدانة وتدخل الملا وأصدر عفوا  عن وزيره موقعا  عليل يالختم الكبير إ  أن 
مجلتتك العمتتوم الجديتتد قتترر ي تتبن قتترار العفتتو وأودع دانبتتي الستتجن لمتتد  خمتتك ستتنوا  

 رغم إعاد  إجرااا  المحاكمة 
 

في ف ،ا ر  يق  في حا   متن ، ف نااورغم ما وجل إلى  ريقة األمبيشمن  من انتقادا 
ل   بل تتتتق نظتتتتام األمبيشتتتتمن   فتتتتي قهتتتتية وارن 0700أواختتتتر القتتتترن ال تتتتامن عشتتتتر دستتتتنة

في قهية لورد  0012هاستنجك،  مَّ  يق  في بداية القرن التاسع عشر ويالتحديد سنة 
  ل9دميلفيل أمين الخزانة البري انية والتي انتا  إلى قرار ببرااتل ويعدها أهمل ت بيقاا

قتترن الستتايع عشتتر حتتدث تغييتتر كبيتتر يظاتتور صتتور  جديتتد  فتتي عاتتد أستتر  اعتيتتارا  متتن الف
ستتتتتيوار  هتتتتي المستتتتؤولية الجنا يتتتتة السياستتتتية التتتتتي ابتتتتتدعاا البرلمتتتتان لمواجاتتتتة عيتتتتوب 
 ومساوئ  ريقة األمبيشمن  في الفتر  السايقة لكي يحتفظ يسل انل في مراقية الوزراا  

                                                 
(1

 
)

المطبعة العالمية  -بحث تحليلي لناأة  تطو ر النمام البرلماني في انجلترا –حكومة الوزانة   -، السيولبري 

  ما بعوها. 109ص  -1923
(1)

 .181ص  -دان العلم للمال ي  -الجزء األ ل -الوسيط في القانون الوستوني العام –نباط، أدمون   
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قديمتتتة قتتتي  تتتي اإهمتتتام كمتتتا بينتتتا  وكتتتان مقابتتتل هتتتذا التغيتتتر أن ستتتق   األمبيشتتتمن  ال
ويترجح التيعض إهمتام ت بيقاتا إلتى نمتو واستتقرار المستؤولية الوزاريتة السياستية ياعتيارهتا 

  ل0دإجراا وقا ي ي بق دون انتظار ارتكاب الجرا م
 
 إجراءات اتهام الوزراء جنائيًا أمام البرلمان -2

كمتة يتتولى فياتا مجلتك العمتوم إن اتاام الوزراا ي ريق ا مبيشمن ، هو عيتار  عتن محا
صتتفة اإدعتتاا، بينمتتا يكتتون إصتتدار الحكتتتم، ياإدانتتة أو البتتراا  متتن اختصتتاص مجلتتتك 
اللوردا   ولم تكن المسؤولية ي ريق ا تاتام الجنتا ي داألمبيشتمن ل هتي الستبو الوحيتد 

   تلالذي يستخدمل البرلمان لمحاردة خصومل والتنكيل بام أو إجيارهم على اإذعان إراد
 The bill ofكتتان البرلمتتان يلجتتأ أحيانتتا  إلتتى ستتبو عختتر أشتتد و تتأ  وهتتو المستتمى 

attainder  وهتتو عيتتار  عتتن قتتانون يصتتدره البرلمتتان يموافقتتة الملتتا يقهتتي يمعاقيتتة أي
شخص دون محاكمة عن فعل ارتكيل حتى ولو كان الفعل غير معاقب عليل قانونا  وق  

يلة إلتتى فتتتوى قهتتا ية استصتتدرها كرومويتتل وزيتتر ارتكايتتل  وترجتتع أصتتل نشتتأ  هتتذه الوستت
  تقتتوم أنتتل يجتتوز توقيتتع العقويتتا  يموجتتب قتتانون (1289-  1209)الملتتا هنتتري ال تتامن

  وكان  عقويا  هذا النتوع متن ا تاتام متدرجتة متن مصتادر  األمتبا ل9ديصدره البرلمان
باتذه العقويتة، ألنتل إلى النفتي المؤدتد أو اإعتدام، ويالمقابتل لتم تكتن هنتاا وستيلة لل عتن 
البرلمتان  و بَّتق  ل2دليك حكم ت بق عليل قواعد ال عن بل يعتبر قانونا  ينفذ يتأ ر رجعتي

 ،عجتتز عتتن إصتتدار حكتتم هتتد المتتتام ي ريقتتة األمبيشتتمن عنتتدما  Attainderوستتيلة التتت 
لتتو  أن استتتخدام مجلتتك  0041يفلتت  متتن ا تاتتام ستتنة أن كتتاد  دستتترافوردل ففتتي قهتتية
   ل4دهذا اإجراا العموم هده

                                                 
(1)

 .111ص المرجع السابق  –حكومة الوزانة   -، السيولبري  
(1

 
)

 .81مرجع سابق ص  -موى توازن السلطة السياسية مع المسؤ لية في الو لة الحو ثة –نالف، عبوهللا   
(3)

 81ص مرجع سابق-المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة –السيو، سيو نج    
(8

 
)

 .21مرجع سابق ص  -موى توازن السلطة السياسية مع المسؤ لية في الو لة الحو ثة –نالف، عبوهللا   
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وتجدر اإشار  إلى أن هذه الوسيلة كان  من بين أسياب توقتف ا تاتام الجنتا ي ي ريقتة 
ولم تعد هتذه الوستيلة تستتخدم  0090حتى العام  0497األمبيشمن  في الفتر  من العام 

  ل0د0704منذ قدوم أسر  هانوفر سنة 
  

 االتهام أمام مجلس العموم: - أ
عنتتد ارتكتتاب التتوزير فعتتب  يجرل متتل القتتانون ويحتتدد لتتل عقويتتة، وأوم تبتتتدئ مرحلتتة ا تاتتام 

إشتتتكالية كانتتت  تظاتتتر فتتتي هتتتذه المرحلتتتة، هتتتي صتتتعوية معرفتتتة المرتكتتتب الحقيقتتتي للفعتتتل 
الجريمتتة بنتتاا حصتتوم الموجتتب للمستتؤولية، وذلتتا يستتبب قيتتام الملتتا يالعمتتل أحيانتتا ، أو 

  ل9دعلى أوامره في أحيان  أخرى 
انيتتة، فتتم تتل فتتي أن خ تتأ التتوزير قتتد   يشتتكل جرمتتا  باتتذا المعنتتى رغتتم وأمتتا اإشتتكالية ال 

م اإهمتام رل  جتالنتا ج المترتيتة عليتل فمت ب  لتم يكتن هنتاا أي نصتوص قانونيتة ت –خ ور  
 مما أدى إلى إفب  الك ير من الوزراا من ا تاام ويالتالي من المساالة الجنا ية 

جنتتتا ي عختتتر وجتتتود التتتنص علتتتى الفعتتتل المكتتتون لتتتذا لتتتم يستتتتلزم األمبيشتتتمن  كتتتأي اتاتتتام 
لتم يكتن قاصترا  علتى المستا ل الجنا يتة التوارد   اتو  فل2دللجريمة ستلفا  فتي قتانون العقويتا 

فتتتي قتتتانون العقويتتتا ، بتتتل امتتتتد ليشتتتمل األخ تتتاا الجستتتيمة التتتتي يرتكباتتتا التتتوزراا أ نتتتاا 
   ل4دعملام

قانوني لبتاام، ليك على أستاك كان مجلك العموم يملا الحرية الم لقة في التكييف ال
األفعتتتام المحتتتدد  قانونتتتا  فحستتتب، بتتتل يتتتالنظر إلتتتى األعمتتتام التنفيذيتتتة واإداريتتتة للتتتوزراا، 

   ل2دودذلا نشأ ما يسمى ديالجرم الوزاريل الذي   تتهمنل نصوص القانون الجنا ي
الجتتزاا  ونشتتير هنتتا، إلتتى أنتتل نتتادرا  متتا كتتان يصتتل ا تاتتام إلتتى مرحلتتة المحاكمتتة وتوقيتتع

الجنا ي على الوزير، ألن مجلك العموم عندما كان يتام أحد الوزراا لتم يكتن ياتدل إ  

                                                 
(1)

 81ص مرجع سابق -المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة –السيو، سيو نج    
(1)

 .110ص المرجع السابق  –حكومة الوزانة   -، السيولبري  
(3)

 .110ص  المصون نفسه  
(8)

 .109ص  المصون نفسه  
(2)

 83ص 1919الطبعة األ لى -المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة –السيو، سيو نج    
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إيعاد الوزير دون أن يادل إلى السير يا تاام إلى مداه المفروض وهتو توقيتع العقويتة، 
اللاتتم إ  إذا لتتم ينتتزعج التتوزير وياتترع إلتتى تقتتديم ا ستتتقالة، وهتتي مستتألة نتتادر  الوقتتوع فتتي 

  ل0دلوق ذلا ا
وأمتتا اإشتتكالية ال ال تتة فاتتي استتتخدام الملتتوا لحقاتتم فتتي حتتلل  مجلتتك العمتتوم قبتتل إصتتداره 
لقرار ا تاتام هتد وزيتر معتين، أو ياإيعتاز لرجتام التتاج فتي مجلتك العمتوم إلتى تع يتل 
جلسا  المجلك من أجل الحؤوم دون إدانة الوزير الذي يحوز على  قة الملا  ولتبفي 

لتتا فتتي محاكمتتة أحتتد التتوزراا، نتتصَّ قتتانون تتتوارث العتترش الصتتادر فتتي نتتتا ج تتتدخل الم
 نتصَّ  ناا اتاام أحد الوزراا، وكذلا على منع الملا من استخدام حق الحل أ 0710سنة

 على أن الحل   يسقف ا تاام 
 

 المحاكمة أمام مجلس اللوردات. - ب

 أمتاموأن المحاكمة  تقوم علية األمبيشمن  على أن عملية ا تاام هي بيد مجلك العموم 
كتتان مجلتتك اللتتوردا    0029مجلتتك اللتتوردا   وقبتتل اإصتتبو ا نتختتابي األوم ستتنة 
كبيتتتر علتتتى مجلتتتك  لتتتل تتتتأ ير، و يقتتتوم بتتتدور هتتتام فتتتي الحيتتتا  السياستتتية ويمستتتا يالستتتل ة

يسبب ظرول معينتة جعلت  مجلتك العمتوم   يت ترق إلتى ا تاتام إ  إذا تأكتد و  ،العموم
لوردا  عازم على ت بيتق العقويتا  علتى التوزير يالستير يا تاتام إلتى مسيقا  أن مجلك ال

  ل9دمداه
عنتتدما اتاتتم مجلتتك  ،حتتدث أن تنصتتل مجلتتك اللتتوردا  متتن المحاكمتتة 0000وفتتي العتتام

العمتتوم فريتتتز هتتاريك يالخيانتتة  شتتتراكل فتتي متتؤامر  هتتد الملتتا شتتارم ال تتاني حيتتث قتترر 
تدخل في و يتة المحتاكم العاديتة بواست ة المجلك عدم اختصاصل يالمحاكمة وأعلن أناا 

المحلفتتين واعتبتتر مجلتتك العمتتوم ذلتتا التصتترل خرقتتا  للدستتتور، وفعتتب  حتتوكم هتتذا التتوزير 
  ل2دوحكم عليل ياإعدام شنقا   عاديةأمام محكمة 

                                                 
(1)

 .181ص  -دان العلم للمال ي  -الجزء األ ل -الوسيط في القانون الوستوني العام –نباط، أدمون   
(1

 
)

األهلية للنار  -ترجمة علي مقلو -الجزء األ ل -القانون الوستوني  المؤسساي السياسية -انون ه هون و 

 .323ص  1998بير ي
(3)

 .101ص المرجع السابق  –حكومة الوزانة   -، السيولبري  
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 ،مقتهتاهايومع بداية القرن ال امن عشر بدأ  تتبلور المسؤولية الجنا يتة السياستية التتي 
جلتتتك العمتتتوم بتاديتتتد التتتوزير بتحريتتتا ا تاتتتام هتتتده حتتتتى يحملتتتل علتتتى يكفتتتي أن يقتتتوم م

وترافق مع ظاور هذا النظام الجديد من المستاالة السياستية، ا ستقالة هردا  من العقوية، 
فتتي ، وتتتمَّ تقنتتين ذلتتا إلغتتاا العفتتو الملكتتي عنتتد استتتعمام مجلتتك العمتتوم لحقتتل فتتي ا تاتتام

ث نتتص علتتى عتتدم جتتواز استتتعمام الملتتا حيتت 0790قتتانون تتتوارث العتترش الصتتادر ستتنة 
  لحق العفو أ ناا ا تاام

، التذي ظاتر  علتى أ تره 0029صتدور قتانون اإصتبو ا نتختابي األوم فتي العتام ويعد
التعامتتل فتتي هتتذا األخيتتر، لتتم يحستتن ى مجلتتك اللتتوردا ، بتتوادر تفتتوق مجلتتك العمتتوم علتت

اصتاتل خصوصتا  فتتي ظتل هتذا الوهتع الجديتتد بتل حتاوم المحافظتة علتتى ستل اتل واختص
تصتتتدى لتتتل مجلتتتك العمتتتوم ب صتتتدار قتتترارا  مهتتتاد  لمستتتاند    فالتتتوزراا االةمجتتتام مستتت

، وكانت  محصتلة ذلتا هتي 0900إلتى ستنة  0092الوزراا والوزارا  في الفتر  من سنة 
ستتتخف التتترأي العتتتام علتتتى مجلتتتك اللتتتوردا   ذلتتتا الستتتخف التتتذي جعتتتل اإنجليتتتز يتقبلتتتون 

إلتتى الحتتد التتذي جعلتتل فتتي  0949و  0900اتل فتتي ستتنة صتتدور القتتوانين المقيتتد  لستتل 
المرتيتتتتة ال انيتتتتة يالنستتتتية لمجلتتتتك العمتتتتوم  كمتتتتا كتتتتان الشتتتتعور العتتتتام لتتتتدى اإنجليتتتتز أن 
خ  قواعد المسؤولية السياستية  األمبيشمن  أصيح  إجراا غير مفيد خاصة  يعد أن ترسَّ

قايتتة البرلمانيتتة، كتتل  ذلتتا وكتتذلا رستتوخ وستتا ل الر   ل0دللتتوزراا يشتتقياا الفرديتتة والتهتتامنية
أدى إلى استيعاد فكر  ارتكتاب التوزير للجترا م الجنا يتة أو حتتى متا عترل يتالجرم التوزاري 
نتيجتتتة مراقيتتتة مجلتتتك النتتتواب للتتتوزار  وكتتتذلا رقايتتتة هي تتتة النتتتاخبين يعتتتد دخولاتتتا عنصتتترا  

 أساسيا  في الرقاية على الوزراا  
: "لم تعد هناا خشية متن قيتام التوزراا ةهذه الحال 0097أحد المفكرين في سنة  صفوي

بختترق القتتانون، بتتل نخشتتى متتن إدار  التتيبد ي ريقتتة ستتي ة، ولتتذلا يلتتزم خهتتوعام للرقايتتة 
أخ ا ام السياسية هي  رو ال قة يكل وزير  علتى حتد ،  –المستمر ، وتكون العقوية عن 

   ل9د أو حجب ال قة عن الوزار  في مجموعاا"
                                                 

(1)
 88ص 1919الطبعة األ لى -المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة –السيو، سيو نج    

(1)
 81ص المصون نفسه  
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دستتتوري اإنكليتتزي يقتترر مستتؤولية التتوزراا الجزا يتتة أمتتام المحتتاكم اليتتوم فتت ن العتترل الأمتتا 
العادية من أجل تصرفاتام غير القانونية، ويقترر مستؤوليتام السياستية أمتام البرلمتان متن 
أجتتل التصتترفا  التتتي لتتم تصتتل إلتتى مرتيتتة الجريمتتة إذا كانتت  تشتتكل خ تتأ يلحتتق هتتررا  

لديمقرا يتتة فتتي بري انيتتا، ورقتتي الستتلوا إ  أنتتل ويستتبب التمستتا الحستتن يقواعتتد ا ياألمتتة 
المجتمعي يحيث أصيح من النادر أن ترى وزيرا  يرتكب فعب  معاقب عليل جزا يا ، ولذلا 
انتفتت  الحاجتتة لت بيتتق األمبيشتتمن  فتتي بري انيتتا  بتتل لقتتد وصتتل األمتتر إلتتى اعتيتتار ستتوا 

م وزيتر  0909في العتامتقدير الوزير لموقف  معين  يشكل ل سبيا  لتقديم استقالتل، فم ب   قتدَّ
الخارجية كتارينغتون استتقالتل يستبب ستوا تقتديره نوايتا األرجنتتين عنتدما كتان مجتمعتا  متع 

 أعهاا في الحكومة األرجنتينية قبل حرب الفوكبند 
نتقلتت   ريقتتة اإتاتتام متتن بري انيتتا إلتتى معظتتم التتدوم البرلمانيتتة، إمتتا يأصتتولاا وأركاناتتا  واا

الو يا  المتحد  األميركية، أو ب دخام يعض التعديل علياا كما كما هو عليل الحام في 
 هو عليل الحام في فرنسا ولبنان 

 
 الفقرة الثانية:

 المسؤولية الوزارية بطريق االتهام في الواليات المتحدة األميركية
 

انتقلتتت  المستتتؤولية الجنا يتتتة ي ريتتتق ا تاتتتام متتتن المملكتتتة المتحتتتد  إلتتتى الو يتتتا  المتحتتتد  
، وأقرَّهتتا الدستتتور األميركتتي بتتنص  صتتريح، وهتتي تشتتكل ل أحتتد ا ستتت نااا  علتتى ركيتتةياألم

 مبدأ الفصل التام بين السل ا  الذي يعتمده هذا الدستور 
 
 سلطة االتهام -1

ستتل ة ا تاتتام يالنستتية لتتر يك الجماوريتتة ومعاونيتتل ومتتنام ممارستتة مجلتتك النتتواب يتتتولى 
لما ورد في الجزا ال اني من الفقر  الخامستة متن المتاد   ، وفقا  الوزراا والموظفين المدنيين
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األولتتتتى متتتتن الدستتتتتور األميركتتتتي التتتتتي تتتتتنص علتتتتى أن:"ينتختتتتب مجلتتتتك النتتتتواب ر يستتتتل 
   ل0دوموظفيل اآلخرين، ويكون لل السل ة المفرد  في توجيل ا تاام البرلماني"

التي يشتكلاا ي اللجنة وه–يا تاام اللجنة القها ية  يعد أن توصي ،ويبدأ تحريا ا تاام
  –لدرك الملف المعروض علياامجلك النواب 

والتصوي  عليل ويصدر قرار ا تاام ياألغلبيتة اللجنة يقوم مجلك النواب يمناقشة تقرير 
عرهتتا  لوقتتا ع القهتتية وأستتياب ا تاتتام والجتترا م التتتي يمكتتن أن يتتدان اليستتي ة متهتتمنا  

مهتتر  يالمصتتلحة  األفعتتام التتتي تكتتون جتترا م المتتتام باتتا فتتي حتتام  بوتاتتا، وهتتي عتتاد   
توجيتل بمجلك الشيوخ كما يختص العامة والتي تقع منام أ ناا قيامام يأعمام وظا فام  

ا تاام يالخيانة العظمى إلتى ر تيك الجماوريتة وكيتار متوظفي الحكومتة وهتي ا تاامتا  
  التي يترتب علياا المحاكمة عن جريمة عدم الو ا 

لتي يمكن أن يتام الوزير يارتكاباا فاي تلا التي تشكل ل جرا م بنظر قانون وأما األفعام ا
التتتتتي  فخ تتتتاا السياستتتتيةالعقويتتتا ، و  يمكتتتتن مبحقتتتتة التتتتوزير بتتتت جرااا  األمبيشتتتتمن  ل

ومتتا يتتنجم تحويتتل المستتؤولية الجنا يتتة إلتتى سياستتية،  ألن القتتوم بتتذلا يتتؤدي إلتتى، يرتكباتتا
 برلماني  إلى نظام   اسي   ر  نظام   تحويل النظام األمريكي من عنل من
ستبو ا تاتام هتو أن استي األمريكتي  الذي يتفق مع  بيعتة النظتام الر كان ا تجاه لذلا 

يعتد جنايتة أو جنحتة فتي نظتر قتانون  ذا ارتكب أحد التوزراا فعتب  إ  يمكن استخدامل إ  
 العقويا  أو اتام يالخيانة العظمى 

 
 سلطة المحاكمة-2

ر تتيك الدولتتة والتتوزراا وكيتتار محاكمتتة يختتتص مجلتتك الشتتيوخ ياألمبيشتتمن  وفقتتا  ل ريقتتة 
المتتوظفين المتتدنيين، وهتتو متتا نصتت  عليتتل الفقتتر  السادستتة متتن الجتتزا ال التتث متتن المتتاد  
األولتتى متتن الدستتتور األميركتتي:" تكتتون لمجلتتك الشتتيوخ وحتتده ستتل ة إجتتراا المحاكمتتا  

 ن جميع أعها ل يجتب أن يتؤدوا اليمتين البرلمانية  وعندما ينعقد المجلك لاذا الغرض ف
                                                 
(1)

 The house of representatives shall choose their speaker and other officers; and shall 

have the sole power of impeachment". 
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أو يؤكدوا القسم  وفتي حتام متا إذا كانت  المحاكمتة لتر يك الو يتا  المتحتد ، فت ن ر تيك 
المحكمة العليا هو الذي يتولى ر اسة مجلك الشيوخ، ولن يصدر حكم علتى أي شتخص 

أن يحكتم مجلتك الشتيوخ   والعقويتة التتي يعتود لل0ددون موافقة  ل ي األعهاا الحاهرين"
ذا متا حكتتم باتا يمكتتن تقتديم التر يك أو التتوزير المحكتوم عليتتل و  ، العتزمباتا، هتي عقويتتة  اا

يعد ذلتا إلتى المحكمتة الجنا يتة العاديتة، ليوقتع عليتل الجتزاا المنصتوص عليتل فتي قتانون 
كمتتا يترتتتب علتتى اإدانتتة حرمتتان المحكتتوم عليتتل متتن تتتولي وظيفتتة رستتمية فتتي  ،العقويتتا 
نصتتت  عليتتتل الفقتتتر  الستتتايعة متتتن الجتتتزا ال التتتث متتتن المتتتاد  األولتتتى  ، وهتتتذا متتتاالمستتتتقبل

تتعدى أحكام قهتايا المحاكمتا  البرلمانيتة أك تر متن التنحيتة متن   للدستور األميركي:" 
الوظيفتتتة، والحرمتتتان متتتن تتتتولي أو تقل تتتد أي منصتتتب  عختتتر فتتتي حكومتتتة الو يتتتا  المتحتتتد  

أو منفعتة  والموظتف المتدان يكتون عرهتة   األميركية يت لب الشرل وال قتة أو يتدر  ردحتا  
قامة الدعوى هده ومحاكمتل ومعاقبتل  يقا  للقانون"   ل9دلبتاام واا

 مَّ عتاد ونتصَّ الدستتور األميركتي علتى عتزم التذي ت بت  إدانتتل، وذلتا فتي الجتزا الرايتع  
ي من الماد  ال انية:"يعزم من منصيل، الر يك، أو نا ب الر يك، أو أي من جميع موظف

الو يا  المتحد  المدنيين، يعد تقديمتل لمحاكمتة برلمانيتة، و بتو  إدانتتل يارتكتاب جريمتة 
   ل2دخيانة أو رشو  أو أي  من الجرا م والجنح الكبرى األخرى"

ويشترا للحكم ياإدانة صدور القرار يأغلبيتة  ل تي أصتوا  أعهتاا مجلتك الشتيوخ علتى 
ألن العقوية التي يملا مجلك الشيوخ الحكتم باتا  األقل، ويتفق أغلب الفقل على أنل نظرا  

حتتدث أن م تتتؤدي حتمتتا  إلتتى وقتتف المحاكمتتة  هتتي العتتزم فقتتف، فتت ن استتتقالة التتوزير المتتتا

                                                 
(1)

 The Senate Shall have the sole power to try all impeachments. When siting for that 

purpose, they shall be on oath or affirmation. When the president of the United States is 

tried, the chief justice shall preside; and no person shall be convicted without the 

concurrence of two-thirds of the members present". 
(2)

 Judment in cases of impeachment shall not extend further than to removal from office, 

and disqualification to hold and enjoy and office of honor, trust, or profit under the united 

states; but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to indictment, trial, 

judjment, and punishment, according to law". 
(3)

 The president, Vice-president, and all civil officers of the United States shall be 

removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other 

high crimes and misdemeanors". 
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اتام أحد الوزراا يالتبعب في األموام العموميتة، وكتان متن ال بيعتي أن تحتوم استتقالتل 
ستتقالة استتمر  المحاكمتة رغم تلا ا ولكن   دون استمرار السير في إجرااا  المحاكمة

 أمام مجلك الشيوخ وانتا  إلى تبر ة الوزير 
في الو يا  المتحد  األميركية ك يرا ، وأ ير  ألوم  المسؤولية الجنا ية للوزراا تحراتولم 

عنتتتدما قتتتام مجلتتتك النتتتواب بتقتتتديم التتتر يك جونستتتون أمتتتام مجلتتتك  0000 متتتر  فتتتي العتتتام
 رق صتتو  واحتتد وذلتتا يعتتد انتاتتاا متتد  ر استتتل الشتتيوخ كمحكمتتة عليتتا  ودتترئ مناتتا يفتتا

 Crantوزيتر الحرديتتة فتي عاتد التتر يك  Balknapالحالتة ال انيتة كانت  يمناستتية اتاتام و 
عنتتتد قيتتتام اللجنتتتة وفتتتي المتتتر  ال ال تتتة  وقتتتدم استتتتقالتل قبتتتل صتتتدور قتتترار رستتتمي ياإدانتتتة 

نيكستون وانتات  القها ية لمجلك النتواب يالبتدا فتي النظتر فتي احتمتا   اتاتام التر يك 
إلى تبني ا تاام، ولكنل يادر بتقديم استقالتل قبل التصوي  على القرار  0974في يوليو 

 في مجلك النواب 
ج و ختر ويعود السبب في ندر  اللجوا إلى األمبيشمن  في الو يا  المتحد  األميركية إلتى 

يارتكاباتتا،  لتتوزرااالجتترا م السياستتية متتن ن تتاق الجتترا م التتتي تجيتتز لمجلتتك النتتواب اتاتتام ا
يهتال إلتى ذلتتا وكتذلا إلتى توق تف المبحقتة، فيمتا إذا عمتد المتتتام إلتى تقتديم استتقالتل، 

ن هو نظام ال نا ية الحزدية في الو يا  المتحد ، حيث يتتولى أعهتاا البرلمتان التدفاع عت
التذي ينتمتي إلتى حتزدام، ودتذلا يصتعب الحصتوم علتى عهو السل ة التنفيذية المتتام، 

 ية ال ل ين الم لوية لإلدانة أك ر 
فتتتي تستتتعينا  القتتترن الماهتتتي، أ يتتتر  يعتتتض القهتتتايا الجنا يتتتة هتتتد روستتتاا ووزارا فتتتي 

فتحتتتت  وزار  العتتتتدم األميركيتتتتة تحقيقتتتتا  جنا يتتتتا  أوليتتتتا  فتتتتي الو يتتتتا  المتحتتتتد  األميركيتتتتة، و 
 لعتدم أنتلوزيتر ا ىأدلتالصفقا  المالية التي أبرماا وزير التجار  األميركي رون براون   و 

م ب وزيتر التجتار  جترا م فدراليتة  ملتا أدلتة محتدد  ومو توق باتا حتوم ارتكتتاي نا يتتا   99تقتدَّ
ا اتتمتتذكر  إلتتى التتر يك األميركتتي بيتتل كلينتتتون ي لبتتون فييمنتميتتا  إلتتى الحتتزب الجماتتوري 

ألتف دو ر متن  411إجيار وزير التجار  علتى ا ستتقالة  وستألل النتواب عتن ستبب تلقيتل 
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ستتتت مر أمتتتو   فياتتتا، واتاتتتم أيهتتتا  يأنتتتل ستتترَّب معلومتتتا  خاصتتتة إلتتتى شتتتركا ل شتتتركة   ي
  ل0دالسايقين أتاح  لام التارب من دفع الهرا ب

دعتويين بيتل كلينتتون التر يك األميركتي فياتا واجتل والقهية األك ر شتار ، هتي تلتا التتي 
نل في العام في قهايا تحرش جنسي، األولى من بو  جونز وتتام فياا الر يك كلينتون أ

وعنتتدما كتتان حاكمتتا  لو يتتة اركنستتاك استتتدرجاا إلتتى غرفتتتل فتتي أحتتد فنتتادق ليتتتل  0990
نفى الر يك كلنتتون هتذه الواقعتة ممارسة الجنك معل، ولكناا رفه   روا و لب مناا 

نفيا  قا عا  و الب محاموه من محكمة ليتل روا المقامة أماماا الدعوى، أن ترد الدعوى 
للمحكمتة إتاحتة دعتوى واهيتة الحجتج واألدلتة والمهتي يتل قتدما  هتد ر تيك ألنل   يجوز 

 يمارك ماما  منصيل، ألناا بذلا تفتح الياب لمحاكما   كيدية  للرؤساا المقبلين 
ومن رحم دعوى بو  جونز ولتد  قهتية مونيكتا لوينستكي وهتي متدردتة ستايقة فتي البيت  

يك بيتتل كلينتتتون، ولكناتتا نفتت  هتتذه األبتتيض، ورد أناتتا كانتت  علتتى عبقتتة جنستتية يتتالر 
العبقة، مما دفع يالمحقق المستقل إلى دعوتاا للم وم أمام هي ة المحلفين في واشن ن   
تعتبتتتر محاكمتتتة التتتر يك األميركتتتي بيتتتل كيلنتتتتون ي ريقتتتة األمبيشتتتمن  هتتتي أوم محاكمتتتة 

في العام  عاما ، عندما نجا الر يك اندرو جونسون  021لر يك في الو يا  المتحد  منذ 
   واحد  من العزم يفارق صو  0000

ل إلى الر يك كلينتون ا تاام ياليمين الكاذية وعرقلتة ستير العدالتة، فتي قهتية مونيكتا جل  و  
لوينستكي، عنتدما  لتتب متن األخيتر  أن تتتدلي يمعلومتا  خا  تة عتتن عبقتاتا يتل، وحلفتتل 

ا  عكتتتك ذلتتتا  وفتتتي اليمتتتين يأنتتتل لتتتم يمتتتارك معاتتتا أي عبقتتتة جنستتتية، وأ بتتتت  التحقيقتتت
خلصتت  م العتتا  اإدعتتاا أمتتام مجلتتك الشتتيوخ إلتتى أن التتر يك يستتتحق  07/0/0999

مؤلفتة متن العملت  هي تة اإدعتاا  العزم لوجود القرا ن على  بو  التام الموجاتة إليتل، و
نا يا  على تقتديم األدلتة والبتراهين والتفستيرا  القانونيتة  يتأن التامتتين المتوجاتين إليتل  02

فيتتان لعزلتل وأنامتا تشتكبن جتريمتين كبيترتين االيمين الكاذية وعرقلة سير العدالة كوهما 
ن لتتم يتتنص عليامتتا الدستتتور باتتذه الصتتفة، إ  أنامتتا تنتتدرجان تحتت  عيتتار  جتترا م كبيتتر   واا

                                                 
(1

 
)

 19/9/1999تان   -لنهانجر وة ا 
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إ  أن  مجلتتك الشتتيوخ األميركتتي بتترَّأ التتر يك متتن تامتتتي اليمتتين الكاذيتتة وعرقلتتة  أختترى,
ب تعذر تأمين  ل ي عدد أعهاا مجلتك الشتيوخ متن أجتل الحكتم سير العدالة، وذلا يسب

  ل0دياإدانتتة ويالتتتالي نجتتا التتر يك متتن عقويتتة العتتزم بتتل أيهتتا  متتن التتتوديخ علتتى ستتلوكل
فكانتتت  نجتتتتا  التتتتر يك األميركتتتي متتتتن اإدانتتتتة لتتتيك لبرااتتتتتل، بتتتتل لتعتتتذ ر تتتتتأمين األك ريتتتتة 

أك ريتتة أعهتتاا مجلتتك الشتتيوخ متتن تتتأمين يشتتترا الدستتتور األميركتتي الم لويتتة لإلدانتتة، ف
متتا يجعتتل عمليتتة العتتزم صتتعية، ألناتتا تت لتتب موافقتتة  أجتتل الحكتتم يعتتزم التتر يك، وهتتذا

شتتتيخا ، صتتوَّ   ب تتتة متتتن  22الحتتزدين علتتتى قتترار العتتتزم، فتتالحزب الجماتتتوري التتتذي لتتل 
شيخ منتمين إلى الحزب التديمقرا ي  42أعها ل هد قرار عزم الر يك، ياإهافة إلى 

 تمي إليل الر يك كلينتون والذي يالتأكيد صوَّ  لصالحل الذي ين
 

 الفقرة الثالثة:
 محاكمة الرؤساء والوزراء في الكويت

 
إصتدار قتانون مامتة العتادي إلتى القتانون  0909عامالفي الكويتي الصادر دستور عاد ال

ختتاص يحتتتدد الجتترا م التتتتي تقتتع متتتن التتوزراا فتتتي تأديتتة أعمتتتام وظتتا فام ويبتتتين إجتتترااا  
تاامام ومحاكمتام والجاة المختصة باذه المحاكمة وذلتا دون إختبم بت بيتق القتوانين ا

األخترى فتي شتأن متا يقتع متنام متن أفعتام أو جترا م عاديتة ومتا يترتتب علتى أعمتالام متن 
 ل من الدستور 029الماد مسؤولية مدنية د

 
فتي  فجتاا ل9د0992وانسجاما  وهتذا التوجتل الدستتوري، صتدر قتانون محاكمتة التوزراا لعتام

لتى أن تستري أحكامتل علتى كتل وزيتر عهتو فتي مجلتك التوزراا فتي منل ع الماد  األولى
شأن ما يقع منل من جرا م ورد النص علياا في الماد  ال انية متن هتذا القتانون حتتى ولتو 

                                                 
(1

 
)

 11/1/1999تان   -جر وة النهان 
(1

 
 )

 مالحق هذا الكتاب  ناجع هذا القانون ضم  
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تتتترا الوظيفتتتة يعتتتد وقتتتوع الجريمتتتة ألي ستتتبب ستتتواا يصتتتور  ناا يتتتة أو بتوليتتتل ماتتتام وزار  
 وقوع الجريمة وزير ا ياإناية فياا أخرى أو كان وق  

ل يالنص على أن ي عاقب الوزير يالعقويا  المقرر  قانون ا إذا ارتكب في 9وتكفل  الماد  د
 تأدية أعمام وظيفتل جريمة من الجرا م اآلتية:

جتتتترا م أمتتتتن الدولتتتتة الختتتتارجي والتتتتداخلي والجتتتترا م المتعلقتتتتة بواجيتتتتا  الوظيفتتتتة العامتتتتة  -
  0971/ 20القانون رقم  المنصوص علياا في

 جرا م الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص علياا في قانون الجزاا -
   0909ل لسنة 22الجرا م المنصوص علياا في قانون ا نتخاب رقم د-
 الجرا م المتعلقة يسير العدالة أو التأ ير علياا المنصوص علياا في قانون الجزاا -
  0992ل لسنة 0ي قانون حماية األموام العامة رقم دالجرا م المنصوص علياا ف-

ويالنستتية لمرحلتتتي جمتتع ا ستتتد    والتحقيتتق والستتل ة المنتتاا باتتا القيتتام باتتذا العمتتل 
ل على أن تشكل لجنة تحقيق من 2فنص  الماد  د  وهوايف العمل في هاتين المرحلتين

م الجمعيتة العامتة للمحكمتتة  ب تة متن المستشتارين الكتتويتيين يمحكمتة ا ستت نال، تختتتاره
لمد  سنتين كما تختار ا نين عخرين كعهوين احتيا يين إكمام تشكيل اللجنة في حالة 

لين أو قيتتتام متتتانع لديتتتل، وتختتتتص هتتتذه اللجنتتتة دون غيرهتتتا يغيتتتاب أحتتتد األعهتتتاا األصتتت
يفحص اليبغا  التي تقدم مكتوية وموقعة إلى النا ب العام وحده، ويجتب إحالتة التيبغ 

 ى اللجنة في خبم يومين على األك ر إل
وتتتتولى اللجنتتة يصتتفة ستترية يحتتث متتدى جديتتة التتيبغ، ويجتتب علياتتا فتتور وصتتوم التتيبغ 

 إلياا إخ ار الوزير ور يك مجلك الوزراا ور يك مجلك األمة بذلا 
وللوزير موافا  اللجنة يمذكر  متهمنة مبحظاتل على اليبغ وللجنة دعو  المبلتغ لستماع 

أو اتختتاذ أي إجتتراا يقتهتتيل هتتذا اليحتتث ولاتتا كافتتة ا ختصاصتتا  المقتترر  قانون تتا أقوالتتل 
لستتل ا  التحقيتتق عتتدا اإجتترااا  التتتي تن تتوي علتتى مستتاك يشتتخص التتوزير أو حرمتتة 
مسكنل، ف ذا تبين لاا جدية اليبغ أمر  يالسير في اإجرااا  ومياشتر  التحقيتق بنفستاا 

جرا تل، أمتا إذا تبتين لاتا عتدم جديتة التيبغ أمتر  أو بندب واحد أو أك ر من أعهتا اا إ
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يحفظتتل ناا ي تتا، ويجتتب أن يكتتون قتترار الحفتتظ مستتبي ا وغنتتي عتتن البيتتان أن إخ تتار ر تتيك 
مجلتتك التتوزراا ور تتيك مجلتتك األمتتة يتتتم يصتتفة شخصتتية وستترية حتتتى   يترتتتب علتتى 

 تل إذاعة الخبر اإساا  إلى شخص الوزير وينتاي األمر يحفظ اليبغ لعدم جدي
ل أن للجنة التحقيتق المنصتوص علياتا فتي المتاد  ال ال تة فتي ستبيل أداا 4وأكد  الماد  د

  مامتاا كافة ا ختصاصا  المقرر  قانون ا للمحقق 
أو  ا  يتوت لب  الفقر  ال انية لصحة األمر الصادر يالقيض علتى التوزير أو يحيستل احتيا 

أن يكتتون ، إجتتراا تحفظتتي عختتر بتفتتتيش شخصتتل أو مستتكنل أو يمنعتتل متتن الستتفر أو يتتأي
 صادر ا من اللجنة مجتمعة حتى ولو ياشر التحقيق واحد أو أك ر من أعها اا 

وفتحت  الفقتتر  ال ال تة يتتاب التتظلم متتن األمتتر الصتادر يأحتتد اإجترااا  التحفظيتتة وجعلتت  
تتا ألحكتتام هتتذا القتتانون وجعلتت  القتترار  ا ختصتتاص بنظتتره موكتتو   للمحكمتتة المشتتكلة  يق 

 ر مناا في هذا الشأن غير قابل لل عن الصاد
ونص  الفقر  األخير  على وجوب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراا جزا ي هد 

  النا ب-الوزير 
ويعتبتتر التتوزير فتتي إجتتاز  حتميتتة يمرتتتب كامتتل متتن تتتاريخ إيبغتتل يقتترار المحكمتتة المشتتار 

تحقيتتق بتتذلا، وعلتتى اللجنتتة إخ تتار إلياتتا فتتي المتتاد  الستتايقة يالموافقتتة علتتى  لتتب لجنتتة ال
 الوزير كتاية  يقرار المحكمة خبم  مان  وأردعين ساعة من يوم صدوره على األك ر 

و  تنتاي اإجاز  إ  يصيرور  الحكتم الصتادر فتي التدعوى يات تا أو يصتدور أمتر يحفظاتا 
 أو انقها اا ألي سبب قبل صدور الحكم فياا 

ة التحقيتتق عنتتد التصتترل فتتي التحقيتتق فنصتت  أن ل صتتبحيا  لجنتت0وأوهتتح  المتتاد  د
على اللجنة يعد تمام التحقيق إذا تبين لاا أن هناا جريمة من الجرا م المبينة فتي المتاد  
ال انية من هذا القانون وأن األدلتة علياتا كافيتة أن تعتد قترار ا تاتام وقا متة يأدلتة ال بتو  

 الوزراار ب حالة القهية إلى المحكمة يالنسية للوزير وأي فاعلين عخرين وشركاا وأن تأم
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقا ع المنسوية للتوزير   صتحة و  " 

 لاا أو أن األدلة علياا غير كافية أمر  يحفظ التحقيق 
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ن قترار ا تاتام وقا متة أدلتة عتالوزير يصتور   مل على النا ب العام إعب7وأوجب  الماد  د
شاود اإ يا  يالجلستة المحتدد   نقبل بدا المحاكمة يعشر  أيام على األقل وااعب ال بو 

 أو إعبنل يأمر الحفظ يحسب األحوام 
كما ت لب  الفقر  ال انيتة إخ تار ر تيك مجلتك التوزراا ور تيك مجلتك األمتة يصتور  متن 

ة وأردعتين قرار ا تاام وقا مة أدلتة ال بتو  أو األمتر الصتادر متن اللجنتة فتي ختبم  مانيت
  ساعة من يوم صدوره 

ل على أن تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصتة تشتكل متن خمستة متن 0ونص  الماد  د
المستشارين الكويتيين يمحكمة ا ست نال دون غيترهم تختتارهم الجمعيتة العامتة للمحكمتة 
لمد  سنتين، كما تختار ا نتين عخترين كعهتوين احتيتا يين إكمتام تشتكيل المحكمتة فتي 

 لين أو قيام مانع لديل يلة غياب أحد األعهاا األصحا
وتختتتتص هتتتذه المحكمتتتة وحتتتدها يمحاكمتتتة التتتوزراا وأي فتتتاعلين عختتترين أو شتتتركاا، عمتتتا 
يرتكبونل من جرا م ورد النص علياا في الماد  ال انية من هذا القانون، والجرا م المرتي ة 

تتا   يقبتتل التجز تتة  فتتي المحكمتتة متتن اشتتترا فتتي  و  يجتتوز أن يكتتون عهتتو ا باتتا ارتيا  
 عهوية لجنة التحقيق 

ل علتى التنص علتى أن يتيتع فتي محاكمتة التوزراا القواعتد واإجترااا  9وحرص  الماد  د
المبينتتة فتتي القتتانون ومتتا   يتعتتارض معاتتا ممتتا ورد التتنص عليتتل فتتي قتتانون اإجتترااا  

 والمحاكما  الجزا ية 
زير فتتي أستترع وقتت  نصتت  الفقتتر  ال انيتتة ورغيتتة  فتتي حستتم أمتتر ا تاتتام المنستتوب إلتتى التتو 

  الوزرااعلى عدم قبوم ا دعاا مدني ا أمام المحكمة 
وتنعقتتد المحكمتتة يمقتتر محكمتتة ا ستتت نال ويحتتدد ر يستتاا موعتتد بتتدا المحاكمتتة علتتى أن 

 يكون ذلا خبم  ب ين يوم ا على األك ر من تاريخ وصوم األوراق إليل 
 ستتعانة يتل متن أعهتاا النيايتة العامتة مامتة ا دعتاا ويياشر النا ب العام أو متن يترى ا

ذا قرر  المحكمة نظر التدعوى فتي جلستة سترية، فتب يستري ذلتا علتى  أمام المحكمة  واا
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ذا لم يوكل المتام محامي ا ندب  المحكمة لتل محامي تا للتدفاع عنتل   وأمتا المتام ومحاميل واا
 حكمة ا ست نال  م الوزراا، فيتو ها قلم حكمةالقلمية لدى معمام األ

ولمتتا كانتت  مرحلتتتي جمتتع ا ستتتد    والتحقيتتق تجريتتان يمعرفتتة لجنتتة مكونتتة متتن  ب تتة 
من مستشاري محكمة ا ست نال وأن يعض اإجرااا  التي تتخذ هد الوزير   بد فياا 
متتتن الرجتتتوع إلتتتى المحكمتتتة الخاصتتتة ياعتيارهتتتا أحيان تتتا هتتتي مصتتتدر  القتتترار أو ياعتيارهتتتا 

من القرار الصادر من لجنة التحقيق  م تأتي مرحلة المحاكمة حيتث ت جتر ى محكمة تظلم 
زاا هتتتذه الهتتتمانا  الكافيتتتة ارتتتتأى المشتتترع أن يكتتتون  يمعرفتتتة خمستتتة متتتن المستشتتتارين واا
الحكتتتم الصتتتادر متتتن المحكمتتتة الخاصتتتة غيتتتر قابتتتل لل عتتتن فيتتتل إ  ي ريتتتق التمييتتتز فتتتي 

قتتد صتتدر غيابي تتا فتجتتوز فيتتل المعارهتتة  األحتتوام التتتي يجتتوز فياتتا ذلتتا قانون تتا متتا لتتم يكتتن
ل أن األحكتتام الصتتادر  متتن 00صتت  المتتاد  دفنأمتتام ذا  المحكمتتة يتتاإجرااا  المعتتتاد ، 

تتا ألحكتتام هتتذا القتتانون غيتتر قابلتتة لل عتتن فياتتا إ  ي ريتتق التمييتتز،  المحكمتتة المشتتكلة  يق 
اتاتا يتاإجرااا  ومع ذلا إذا صدر الحكم غيابي تا فتجتوز المعارهتة فيتل أمتام المحكمتة ذ
 المعتاد  المنصوص علياا في قانون اإجرااا  والمحاكما  الجزا ية 

وكل حكم يصدر ياإدانة في جناية يستوجب حتم ا عزم المحكوم عليل متن وظيفتتل دون 
وتقهتي المحكمتة فتي  إخبم بتوقيتع العقويتا  التيعيتة والتكميليتة المقترر  قانون تا للجريمتة 

المحكتتتوم عليتتتل بتتترد متتتا أفتتتاده متتتن الجريمتتتة، ولاتتتا أن تحكتتتم كتتتذلا  جميتتتع األحتتتوام بتتت لزام
 بتعويض المهرور عن الهرر الذي لحقل مناا 

ل علتى أن يكتون 09ويالنسية لكيفية حساب متد  ستقوا التدعوى الجزا يتة فنصت  المتاد  د
حستتتاب متتتد  ستتتقوا التتتدعوى الجزا يتتتة عتتتن الجتتترا م التتتتي يرتكباتتتا التتتوزير متتتن تتتتاريخ تتتترا 

في حالة تعدد المتامين   يبدأ حساب المد  يالنسية ألحدهم إ  بتترا اليتاقين الوظيفة، و 
 وظا فام 

علتتى  الكتتويتي فتي مجتتام حمايتتة المنصتتب التتوزاري متتن الشتكاوى الكيديتتة حتترص القتتانون و 
العقويا  المقرر  في قانون الجزاا يالنسية للجرا م الخاصة يالشااد  الزور واليبغ  تشديد

الجتترا م هتتذه  ل علتتى أن تكتتون عقويتتة أي متتن04علنتتي فنصتت  المتتاد  دالكتتاذب والقتتذل ال
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الحيك مد    تقل عن  ب ة شاور و  تزيد على  بث سنوا  وغرامة   تقتل عتن ألتف 
دينار و  تزيد على خمسة ع ل دينار إذا كان المجني عليل في أياا وزير ا و بت  برااتل 

وذلتا دون  التحقيقرار يالحفظ من لجنة يصدور حكم قها ي غير قابل لل عن فيل أو ق
 إخبم يالمسؤولية المدنية 

 0992ل لستتنة 00رقتتم دأهتتم األحكتتام التتوارد  فتتي قتتانون محاكمتتة التتوزراا  ناستتردأن ويعتتد 
، ل0د، كمتتتتا ورد  فتتتتي األستتتتياب الموجيتتتتة الملحقتتتتة بتتتتنص هتتتتذا القتتتتانون 0/9/0992تتتتتاريخ

 لكوي  نستعرض يعض المحاكما  التي  ال  وزراا في دولة ا
 

 ل9دقضية وزير التجارة الكويتي عبدالله الطويلأواًل: 

م  09/9/9112بتتتاريخ التجتتار  والصتتناعة  هتتد وزيتتر محتتامي احتتدى الشتتركا  بتتيبغ  تقتتدَّ
 متناعل عتن تنفيتذ  نظرا   عبدهللا ال ويل ي لب فيل اتخاذ ا جرااا  القانونية هد الوزير

فتي هتتذه القهتية إشتكالية حتتوم متا إذا كتتان   وأ يتتر  ل2دحكتم قهتا ي ناتتا ي واجتب النفتاذ
حالتة التيبغ التذي  الوزراا ب الماد  ال ال ة من قانون محاكمةالنا ب العام ملزم وفقا  لنص 

الخاصتتتة يمحاكمتتتة التتتوزراا دختتتبم يتتتومين علتتتى  يصتتتلل هتتتد وزيتتتر التتتى لجنتتتة التحقيتتتق
« ظر واإرفتتاقيتتالن»علتتى الشتتكوى ، أم أن النا تتب العتتام يملتتا صتتبحية التأشتتير األك تترل

، وهتتو متتا حتتدث فعتتب ، حيتتث قتترر النا تتب العتتام قتعنتتي حفتتظ األورا وهتتي تأشتتير  قانونيتتة
   حفظ الشكوى 

 
 محمد ابو الحسنقضية وزير اإلعالم ثانيًا: 

م وزيتتر اإعتتبم   عتتين وزيتتر الشتتؤون فيصتتل الحجتتي وزيتترا  استتتقالتل و دمحم ابتتو الحستتن، قتتدَّ
اليبغ المقدم من يعض  حام النا ب العامالة يعدما أ، جاا  هذه ا ستقلبعبم يالوكالة

العزيز المساعيد هد وزير ا عبم الستابق دمحم ابتو الحستن التى لجنتة التحقيتق  ور ة عبد

                                                 
(1

 
)

ناجع 
 

م في شأن محاكمة الوزناء1992( لسنة 11لمار ا القانون نقم ) لمذكرة اإل ضاحية
 

(1
 

 )
19/3/1002جر وة الوط  الكو تية

 

(3
 

 )
 لون مؤخرا بحبس  عزل  كيل  زانة الصحة الكو تية حالة مطابقة لحالة الحكم الذي
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يمحاكمتة التتوزراا حتتوم القترار التتذي اصتتدره التوزير الستتابق ابتتو الحستن يشتتأن نقتتل امتيتتاز 
 نشر الى شركة الرأي الرأي العام من شركة دار الجزير  لل ياعة والجريد  
متتن قتتانون الجتتزاا، وهتتي   تن بتتق علتتى التتوزراا،  091لتتى نتتص المتتاد  إالتتيبغ واستتتند 

رأ  التتوزراا، علتتى التترغم متتن ذلتتا وانمتتا متتا ين بتتق علتتيام هتتو نصتتوص قتتانون محاكمتتة 
النياية العامة إحالة التيبغ التى لجنتة التحقيتق الدا متة لمحاكمتة التوزراا نافيتة أي تع يتل 

ستتاعة، التتي حتددها قتتانون محاكمتة التوزراا للنا تتب  40التة التتيبغ، و ن موعتد التت فتي اح
العتتام انمتتا هتتو موعتتد تنظيمتتي فقتتف، وان عتتدم احالتتة التتيبغ ختتبم هتتذا الموعتتد التتى لجنتتة 

احالة ويعد  محكمة الوزراا من قبل النا ب العام   يرتب ي بن اليبغ التايعة لتحقيق ال
، ويعتدها تتختذ تستمع إلى دفتاع التوزير المتتام،  م ا المدعياستدعاتقوم اللجنة ي ،اليبغ

   ل0داللجنة قرارها اما بتوجيل ا تاام أو يحفظ اليبغ
 

 ةووزير المالية الكويتي األسبق الشيخ علي الخليف وزير النفط قضية ثالثًا: 

مة الشيخ علي وزير النفف ووزير المالية الكويتي األسبق، وأحد أفراد األسر  الحاكأدين 
فتح هذا الملف الساخن بناا على  لب من عدد من  وتمَّ ، بتامة الفساد المالي ةالخليف

شتتتركة رور نحتتتو  متتتاني ستتتنوا  علتتتى تقتتتديم ، يعتتتد متتتاألمتتتة الكتتتويتي أعهتتتاا المجلتتتك
ا ختبسا  إلى النياية العامة، والمتايعة المستمر  لاذه القهية ي ناقب  النفف، شكوى 

والم اليا  المتكرر  ب حالة الوزير المتتام إلتى محكمتة التوزراا، يعتد  من مجلك األمة،
اتاامتتل، وأردعتتة متتن كيتتار متتوظفي الشتتركة "بيتتنام بري تتاني"، يتتاختبك متتا   يقتتل عتتن 

 ما تي مليون دو ر من أموام الشركة 
، إيلتان حترب النتاقب  التتي دار  وقتاتا 0909ترجع قهية اختبسا  النفف إلى عام 

المتامون الخمستتتة، وديتتتنام ر تتتيك الشتتتركة، فتتت ،م الحتتترب العراقيتتتة اإيرانيتتتةكأحتتتد فصتتتو 
قترار ا ستري ا  فت نام استتغلوا ،ونا يل، ومتديرها المتالي، ورايتع بري تاني، إهتافة إلتى التوزير

اتخذه مجلك الوزراا الكويتي ب نشاا مخزون إستراتيجي نف ي لمواجاة تلا الظرول، 
                                                 

(1
 

 )
 8/1/1002جر وة القبس تان  
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تي إلى خارج التيبد، ياعتيتاره مصتدر التزرق الوحيتد وهمان استمرار تدفق النفف الكوي
وقتتتاموا  -كمتتتا جتتتاا فتتتي قتتترار ا تاتتتام  -للكويتتت ، لكتتتن المتامتتتين استتتتغلوا مناصتتتبام 

يارتكاب احتيا   انتا  بتحويل ميتالغ هتخمة متن مستتحقا  الشتركة إلتى حستاياتام 
 الخاصة 

متتن المتامتتين  ، وتمتت  محاكمتتة  ب تتة0999عتتام التتتم اكتشتتال هتتذه ا ختبستتا  فتتي 
أمتتتام القهتتتاا البري تتتاني دياعتيتتتارهم مشتتتمولين يتتتالحكم البري تتتانيل، وهتتتم: عبتتتد الفتتتتاو 
البدر الر يك السابق للشركة، ونا يل حسن قيازرد، و ال امتا البري تاني تيمتو ي تتافورد، 
وقتتتد أداناتتتم القهتتتاا البري تتتاني،  تتتم رفهتتت  محكمتتتة ا ستتتت نال البري انيتتتة محتتتاولتام 

 ،مليتون دو ر للشتركة 022لصادر متن المحكمتة التجاريتة بتدفعام مبلتغ إسقاا الحكم ا
  ل0دهذا الحكمحيث أيد  محكمة ا ست نال 

 وقائع القضية:-1

إصتتتدار قتتترار إلتتتى شتتتركة نتتتاقب  التتتنفف  يتتتادر ر تتتيك مجلتتتك إدار  9/09/0999 بتتتتاريخ
ماليتل عتن يالشركة لتقصي الحقا ق حوم ا شتياه يحدوث تجتاوزا   ةداخلي لجنةبتشكيل 
  سايقل يالشركة ورفعاا إلى الوزيرسنوا  أعمام 

 ةالعامتت ةصتتدر تعليماتتتل ب حالتتة الموهتتوع إلتتى النيايتتإلتتى التتوزير، أ ةاللجنتتيعتتد رفتتع تقريتتر 
ب حالة الموهوع إلى  قرارا   4/0/92 بتاريخصدر مجلك إدار  مؤسسة البتروم الكويتيل فأ

   ةالعام ةالنياي
تتتتل 0/0/0992بتتتتتاريخ فتتتتي  إلتتتتى النا تتتتب العتتتتام لمياشتتتتر  كتايتتتتا   ر تتتتيك مجلتتتتك ا دار  وجَّ

إجتترااا  التحقيتتق فتتي موهتتوع ا شتتتياه يحتتدوث التجتتاوزا  الماليتتل المتتذكوره فتتي هتتوا 
، وم اليتا النا تب العتام ياتختاذ ة والمستتندا  التتي أرفقاتا يكتايتلالتقرير الذي أعدتل الشرك

ناستية هتتد كتل متن تكشتف األوراق عتتن كافتة اإجترااا  التحفظيتة القانونيتتل التتي يراهتا م
 تور ل في الموهوع  

                                                 
(1

 
 )

9/9/1001 وة القبس تان  جر
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ياتاتتام كتتل متتن عبتتتد  ي هتتذه القهتتية ، وأصتتدر  قتتترارا  التحقيتتق فتتت العامتتة ياشتتر  النيايتتة
 الصياو وتيموني ستافورد وعلي الخليفل العذبي  الفتاو البدر وحسن قيازرد ونسيم حسين

و  40و  42/2ا والمتتتواد متتتن قتتتانون الجتتتزا 920و  927و 00ام يتتتالمواد إدانتتتتو لبتتت  
 م بتعديل يعض أحكام قانون الجزاا  0971لسنة  20من القانون رقم  20و  21

حهتتتوريا ب حالتتتة التتتدعوى إلتتتى  محكمتتتة الجنايتتتا  حكمتتتا  أصتتتدر   90/00/0992بتتتتاريخ
 المحكمتتل المختصتتة يمحاكمتتة التتوزراا يالنستتية إلتتى المتتتام الختتامك علتتي الخليفتتل العتتذبي

م حكمتتا ب دانتتة يتتاقي المتامتتين عتتدا المتتتام 92/0/0992لستتة كمتتا أصتتدر  بج الصتتياو
 الرايع تيموني ستافورد 

 02/2/0997محكمتتة ا ستتت نال بتتتاريخ استتتأنف المتتدعى علتتيام هتتذا الحكتتم، فأصتتدر  
يستتتبب خلتتتوه متتتن تتتتاريخ صتتتدروه  كتتتم الصتتتادر ب دانتتتة المتامتتتينالححكمتتتا  قهتتتى ب ي تتتام 

محكمة   وأيَّد  يالنسية لجميع المتامين فياا ود حالة الدعوى إلى محكمة الوزراا لنظرها
لستتنة  027م فتتي ال عتتن رقتتم 99/09/0997 بتتتاريخ التمييتتز حكتتم محكمتتة ا ستتت نال 

 جزا ي   97
يعتدم قبتوم التدعوى المحالتل قهى  محكمة الوزراا حكما  أصدر   99/4/0997 بتاريخ 

لستتتنة  00ون رقتتتم إلياتتتا متتتن محكمتتتة الجنايتتتا  لرفعاتتتا يغيتتتر ال ريتتتق التتتذي رستتتمل القتتتان
 تأيتد  ،ي المتاده ال ال تة متن هتذا القتانون م ، وهو لجنة التحقيق المنصوص علياا فت0992

م فتي ال عتن رقتم 99/09/0997من محكمة التمييز يحكماا الصادر بجلستة  هذا الحكم
 م جزا ي  0997لسنة  020

 بيتتق علتتى وقتتا ع ن القتتانون الوحيتتد الواجتتب الت، إلتتى أد هتتذا الحكتتم فتتي بدايتتة حي ياتتتلأكَّتتو 
، دون غيتتره متن قتتوانين 0992لستنة  00التدعوى الما لتة هتتو قتانون محاكمتة التتوزراا رقتم 

التحقيق الذي أجرتل النياية العامة في هذه الدعوى هو واستند  المحكمة إلى أن  سايقة 
تحقيق يا ل واجترااا  يا لتة ي بنتا  م لقتا  ألناتا كلاتا صتدر  متن النيايتة العامتة وهتي 

 ختصة، هي والعدم سواا، لتعلق ذلا يالنظام العام غير م
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وجل النا ب العام في الكوي  رسالة إلى ر يك مجلك إدار  شركة  ،9/09/0990ودتاريخ
لتقديم يبغ جديد لتحريا قهية الناقب  يعد ان تزايتد  الهتغوا يدعوها ناقب  النفف 

لى ان يبغ الشركة يستاعد إ من قبل نواب مجلك األمة إعاد  فتح ملف القهية, مشيرا  
النياية في تحريا الدعوى القهتا ية هتد جميتع المتامتين وستتدعم المستألة السياستية فتي 

 حالة تقاعك الحكومة عن تحريا القهية   

سبق لاا ان أقامت  التدعوى الجزا يتة فتي هتذه القهتية هتد إلى أنل أشار  النياية العامة 
حكمتتة التتوزراا قهتت  تلتتا المحكمتتة يعتتدم ود حالتتة التتدعوى إلتتى م ،خمستتة متتن المتامتتين

قبتتوم التتتدعوى  نعتتتدام اجتترااا  المحاكمتتتة التتتتي تمتت  بنتتتاا علتتتى ذلتتا لعتتتدم اختصتتتاص 
النياية العامة باا,  عنت  النيايتة العامتة فتي هتذا الحكتم ي ريتق التمييتز, فقهت  محكمتة 

شركة التمييز برفض ال عن وتأييد ما قهى يل حكم محكمة الوزراا  ودناا على كتاب ال
المتهتتتمن  لتتتب تحريتتتا التتتدعوى هتتتد المتامتتتين ا ردعتتتة, اعتتتاد  النيايتتتة العامتتتة تقتتتديم 
القهتتتية التتتى محكمتتتة الجنايتتتا  هتتتد المتامتتتين ا ردعتتتة غيتتتر الخاهتتتعين ألحكتتتام قتتتانون 

 الوزراا  
ياستناد ا تاتام التى ا شتخاص الخاهتعين ألحكتام قتانون  ةختصتمالنياية العامتة ولم تعد 

يقتصتتر دورهتتا فتتي ذلتتا علتتى تلقتتي متتا يقتتدم التتى النا تتب العتتام متتن  محاكمتتة التتوزراا, بتتل
حالتاا الى لجنة التحقيق المشتكلة متن  ب تة مستشتارين ختبم  يبغا  مكتوية وموقعة واا

 يومين على األك ر  
وأوهح النا ب العام انتل لتم يترد فتي قهتاا محكمتة التمييتز صتراحة أو هتمنا متا يوجتب 

التتدعوى أو احالتاتتا التتى ايتتة جاتتة اختترى مختصتتة, بتتل  علتتى النيايتتة العامتتة تحريتتا هتتذه
اقتصتتر قهتتاؤها علتتى تأييتتد حكتتم محكمتتة التتوزراا يعتتدم قبتتوم التتدعوى,  نعتتدام اجتترااا  
التحقيتتق وا حالتتة التتتي ياشتترتاا النيايتتة العامتتة, وانعتتدام اجتترااا  المحاكمتتة التتتي ترتبتت  

 يجتوز يعتد ذلتا ان تتصتدى على ذلا, لعدم اختصاص النياية العامة باا  ولاتذا ف نتل  
النياية العامة من تلقاا نفساا لتحريا هذه الدعوى يالنسية لفشخاص الخاهعين ألحكام 
قانون محاكمة الوزراا  بل يلزم ورود يبغ مكتوب وموقع الى النا تب العتام  حالتتل التى 
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 يبغ  بتتقدَّم  شركة نتاقب  التنفف  04/09/0990 دتاريخ و   ل0دلجنة التحقيق المختصة
   ا ختبسا  في شركة ناقب  النفف إلى النا ب العام في قهية  ان  

ألزم مجلك األمة الكويتي دالبرلمانل الحكومة رستمي ا يتأن تقتدم إليتل  20/2/9111بتاريخ
را  ر وأبريل وأكتودر يبين ت تو  ب ة تقارير سنوية يمعدم تقرير كل أردعة أشار في يناي

ة ياختبستتا  األمتوام العامتتة فتتي داختتل التتيبد وخارجاتتا، كتل قهتتية متتن القهتتايا الخاصتت
ا يعتد عليتة رقايتة ملمحاكمة، فيل المرتكبين وجاود الحكومة في رصدها، وهي اا، وتقديم

هتتذا جتتاا و  متتة تخهتتع لاتتا متتن قبتتل المجلتتك فتتي قهتتايا األمتتوام و خاصتتة أصتتيح  الحك
ويت  شتتركة حكوميتتة يعتتد مناقشتة م ولتتة لموهتوع ا ختبستتا  فتتي شتركة نفتتف الكالقترار 

ي الشتتركة مستتؤولالمتتتام فياتتا وزيتتر التتنفف الستتابق الشتتيخ علتتى خليفتتة، و ب تتة متتن كيتتار 
إهافة إلى رايع بري اني الجنسية ياختبك ما   يقل عن ما تي مليون دو ر من أموام 

 الحكومية  الشركةهذه 
علياتا قترر المجلتك تفلو  الكوي ،هذا سايقة لم تحدث في تاريخ األمة قرار المجلك  ويعد  

أيها تكليف لجنة حماية األموام العامة يمتايعة جميع قهايا اختبسا  األمتوام العامتة 
المنظور  أمام القهاا داخل الكوي  أو خارجاا، وأقرل لاا يأن تستعين يمتن تتراه فتي أداا 
هتتتذه المامتتتة علتتتى أن تقتتتدم نتتتتا ج متايعتاتتتا فتتتي أوم جلستتتة للمجلتتتك متتتن أشتتتار نتتتوفمبر 

 ير ومايو من كل عام وفبرا
تتل يعتتض  لحكومتتة يالمما لتتة وعتتدم الجديتتة فتتي متايعتتة ستتير القهتتية، ا تاتتام لالنتتواب وجَّ

ية مراوحتة الموهتوع مكانتتل لمتد  ستتيع ستنوا  بينمتتا مستتؤولوذهتب معظماتم إلتتى تحميلاتا 
قهتتية تتعلتتق  21مشتتيرين إلتتى أن  ،حستتم القهتتاا البري تتاني األمتتر ختتبم ستتيعة أشتتار

وشتتتدد نتتتواب مجلتتتك األمتتتة  ظتاتتتا النيايتتتة العامتتتة دون إبتتتداا األستتتياب يا ختبستتتا  حف
، وقتتتام النا تتتب أحمتتتد كويتتت علتتتى قهتتتايا الفستتتاد المتتتالي فتتتي ال يعنتتتف   تامحملتتتالكتتتويتي 

الستتعدون التتر يك الستتابق لمجلتتك األمتتة: إن القهتتية تتخ تتى النتتاقب  إلتتى قهتتايا عتتد  
ر   تتم تصتتدر الصتتفول، وتحتتدى ستتلب  فياتتا أمتتوام البلتتد مشتتير ا إلتتى لتتص بتتدأ يستترقة كبيتت
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النا تتب التتدكتور حستتن جتتوهر الحكومتتة أن يكتتون لاتتا أي ميتتادر  فتتي قهتتايا المتتام العتتام 
عكتتتتتك المجلتتتتتك، أمتتتتتا النا تتتتتب دمحم الصتتتتتقر فتستتتتتاام متتتتتاذا عتتتتتن الستتتتترقا  الكبيتتتتتر  فتتتتتي 

  ل0ديبيين دو ر 2ا ست مارا  وقيمتاا 
 

ا  قرار   خاصل في محاكمة الوزرااالدا مل للتحقيق ال لجنةالأصدر   90/2/9110 بتاريخ
فتي حي يتا  قرارهتا وعنتد ستردها وجتاا لعدم وجود يبغ وفقا للقانون ،  القهيةب لغاا قيد 

ية هتذا التيبغ يعتتد مستؤول، انتل   يتحمتل نستب  إلتى ر تيك مجلتك إدار  الشتتركل ،للوقتا ع
ل عيتتار  أن أبتتدى مجلتتك ا دار  تحفظتتل علتتى الجتتزا األخيتتر متتن الكتتتاب التتذي ورد  فيتت

تتتتور ام فتتتي التجتتتاوزا   العامتتتة النيايتتتة"اتختتتاذ اإجتتترااا  القانونيتتتل قبتتتل كتتتل متتتن تتتترى 
" وانتتل قتتدم  العامتتة النيايتتةوالمخالفتتا  الماليتتل فتتي القهتتايا وفقتتا لمتتا ورد فتتي   حتتة اتاتتام 

الكتاب إلى النا ب العام بنتااا علتى التكليتف الصتادر إليتل متن ر يستل وزيتر التنفف   وهتو 
نتتي اتاتتام الشتتركل للمتتتام الختتامك إذ أن مجلتتك إدار  شتتركة نتتاقب  التتنفف يمتتن متتا   يع

فتتيام هتتو كتتر يك للمجلتتك لتتم يتامتتوا علتتى الخليفتتل يموهتتوع ا ختبستتا  وأقتتوالام كلاتتا 
فتي األمتور والوقتا ع التتي ورد فياتا استم المتذكور " وقتد  العامتة النيايتةم بتل في تحقيقتا  

قب  ردا على ذلا يأنل قام أمام لجنة التحقيق الدا مل قرر ر يك مجلك إدار  شركة النا
يأنل   يتام أحدا غير ا ردعل حتتى اآلن يمعنتى انتل   يستتيعد يعتد ذلتا أن يوجتل اتاتام 

 إلى عخرين 
على أ ر صدور قرار لجنة التحقيق الدا مة لدى محكمة الوزراا برد الدعوى لعتدم جديتة و 

 91/2/9110بتتاريخ دم الصتبيح ودتذا  اليتوم، أي اليبغ، عمد وزير النفف الكويتي عتا
ي خليفتتل العتتذبي الصتتياو وأردعتتة أشتتتخاص لتتع د التتوزير المتقاعتتدبتقتتديم يتتبغ جديتتد هتت

عبتتتد الفتتتتاو البتتتدر ر تتتيك مجلتتتك ا دار  والعهتتتو المنتتتتدب األستتتبق لشتتتركة هتتتم:  عختتترين
واإداريتتة  لنا تتب العهتتو المنتتتدب للشتت ون الماليتت حستتن قيتتازرد -نتتاقب  التتنفف الكويتيتتل 

متدير المجموعتة الماليتل الستابق  –  نستيم محستن-السابق لشركة نتاقب  التنفف الكويتيتل 
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متدير عمليتا  األست وم اآلبتق لشتركة   ستتافورد تيمتو ي -نتاقب  التنفف الكويتيتل لشتركة
تامتتة يحتتق التتوزير والمتامتتين األردعتتة  وعلتتى  02وستترد التتيبغ   نتتاقب  التتنفف الكويتيتتل

 ل  الدعوى مسيرتاا لدى محكمة الوزراا ميبغ األخير أكأساك هذا ال
 
 ل0دالتحقيق الذي أجرته لجنة حماية المال العام-5

ة النيابيتتة لحمايتتة المتتتام لجنتتالتكليتتف  الكتتويتي ا متتةمجلتتك قتترر  90/2/9110بتتتاريخ 
يالتحقيق فتي ظترول ومبيستا  تقتديم وصتياغة التيبغ المقتدم إلتى لجنتة التحقيتق العام، 

والتتي قترر  رفهتل  90لستنة  0 مل الخاصل يمحاكمة التوزراا والمقيتد بجتدولاا بترقم الدا
استتتنادا إلتتى انتتل لتتم يستتتول الشتتروا التتتتي استتتلزمتاا المتتاده ال ال تتة متتن قتتانون محاكمتتتة 

  0992لسنة  00الوزراا رقم 
 ةقترار لجنتة التحقيتق الدا متأن  وجد  لجنة حماية المام العام فتي مجلتك األمتة الكتويتي

متن ستجل  القهتيةرقتم قتد ألغتى  م 90/2/9111يمحاكمة الوزراا الصتادر فتي  ةالخاص
ن كتتتتاب شتتتركة أل، لقتتتانون يالصتتتور  التتتتي يفرهتتتاا ايبغ التتت تقتتتديملعتتتدم  ةيبغتتتا  اللجنتتت

  يحمل في ظاهره أو جوهره مقوما  اليبغ  04/09/90ناقب  النفف الكويتيل المؤرخ 
  باا قانونا   يل عمل اللجنة المنواالذي ينفتح 

استتتم التتتوزير  رأ  اللجنتتتة أن ستتتبب رد القهتتتية هتتتو خلتتتو يتتتبغ شتتتركة نتتتاقب  التتتنفف متتتن
المقتتتدم هتتتده التتتيبغ وان ذلتتتا متتتن شتتتأنل أن يعتتترض إجتتترااا  لجنتتتة التحقيتتتق للتتتي بن 

وهتتي تيحتتث جديتتة التتيبغ أن تتصتتدى متتن تلقتتاا نفستتاا  لجنتتةوا نعتتدام ، وانتتل   يجتتوز ل
تخبص وقتتا ع ا تاتتام المنستتوية إليتتل متتن مجتترد مكاتيتتا  أو  ستتتنياا استتم التتوزير واستت

ن القتتانون لتتم يخولاتا الحتتق فتتي استتكمام التتنقص فتتي هتتذا تحقيقتا  ستتايقل علتتى التيبغ أل
علياتتتا أن و  ،لجنتتتةالشتتأن فتتتي التتتيبغ المكتتتوب ياستتتتد    أو تحقيقتتتا   حقتتل تجرياتتتا ال

  لتتي تستتكمل التنقص فتي عناصترهتواجل الوزير باتذا التيبغ يحالتتل، ولتيك يالتحقيقتا  ا
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تمتتك التتوزير   يقتتوم مقتتام التتيبغ الموقتتع التتذي اشتتتر ل  ةعامتت العلم الشخصتتي يأحتتداث  فتت
متع التوزير الستابق علتي خليفتل العتذبي  العامتة النيايتةالقانون ، وان التحقيتق التذي أجرتتل 

يصتلح  لتم يعتد لامتا ا تر أو وجتود قتانوني 972/92رقتم  القهتيةوكذلا قترار اتاامتل فتي 
الحكتم الصتادر متن محكمتة يعتد إخ ار أو أساستا لتحريتا التدعوى الجزا يتة ،  موهوعا  

ويموجتتب الحكتتم الصتتادر متتن محكمتتة التمييتتز فتتي  90لستتنة  0رقتتم  القهتتيةالتتوزراا فتتي 
  جزا ي 020/97ال عن رقم 

يستف حمايتتل علتى   0992لستنة  0رقتم  العامةقانون حماية األموام رأ  اللجنة أن كما 
فتتي  جديتتدا   ا  كانتت  تنحستتر عناتتا رقايتتة ديتتوان المحاستتيل قبتتل ذلتتا ، وابتتتدع نظامتتا  جاتت

م ما يخالفل من أفعام القا مين على شؤون المام وجرَّ  ،العامةوسا ل الرقاية على األموام 
وحتتتدها دون غيرهتتتا يتتتالتحقيق والتصتتترل وا دعتتتاا فتتتي  العامتتتة النيايتتتةالعتتتام وعاتتتد إلتتتى 

علياتتا فتتي هتتذا القتتانون والجتترا م المرتي تتة باتتا ، ولتتم يجتتز  الجنايتتا  والجتتنح المنصتتوص
 للسل ة المقرر  لوزير الداخلية في شأن الجرا م بوجل عام  حفظاا  يقا  

أن يعنتتي المجلتتك يمتايعتتة جتترا م المتتام العتتام ،   بيعيتتا  واستتتنادا  إلتتى هتتذا القتتانون يبتتدو 
ار أن العقويتة هتي عتدم ياعتيت ،يستحقون متن عقتاب والحرص على أن ينام مرتكبوها ما

أو التفتريف  العامتةالجريمة وفتي إنزالاتا يمتن تتدينام المحتاكم فتي ا ستتيبا علتى األمتوام 
فتتتي واجتتتبام فتتتي المحافظتتتة علياتتتا ، حمايتتتة للعدالتتتة ذاتاتتتا ، ياعتيتتتار أن ذلتتتا هتتتو الوجتتتل 
ر األختتر لاتتذه الحمايتتة ، فالشتتعور يالعدالتتة يتتتأذى إذا اقتصتتر  حمايتتة العدالتتة علتتى تتتوفي

تمتتتد حمايتتة العدالتتة إلتتى أن  الهتتمانا  للمتتتام لكتتي ينتتام محاكمتتل عادلتتل ومنصتتفل ، و 
ينام كل من يدان في جريمل من الجرا م ما يستحقل من عقاب ياعتيار أن الجريمة عمل 

العدالتة الي ي تة هتي والظلتم  ظالم في حق الجماعة وعمل ممقو  يصدم مشتاعرها ، وان
  متامظلم المجتمع وظلم ال ،سواا

وان  اليبغ عن الجرا م ، هو حق لكل فرد بل هو واجب عليتل ،وتايع  اللجنة، إلى أن 
م لم يخرج عن إ ار ذلا ، فلم يقيد اإيتبغ 0992لسنة  00قانون محاكمة الوزراا رقم 

غ ومقدما من المبلل   وموقعا   عن الجرا م التي تقع من الوزراا ، إ  يان يكون اليبغ مكتويا  
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   العامتةنا ب العام ، لهمان حد أدنى متن الجديتة فتي التيبغ ، حمايتة للمصتلحل إلى ال
ل على أن حمايتاا واجب 07حرمتاا ونص في الماده د العامةن الدستور كفل لفموام وأ

علتى كتل متوا ن  ومن هنتا كتان اإيتبغ عتن جترا م المتام العتام التزامتا   على كل موا ن 
 بنص الدستور 

يا  قانونيتتتة، هتتتي التتتتي أد  إلتتتى إ التتتة أمتتتد المحكمتتتة، حيتتتث ردَّ  رأ  اللجنتتتة أن شتتتكل
التتدعوى متترتين أمتتام القهتتاا العتتادي ومتترتين أمتتام محكمتتة التتوزراا، وفتتي المتترا  األردعتتة 

عتتدم كتتان التترد ألستتياب شتتكلية محتتض، دون اليحتتث فتتي األستتاك  وهتتذه األستتياب هتتي: 
إغفام اسم التوزير، إحالتة ، لحكوملالذي قدمتل اتوفر مقوما  اليبغ القانونية في اليبغ 

 الدعوى إلى محكمة الوزراا يغير ال ريق القانونية 
 

 االنفراجات القضائية في هذا الملف -3

 البتتت  دولتتتة الكويتتت  ياستتتترداد المتامتتتين فتتتي مرحلتتتة   حقتتتة متتتن مراحتتتل هتتتذه القهتتتية، 
ر هترب ب   يالمتام حسن قيتازرد التذي الفارين إلى خارج اليبد، فبدأ  أو  جتواز ستفر متزوَّ

متل األخيتتتتتر  إلتتتتتى الستتتتتل ا  الكويتيتتتتتة إلتتتتتى الو يتتتتتا  المتحتتتتتد  األميركيتتتتتة، ويالفعتتتتتل ستتتتتلَّ 
يالتتدخوم أدانتتل  يعتتد أن أصتتدر  محكمتتة استتت نال أمريكيتتة حكمتتا   01/9119 /00بتتتاريخ

مغتاير   ألنتل يحمتل عتد  جتوازا  ستفر الى األراهي األمريكية يصور  غير مشروعة نظرا  
ووصتتتل   "للشتتر ة الجنا يتتتة الدوليتتة "إنتردتتتوم يحملاتتا وكتتتذلا كونتتل م لويتتتا   للجنستتية التتتتي 

  ل0ديرافقل وفد قها ي كويتي قيازرد إلى اليبد مخفورا  

 غيتر ، أدلى المتام حسن قيازرد يأن محكمة الجنايتا محكمة الجنايا  ويعد م ولل أمام

كتون  ذلالمخولتة بتمختصة يالنظر فتي قهتيتل وأن محكمتة التوزراا هتي الجاتة الوحيتد  ا
ويتاقي المتامتين  ومن بين التام التي وجا  لقيتازرد  عنذاا أحد المتامين فياا كان وزيرا  

                                                 
(1

 
 )

19/11/1001جر وة الوط  الكو تية تان  
 

 



156 

 

قيمتاتا إلتى  التردح غير المشروع دون وجل حق وذلتا يالحصتوم علتى ميتالغ ماليتة تصتل
والحصتوم  م تي مليتون دو ر أمريكتي نظيتر عمليتا  تتأجير النتاقب  لحستابام الختاص،

نشتاا  غير مشروعة من صفقا  بناا البواخر وشتراا أردتع نتاقب  مستتعملة على أرداو واا
 .المتامين ودا ع يقيمة مليوني دو ر  ست مار األموام التي اختلساا وياقي

بت خبا ستبيل قيتازرد مقابتل قرارا  قهتى  محكمة الوزراا  أصدر   04/0/9114دتاريخو 
علتى ذمتة قهتايا  فر، متا لتم يكتن م لويتا  ع ل دينار ومنعل من الست 2كفالة مالية قدرها 

قتتترار محكمتتتة  2/7/9114قرارهتتتا الصتتتادر بتتتتاريخمحكمتتتة الجنايتتتا  فتتتي   يتتتداختتترى، وأَّ 
ع ل دينتار الصتادر  متن  2الوزراا بنصتل انتل يخلتى ستبيل قيتازرد يالكفالتة ذاتاتا وقتدرها 

بتتدأ  متن فتي الستجن، ا يومتا   092  وجتاا قترار اإفتراج يعتد تمهتيتل ل0دمحكمتة التوزراا
   من الو يا  المتحد  عودتل مخفورا  تاريخ 

  اذ في توقيفل جرا يإلى وجود خ أ إ يا بق قيازردفي قرارها محكمة الوزراا  استند  
كتان يفتترض بلجنتتة محاكمتة التتوزراا تقتديم  لتب للمحكمتتة لتجديتد حتتيك قيتازرد وعرهتتل 

  ل9ديحدث عليل قبل مهي ستة اشار من صدور قرار السجن، وهذا ما لم
 

 الدفوع الشكلية التي أدلى بها الوزير علي الخليفة-2
م وزيتتتر التتتنفف الكتتتويتي الستتتابق الشتتتيخ علتتتي الخليفتتتة الصتتتياو يمتتتذكر  دتظل مل تتهتتتمن تقتتتدَّ

 اآلتية:  شكلية الدفوع ال
حالتتتل التتى المحكمتتة الدستتتورية للفصتتل فتتي التتدفع يعتتدم دستتتورية -0 وقتتف نظتتر التتتظلم واا

متتتتن  9والمتتتتاد   09و 0و 4و 2وهتتتتي المتتتتواد  00/0992رقتتتتم زراا محاكمتتتتة التتتتو قتتتتانون 
بتعتتديل قتتانون محاكمتتة التتوزراا ومتتا يتصتتل باتتا متتن متتواد  9110لستتنة  20القتتانون رقتتم 

 002و 029و 21و 24و 22و 29قتتتتتانون محكمتتتتتة التتتتتوزراا لمخالفتاتتتتتا احكتتتتتام المتتتتتواد 
  من الدستور 007و

                                                 
(1

 
 )

 12/9/1008جر وة القبس تان   
(1

 
 )

 12/9/1008جر وة القبس تان   
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الدا متتة الخاصتتة يمحاكمتتة التتوزراا  وقتتف تنفيتتذ القتترارا  الصتتادر  عتتن لجنتتة التحقيتتق-9
المتتتظلم مناتتا جميعتتا  يكتتل متتا ترتتتب علياتتا متتن ع تتار يمتتا فتتي ذلتتا قتترار اللجنتتة الصتتادر 

  عيين وكيل  دار  اموام المتظلمالخاص بت 09/0/9114بتاريخ 
الغتتتتتاا القتتتتترارا  الصتتتتتادر  متتتتتن لجنتتتتتة التحقيتتتتتق الخاصتتتتتة يمحاكمتتتتتة التتتتتوزراا بتتتتتتاريخ -2

لجنتة يمنتع الستفر والغتاا قترار اللجنتة يتالحجز علتى أموالتل   الوهي قترارا، 09/2/9110
  ل0دوالغاا قرار اللجنة بتعيين حارك قها ي إدار  أموالل

 
 الحكم في مذكرة الدفوع الشكلية-6

أصدر  محكمة الوزراا قرارها فتي التدفوع الشتكلية المتدلى باتا متن  00/2/9114بتاريخ 
شركة ناقب  النفف المرفوع من وزير النفف قهية  المتام األوم في الوزير علي الخليفة،

قرارهتتا يقبتتوم  وقهتت  فتتي لتتى لجنتتة تحقيتتق محاكمتتة التتوزراا، الستتابق د  عتتادم صتتبيح ا
رفتض التتظلم وتأييتد قترار لجنتة التحقيتق الدا متة فتي محكمتة  ستاكوفتي األ ،التظلم شتكب  

الل وادارتاا عدا راتيتل الوزراا يشأن منع المتظلم الشيخ علي الخليفة من التصرل في أمو 
لغتتاا قتترار لجنتتة التحقيتتق الدا متتة فتتي محكمتتة التتوزراا يمنتتع المتتتظلم اا ومعاشتتل التقاعتتدي، و 

  من السفر 
جتتتاا فتتتي أستتتياب حكتتتم محكمتتتة التتتوزراا ان الواقعتتتة تتحصتتتل يالقتتتدر التتتبزم للفصتتتل فتتتي و 

العتتام هتتد م بتتيبغ التتى المستشتتار النا تتب تقتتدَّ  ،ن وزيتتر التتنفف عتتادم الصتتبيحأالتتتظلم فتتي 
ناتم حرهتوا او شتاركوا او اتفقتوا علتى التعتدي أالتيام  الشيخ علتي الخليفتة وعخترين، ناستيا  

موام شركة ناقب  النفف الكويتية، وذلا يا ستيبا على فروقتا  التتأجير والتتردح أعلى 
، والتتتردح متتن عمليتتا  بنتتاا 0909عتتام « الجابريتتة ودوديتتان»متتن صتتفقة شتتراا النتتاقلتين 

، وديتتتع 0991عتتتام « الستتتبم والستتتور»  فتتتي كوريتتتا الجنوديتتتة، وشتتراا نتتتاقلتي اردتتع نتتتاقب
والتزوير في الفواتير المقدمة الى الشركة بورشيستر شتبينج « سبر  سيتي»ح ام الناقلة 

وا ستيبا على يعض اموام شركتي يكتان شبينج وسيكا شبينج المملوكة يالكامل لشركة 
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 )

جر وة القبس تان  
 

11/1/1008
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شتتركة تتتاروك شتتبينج المملوكتتة يالكامتتل لشتتركة  نتتاقب  التتنفف وعلتتى ميتتالغ متتن حستتايا 
ناقب  النفف وعلى مبلتغ متن حستايا  شتركة نتاقب  التنفف وعلتى عمتو   مرتجعتة متن 
شركة التأمين ستيدويج، وا ستتيبا علتى ميتالغ تختص شتركة نتاقب  التنفف الكويتيتة يعتد 

الحمايتتتتة  تزويتتتتر الفتتتتواتير المقدمتتتتة متتتتن شتتتتركة بتتتتراون انتتتتدرو  المتعلقتتتتة بتمويتتتتل استتتت وم
ا ميركيتتة لنتتاقب  الشتتركة، اهتتافة التتى تزويتتر يعتتض الكتتتب المقدمتتة متتن شتتركة نتتاقب  

حد البنوا، وانتاى الوزير في يبغل الى  لب اتخاذ المناسب من ا جرااا  ألى إالنفف 
التحفظيتتة او غيرهتتا المنصتتوص علياتتا فتتي الفصتتل الرايتتع متتن قتتانون حمايتتة المتتام العتتام، 

  ا موام موهوع اليبغ داخل اليبد وخارجاا وذلا لتتيع وتعقب
حام النا ب العام اليبغ الى لجنة التحقيق في شأن محاكمة الوزراا، وتبين للجنة جدية أ

الى منع التوزير المبلتغ هتده  09/2/9112بتاريخ يموجب قرار اتخذتل  اليبغ  م انتا 
لتتتل الستتتا لة والعقاريتتتة مواأالشتتتيخ علتتتي الخليفتتتة متتتن الستتتفر ومنتتتع التتتوزير متتتن التصتتترل ي

والمنقولة وحساياتل لدى البنوا والمؤسسا  المالية المحلية عدا رواتيل ومعاشل التقاعدي 
كتتتان نوعاتتتا،  يتتتا  أو استتتام فتتتي الشتتتركا  والمؤسستتتا  أوعلتتتى متتتا يكتتتون لتتتل متتتن حصتتتص 

ومخا ية البنا المركزي والجاا  ذا  الصلة  تخاذ اجرااا  التحفظ على تلا ا موام 
ومخا يتة ر تيك ديتوان  ،يفاا يموافا  اللجنة يما يتم من اجترااا  لتنفيتذ هتذا القترارمع تكل

شتخاص متؤهلين إدار  امتوام التوزير المتتحفظ علياتا، أالمحاسية لترشيح لجنتة متن  ب تة 
متن القتانون رقتم  94/4مع بيان واجيا  تلا اللجنة وهوايف عملاا  يقا ألحكتام المتاد  

اخ تار النا تب العتام يقترار اللجنتة  خيترا  أة ا متوام العامتة و في شأن حماي 0992لسنة  0
  بجدية اليبغ لحهوره او من ينييل من المحامين العامين جلسا  التحقيق

فيتتل  تقتتدم للمحكمتتة بتتتظلم  اليتتا  ، و لتتم يتترتض المتتتظلم الشتتيخ علتتي الخليفتتة تلتتا القتترارا  
حتتتى  09/2/9112اريخ يصتتفة مستتتعجلة وقتتف القتترارا  الصتتادر  عتتن لجنتتة التحقيتتق بتتت

لغاا جميع القرارا  الصادر  عتن لجنتة التحقيتق بتتاريخ اا يتم الفصل في موهوع التظلم، و 
لي بناا يسبب ستقوا التدعوى الجزا يتة هتد المتتظلم يالتقتادم والغتاا هتذه  09/2/9112

 09/2/9112الغتتتاا القتتترارا  الصتتتادر  فتتتي  القتتترارا   نعتتتدام محلاتتتا وستتتبباا، واحتيا يتتتا  
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موالتل الستا لة والعقاريتة والمنقولتة وحستاياتل لتدى أل من السفر ويمنعل من التصترل ييمنع
جتترااا  لجنتتة التحقيتتق الصتتادر  إعلتتى ي تتبن جميتتع  المؤسستتا  المحليتتة، وذلتتا تأسيستتا  

 0/0/9111 كتمتتام المتتد  المقتترر  لستتقوا التتدعوى الجزا يتتة بتتتاريخ  09/2/9112فتتي 
متتا اللجنتتة  نعتتدام ا دلتتة علتتى مستتاهمة المتتتظلم فتتي وي تتبن تلتتا القتترارا  الصتتادر  عتتن 

  من جرا مالمتامتتتين ا ردعة  لارتكي
 00متتن القتتانون رقتتم  2المتاد   يعتد عتترض الوقتتا ع، أستتند  المحكمتة حي يتتا  قرارهتتا إلتتى

رين تشتتتكل لجنتتتة تحقيتتتق متتتن  ب تتتة متتتن المستشتتتا»نتتتل أتتتتنص علتتتى التتتتي  0992لستتتنة 
تتتتتولى اللجنتتتة يصتتتفة ستتترية يحتتتث متتتدى جديتتتة التتتيبغ، و  الكتتتويتيين يمحكمتتتة ا ستتتت نال 

ويجتتب علياتتتا فتتور وصتتتوم التتيبغ الياتتتا اخ تتتار التتوزير ور تتتيك مجلتتك التتتوزراا ور تتتيك 
مجلك ا مة بذلا وللوزير موافا  اللجنة يمذكر  متهمنة مبحظاتل على اليبغ، وللجنة 

ولاتتتتتتا كتتتتتتل جتتتتتتراا يقتهتتتتتتيل هتتتتتتذا اليحتتتتتتث، إي أقوالتتتتتتل او اتختتتتتتاذ أدعتتتتتتو  المبلتتتتتتغ لستتتتتتماع 
جرااا  التي تن وي علتى مستاك لسل ا  التحقيق عدا اإ ا ختصاصا  المقرر  قانونا  

متتتتر  يالستتتتير فتتتتي أفتتتت ذا تبتتتتين لاتتتتا جديتتتتة التتتتيبغ  -يشتتتتخص التتتتوزير او حرمتتتتة مستتتتكنل 
ذا تبتتين لاتتا إمتتا أعهتتا اا إجرا تتل، أ  أحتتدو بنتتدب أا جتترااا  ومياشتتر  التحقيتتق بنفستتاا، 

  ، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسبيا  حفظل ناا يا  مر  يأعدم جدية اليبغ، 
نتتاا ياللجنتتة مامتتة يحتتث متتدى جديتتة التتيبغ قتتد أن القتتانون متتن هتتذا التتنص، يتتأفاد ويستتت

المقتتدم هتتد التتوزير، وذلتتا متتن ختتبم المتتذكر  التتتي يقتتدماا التتوزير متهتتمنة تعقييتتل علتتى 
، اجتراا تتراه هتروريا  ي أو أاليبغ ومبحظاتل يشأنل، ومن خبم ستماعاا ألقتوام المبلتغ 

 يتتره متتن يتستوهتتح عتتن  ريقتتل ظتترول التتيبغ ومهتتمونل ومتتا ورد يتتل متتن وقتتا ع ومتتا 
دلتة علتى ذلتا، وهتي باتذه الوستا ل أن توي عليتل متن جترا م، ومتا يحويتل متن يو أشباا  

ذا كتان متا يحويتل يستتأهل ا هتمتام إتستادل الوقول على مدى جديتة هتذا التيبغ، ومتا 
لتتذلا، تتتأمر يالستتير فتتي  يفيتتد بجديتتتل وتيعتتا   ن تتختتذ يشتتأنل قتترارا  أد، و ختتذه مأختتذ الجتتأيتتل و 

ذا اا عهتا اا إجرا تل، و أ ك تر متن أو أ ا  و بندب واحدأا جرااا  ومياشر  التحقيق بنفساا، 
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 تبين لاا من خبم الوستا ل الستالف بياناتا عتدم جديتة التيبغ، ف ناتا تتأمر يحفظتل ناا يتا  
  مسبب يقرار  

تتويعتتد أن  مقتهتتاه الستتير فتتي  و قتترارا  أ متترا  أ  صتتدر أجديتتة التتيبغ للجنتتة التحقيتتق ف تكشَّ
ا جرااا  ومياشر  التحقيق وا ستمرار فيل، ف ذا تم التحقيق ودلغ غايتل كان على اللجنة 

دلتتة للمعلومتا  واأل والتصترل يكتتون ياتختاذ قتترار يتهتمن تقييمتتا   ،ن تقتوم يالتصترل فيتتلأ
وراق يعتتد ذلتتا، وهتتذا لل ريتتق التتذي تستتلكل األ وديانتتا   نتتااه أمكتتن الحصتتوم علياتتا أالتتتي 

مرين: إما ان تستتمر التدعوى فتي ستيرها فتتدخل مرحلتة تاليتة أمن  ال ريق   يعدو واحدا  
متا ان تقترر لجنتة التحقيتق عتدم اقامتة التدعوى لتدى القهتاا اي  هي مرحلتة المحاكمتة، واا

  تأمر يحفظ التحقيق
لستنة  00ا   بيعة قهتا ية، واشتترا القتانون رقتم ذهي التحقيق  لجنةو قرارا  أوامر أو 

من نص الماد  ال ال ة ان المشرع، وان اشتترا  واهحن الأعلى  ،تسبيب يعهاا 0992
تستتتبيب ا متتتر يحفتتتظ التتتيبغ لعتتتدم جديتتتتل، ف نتتتل لتتتم يشتتتترا ذلتتتا يالستتتير فتتتي ا جتتترااا  

   ر تبيناا جدية اليبغإومياشر  التحقيق 
المشتكو  ل  ب تلتظلم من ا جترااا  التحفظيتة التتي تتختذها اللجنتة ق  م المشرع كيفية انظَّ وقد 

و ألن التحقيق لم أقرارا  الحفظ التي تصدرها لكون اليبغ غير جدي، ، وأيها  في حقل
يستتفر عتتن جريمتتة او ألن الوقتتا ع التتتي تهتتمناا التتيبغ غيتتر صتتحيحة، او لكتتون ا دلتتة 

ا جتتترااا  مكتتترر متتتن قتتتانون  014و 012، 019علياتتتا غيتتتر كافيتتتة، وذلتتتا فتتتي المتتتواد 
 -ه الشتتتريعة العامتتتة فتتتي ن تتتاق ت بيتتتق القتتتوانين الجزا يتتتة اعتيتتتار والمحاكمتتتا  الجزا يتتتة ي

التتتظلم متتن  يجتتوزكمتتا   0992لستتنة  00وت بتتق فيمتتا لتتم يتترد فيتتل نتتص فتتي القتتانون رقتتم 
 ذ ترتييتا  وامر وا عمام التي تقوم باا اللجنة، ومن بيناا قرارها بجدية التيبغ التذي تتختاأل

 -يكتتتون للمشتتتكو فتتتي حقتتتل  حيتتتثعليتتل قرارهتتتا يالستتتير فتتتي ا جتتترااا  ومياشتتتر  التحقيتتتق 
لى الجاة التي اتخذ  هذا ا جراا وهي هنتا لجنتة التحقيتق، كمتا لتل إن يتظلم أ -المتام 

ن يقتتدم هتتذا التتتظلم التتى محكمتتة الموهتتوع علتتى ان يكتتون ذلتتا عنتتد نظتتر التتدعوى، ممتتا أ
لتى المحكمتة إ نتاا المحاكمتة يقتدم أو  ،التحقيق يقدم الى لجنة التحقيتق نل ا ناا فتر أمفاده 
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علتى  المختصة، وهي محكمة الوزراا، وفي الحالة ا خيتر  يستتوي ان يكتون تظلمتل واردا  
و صتتدر  متتن أ -لجنتتة التحقيتتق  -اجتتراا متتن ا جتترااا  التتتي اتختتذتاا ستتل ة التحقيتتق 

 عنتدمستتقل، و  ياتا التتظلم يتأن تفصتل فيتل يقترار    تلتزم الجاتة المرفتوع الو المحكمة ذاتاا، 
لصتتحة  لاتتا واقتترارا   هتتمنيا   رفهتتا   فاتتذا يعنتتيستتكو  المحكمتتة عتتن اجايتتة هتتذه التظلمتتا  

  ا جرااا  المتظلم مناا
فتي اجتراا اتخذتتل حتام مياشترتاا  -مؤدى ذلا ان اللجنة غير ملزمتة يالفصتل فتي تظلتمو 

يتتة ن ستكوتاا عتتن اجاإغيتتر ملزمتتة بتذلا، بتتل كمتتا ان المحكمتة  مستتقل  يقتترار   -للتحقيتق
 لل  همنيا   ا  رفه عد  يالتظلم في الحكم الذي اصدرتل 
يصدد نظر القرارا  التحفظية التي اصدرتاا أناا المحكمة  واستنادا  لاذه المع يا ، ترى 

متتا ي يتتره المتتتظلم يشتتأن تصتترل و لجنتتة التحقيتتق   يصتتدد الفصتتل فتتي موهتتوع التتدعوى، 
ن مجالتتتل عنتتتدما تكتتتون أذ إ ارهتتتا ان التتتيبغ جتتتدي يكتتتون   محتتتل لتتتل اآلن،اللجنتتتة، واعتي

و  حاجتة للتنص فتي لياتا يتال ريق القتانوني ت حتام إالمحكمة يصدد نظر الدعوى يعتد ان 
  المن وق على ما رفهتل هذه المحكمة من دفوع

 ن متتن األوراق ان لجنتتة التحقيتتق يعتتد انكتتان البتتيل  ، وفتتي حتتدود اختصتتاص هتتذه المحكمتتة
انتاتتت  التتتى جديتتتة التتتيبغ المقتتتدم هتتتد المشتتتكو فتتتي حقتتتل اتختتتذ  ا جتتترااا  التحفظيتتتة 

لستتنة  0متن القتتانون رقتم  94لتتى نتص المتتاد  إ المتتظلم مناتا ستتالفة البيتان، وذلتتا استتنادا  
للنا تب العتام اذا تجمعت  لديتل »يشأن حماية األموام العامة التتي تتنص علتى أن  0992

نتل ارتكتب احتدى الجترا م المنصتوص علياتا أشتخاص علتى د  ل كافيتة يالنستية ألحتد األ
أن يأمر يمنعل من السفر ومن التصرل  ،من القانون  04، 09، 00، 01، 9في المواد 

  جتترااا  التحفظيتتة فتتي هتتذا الشتتأن فتتي أموالتتل وادارتاتتا، وأن ييتتادر ياتختتاذ متتا يتتراه متتن ا
فتتي شتتأن  0992لستنة  00كمتا استتتند  فتي اتختتاذ تلتتا القترارا  التتى احكتام القتتانون رقتتم 

محاكمتتتة التتتوزراا التتتذي ختتتصل لجنتتتة التحقيتتتق دون غيرهتتتا ياتختتتاذ ا جتتترااا  التحفظيتتتتة 
 يالنسية لجرا م الوزراا  
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لما كان ذلا وكان  هذه المحكمة ترى ان ما انتا  إليتل اللجنتة متن اصتدار قترار يشتأن 
تتل األوراق ومتا التحفظ على أموام المشتكو فتي حقتل يتناستب ومتا تهتمنل التيبغ ومتا حو 

لجنتتة التحقيتتق علتتى ذلتتا القتترار  تقتتر   فاتتي أي المحكمتتة،التحقيقتتا  حتتتى حينتتل، تهتتمنتل 
  وتنتاي إلى رفض التظلم يشأنل

، فتتت ن بخصتتتوص القتتترار الصتتتادر عتتتن اللجنتتتة يمنتتتع المشتتتكو فتتتي حقتتتل متتتن الستتتفروأمتتتا 
د يعد سفره  إذ خشى هردل، أو عدم عودتل الى اليبالمتظلم   ي   ترى أن الوزير المحكمة

كان مسؤو   كبيرا  وكان خارج اليبد وعاد الياا دون تتردد أو تتأخر ت وفتق متا استتيان متن 
جواز سفره المرفق ياألوراق كما ترى المحكمة ان سفره وترحالل   أ ر لل في التحقيق أو 
ستتيره ومتتن  تتم فتت ن المحكمتتة تتترى اجايتتة المتتتظلم التتى  ليتتل فتتي شتتأنل وتنتاتتي التتى الغتتاا 

  القرار الصادر عن لجنة التحقيق يمنعل من السفر على النحو المبين في المن وق 
فتتي شتتأن محاكمتتة  0992لستتنة  00التتدفع يعتتدم دستتتورية القتتانون رقتتم وأمتتا يالنستتية إلتتى 

يانشتاا المحكمتة الدستتورية  0972لستنة  04الوزراا، ف ن الماد  الرايعة من القتانون رقتم 
التى المحكمتة الدستتورية ياحتدى ال تريقتين اآلتيتتين: أ ت  ترفتع المنازعتا »تنص على ان 

د   ل، ب ت إذا رأ  احدى المحاكم ا ناا نظر قهية من القهتايا ستواا متن تلقتاا نفستاا 
الفصتل فتي التدعوى يتوقتف   فت ذا كتان أو بناا على دفع جدي تقدم يل أحد أ رال النزاع

توقتف نظتر  ، فت ن المحكمتة حتةعلى الفصتل فتي دستتورية قتانون أو مرستوم يقتانون أو  
القهتتية وتحيتتل األمتتر التتى المحكمتتة الدستتتورية للفصتتل فيتتل، ويجتتوز لتتذوي الشتتأن ال عتتن 
فتتتي الحكتتتم الصتتتادر يعتتتدم جديتتتة التتتدفع وذلتتتا لتتتدى لجنتتتة فحتتتص ال عتتتون فتتتي المحكمتتتة 
الدستتورية فتتي ختتبم شتار متتن صتتدور الحكتم المتتذكور وتفصتتل اللجنتة المتتذكور  فتتي هتتذا 

ن المستا ل الدستتورية التتي تستتناض أن متن المقترر أكمتا   ا ستعجامال عن على وجل 
الفصتتتل فياتتتا و يتتتة المحكمتتتة الدستتتتورية ليستتتف رقابتاتتتا علياتتتا وتقتتتدير الشتتتأن فتتتي صتتتحة 
النصتتوص القانونيتتة الم عتتون علياتتا أو ي بناتتا إنمتتا يفتتترض قيتتام نتتزاع موهتتوعي أ تتار 

اعمالاا في شأنل ويهتحى الفصتل فتي  تلا المسا ل يتصل يالقاعد  القانونية التي ينيغي
هتتتذه المستتتا ل ستتتايقا  يالهتتترور  علتتتى الفصتتتل فيتتتل  لمتتتا كتتتان ذلتتتا وكتتتان مفاتتتوم متتتا تقتتتدم 
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مقتهتتاه ان التتدفع يعتتدم الدستتتورية التتذي يتقتتدم يتتل أحتتد ا تترال النتتزاع إنمتتا يكتتون يمناستتية 
وكتان نظر المحكمة المبدى أماماا الدفع لموهتوع دعتوى م روحتة علياتا للفصتل فياتا ت 

المعتتتروض علتتتى هتتتذه المحكمتتتة ياعتيارهتتتا محكمتتتة تظلتتتم ت هتتتو التتتتظلم متتتن ا جتتترااا  
التحفظيتتة التتتي اتختتذتاا لجنتتة التحقيتتق وهتتي يصتتدد مياشتترتاا التحقيتتق فتتي التتيبغ المقتتدم 
هد المتظلم، ومن  م ف ن هذه المحكمة ليس  يصدد الفصتل فتي موهتوع التدعوى التتي 

رستتتمل القتتتانون لاتتتذا الغتتترض، ومتتتن  تتتم فلتتتيك لاتتتا ان لتتم ترفتتتع الياتتتا يعتتتد يتتتال ريق التتتذي 
لستتنة  00تعتترض للتتدفع المبتتدى متتن المتتتظلم يعتتدم دستتتورية قتتانون محاكمتتة التتوزراا رقتتم 

0992  
أما عن الدفع بتقادم التدعوى الجزا يتة فتي شتأن الوقتا ع التتي نستباا المبلتغ التى المتتظلم، و 

تتصتل يتل هتذه المحكمتة يعتد، فت ن  ف نل لما كان التقادم يتعلتق يموهتوع التدعوى التتي لتم
التصتتدي لاتتذا التتدفع   يتستتع لتتل المقتتام، إذ يقتصتتر دور المحكمتتة علتتى الرقايتتة علتتى متتا 
تتخذه لجنة التحقيق من اجرااا  تحفظية ومدى مبامة تلا ا جرااا  لما كشف  عنل 

  ل0دالتحقيقا  حتى المرحلة التي بلغتاا لتتخذ ما تراه مناسيا  في شأناا
 

المحكمتة ا تحاديتة ردَّ  المتايعا  الخارجية لقهية التوزير علتي الخليفتة الصتياو،  وعن
 ستت نال التذي تقتدم يتل وزيتر التنفف الستابق الشتيخ ا 2/2/9112بتاريخالسويسرية العليا 

علتتي الخليفتتة الصتتياو، لمنتتع الحكومتتة الكويتيتتة متتن ا  تتبع علتتى المعلومتتا  الخاصتتة 
عامتتا متتن مرافعتتا  و عتتون  00يعتتد هتتذا الحكتتم أتي يتتو يحستتايل المصتترفي فتتي جنيتتف، 

واست نال، ودذلا ستتمكن الحكومة الكويتية من الحصوم على معلوما  مصرفية مفيد  
ة السويسرية فره  في وق  ستابق حجتزا يوكان  السل ا  القها  في قهية الناقب  

ا ق خاصة التى على حسايا  الشيخ علي الخليفة، وهي حاليا امام السماو لاا بتسليم و 
محاكمة عادلة امام محكمتة حصوم المتام على لجنة تحقيق كويتية، يعدما تأكد ، من 

  ل9دالوزراا الكويتية
                                                 

(1
 

 )
 19/3/1008جر وة القبس تان   

(1
 

 )
 8/3/1002جر وة القبس تان   
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 الفقرة الرابعة:
 محاكمة الرؤساء والوزراء في العراق

 
تكتسب محكمة الرؤساا والتوزراا فتي العتراق أهميتاتا الخاصتة، ألناتا تختلتف عتن غيرهتا 

ية لمساالة الوزراا عن إخبلام بواجياتام أو تلقيام رشاوى أو اتاامام من القهايا التقليد
 يالفساد أو سواه من الجرا م ذا  ال ايع المالي واإداري 

وأما في العتراق فت ن المبحقتة وا تاتام هتو  رتكتاب التر يك العراقتي ووزراا حكمتل جتر م 
نتتب هتتذه الجتترا م الكبتترى، حتترب وجتترا م هتتد اإنستتانية، وأ لحقتت  بو يتتة المحكمتتة إلتتى جا

 جرا م هدر ال رو  الو نية والتأ ير في القهاا وسوا استخدام المنصب 
زاحة نظام الر يك صدام  9112تموز/يوليو  02بتاريخ يعد انتااا األعمام العسكرية ف واا

قام  سل ة التحالف المؤقتة والتتي يرأستاا بتوم برمتر ، وهتو دبلوماستي أميركتي حسين، 
مجلتتك حكتتم انتقتتالي عراقتتي متتن خمستتة  فتتي مكافحتتة اإرهتتاب، بتعيتتينمتقاعتتد وخبيتتر 

وتنفيذيتة خاهتعة لفيتتو ستل ة  المجلتك صتبحيا  تشتريعيةهتذا متلتا اوعشرين عهوا   
لمؤقتت  وذلتتا فتتي األوم متتن اقتتانون إدار  الدولتتة العراقيتتة المجلتتك أقترَّ   التحتالف المؤقتتتة

لي يم ايتة ل أعهتاا مجلتك الحكتم اإنتقتا، ويعتبر هذا القانون الذي وقَّع علي9114عذار 
  الدستور المؤق  للعراق

د هتتذا القتتانون "المرحلتتة اإنتقاليتتة" يأناتت  9114حزيتتران  21المرحلتتة التتتي تبتتدأ متتن  احتتدَّ
وتنتاي بتشكيل حكومة عراقية منتخية يموجب دستور دا تم كمتا يتنص عليتل هتذا القتانون 

م  هذه المرحلة إلى عتد  مراحتل: و   9112كانون األوم  20وذلا في موعد  أقصاه  ق سل 
 21تبدأ الفتر  األولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذا  ستياد  كاملتة تتتولى الستل ة فتي 

    9114حزيران 
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، حيتتث رأك الجماوريتتة العراقيتتة فتتي 0/0/9114بتتتاريخالعراقيتتة األولتتى لفتت  الحكومتتة أت
ة أياد عبَّوي، ودتو د  هتذه الحكومتة حكوموتولى ر اسة ال تلا الفتر  الشيخ غازي الياور،

  الفتر  ال انية الجديد  تكون بدأ  
 21قبتتل التتتي انتاتت   لجمعيتتة الو نيتتةاإنتخايتتا  أشتترف  الحكومتتة العراقيتتة المؤقتتتة علتتى 

تتض عتتن هتتذه ا نتخايتتا  تشتتكيل أوم هي تتة تشتتريعية ستتميل     9112كتتانون ال تتاني  وتمخَّ
الجمعية السيد جبم  الياني ر يسا  للجماورية والستيد انتخب  هذه ، ل0ديالجمعية الو نية

ابراهيم الجعفري ر يسا  للوزارا، وتعمل الحكومة والجمعية الو نيتة علتى صتياغة الدستتور 
 العراقي الجديد 

 
 أواًل: إنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد االنسانية 

جرا م صد اإنسانية، هي محكمة خاصة تنحصر المحكمة الجنا ية العراقية المختصة يال
مامتاا يأنواع محدد  من الجرا م ومرتكية خبم فتر  حكم الر يك صدام حسين، وتحديدا  

  0/2/9112ولغاية07/7/0900بين تاريخي 
 40الصتتتتادر يموجتتتتب األمتتتتر رقتتتتم 9112لعتتتتام  0القتتتتانون رقتتتتم يأنشتتتت   هتتتتذه المحكمتتتتة 

د اختصاصتتتاا  ،9/09/9112تتتتاريخ يمحاكمتتتة المتتتوا نين العتتتراقيين يارتكتتتاب جتتترا م وحتتتدَّ
اإيتتاد  الجماعيتتتة أو جتتترا م هتتتد اإنستتتانية أو جتترا م حتتترب أو انتااكتتتا  لقتتتوانين عراقيتتتة 

  ل9دمعينة

                                                 
(1

 
)

لي  )  ناخد (  1869916939جري العملية االنتخابية في العراق على أساي نمام النسبي، كان عود الناخبي  المسدجس

مقعدواً  192%( عدود مقاعدو الجمعيدة الوطنيدة هدو 23631مقترا( أي ما نسدبته) 162206291 قو اقترا منهم حوالي )

  المرجع الو ني السيو السيستاني، بالعود األكبر م  المقاعدو نيابياً، فازي الئحة االئتالف العراقي الموحو،  الموعومة م

عدح بقيدة  80مقعدواً،  نالدح الالئحدة العراقيدة  92مقعدواً(  نالدح الئحدة التحدالف الكردسدتاني  180بلغح ) مقعدواً،  توزس

 المفاعو على اللوائح المختلفة المتنافسة.
(1

 
 )

لدة 39 تألف هدذا القدانون مد  مد  مدواد نمدام ن مدا اسدتقى هدذا القدانون ، A4لدفحة قيداي 31تقدع فدي  مدادة مطوس

الجرائم ضدو اإلنسدانية  جر مدة اإلبدادة التعدان ف المتعلقدة بدالذي تضمس  إنااء المحكمدة الجنائيدة الو ليدة،  1991لعام

 الجماعية  جرائم الحرب.   مثل أمام هذه المحكمة الرئيس العراقي لوام حسي   كبان قادة النمام العراقي.
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قتتتانون ، والمستتتمى ي9114عذار  متتتن  وماأل فتتتي ولمتتا صتتتدر الدستتتتور العراقتتتي المؤقتت 
منتتل علتتى هتتذه المحكمتتة،  40لمتتاد  ا، أقتترَّ فتتي إدار  الدولتتة العراقيتتة فتتي الفتتتر  ا نتقاليتتة

تتتتة الصتتتتادر فتتتتي فتتتتنصَّ صتتتتراحة  علتتتتى أ ن قتتتتانون تأستتتتيك المحكمتتتتة الجنا يتتتتة المختصل
جرااعتاتتتا، دون  01/09/9112 يعتتتد مصتتتدقا  عليتتتل وهتتتو يحتتتدد حصتتترا  إختصاصتتتاا واا

وحجتب فتي الفقتر  ال انيتة متن   الوارد  فتي هتذا القتانون  األخذ بنظر اإعتيار النصوص
أليتتتة محكمتتتة أختتترى فتتتي النظتتتر يالقهتتتايا التتتتي هتتتي متتتن اختصتتتاص ذا  المتتتاد  أي 

ة   صبحية المحكمة الجنا ية المختصل
علتتى الجتترا م هتتد اإنستتانية،  متستتري و يتتة المحكمتتة الجنا يتتة العراقيتتة المختصتتة يتتالجرا 

ارتكباا عراقيون أو مقيمون في العراق هتمن الجماوريتة العراقيتة أو خارجاتا ختبم  التي
المنصتتتوص علياتتتا فتتتي  0/2/9112ولغايتتتة  07/7/0900تتتتد  بتتتين تتتتاريخي الفتتتتر  المم

ل من هتذا القتانون يمتا فتي ذلتا الجترا م المرتي تة يتالحرب 04لود02لود09لود00الموادد
هتتد جماوريتتة إيتتران اإستتبمية أو دولتتة الكويتت ، وتشتتمل كتتذلا الجتترا م المرتكيتتة يحتتق 

قي القوميتتا  وشتتيعتل وستتنتل ستتواا الشتتعب العراقتتي يعردتتل وكتترده وتركمانتتل واشتتورييل ويتتا
 9112لعتام 0متن القتانون  0من المتاد  9دالفقر  ارتكب  في نزاعا  مسلحة أو غير ذلا

    ل
د  دل  مقر المحكمة فتي مدينتة يغتداد، ولاتا عقتد جلستاتاا فتي أيتة محافظتة متن محافظتا  ح 

 على اقتراو ر يك المحكمة  ناا  العراق يقرار من مجلك الحكم ب
اتاام جنا ي، أخذ نظام المحكمة الجنا ية المختصة يالجرا م هتد اإنستانية، وككل نظام 

الشتخص  يتأنمتن قتانون إنشتاا المحكمتة،  02يالمسؤولية الجنا ية الفردية، فنص  المتاد 
مسؤو   عناا يصتفتل الفرديتة، يعتبتر ي عد  الذي يرتكب جريمة تدخل همن و ية المحكمة 

للعقتاب عتن أي جريمتة تتدخل هتمن و يتة المحكمتة إذا الشخص مسؤو   جنا يا  وعرهة 
يارتكتتتاب هتتتذه الجريمتتتة، شخصتتتيا  أو يا شتتتتراا متتتع عختتتر أو بواستتت ة شتتتخص عختتتر  قتتتام

متر ، وكتذلا إذا أيغض النظر عمتاإذا كتان هتذا الشتخص مستؤو  أو غيتر مستؤوم  جنا يتا  
ذا  اتتا علتتى ارتكاب أو حتتثَّ  ى غتتر أ أو  ،ارتكتتاب جريمتتة وقعتت  يالفعتتل أو شتترع فياتتاي م قتتدَّ واا
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العون أو التحريض أو المساعد  يأي شكل عخر لغترض تيستير ارتكتاب هتذه الجريمتة أو 
ذا أالشروع في ارتكاباا، يما في ذلا توفير وسا ل ارتكاباا   سام يأية  ريقة أخرى في واا

قيام جماعة من األشخاص يعملون يقصد مشترا، يارتكاب هذه الجريمة أو الشتروع فتي 
              لى ان تكون هذه المساهمة متعمد ارتكاباا، ع

متتن العقتتاب أو مخففتتا  للعقويتتة،  معفيتتا     تعتتد الصتتفة الرستتمية التتتي يحملاتتا المتتتام ستتبيا  و 
ستتواا كتتان المتتتام ر يستتا  للدولتتة أو ر يستتا  أو عهتتوا  فتتي مجلتتك قيتتاد  ال تتور  أو ر يستتا  او 

ث، و  يجوز ا حتجتاج يالحصتانة عهوا  في مجلك الوزراا اوعهوا في قياد  حزب اليع
 للتخلص من المسؤولية                       

الر يك األعلى من المسؤولية الجنا ية عن الجرا م التتي يرتكباتا األشتخاص  ى  يعف كما
الذين يعملون يامرتل، إذا كان التر يك قتد علتم أو كانت  لديتل متن األستياب متا تفيتد العلتم 

ه األفعتتتام أو كتتتان علتتتى وشتتتا ارتكاباتتتا ولتتتم يتختتتذ التتتر يك قتتتد ارتكتتتب هتتتذ ليتتتأن مرؤوستتت
اإجرااا  الهرورية والمناسية لمنع وقوع هذه األفعام أو ان يرفع الحالتة إلتى الستل ا  

 المختصة يغية اجراا التحقيق والمحاكمة  
يارتكاب فعل تنفيذا  ألمر صتادر متن الحكومتة المرؤوك قيام المعاكسة، ف ن حالة الفي و 

 يستتل فتتان ذلتتا لتتن يعفيتتل متتن المستتؤولية الجنا يتتة، ويجتتوز إن يراعتتى ذلتتا فتتي أو متتن ر 
 تخفيف العقوية إذا رأ  المحكمة ان تحقيق العدالة يت لب ذلا   

 
                                                  هيكلية المحكمة-0

حتتق أ تترال  نظتتام تعتتدد درجتتا  التقاهتتي، حفاظتتا  علتتى 9112لعتتام 0اعتمتتد قتتانون رقتتم 
كما أخذ القانون يالايكليتة النزاع يال عن في الحكم الصادر عن  محكمة الدرجة األولى، 

المعتمتتتتد  فتتتتي المحتتتتاكم الجنا يتتتتة عمومتتتتا ، حيتتتتث يتتتتتولى اإدعتتتتاا قهتتتتا  النيايتتتتة العامتتتتة، 
 والتحقيق قها  التحقيق والحكم قها  الحكم 
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جنايتتا  حكمتتة تتتتألف متتن محكمتتة فجتتاا فتتي المتتاد  ال ال تتة متتن هتتذا القتتانون أن هتتذه الم
هي ة تمييزية تختص يالنظر في األحكتام والقترارا  الصتادر  متن محتاكم ، و واحد  أو أك ر

 ا دعاا العام  ، و قها  التحقيقو الجنايا   
 
 قضاء الحكم-أ

الاي تة التمييزيتة وأمتا  من خمسة قها  دا ميين وقهتا  احتيتاا  تتشكَّل محكمة الجنايا 
  يجتتوز للعهتتو فتتي علتتى أنتتل قهتتا  يتتتم اختيتتار ر يستتاا فيمتتا بيتتنام   متتن تستتعةفتتتتألف 

كون ر يك الاي تة التمييزيتة هتو يمحكمة الجنايا  أن يكون عهوا  في الاي ة التمييزية   
ويشتتترل علتتتى شتتتؤوناا ا داريتتتة ة المختصتتتة  التتتر يك ا علتتتى للمحكمتتتة الجنا يتتتة العراقيتتت

                  ل4دالماد  والمالية
أن يكتتون المرشتتحون لشتتغل وظتتا ف القهتتا  التتدا ميين وا حتيتتاا فتتي القتتانون يستتتلزم  ولتتم

محتتاكم الجنايتتا  متتن القهتتا  المستتتمرين فتتي الخدمتتة، ويجتتوز أن يرشتتح لاتتا محتتامون أو 
حقوقيتون عراقيتون يتمتعتون يالكفتاا  والخبتر  العاليتة  ويجتب أن يكتون القهتا  فتي الاي تتة 

   ل2دالماد ن في الخدمة أو قها  سايقينالتمييزية من القها  المستمري
إ  أن ما ي نتقتد فتي هتذا القتانون، هتو أنتل ألتزم التر يك األعلتى للمحكمتة الجنا يتة العراقيتة 

متتن غيتتر العتتراقيين بوصتتفام خبتتراا ومتتراقبين فتتي محتتاكم الجنايتتا   يعتتين أشخاصتتا   يتتأن
ي حقتل التجتارب المما لتة والاي ة التمييزيتة لتقتديم المستاعد  فتي مجتام القتانون التدولي وفت

سواا كان  دولية أو غير ذلا ومراقية مراعا  المحكمة ألصوم اإجرااا  المعتمد  وفقا  
للمعتتتايير القانونيتتتة  ويجتتتوز لتتتر يك المحكمتتتة تعيتتتين هتتتؤ ا الخبتتتراا والمتتتراقبين يمستتتاعد  

       ل0دالفقر  ال انية من الماد المجتمع الدولي يما في ذلا األمم المتحد 
 
                                                                                         قضاة التحقيق-ب
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ا  وعشتتتر  قهتتتا  احتيتتتاا، عشتتترين قاهتتتيا  دا متتت يبلتتتغ عتتتدد قهتتتا  التحقيتتتق فتتتي المحكمتتتة
 القهتايا التحقيقيتة إلتى قهتا  التحقيتق كتب  ر يسا  يتولى مامتة إحالتة  ون من بينام يختار 

 على انفراد                        
يملتتتتتتتا قاهتتتتتتتي التحقيتتتتتتتق ستتتتتتتل ة إصتتتتتتتدار متتتتتتتذكرا  ا ستدعاادا ستتتتتتتتقدامل ومتتتتتتتذكرا  

  0970ل لستنة 92ا عتقامدالقيضل استنادا  إلى قانون أصوم المحاكما  الجزا يتة رقتمد
 جمع أدلة اإ يا  من أي مصدر يراه مناسيا          ليحق لو 

ة ياستتتقبلية تامتتة ياعتيتتاره جاتتازا  منفصتتب  عتتن المحكمتتة و  المحكمتتوهتتو يتصتترل غتتي 
يخهع أو يستجيب ألي  ليا  أو أوامر صادر  من أية جاة من الجاا  الحكومية يما 

 أو أية جاة أخرى                                  العراقيةفي ذلا مجلك الحكم او الحكومة 
مييزا  امام الاي ة التمييزية خبم خمستة عشتر تكون قرارا  قاهي التحقيق قابلة لل عن ت
  ل7دالماد يوما  من تاريخ التبلغ يل او اعتياره مبلغا  

من غير العراقيين خبراا  أن يعين أشخاصا  لإللتزام ير يك قها  التحقيق ويخهع أيها  
ومتتتراقبين لتقتتتديم المستتتاعد  لقهتتتا  التحقيتتتق فتتتي مجتتتالي التحقيتتتق وا دعتتتاا عتتتن القهتتتايا 

ولة باتتتذا القتتتانون ستتتواا كانتتت  دوليتتتة أو غيتتتر ذلتتتا وكتتتذلا مراقيتتتة مراعتتتا  قهتتتا  المشتتتم
التحقيتتتق ألصتتتوم ا جتتترااا  المعتمتتتد  وفقتتتتا  للمعتتتايير القانونيتتتة  ويجتتتوز لتتتر يك قهتتتتا  
التحقيتتق تعيتتين هتتؤ ا الخبتتراا والمتتراقبين يمستتاعد  المجتمتتع التتدولي يمتتا فتتي ذلتتا األمتتم 

                                المتحد                          
 
 هيئة االدعاء العام-ج

تكتاب ا دعتاا العتام مستؤولة عتن ا دعتاا هتد األشتخاص المستؤولين عتن ار  تكون هي ة
يتصتترل كتتل متتدع  عتتام ياستتتقبلية تامتتة ياعتيتتاره و   الجتترا م هتتمن اختصتتاص المحكمتتة

أوامتتر صتتادر  متتن  جاتتازا  منفصتتب  عتتن المحكمتتة و  يخهتتع أو يستتتجيب ألي  ليتتا  أو
أيتتة جاتتة متتن الجاتتا  الحكوميتتة يمتتا فتتي ذلتتا مجلتتك الحكتتم او الحكومتتة الوار تتة أو أيتتة 
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   يزيد عدد المدعين العامين على عشرين مدعيا  عاما   واشترا القانون أن  جاة أخرى 
  ون من بينام ر يسا  يختار 

متن  ياا إلتى متدع  عتامالقهية الم لوب التحقيق فإحالة ر يك هي ة ا دعاا العام يتولى 
الترافتتع فتتي مرحلتتة المحاكمتتة استتتنادا  للصتتبحيا  الممنوحتتة للمتتدعين العتتامين وفقتتا  أجتتل 

 للقانون  
ر يك هي ة ا دعاا العام أن يلتزم دكما هو الحام يالنسية لقها  الحكم وقها  التحقيقل 

لتقديم المساعد   يعين أشخاصا من غير العراقيين يصفة خبراا أو مراقبين لبدعاا العام
للمدعين العامين فيما يتعلتق يتالتحقيق وا دعتاا عتن القهتايا المشتمولة باتذا القتانون فتي 
المجتتتام التتتدولي أو غيتتتره ومراقيتتتة عمتتتل المتتتدعين العتتتامين  ولتتتر يك هي تتتة ا دعتتتاا العتتتام 

 تعيين هؤ ا الخبراا والمراقبين يمساعد  المجتمع الدولي يما في ذلا األمم المتحد  
                                                   
 اختصاصات المحكمة-2

تستتري و يتتة المحكمتتة علتتى كتتل متتوا ن عراقتتي أو غيتتر عراقتتي مقتتيم فتتي العتتراق ومتتتام 
أو  جتتتتترا م الحتتتتترب، أو جتتتتترا م هتتتتتد اإنستتتتتانية، أو يارتكتتتتتاب  جريمتتتتتة ا يتتتتتاد  الجماعيتتتتتة

فتتتي  0/2/9112ولغايتتتة  0900/ 7/7يخ والمرتكيتتتة متتتن تتتتار ، عراقيتتتةلقتتتوانين انتااكتتتا  
   ل01دالماد  جماورية العراق أو أي مكان عخر

 ةالجماعي االبادة جريمة-أ

 أو أ نيتتة أو قوميتتة جماعتتة إهتتبا يقصتتداألفعتتام المرتكيتتة يأناتتا ا يتتاد  الجماعيتتة" تعنــي 
متتتتن  أفتتتتراد قتتتتتل :، وذلتتتتا عبتتتترجز يتتتتا   أو كليتتتتا   إهبكتتتتا هتتتتذه، يصتتتتفتاا دينيتتتتة، أو عرقيتتتتة
 الجماعتة إخهتاع  -الجماعتة متن يأفراد جسيم عقلي أو جسدي هرر إلحاق -الجماعة

 منع تستادل تدابير فرض جز يا  و أ كليا   الفعلي إهبكاا باا يقصد معيشية ألحوام عمدا  
  أخرى  جماعة   إلى عنو    الجماعةمن  أ فام نقل  -الجماعة داخل اإنجاب

 المياشتتر التحتتريضاد  الجماعيتتة أو التتتأمر أو ويعاقتتب القتتانون علتتى مياشتتر  أعمتتام اإيتت
  ل00دالماد   الجماعية اإياد جريمة  في  شتراااأو المحاولة  أو  والعلني
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 يةاإلنسان ضد الجرائم-ب

 مناجتي أو الن اق واسع هجوم   إ ار فيالتي ترتكب األفعام انية هي الجرا م هد اإنس
 القتلباذا الاجوم، وينجم عناا:  علم   وعن المدنيين، السكان من مجموعة   أية هد موجل
 الحرمان أو السجن -للسكان ي القسر  النقل أو السكان إيعاد -ا سترقاق - اإياد -العمد
األساستتتية للقتتتانون د  القواعتتت ختتتالفي يمتتتا ةالبدنيتتت الحريتتتة متتتن عختتتر نحتتتو أي علتتتى الشتتتديد
 القسري، الحمل ليغاا،ا على اإكراه ا ستعياد الجنسي, ا غتصاب، -التعذيب - الدولي

 - الخ تتتور  متتتن الدرجتتتة هتتتذه م تتتل علتتتى الجنستتتي العنتتتف أشتتتكام نمتتتر عختتتل شتتتك أي أو
 وأ عرقيتة أو سياستية ألستياب   الستكان متن محتدد مجمتوع أو محدد  جماعة أية اه ااد
  يجيزهتا  خترى ا ألستياب أو الجتنك، بنتوع متعلقتة أو دينيتة، أو  قافيتة أو إ نية أو قومية

 ال تايع ذا  األخترى  البإنستانية األفعتام - لفشتخاص القستري  ا خفتاا -وليالقانون الد
 يالصتحة أو يالجستم يلحتق خ يتر أذى  فتي  شتديد  معانتا    فتي عمتدا   تتستبب التي المما ل
             ل09دالماد البدنية أو العقلية

 

 
 جرائم الحرب-ج

خروقتا  جستيمة  ، بأنده1003لعدام  1مد  القدانون  13 فقاً للمدادة تعني "جرائم الحرب"
متتتتتن األعمتتتتتام المرتكيتتتتتة هتتتتتد  أي  أو   0949عب  09 تفاقيتتتتتا  جنيتتتتتف المؤرختتتتتة فتتتتتي 

القتتل وهتي:  األشخاص أو الممتلكا  المحمية يموجب أحكام إتفاقية جنيف ذا  العبقة
تعمتتد  -يمتتا فتتى ذلتتا إجتتراا تجتتارب بيولوجيتتةالتعتتذيب أو المعاملتتة البإنستتانية،  - العمتتد

إلحتتاق تتتدمير واستتع  -ا  شتتديد  أو إلحتتاق أذى خ يتتر يالجستتم أو يالصتتحةإحتتداث معانتت
الن تتاق يالممتلكتتا  وا ستتتيبا علياتتا دون أن تكتتون هنتتاا هتترور  عستتكرية تبتترر ذلتتا 

علتتتى شتتخص محمتتي استتير حتترب او ارغتتتام  - مختتالف للقتتانون وي ريقتتة عاب تتةشتتكل وي
و شتخص محمتي متن تعمتد حرمتان أي استير حترب ا - الخدمة فتي قتوا  ستل ة معاديتة



172 

 

 النقتتل أو يعتتاداإ -الحجتتز غيتتر القتتانوني -حقتتل فتتي ان يحتتاكم محاكمتتة عادلتتة ونظاميتتة 
                                                             أخذ رها ن  -غير القانوني

واجيتتتة ا نتااكتتتا  الخ يتتتر  للقتتتوانين واألعتتترال الكمتتتا تعتبتتتر أيهتتتا  متتتن جتتترا م الحتتترب، 
 ويالتحديتدعلى المنازعا  الدولية المستلحة، فتي الن تاق ال ابت  للقتانون التدولي، بيق الت 

دتهتتمن  هتتذه المتتاد  ستتردا  م تتو   لاتتذه األفعتتام، ستتنكتفي  : تيتتةأي فعتتل متتن األفعتتام ا
أو أي متن أجازتاتا دوتشتمل علتى حكومتة العتراق قيتام  -     - بذكر نماذج مناا فقتفل

، علتتى نحتتو مياشتتر أو غيتتر ب اليعتتث العردتتي ا شتتتراكيلستبيل التوهتتيح أي أجاتتز  لحتتز 
او  تحتلاا، أو إيعتاد أو نقتل كتلأي أرض المدنيين إلى السكان   مياشر، بنقل أجزاا من

تعمد توجيل هجمتا  هتد  -هذه األرض أو خارجاا همنسكان األرض المحتلة  يعض
علميتتة أو  ,يتتة فن ,تعليميتتة  ,مخصصتتة ألغتتراض دينيتتة   تشتتكل اهتتدافا عستتكرية و  ميتتان

إخهتتاع  -المرهتتى والجرحتتى ا تتار تاريخيتتة، مستشتتفيا  وأمتتاكن تجمتتعهتتد  واخيريتتة، 
للتشويل البدنى أو ألي نوع من التجارب ال بية أو العلمية التايعين ألي دولة األشخاص 

للشخص او معالجة ا سنان  او المعالجة في المستشفى  التي   تبررها المعالجة ال بية
فتتتي وفتتتا  ذلتتتا الشتتتخص أو األشتتتخاص أو  ةمتستتتبيتجتتترى لصتتتالحل  ايهتتتا المعنتتتى و  

معاديتة أو جتيش معتاد قتتل أو جترو أي متن أفتراد دولتة  - تعريض صحتام لخ ر شتديد
المدنيتة لل ترل المعتادي متا لتم يكتن ممتلكا  التدمير او اإستيبا على  -ي ريقة غادر 
اكتراه رعايتا ال ترل المعتادي علتتى  -تيبا امترا  ألزمتتل هترورا  الحتتربا ست  التتدمير او

المستتتاهمة فتتتي عمليتتتا  حرديتتتة موجاتتتة هتتتد دولتتتتام، حتتتتى وأن كتتتانوا فتتتي خدمتتتة الدولتتتة 
ن تم ا ستيبا عليل عنو  - المتحاردة قبل اند ع الحرب   ناب أي بلد  أو مكان حتى واا

ايتتتة ازا  الخانقتتتة او الستتتامة أو غتتتإستتتتخدام ال - إستتتتخدام الستتتموم او ا ستتتلحة الستتتامة -
ا عتتداا علتى كرامتة  -سوا ل او مواد او معدا  اخرى مشتاباة غازا  اخرى وكذلا اية

ص اشتتتتخااستتتتتغبم وجتتتتود  - يالكرامتتتتة الشتتتتخص، ودخاصتتتتة المعاملتتتتة الماينتتتتة والحا تتتتة
عستكرية القوا  اللجعل يعض النقاا او المنا ق او  محميينأو أشخاص عخرين  ينمدني

د تجويتتع المتتدنيين كأستتلوب متتن أستتاليب الحتترب تعمتت - متتن العمليتتا  العستتكرية محصتتنة
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إمتتتدادا  يحرمتتتانام متتتن المتتتواد التتتتي   غنتتتى عناتتتا ليقتتتا ام، يمتتتا فتتتي ذلتتتا تعمتتتد عرقلتتتة 
تجنيد أو تسجيل أ فام دون   -وكما هو منصوص عليل يموجب القانون الدولي  اإغا ة

يفاعليتة فتي الخامسة عشر  من العمر في قوا  الجيش التو ني أو استتخدامام لبشتتراا 
                         األعمام العدا ية 

نتتزاع   فتتي حالتتة وقتتوعويتتدخل فتتي عتتداد جتترا م الحتترب أيهتتا  قا متتة متتن األفعتتام المرتكيتتة 
يما في ذلا أفراد  مسلح هد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في األعمام الحردية،

يحوا عتتاجزين عتتن القتتتام يستتبب القتتوا  المستتلحة التتذين ألقتتوا ستتبحام وأول تتا التتذين أصتت
 ،أختتتذ الرهتتتا ن، ومتتتن هتتتذه األفعتتتام اختتتر المتتترض أواإصتتتاية أوا حتجتتتاز أو ألي ستتتبب

صدار أحكام وتنفيذ إعداما  دون وجود حكم سابق صادر عن محكمةو   مشكلة تشكيب اا
وكتذلا  .عناتا غنتى   يأنتل عموما  باا نظاميا تكفل جميع الهمانا  القها ية المعترل 

للقتوانين واألعترال  ا نتااكتا  الخ يتر  قا متة  ويلتة متن ي إ تار جترا م الحترب يدخل ف
، فتي الن تاق دالحتروب الداخليتةل غير الدولية المسلحة على المنازعاتواجية الت بيق ال

  ال اب  للقانون الدولي
 
 انتهاكات لقوانين عراقية-د

هتتا ية للمحكمتتة الجتترا م لو يتتة القا متتن قتتانون إنشتتاا المحكمتتة، هتتمن 04أدخلتت  المتتاد  
 اآلتية:            

التتتدخل فتتي شتتؤون القهتتاا أو محاولتتة التتتأ ير فتتي أعمالتتل فيمتتا يعتتد انتااكتتا  لنصتتوص -
 المؤق  والقوانين األخرى                                                  0971الدستور العراقي لسنة 

ى احكتام الفقتر دزل متن المتاد  ال انيتة متن قتانون هدر ال رو  الو نية وتبديدها استتنادا  إلت-
                            0920لسنة  7معاقية المتآمرين على سبمة الو ن ومفسدي نظام الحكم رقم 

ستتتوا استتتتخدام المنصتتتب والستتتعي وراا السياستتتا  التتتتي كتتتاد  ان تتتتؤدي إلتتتى التاديتتتد -
ولتتة عرديتتة وفقتتا  للمتتاد  األولتتى متتن يتتالحرب أو استتتخدام القتتوا  المستتلحة العراقيتتة هتتد د

      0920ل لعام7القانون رقمد
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 الجنائية الخاصةالمحكمة   زراء العراقيون المحالون أمام ثانيًا: الرؤساء والو

م ل اسقاا نظام اليعث العراقي الحاكم في العراق، وتأليف السل ة العراقية الجديد ، يعد 
التر يك العراقتي  صة يالجرا م هد اإنسانية، كب  منالجناية العراقية المخت أمام المحكمة

ووفقتتا لبدعتتاا العتتام ، القتتاد  العتتراقيين الستتايقينكيتتار متتن  00 وصتتدام حستتين  المخلتتوع 
التذي رفعتتتل ستل ة ا تاتتام العراقيتة امتتام المحكمتتة المتذكور ، أستتند  التى التتر يك العراقتتي 

وناتتتا واقعتتتة علتتتى القتتتانون التتتدولي الستتتابق جتتترا م عتتتد  تتصتتتف يتتتالجرا م الدوليتتتة الخ تتتر  ك
ا نساني  ومن هذه الجرا م جنايا  ا ياد  الجماعية التي ارتكب  هتد ا كتراد العتراقيين 

هتتد الجتترا م الحتترب و  را موجتت 0901وجتترا م اغتيتتام العديتتد متتن رجتتام التتدين الشتتيعة عتتام 
ص علياتا فتي ا نسانية التي وقع  خبم ا جتياو العراقي للكوي ، وهي جرا م جتاا التن

وفتتتتتي الملحقتتتتتين ا وم وال تتتتتاني لاتتتتتذه ا تفاقتتتتتا   0949ا  جنيتتتتتف ا ردتتتتتع لعتتتتتام يتتتتتاتفاق
تتتل اإدعتتتاا العتتتام إ  0977الصتتتادرين عتتتام  ا تاتتتام لتتتى التتتر يك العراقتتتي الستتتابق كمتتتا وجَّ

جرا م اخترى أتتى التنص علياتا فتي القتانون الجزا تي العراقتي كجريمتة وهتع اليتد يارتكاب 
قيتتتة وجريمتتتة استتتاا  استتتتعمام ر عليتتتل وجريمتتتة اهتتتدار ال تتتروا  العراعلتتتى القهتتتاا والتتتتأ ي

والجتترا م التتتي ارتكبتت  ختتبم الحتترب هتتد ايتتران ديمتتا فتتي ذلتتا استتتخدام الغتتاز   الستتل ة
 السامل 

ل  محاكمة الر يك العراقي وكيار قتاد  النظتام الستابق أمتام محكمتة عراقيتة خاصتة،   شكَّ
اللجتتتوا إلتتتى محتتتاكم دوليتتتة، كم تتتل دون هتتترور   عختتترا  متتتن العدالتتتة الدوليتتتة، متتتننموذجتتتا  

الدوليتتة التتتي ليوغستتبفيا، أو المحكمتتة الجنا يتتة المحكمتتة الجنا يتتة الدوليتتة لرونتتدا وم لاتتا 
 أحيل  أماماا مؤخرا  قهية دارفور 

 ومن المتامين أمام المحكمة الجنا ية العراقية المختصة يالجرا م هد ا نسانية نذكر:
يواجتتتل و  ،02/09/9112اعتقلتتتتل قتتتوا  التحتتتالف فتتتي  م حستتتين،التتتر يك العراقتتتي صتتتدا-

يارتكاب جرا م حرب وتشمل حمب  اإياد  هد الشتعب الكتردي والت ايتر العرقتي  تاما  
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وتاجير عشرا  اآل ل من األكتراد والتركمتان واآلشتوريين عتن مدينتة كركتوا كجتزا متن 
نيين العتراقيين فتي أعقتاب سياسا  التعريب وكتذلا مستؤوليتل عتن المقتابر الجماعيتة للمتد

 ياإهافة إلى ا ه ااد الديني   0990انتفاهة األكراد والشيعة عام 
 كتتتان قا تتتدا   00/0/9112بتتتتاريخ اعتقتتتل ،  تتتل ياستتتين رمهتتتاننا تتتب التتتر يك العراقتتتي -

للجتتيش الشتتعبي المعتترول يتتالقو  الهتتاردة لصتتدام  اتاتتم يالمشتتاركة فتتي احتتتبم الكويتت   
 0990قمع المسلمين الشيعة أ ناا انتفاهتام هتد النظتام عتام  يهلوعل في واتام أيها  
قتتتتل عشتتترا  اآل ل متتتن األكتتتراد فتتتي مدينتتتة حلبجتتتة يعتتتد هتتترداا عتتتام دوره فتتتي وكتتتذلا 
 يقنابل الغاز السام   0900

اتاتم يالمشتاركة  ،94/4/9112بتتاريخ استستلم  تارق عزيتز التذي  نا ب ر تيك التوزراا-
 في الحرب على إيران والكوي   

هتا  9112/ 00/0اعتقتل فتي  ،عبد حمتود التكريتتيالعراقي  سكرتير الر يك-  ، كتان مفوَّ
 دار  عتتدد متتن شتتؤون الدولتتة العراقيتتة وعمتتل علتتى إصتتدار العديتتد متتن األوامتتر القمعيتتة  بتت
 استخدام أسلحة الدمار الشامل كان يملا سل ة إع اا األوامر ي لتام يأنوي
اعتقلتتل  ،، قا تد المن قتة العستكرية الجنوديتةجيتدالعراقي علتي حستن الم مستشار الر يك-

استتخدام الغتاز الستام هتد األكتراد  وجا  إليل تامتة 90/0/9112بتاريخقوا  ا  تبل 
   0900عام 
  9112 /09/9بتاريخ استسلم سل ان أحمد هاشم،  وزير الدفاع العراقي السابق-
، وقا تد مليشتيا حتزب اليعتث قا د اإقليمي السابق لحزب اليعتثعزيز صالح النعمان، ال-

الحتتاكم الستتتابق للكويتتت  أ نتتاا ا حتتتتبم األمريكتتتي  99/2/9112 بتتتتاريخالعراقتتي اعتقتتتل 
لاتتا، اتاتتم يالهتتلوع فتتي الجتترا م هتتد اإنستتانية التتتي ارتكبتت  هتتد المتتوا نين الكتتويتيين  
شتغل منصتتب محتافظ كتتردبا والنجتتف فتي الستتيعينيا  وال مانينيتتا  حيتث يتتتام يهتتلوعل 

 مير األماكن المقدسة للمسلمين الشيعة خبم تلا الفتر   في تد
المتتدير الستتابق لجاتتاز ا ستتخيارا  العراقيتتة  اتاتتم بتعتتذيب وقتتتل ع ل بترزان التكريتتتي -

  المعارهين للنظام 
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وشغل أيها منصب وزير الداخلية وزير ا ستخيارا  العراقية،  و يان إبراهيم التكريتي-
   0990قمع انتفاهة تام يالهلوع في مالسابق 

النا تب الستابق لتتر يك  و قا تد من قتة الفتترا  األوستف لحتزب اليعتث دمحم حمتز  الزديتدي -
  9112 /90/4بتاريخ اعتقل  الوزراا

 
ومن القهايا التي ي بحق باا الر يك صدام حسين وكيار معاونيتة، هتي قهتية التدجيل  

قيتتق الخاصتتة قتترارا  قهتتى ب حالتتة ، فقتتد انتاتتاا اإجتترااا  التحقيقيتتة، أصتتدر  لجنتتة التح
و تتتل ياستتتين رمهتتتان التكريتتتتي ابتتترهيم التكريتتتتي وو يتتتان دتتترزان التتتر يك صتتتدام حستتتين و 
، إلتتتى المحكمتتتة الخاصتتتة يعتتتد ب صتتتدار القتتترار ا تاتتتامي يحقاتتتم وعتتتواد حمتتتد بتتتدر البنتتتدر

  رتكاب جريمة قتل جماعية في قرية الدجيل 
 لتدى متترورك صتدام حستين التتي استتادفتل وفتي الوقتا ع، يعتد فشتل محاولتة اغتيتام التتر ي

فتتي قريتتة التتدجيل، فأصتتدر  التتر يك صتتدام حستتين أوامتتره بتنفيتتذ حملتتة 0909موكيتتل عتتام 
واحتجتتز  عشترا  العوا تتل  قتتيب   021ك تر متتن انتقاميتة فتتي هتذه القريتتة ذهتب هتتحيتاا أ

د ستنوا  وم ا  ا فراد من النساا وا  فام والشيوخ في الصتحراا الجنوديتة الغرديتة للتيب
عتتتد  متتتن دون مستتتوغ قتتتانوني، اهتتتافة التتتى هتتتدم عشتتترا  التتتدور الستتتكنية وتتتتدمير ا ل 

وقهية الدجيل هي أولى القهايا التي الاكتارا  الزراعية وتجريف ا راهي واليساتين"  
مليتوني و يقتة وشتاادا  اك تتر علتى نحتو  تنتاتي التحقيقتا  فياتا جترى بخبلاتا اإ تبع 

ومناتا علتى ستبيل الم تام   يث ينتظر أن تحام يقيتة القهتايا   حمن سيعة ع ل شاهد"
وا نفتتتام وتصتتتفية ا حتتتزاب الدينيتتتة  0990الحصتتتر التحقيقتتتا  فتتتي قهتتتية أحتتتداث عتتتام 

متتتن المتامتتتين صتتتدام حستتتين وعلتتتي حستتتن المجيتتتد  كتتتب  ، ويتتتتام باتتتذه الجتتترا م والسياستتتية
يتتز و تتارق عزيتتز وكمتتام مصتت فى ودمحم حمتتز  الزديتتدي وستتل ان هاشتتم وصتتابر عبتتد العز 

   ل0دوكل من  ب  اشتراكل في ارتكاب هذه الجرا م
 
 

                                                 
(1

 
 )

19/9/1002جر وة النهان تان   
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 زراء العراقيون بخالل مرحلة الحكم الجديدةالومساءلة ًا: ثالث

فتتي المرحلتتة الجديتتد  متتن تتتاريخ الدولتتة العراقيتتة والتتتي تبتتدأ متتع إزالتتة حكتتم التتر يك صتتدام 
ة لتأستتيك الستتل ا  حستتين، وتشتتكيل مجلتتك حكتتم انتقتتالي مامتتتل وهتتع القتتوانين البزمتت

 العراقية الجديد ، التي ستتولى إدار  شؤون الدولة العراقية 
وخوفا  على السل ا  الجديد  من الوقوع في عفة الفساد، أصدر الحاكم المدني األميركتي 

أنشتتتأ يموجيتتتل المفوهتتتية العراقيتتتة المعنيتتتة يالنزاهتتتة  97/0/9114تتتتاريخ  22القتتترار رقتتتم
ؤوم عتتن تنفيتتذ وت بيتتق قتتوانين مكافحتتة الفستتاد ومعتتايير العامتتة، وهتتي جاتتاز مستتتقل مستت

الخدمتتة العامتتة، وهتتي تتعتتاون متتع الاي تتة العليتتا للتتتدقيق المتتالي ومتتع المفتشتتين العمتتوميين 
فتتتي التتتوزارا  العراقيتتتة  علتتتى أن تكتتتون المفوهتتتية العراقيتتتة المعنيتتتة يالنزاهتتتة العامتتتة هتتتي 

م لإلستعانة ياإجرااا  الجن ا ية من أجل الب  والفصل في القهايا الجااز الوحيد لمخوَّ
 المتعلقة ب ساا  التصرل 

ويخهتتتع للمستتتاالة أمتتتام المفوهتتتية العراقيتتتة المعنيتتتة يالنزاهتتتة العامتتتة، كتتتب  متتتن: أعهتتتاا 
ر تيك المفوهتية  -القهتا  -المحتافظون -التوزراا ونتواب التوزراا -مجلك الحكتم ونتوابام

الاي تتة التشتتريعية دالجمعيتتة الو نيتتة أعهتتاا  -ونا يتتل وجميتتع المتتدراا ومحققتتي المفوهتتية
 المسؤوم التنفيذي األوم للعراق در يك الجماورية ور يك مجلك الوزراال  -العراقيةل

 م تتتا  الملفتتتا منتتتذ تأليفاتتتا، تولتتت  المفوهتتتية العراقيتتتة المعنيتتتة يالنزاهتتتة العامتتتة النظتتتر ي
 هتذه الملفتا   المرتي ية يقهايا  في اإدارا  العامة، وقتد وهتع  المفوهتية يتدها علتى

مفتشتي التوزارا   ، أو يا ستتناد إلتى تقتارير استنادا الى معلوما  لم تحدد هوية مقتدمياا
خمستة ملفتا  فقتف التى المحكمتة الجنا يتة المركزيتة ودنتيجة تحقيقاتاا، أحال  المفوهية 

   العراقية
أيتتاد  وزيتتر  العمتتل العراقيتتة فتتي حكومتتة ومتتن هتتذه القهتتايا المحالتتة إلتتى القهتتاا، قهتتية

تاتام ياستاا  استتخدام ا متوام التتي تواجتل ا  عبوي ا نتقالية الستايقة ليلتى عبتد الل يتف
  ل0دالعامة

                                                 
(1

 
 )
52/2/5002جريدة النهار تاريخ 
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متذكرا  العامتة لنزاهتة العراقيتة المعنيتة يار يك المفوهية أصدر  01/01/9112ودتاريخ
متتتن  99توقيتتتف فتتتي حتتتق وزيتتتر التتتدفاع الستتتابق حتتتازم الشتتتعبن الموجتتتود ختتتارج التتتيبد و

ستتبب ياهتدار متتا يزيتتد والتالكيتتار فتي وزار  التتدفاع يعتد اتاتتامام يالفستاد ا داري  المتوظفين
هتتدار أمتتوام علتتى مليتتار دو ر متتن ا متتوام العامتتة   كمتتا تتتتايع المفوهتتية ملفتتا  فستتاد واا

   ل0دوزارا  العمل واإسكان والنقل والنفف عامة في
 
 
 
 
 

 
 
 :ثالثالقسم ال

 جنبية محاكمة الوزراء في دساتير عربية وأ
 وأمثلة عن المحاكمات في العالم

 
أشرنا في مقدمة هذا الكتاب إلى أن مبدأ المساوا  أمام القانون يوجب أن يحتاكم مرتكبتي 
ذا  الفعل أمام ذا  الجاة القها ية، ولكتن المشتترع يترى مراعتا    عتيتارا  خاصتة أن 

هتا ية خاصتة، وهتذا تحاكم ف ة معينة من مرتكبي الجرا م لصفاتام الخاصة أمام جاة ق
هتتو حتتام التتوزراا، التتذين يخهتتعون متتن حيتتث المبتتدأ للقهتتاا العتتادي، إ  أن الدستتاتير 
تعمتتل علتتى متتنح هتتؤ ا التتوزراا، لصتتفتام السياستتية والعامتتة، حصتتانة خاصتتة تتم َّتتل فتتي  
إنشاا هي ة خاصة تتولى محاكمتام عما يرتكبونل من جرا م جزا يتة  وستنتعرَّل فتي هتذا 

صتتتوص  دستتتتورية  متعلقتتتة  يمحاكمتتتة التتتوزراا فتتتي يعتتتض الدستتتاتير العرديتتتة القستتتم علتتتى ن
                                                 

(1
 

 )
 11/10/1002تان  جر وة السفير 
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واألجنبيتتة دالفقتتر  األولتتىل،  تتمَّ نعتترض ألم لتتة عتتن محاكمتتا  وزراا ورؤستتاا دوم دالفقتتر  
 ال انيةل 

 
 الفقرة األولى:

 محاكمة الوزراء في دساتير عربية وأجنبية
 

 1523دستور المملكة األردنية الهاشمية لسنة  :0

: يحاكم الوزراا أمام مجلك عام على ما ينستب إلتيام متن جترا م ناتجتة عتن  22اد  الم
  تأدية وظا فام

 

: لمجلك النتواب حتق اتاتام التوزراا و  يصتدر قترار ا تاتام إ  يأك ريتة  ل تي  20الماد  
أصوا  األعهاا الذين يتألف منام مجلك النواب وعلى المجلك أن يعين من أعها ل 

  م ا تاام وتأييده أمام المجلك العاليمن يتولى تقدي
 

: يؤلف المجلك العالي من ر يك مجلك األعيان ر يسا  ومن  مانية أعهتاا  27الماد  
 ب ة منام يعينام مجلك األعيان من أعها ل يا قتراع وخمسة من قها  أعلى محكمة 

لتتتتي تلياتتتا انظاميتتتة بترتيتتتب األقدميتتتة وعنتتتد الهتتترور  يكمتتتل العتتتدد متتتن رؤستتتاا المحتتتاكم 
  بترتيب األقدمية أيها  

 

: ي بق المجلك العالي قانون العقويا  المعمتوم يتل فتي الجترا م المنصتوص  20الماد  
علياا فيل وتعين يقانون خاص الجترا م التتي تترتتب علياتا مستؤولية التوزراا فتي األحتوام 

 التي   يتناولاا قانون العقويا   
 

   ا  من المجلك العالي يأغلبية ستة أصوا : تصدر األحكام والقرار  29الماد  
 

وذلتا إلتى  ،: ينظم المجلتك العتالي بنفستل  ريقتة الستير فتي محاكمتة التوزراا 01الماد  
 . أن يصدر قانون خاص لاذه الغاية
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: الوزير الذي يتامل مجلك النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلتك  00الماد  
   لتل من إقامة الدعوى عليل أو ا ستمرار في محاكمتلالعالي في قهيتل و  تمنع استقا

 
 5/15/1556الصادر بتاريخ  دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة:2
 
      يكون لبتحاد محكمة اتحادية عليا : 92اد  الم

 مور التالية :تختص المحكمة ا تحادية العليا يالفصل في األ: 99الماد  
       

، وكيتتار متتوظفي ا تحتتاد المعينتتين يمرستتوم، عمتتا يقتتع متتنام مستتاالة التتوزراا- 2
متتن افعتتام فتتي اداا وظتتا فام الرستتمية بنتتاا علتتى  لتتب المجلتتك األعلتتى ووفقتتا 

 للقانون الخاص بذلا 
 
 1525/ 1/6الصادر بتاريخ  دستور الجمهورية التونسية :2

 
أعهتتتتاا  تتكتتتتون المحكمتتتتة العليتتتتا عنتتتتد اقتتتتترال الخيانتتتتة العظمتتتتى متتتتن أحتتتتد: 00المتتتتاد  

جراااتاا    الحكومة، ويهيف القانون صبحيا  هذه المحكمة وتركيباا واا
  
 1556/ 10/ 52الصادر بتاريخ دستور جمهورية الجزائر: 4

 األفعامتؤسك محكمة عليا للدولة، تختص يمحاكمة ر يك الجماورية عن : 020الماد  
ا  والجتتتنح، التتتتي التتتتي يمكتتتن وصتتتفاا يالخيانتتتة العظمتتتى، ور تتتيك الحكومتتتة عتتتن الجنايتتت

 يرتكياناا يمناسية تأديتاما مااماما 
 اإجتترااا يحتدد قتانون عهتوي تشتتكيلة المحكمتة العليتا للدولتة وتنظيماتتا وستيرها وكتذلا 

 الم يقة 
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 4/5/1555الصادر بتاريخ  دستور جمهورية جيبوتي:2
 : محكمة العدم العلياالياب التاسع

 : أنش   محكمة العدم العليا02الماد 
لف محكمة العدم العليا من أعهاا تسميام الجمعية الو نية عند بدا و يتاا تتأ

يحدد قانون عهوي تشكيلة المحكمة وقواعد تسيير عملاا واألصوم اإجرا ية  الجديد  
 التي ت بق أماماا 

 

: تختص محكمة العدم العليا يمحاكمة ر يك الجماورية والوزراا الذي تتامام 04الماد 
 اا الجمعية الو نية وتحيلام أمام

  يكون ر يك الجماورية مسؤو   عن األعمام التي يقوم باا فتي مياشتر  ماامتل، إ  فتي 
أعهاا الحكومتة مستؤولون جنا يتا  عتن أعمتالام التتي يقومتون باتا  حالة الخيانة العظمى 

 في مياشر  ماامام والتي تشكل جنايا  أو جنحا في الوق  الذي ارتكب  فيل 
اتتام يموجتتب تصتتوي  علنتتي ويأك ريتتة  ل تتي النتتواب التتذين تتتتألف متتنام الجمعيتتة يكتتون ا ت
 الو نية  

تتقيتتتتد محكمتتتتة العتتتتدم العليتتتتا بتعريتتتتف الجنايتتتتا  والجتتتتنح وكتتتتذلا العقويتتتتا  المحتتتتدد  لاتتتتا 
 المنصوص علياا في القوانين الجنا ية السارية المفعوم في الوق  الذي ارتكب  فيل 

 
 55/3/1552لصادر بتاريخ ا دستور جمهورية السودان: 0
 

 ية الجنا ية لر يك الجماورية على الوجل اآلتي:مسؤولتكون ال: 42الماد  
   يجوز اتخاذ أي إجرااا  جنا ية هده إ  ب ذن يصدره المجلك الو ني كتاية، -أ 
 تتخذ اإجرااا  المنصوص علياا في الفقر  دأل أمام المحكمة الدستورية، -ب 

 اإدانة الجنا ية للمجلك ليتخذ ما يراه مناسيا  يشأنل،يرفع أي قرار ي -ج
للمجلتتتك يأغلبيتتتة  ل تتتي أعهتتتا ل عتتتزم ر تتتيك الجماوريتتتة فتتتي حالتتتة ا دانتتتة بجريمتتتة  -د 

 الخيانة أو يأية جريمة أخرى تمك الشرل أو األمانة 
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  يجتوز لتر يك الجماوريتة أو ألي متن نا بيتل أو مستاعديل أو مستشتاريل أو : 29الماد  
 وزير ا ناا توليام مناصبام مزاولة أي مانة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة ال
   

 للمتهرر حق ال عن في أي من أعمام مجلك الوزراا ا تحادي أو الوزير:: 22الماد  
أمام المحكمة الدستورية في أية دعوى تجاوز للنظام ا تحتادي الدستتوري أو  -أ 

 ورية،للحريا  أو الحرما  أو الحقوق الدست
 أمام محكمة في أية دعوى تجاوز للقانون  -ب 
ية التتتوالي مستتتؤولية الجنا يتتتة لتتتر يك الجماوريتتة علتتتى مستتؤولتن بتتتق أحكتتتام ال: 02المتتاد  

   الجنا ية مع مراعا  أن يقوم مجلك الو ية مقام المجلك الو ني 
 
 15/3/1593الصادر بتاريخ دستور الجمهورية العربية السورية: 7

يمنتع التتوزراا أ نتاا تتتوليام ماتامام متتن أن يكونتوا أعهتتاا فتي مجلتتك إدار  : 091المتاد  
شركة خاصة أو وكبا عناا أو أن يشتتركوا فتي أي عمتل تجتاري أو صتناعي أو مزاولتة 

 أية مانة حر  
وليك للوزراا يصور  مياشر  أو غير مياشر  أ ناا توليام ماامام أن يدخلوا في التعادا  

زايدا  التتي تنفتذها وزارا  أو إدارا  أو مؤسستا  الدولتة وشتركا  أو المناقصا  أو الم
 الق اع العام 

 

   يحدد القانون مسؤولية الوزار  المدنية والجزا ية : 090الماد  
 

لتر يك الجماوريتتة حتق إحالتة التتوزير إلتى المحاكمتة عمتتا يرتكيتل متن جتترا م : 092المتاد  
   الدستور والقانون ألحكام  يسبباا وفقا  أو أ ناا توليل ماامل 

 



183 

 

يوقتتتف التتتوزير المتتتتام عتتتن العمتتتل فتتتور صتتتدور قتتترار ا تاتتتام إلتتتى أن تبتتت  : 094المتتتاد  
المحكمة في التامة المنسوية إليل و  تمنع استقالتل أو إقالتل من محاكمتل وتتم المحاكمة 

جراااتاا على الوجل المبين في القانون     واا
 
 1/9/1560الصادر بتاريخ ةدستور جمهورية الصومال الديمقراطي:0
  ية رئيس الجمهوريةمسؤول:  70ماد  ال

أ نتاا تأديتتل لوظا فتل  عن األعمام التي يقوم باتا مسؤومر يك الجماورية غير   0
كمتتا هتتتو  أو التتتآمر علتتى النظتتتام الدستتتوري  ىفيمتتا عتتدا جتترا م الخيانتتة العظمتت

   منصوص عليل في الدستور

ر يك الجماورية على  ون الذين وقعوا معيكون ر يك الوزراا والوزراا المختص   9
  .ين عن هذه األعماممسؤولاألعمام الصادر  منل 

الخيانة العظمتي أو التتآمر  يكون قرار المجلك الو ني ب تاام الر يك في حالة   2
علتى األقتل و  مقتدم متن خمتك أعهتا ل وعلى النظام الدستوري بناا على اقترا
وتكون   ي أعهاا المجلك في اقتراو سري   يصدر قرار ا تاام إ  يأغلبية  ل

  .محاكمتل أمام المحكمة العليا المشكلة على هي ة محكمة القهاا العالي

محاكمتتتتة ر تتتتيك  فيمتتتتا عتتتتدا الحتتتتا   المتتتتذكور  فتتتتي الفقتتتتر  الستتتتايقة   يجتتتتوز   4
 الجماورية عتن فعتل جنتا ي إ  يعتد تصتريح متن المجلتك التو ني توافتق عليتل

  .اقتراع سري أغلبية  ل ي األعهاا في 

أو  ىيالخيانة العظم عن عملل يمجرد صدور قرار ا تاام يوقف الر يك تلقا يا     2
القانونيتة  يالتآمر هد النظتام الدستتوري أو يصتدور التصتريح ياتختاذ اإجترااا 

   جنا يا   هده يسبب ارتكايل فعب  

 

  والوزراء ية الجنائية لرئيس الوزراءمسؤولال:  04ماد  ال

يرتكبوناتا أ نتاا تأديتة أعمتام  ون عتن الجترا م التتيمستؤولاا والتوزراا ر تيك التوزر   0
  . وظا فام
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اقتتتراو مقتتدم متتن خمتتك  يكتتون قتترار المجلتتك التتو ني ياتاتتام التتوزير بنتتاا علتتى   9
أعهتاا المجلتك  و   يصدر قرار ا تاام إ  يأغلبية  ل تي أعها ل على األقل 

محكمتة  لعليا مشكلة على هي تةفي اقتراع سري وتكون محاكمتام أمام المحكمة ا
  القهاا العالي

محاكمتة ر تيك التوزراا  فيمتا عتدا الحتا   المتذكور  فتي الفقتر  الستايقة   تجتوز   2
أغلبيتتة  والتوزراا عتن فعتل جنتا ي إ  بتصتتريح متن المجلتك التو ني توافتق عليتتل

   ل ي األعهاا في اقتراع سري 

أمتام محكمتة القهتاا  محاكمتةال ىيوقف ر يك الوزراا أو التوزير التذي يحتام إلت   4
  عن ممارسة وظا فل العالي تلقا يا  

 
 9112أوم عذار  الصادر في قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة االنتقالية  :9
 

تتتتتتتة الصتتتتتتتادر فتتتتتتتي  -: دأل 40لمتتتتتتتاد  ا إن قتتتتتتتانون تأستتتتتتتيك المحكمتتتتتتتة الجنا يتتتتتتتة المختصل
جرااعتاتا، دون األختذ  يعد مصدقا  عليل وهو يحدد حصرا  إختصاصاا 01/09/9112 واا

 بنظر اإعتيار النصوص الوارد  في هذا القانون   
لتيك أليتة محكمتة أخترى اختصتاص فتي النظتر يالقهتايا التتي هتي متن صتبحية  -دبل

ة، إ  يقدر ما نصل عليل في قانون تأستيك المحكمتة الجنا يتة  المحكمة الجنا ية المختصل
 المختصة  

تة وفتق النصتوص التوارد  فتي قتانون  يجري تعيين قها  المحكمة -دجل الجنا ية المختصل
 تأسيساا   

 

 5003 /4/2تاريخ دستور دولة فلسطينل مشروع المسودة الثالثة  :01

اتاتتتام ر تتتيك مجلتتتك التتتوزراا أو أحتتتد التتتوزراا يالخيانتتتة العظمتتتى أو بختتترق : 049متتتاد  ال
علتى اقتتراو مقتدم  يكتون بنتاا   ،الدستور أو يارتكتاب جريمتة أو اإختبم بواجيتا  منصتيل
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من   لث أعهاا المجلك النيابي، و  يصدر قرار ا تاام إ  إذا وافق  عليل أغلبية   ل ي 
فتتور صتتدور قتترار ا تاتتام يحتتام المتتتام للتحقيتتق معتتل  مجمتتوع أعهتتاا المجلتتك النيتتابي 

 فورا  

 يوقف من يحام إلتى التحقيتق عتن أداا ماامتل يمجترد صتدور قترار اإحالتة: 021ماد  ال
إلى أن يصدر يحقل حكم قها ي ناا ي من المحكمة الدستورية، ويتولى النا ب العام أو 

  يحتتوم انتاتتاا الخدمتتة أو ا ستتتقالة دون إقامتتة   متتن يم لتتل إجتترااا  التحقيتتق وا تاتتام 
 الدعوى أو ا ستمرار فياا 

 10/5/1556القانون األساسي لدولة فلسطين الصادر بتاريخ :00
يك السل ة الو نية حق إحالة الوزير إلى التحقيق فيما قد ينسب إليل من لر : 09الماد  

   جرا م أ ناا تأدية أعمام وظيفتل أو يسبباا 
 

يوقف من يتام متن التوزراا عتن ماتام منصتيل فتور صتدور قترار ا تاتام، و  : 71الماد  
 يحوم انتااا خدمتل دون ا ستمرار في إجرااا  التحقيق و المتايعة 

النا ب العام أو من يم لل من أعهاا النياية العامة إجرااا  التحقيق  يتولى -0
و ا تاتتتتام و تتتتتتم المحاكمتتتتة أمتتتتام المحكمتتتتة المختصتتتتة، و تتيتتتتع األحكتتتتام و 

 القواعد المقرر  في قانوني العقويا  و اإجرااا  الجنا ية 

تستتتتري األحكتتتتام الستتتتايقة علتتتتى نتتتتواب التتتتوزراا ووكتتتتبا التتتتوزارا  ومتتتتن فتتتتي   -9
 حكمام 

   
 55/4/5003الصادر بتاريخ دستور دولة قطر : 12

علتتتى التتتوزراا أ نتتتاا تتتتوليام مناصتتتبام أن يستتتتادفوا فتتتي ستتتلوكام مصتتتالح : 090المتتتاد   
التو ن، وأ  يستتغلوا مناصتتبام الرستمية يأيتتة صتور  كانتت  لفا تدتام، أو لفا تتد  متن تصتتلل 



186 

 

ا واألفعتتام التتتي تقتتع باتتم عبقتتة خاصتتة  ويحتتدد القتتانون األعمتتام المحظتتور  علتتى التتوزرا
  منام أ ناا توليام مناصبام وتستوجب مساالتام، كما يحدد  ريقة هذه المساالة

 

 11/11/1565الصادر  بتاريخ دستور دولة الكويت: 13
:"يحتدد قتتانون ختاص الجتترا م التتي تقتتع متن التتوزراا فتي تأديتتة أعمتام وظتتا فام 029المتاد 

المختصة باذه المحاكمتة  وذلتا دون إختبم  ويبين إجرااا  اتاامام ومحاكمتام والجاة
بت بيق القوانين األخرى في شأن ما يقع منام من أفعام أو جرا م عادية وما يترتب على 

 أعمالام من مسؤولية مدنية" 
 

 5/11/1591الصادر بتاريخ دستور جمهورية مصر العربية :04
إلى المحاكمة عما يقع :"لر يك الجماورية ولمجلك الشعب حق إحالة الوزير 029لماد ا

منل من جترا م أ نتاا تأديتة أعمتام وظيفتتل أو يستبباا  ويكتون قترار مجلتك الشتعب ياتاتام 
م متن خمتك أعهتا ل علتى األقتل و  يصتدر قترار ا تاتام إ   الوزير بناا  على اقتتراو يقتدَّ

 يأغلبية  ل ي أعهاا المجلك 
 

أن يفصتتل فتتي أمتتره، و  يجتتوز :" يوقتتف متتن يتتتام متتن التتوزراا عتتن عملتتل إلتتى 001المتتاد 
اناتتتتاا خدمتتتتتل دون إقامتتتتة التتتتدعوى عليتتتتل، أو ا ستتتتتمرار فياتتتتا، وتكتتتتون محاكمتتتتة التتتتوزير 
جتترااا  المحاكمتتة وهتتماناتاا والعقتتاب علتتى الوجتتل المبتتين فتتي القتتانون، وتستتري هتتذه  واا

 األحكام على نواب الوزراا 
 

 1979 /16/11يخالصادرة بتار المصري  الالئحة الداخلية لمجلس الشعب: 14-1
يقتتدم ا قتتتراو ياتاتتام التتوزير التتى ر تتيك المجلتتك ي لتتب كتتتابي موقتتع متتن : 942المتتاد  

خمك اعهاا المجلك علتى ا قتل، ويجتب ان يتهتمن تحديتد ا فعتام التتي يبنتى علياتا 



187 

 

ا تاتام وا ستتياب التتي يقتتوم علياتا، ومتتا قتد يكتتون لتدى مقدميتتل متن بيانتتا  او استتانيد او 
   مستندا  تؤيده 

 

يعرض ر يك المجلك  لب ا تاام فتور تقديمتل علتى المجلتك  حالتتل التى :940الماد  
 اللجنة العامة لدراستل، وتقديم تقرير عنل خبم شار على ا ك ر من تاريخ ا حالة 

وعلى اللجنة ان تستدعي الوزير عن  ريتق ر تيك المجلتك وان تستتمع التى اقوالتل، ولاتا 
 اس ة لجنة فرعية تختارها من بين اعها اا ان تجري ذلا بنفساا، او بو 

واذا متتا انتاتت  اللجنتتة التتى الموافقتتة علتتى ا قتتتراو ياتاتتام التتوزير وجتتب ان يصتتدر قرارهتتا 
 ياغلبية اعها اا 

 

يصتتدر قتترار المجلتتك ياتاتتام التتوزير يعتتد مناقشتتة تقريتتر اللجنتتة العامتتة فتتي : 947المتتاد  
 قتتل، ويبلتتغ ر تتيك المجلتتك ر تتيك جلستتة خاصتتة يموافقتتة  ل تتي اعهتتاا المجلتتك علتتى ا

الجماوريتتتتتة يقتتتتترار ا تاتتتتتام مشتتتتتفوعا ببيتتتتتان يتهتتتتتمن الوقتتتتتا ع التتتتتتي نستتتتتب  التتتتتى التتتتتوزير 
كمتا يصتدر  وا جرااا  التي اتيعاا المجلك، وا سياب وا سانيد التتي بنتى علياتا قتراره 

 لقانون محاكمة الوزراا  بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة  يقا   المجلك قرارا  
 

 9/10/1556الصادر بتاريخ دستور المملكة المغربية  :02
 الباب الثامن:المحـكمــة العليــا

عمتتتا يرتكبتتون متتن جنايتتتا  وجتتنح أ نتتتاا  أعهتتاا الحكومتتتة مستتؤولون جنا يتتا  : 00المتتاد  
 ممارستام لماامام 

 

 عليا يمكن أن يوجل مجلسا البرلمان التامة إليام وأن يحالوا على المحكمة ال: 09الماد  
   

علتتتى األقتتتل متتتن ردتتتع أعهتتتاا  يجتتتب أن يكتتتون اقتتتتراو توجيتتتل ا تاتتتام موقعتتتا  : 91المتتتاد  
، ويناقشتل المجلستان يالتتتايع، و  تتتم الموافقتة عليتل إ  يقترار المجلك الذي يقدم إليتل أو   

يتفقان عليل عن  ريتق التصتوي  الستري يأغلبيتة  ل تي األعهتاا التذين يتتألف متنام كتل 
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 ناا األعهتتتاا التتتذين يعاتتتد إلتتتيام يالمشتتتاركة فتتتي المتايعتتتة أو التحقيتتتق أو ياستتتت ،مجلتتتك
 الحكم 

 

تتتتألف المحكمتتة العليتتا متتن أعهتتاا ينتختتب نصتتفام متتن بتتين أعهتتاا مجلتتك : 90المتتاد  
النتتتواب ونصتتتفام اآلختتتر متتتن بتتتين أعهتتتاا مجلتتتك المستشتتتارين ويعتتتين ر يستتتاا يظايتتتر 

 شريف 
 

اا المحكمتتتة العليتتتا وكيفيتتتة انتختتتابام وكتتتذا يحتتتدد قتتتانون تنظيمتتتي عتتتدد أعهتتت: 99المتتتاد  
 المس ر  التي يتعين أتياعاا 

 
 50/9/1551الصادر بتاريخ  دستور الجمهورية االسالمية الموريتانية: 00

 محكمة العدل السامية :الباب الثامن

  تنشأ محكمة عدم سامية: 99الماد  
الو نيتتة ومجلتتك  تتشتتكل متتن أعهتتاا منتخبتتين ويعتتدد متستتاو متتن بتتين أعهتتاا الجمعيتتة

  من بين أعها اا تين وتنتخب ر يسا  الشيوخ يعد كل تجديد عام أو جز ي للغرف
يحتتتدد قتتتانون نظتتتامي تشتتتكيل محكمتتتة العتتتدم الستتتامية وقواعتتتد ستتتيرها وكتتتذلا اإجتتترااا  

 ا اأمامالمتيعة 
 

 اتل إ  فتي عتن أفعالتل أ نتاا ممارستتل ستل   يكون ر يك الجماورية مستؤو   : 92الماد  
  الة الخيانة العظمىح

  يتتتام ر تتتيك الجماوريتتة إ  متتتن  تترل الغتتترفتين اللتتتين تبتتتتان بتصتتوي  مت تتتابق عتتتن 
  ريق اإقتراع العلني وياألغلبية الم لقة ألعها اما  

 وتحاكمل في هذه الحالة محكمة العدم السامية  
وظتتا فام عتتن تصتترفاتام ختتبم تأديتتة  التتوزير األوم وأعهتتاا الحكومتتة مستتؤولون جنا يتتا  

ف علتتى أناتتا جتترا م أو جتتنح وقتت  إرتكاباتتا وت بتتق علتتيام اإجتترااا  المحتتدد  والتتتي تكيَّتت
 أعبه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلا على شركا ام  
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وفي الحا   المحدد  فتي هتذه الفقتر  تكتون محكمتة العتدم الستامية مقيتد  بتحديتد الجترا م 
وص علياا في القوانين الجنا ية النافذ  وقت  وقتوع أو الجنح وكذا تحديد العقويا  المنص

 تلا األفعام  
 

 10/1/1554الصادر بتاريخ الجمهورية اليمنية دستور: 07

يكتون اتاتام ر تيك الجماوريتة يالخيانتة العظمتى أو بخترق الدستتور أو يتأي : 090الماد  
اب و  عمل يمك استقبم وسياد  اليبد بناا  على  لب من نصتف أعهتاا مجلتك النتو 

يصدر قرار ا تاام إ  يأغلبية  ل ي أعها ل ويبتين القتانون إجترااا  محاكمتتل فت ذا كتان 
تياشتتتر هي تتتة ر استتتة مجلتتتك النتتتواب ماتتتام  ،ا تاتتتام موجاتتتا  التتتى ر تتتيك الجماوريتتتة ونا يتتتل

ويجتتب أن يصتتدر القتتانون المشتتار   ر استتة الجماوريتتة مؤقتتتا  حتتتى صتتدور حكتتم المحكمتتة
ذا اليتتل ختتبم دور ا نع قتتاد العتتادي األوم لمجلتتك النتتواب التتتالي لستتريان هتتذا الدستتتور واا

حكتتتتم يا دانتتتتة علتتتتى أي منامتتتتا أعفتتتتي متتتتن منصتتتتيل يحكتتتتم الدستتتتتور متتتتع عتتتتدم ا ختتتتبم 
يالعقويا  األخرى وفي جميع الحا     تسقف يالتقادم أي من الجرا م المذكور  في هذه 

   الماد  

ك النتتواب حتتق إحالتتة ر تتيك التتوزراا أو نوايتتل لتتر يك الجماوريتتة ولمجلتت -0: 029المتتاد  
أو الوزراا الى التحقيق والمحاكمتة عمتا يقتع متنام متن جترا م ا نتاا تأديتة اعمتام وظتا فام 
أو يسبباا، ويكون قرار مجلك النواب يا تاام بناا  على اقتراو مقدم من خمك اعهتا ل 

 المجلك على األقل، و  يصدر قرار ا تاام إ  يأغلبية  ل ي أعهاا 
متن هتذه المتاد  عتن عملتل التى أن يفصتل  "0"يوقف من يت ام ممتن ذكتروا فتي الفقتر   -9

 في أمره و  يحوم انتااا خدمتل دون إقامة الدعوى عليل أو ا ستمرار فياا 
جتترااا  المحاكمتتة  -2 يكتتون التحقيتتق ومحاكمتتة ر تتيك مجلتتك التتوزراا ونوايتتل والتتوزراا واا

 في القانون  وهماناتاا على الوجل المبين
 تسري أحكام الفقرا  السايقة من هذه الماد  على نواب الوزراا  -4
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 الفقرة الثانية:
 أمثلة عن محاكمات لرؤساء ووزراء في دوٍل من العالم

 
لنظريتتة العامتتة لمحاكمتتة التتوزراا فتتي فرنستتا ودري انيتتا ل ،فصتتلهتتذا اليعتتد أن عرهتتنا فتتي 

ألستتاك القتتانوني لاتتذه المحاكمتا  وعليتاتتا فتتي التتدوم والو يتا  المتحتتد  األميركيتتة، وديَّنتا ا
د عليتة  ،ذكرنا في الفقر  األولى من هذا القسم المختلفة، و النصتوص الدستتورية التتي تحتدل 

 محاكمة الرؤساا والوزراا في الدوم العردية 
عتترض أم لتتة عتتن محاكمتتا  جتتر  فتتي دوم  مختلفتتة، لتكتتون فقتتر  إلتتى ستتنعمد فتتي هتتذا ال

الدوم ومناا لبنان، يأن تحاكم كل وزير  أو متولي إدار  عامة عما يقترفل متن حافزا  ليقية 
ا تجتاه العتالمي هتو وستت ب  هتذه األم لتة أن جرا م أ ناا مياشترتل لماامتل أو يمناستبتاا  

عتتتدم اعفتتتاا المستتتؤوم متتتن الم تتتوم امتتتام القهتتتاا العتتتادي فتتتي المواهتتتيع الجرميتتتة الم بتتتتة 
م لة ترتييا  ألفيا يا  على أساك اسم الدولة التي جر  فياا هذه وسنرتل ب هذه األ  ل0دبو ا ق

 المحاكما  
 
 أثيوبيا:محاكمة الرؤساء والوزراء في -1

متن المستؤولين الستايقين بتامتة قتتل  09حوكم الر يك األ يودي السابق منغيستو هايلي و
شتتتخص متتتن مستتتؤولي العاتتتد األمبر تتتوري والمعارهتتتين فيمتتتا عتتترل يحملتتتة  9111نحتتو 

  ل9د0970و 0977لرعب األحمر التي استمر  بين عامي ا
 
 األردن: محاكمة الرؤساء والوزراء في -2

ل  للنظتر فتي ا تاتام التذي وجاتل النا تب محمتود  انتا  لجنة التحقيق النيابيتة التتي تشتكَّ
الخرايشتتة لتتر يك التتوزراا عبتتد التترؤول الروابتتتد  يمحاولتتة تلقتتي رشتتو  ماليتتة، إلتتى إعتتتبن 

  ل0دهذه ا تااما  لعدم كفاية األدلةبرااتل من 
                                                 

(1
 

 )
19/1/1008جر وة النهان تان   –لترتيــ  مسؤ ليــة الـمســؤ ل  90 : 90باانة منسى تفسيـــر الـمـادتيـ  

 

(1
 

)
 2/8/1999تان   -لنهانجر وة ا 
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 أسبانيا:  محاكمة الرؤساء والوزراء في-3

وجاتتت  المحكمتتتة العليتتتا فتتتي استتتيانيا  ب تتتة اتاامتتتا  إلتتتى وزيتتتر الداخليتتتة الستتتابق خوستتتيل 
 0907و 0902يتتتتاريونيغو التتتتذي كتتتتان مستتتتؤو   عتتتتن محاردتتتتة  تتتتوار الياستتتتا بتتتتين عتتتتامي 

ساا  استخدام األموام العامة وا رتياا  وتتعلق هذه ا تااما  يارتكاب عمليا  خ ف واا
  ل9ديمنظمة غام اإرهابية وتوجيل عملياتاا هد منظمة ايتا ا نفصالية

 
 إسرائيل: محاكمة الرؤساء والوزراء في-4

رغتتم كتتون استترا يل دولتتة قا متتة علتتى أرض  ليستت  لاتتا، أي أناتتا دولتتة غيتتر شتترعية وغيتتر 
، ألنتتل  المتتا أن األرض التتتي أقيمتت  ل2دنتتاا الدولتتة قانونيتتة لعتتدم مشتتروعية أحتتد أركتتان ب

 علياا الدولة مغتصية، فاذا كال  لينفي عن هذا الكيان صفة الدولة الشرعية  
إ  أن هذا الكيان اإسترا يلي، كتان أحترص متن ك يتر  متن التدوم األخترى، علتى محاستية 

ستترا يلية  وتتتتم هتتذه التتوزراا عنتتدما يرتكبتتون متتا يوجتتب محتتاكمتام وفتتق أحكتتام القتتوانين اإ
المحاكمتتة أمتتام القهتتاا العتتادي، فتتب يوجتتد فتتي إستترا يل قهتتاا ختتاص لمحاكمتتة التتوزراا، 
ولكن هناا منصب قتانوني هتو المستشتار القتانوني للحكومتة، التذي يتتولى مراقيتة أعمتام 
حالتام إلى القهاا فيما إذا  بت  تتور ام يارتكتاب  الحكومة ويملا سل ة اتاام الوزراا واا

ماتام يالمستشتار القتانوني للحكومتة يقتوم ودتعبيتر  عختر ، زا ي يعاقتب عليتل القتانون جرم ج
ومتن األم لتة  المدعي العام ويتولى التحقيق في القهايا التي يتورا فياتا رجتام السياستة 

 على محاكما   تعرَّض لاا وزراا في اسرا يل نذكر:
لتتة وزيتتر الداخليتتة اإستترا يلي أصتتدر  محكمتتة العتتدم اإستترا يلية العليتتا قتترارا  قهتتى ب قا-

ألف دو ر  211قي رشاوى يقيمة ارييل درعي  تاامل يقهية فساد ورشو ، حيث اتام بتل
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م التتوزير و ز وت يتر أوراق واستتتخداماا، واختتتبك أمتتوام عامتتة  وعلتتى أ تتر صتتدور القتترار قتتدَّ
  ل0ددرعي استقالتل إلى ر يك حكومتل اسحق رابين

واب وزيتتتر الداخليتتتة زعتتتيم حتتتزب شتتتاك التتتديني المتشتتتدد ويعتتتد انتاتتتاا الشتتتر ة متتتن استتتتج
، وجتتتتتل 04/9/0990الحاختتتتام ارييتتتتل درعتتتتتي، ويعتتتتد األدلتتتتتة الدامغتتتتة التتتتتي جمعتاتتتتتا منتتتتذ

المستشار القانوني السابق للحكومة يوسي حاريش ا تاام لوزير الداخليتة بتلقتي الرشتاوى 
ساا  األمانة والتورا في قهايا الفساد واستخدام مبلغ  ألتف دو ر خاصتة  211والغش واا

يمنظما  دينية ألغراض شخصية، فهب  عتن تحويتل أمتوام عامتة إلتى مؤسستا  دينيتة 
 بت  المحكمتة العليتا فتي استرا يل الحكتم الصتادر عتن محكمتة البدايتة    مَّ ل9دتايعة لحزدل

التتذي قهتتى ب دانتتة وزيتتر الداخليتتة الستتابق الحاختتام ارييتتل درعتتي بتتتام الفستتاد وا ختتتبك 
   ل2دم النفوذ، ولكن خفف  العقوية لسنة سجنواستغب

وجا  النيايتة العامتة اإسترا يلية إلتى وزيتر العتدم الستابق يتاكول ني متان تامتة اإد ا -
يشااد  كاذية أمام المحكمة العليا، وذلا فتي معترض محاكمتة وزيتر عختر متتام يالفستاد  

ا يلية تحقيقتا  فتي هتذه وقد استقام يتاكول ني متان متن مصتيل عنتدما فتحت  الشتر ة اإستر 
  ل4دالقهية

مليتتتون دو ر متتتن  00,0أجتتتر  الشتتتر ة ا ستتترا يلية تحقيقاتاتتتا فتتتي فهتتتيحة استتتتخدام -
األموام المخصصة لنقاية العمام اإسرا يليين العامة"الاستدرو " يصور  غير مشروعة،  
وذلتتتا متتتن أجتتتل تمويتتتل الحمتتتب  ا نتخابيتتتة ألعهتتتاا فتتتي حتتتزب العمتتتل فتتتي انتخايتتتا  

  ل2دنقاية  ومن بين األشخاص الذين شملام التحقيق وزير ا تصا   يسرا يل كيسارال
وجا  الشر ة ا سرا يلية توصية  إلى القهاا يمبحقة ر يك الوزراا بنيامين نتنياهو -

يار أون مستشارا   -بتامة استغبم النفوذ والتزوير في قهية تعيين المحامي روني
،  م عاد واستقام في ذا  0997انون ال اني من العامقانونيا  للحكومة في شار ك
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الشار، كما أوص  يمياشر  مبحقا  قها ية في حق وزير العدم تساهي هانغبي 
  إ  ل0دوالمدير العام لر اسة مجلك الوزراا أفيغدور ليبرمان والنا ب الحاخام أرييل درعي

لتام إلى ر يك الوزراا أن النياية العامة خالف  توصية الشر ة ورفه  توجيل هذه ا
ووزير العدم لعدم كفاية األدلة، واكتف  بتوجيل تامة الغش وا بتزاز إلى زعيم حزب 

  ل9دأون -شاك الديني النا ب الحاخام أرييل درعي الذي هغف على الحكومة لتعيين يار
استجود  الشر ة ا سرا يلية وزير العمل والرفاه ا جتماعي وفي هذه القهية أيها  

وكان المحققون يرغبون يمعرفة لماذا  اي" ووزير الداخلية "إيلي صويصا"،يلي إيش"إ
اللذين ينتميان إلى حزب شاك الديني المتشدد لمصلحة تعيين  نصول  هذين الوزيري

  ل2دأون -يار
يعد التحقيقا  التي أجرتاا الشر ة اإسرا يلية مع ر يك الوزراا بنيامين نتنياهو بتامة -

تيبا علتتى ممتلكتتا  عامتتة، قتترر المتتدعي العتتام اإستترا يلي وقتتف مبحقتتتل الفستتاد وا ستت
   ل4دلعدم كفاية األدلة

واجتتتل التتتر يك ا ستتترا يلي عتتتازار وايزمتتتان هتتتغو ا  متتتن ال يقتتتة السياستتتية لحملتتتل علتتتى -
ا ستتتقالة يعتتد كشتتف تلقيتتل هيتتا  ماليتتة متتن رجتتل األعمتتام الفرنستتي ادوار ساورستتي بتتين 

كل تحتتتويب  شتتتارية إلتتتى الحستتتايا  الشخصتتتية للتتتر يك علتتتى شتتت 0992و 0909عتتتامي
ياشر  وحد  مكافحة ا حتيام المالي في الشر ة ومصتلحة الهترا ب   ل2دوزوجتل وابنتل

التحقيق الجنا ي مع التر يك ا سترا يلي، حتوم تور تل فتي مستا ل فستاد وتاترب متن دفتع 
إ  أن التتر يك  الهتترا ب فتتي إ تتار عبقتتتل متتع رجتتل األعمتتام الفرنستتي ادوار ساورستتي 

اإستتترا يلي رفتتتض فتتتي حتتتديث موجتتتل إلتتتى شتتتعيل ا ستتتتقالة متتتن منصتتتيل علتتتى أ تتتر هتتتذه 
ذا اقترفت  خ تأ  فقتد فعلتتل يحستن نيتة  علَّتق وزيتر  التحقيقا ، وقام   أنتوي ا ستتقالة، واا

البناا واإسكان على قرار الر يك يعدم ا ستقالة، يأنل قرار مخيل ب لامام، ألنتل إذا أقتام 
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ستشتار القتانوني للحكومتتة دعتوى قهتتا ية علتى التتر يك، فعلتى األخيتتر أن يتوقتف عتتن الم
  ل0دالعمل

استتحود  وحتتد  مكافحتة الفستتاد فتي الشتتر ة ا سترا يلية ر تتيك التوزراا الستتابق وزوجتتتل -
م  إلى ر يك الوزراا واعتبر  ملكا  للدولة   ل9دسار ، على خلفية احتفاظاما بادايا قدل 

فتحتتت  الشتتتر ة ا ستتترا يلية تحقيقتتتا  فتتتي تمويتتتل الحملتتتة ا نتخابيتتتة  97/0/9111بتتتتاريخ-
لتتتر يك التتتوزراا ا ستتترا يلي الستتتابق أياتتتود يتتتاراا ويعتتتض األحتتتزاب اإستتترا يلية األختتترى  
وجتتاا  هتتذه الخ تتو  عقتتب صتتدور تقريتتر مراقتتب الدولتتة دوظيفتتة مما لتتة لوظيفتتة ديتتوان 

مليتتتون دو ر   نتااكاتتتا  2,9بلتتتغ المحاستتتية فتتتي لبنتتتانل بتغتتتريم   حتتتة استتترا يل واحتتتد  م
  وذلتتا 0999قتتانون تمويتتل األحتتزاب ختتبم ا نتخايتتا  التتتي جتتر  فتتي أيتتار متتن العتتام 

يسبب أن المساهما  التي دفع  إلى ا تبل ياراا في صور  غير قانونية وأنل إذا كتان 
لمرشتح ياراا أمر مناصريل يالتقيد يالقانون في جمع التبرعا ، ف ن ذلتا   يكفتي لمتنح ا

لمنصتتتب ر تتتيك التتتوزراا حتتتق التتتتملص متتتن واجيتتتل يا كتفتتتاا ب ع تتتاا تعليمتتتا  يتتتاحترام 
القتتانون، بتتل إن عليتتل علتتى العكتتك متتن ذلتتا أن يظاتتر اهتمامتتل يمتتا يجتتري علتتى األرض 

  ل2دللعمل على نحو  يهمن أن يكون لتعليماتل مفعولاا
 0994لقيل بتين عتامي  حق القهاا اإسرا يلي وزير العدم السابق تساحي هانغبي لت-
رشاوى من  ب ة شركا  نف ية بواس ة منظمة   تيغي الردح لمكافحة حوادث  0990و

الستتير كتتان يتتتولى ر استتتاا، وحتتاوم فتتي مقابتتل ذلتتا تمريتتر قتتانون يهتتمن امتيتتازا  هتتذه 
  ل4دالشركا 

فتي  تبث  عن وزير النقل اسحاق مردخاي المتامسحب الكنيس  الحصانة البرلمانية  -
موظفتة فتي وزار  النقتل يتالتحرش الجنستي باتا،  تم  يعتد أن اتامتتلايا تحترش جنستي  قه

  ل2دتيعتاا امرأتان أخريان وجاتا إليل تاما  مشايل
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 أسوج محاكمة الرؤساء والوزراء في-5

قتتدم  نا يتتة ر تتيك وزراا أستتوج منتتى ستتاهلين استتتقالتاا يستتبب استتتخداماا ي اقتتة ا تمتتان 
ة، كما أناا استخدم  سيار  استأجرتاا الحكومة في رحلة حكومية لشراا أغراض شخصي

خاصتة  وعلتى الترغم متن أناتا ستدد  قيمتتة األغتراض قبتل نشتر الصتحيفة هتذه األخيتتار، 
إ  أن ذلتتتا لتتتم يشتتتفع لاتتتا لتتتدى النتتتاخبين وقتتترر المتتتدعي العتتتام فتتتتح تحقيتتتق جنتتتا ي فتتتي 

لر يستة التوزراا، حيتث   وأدى هتذا ا تاتام إلتى القهتاا علتى المستتقبل السياستي ل0داألمتر
أعلن  في بيان  صحفي أناا تنازل  عن ترشيح نفساا لمنصب ر يك الحزب ا جتماعي 

  ل9دالديمقرا ي وتاليا  منصب ر يك الوزراا
 
 األكوادور:  محاكمة الرؤساء والوزراء في-6

أصتتتدر ر تتتيك المحكمتتتة العليتتتا متتتذكر  توقيتتتف يحتتتق التتتر يك األكتتتوادوري الستتتابق جميتتتل 
زيتر  المتتام الستايقة لوتشتيا ارميتتوك بتامتة ستوا إدار  األمتتوام العامتة وانتاتتاا معتوض، وو 

الدستور، وذلا يسبب أمرهما بتجميد ودا تع مصترفية فتي الوقت  التذي شتاد  فيتل التيبد 
  ل2دواحتجاجا   انكماشا  اقتصاديا  حادا  وهبو ا  شديدا  في قيمة العملة المحلية واهردا

 
 
 
 المانيا: وزراء فيمحاكمة الرؤساء وال-7

م ل المستشار األلماني هلم  كوم أمام لجنة تحقيق برلمانية المسما  لجنتة المراقيتة فتي 
البوندستتتتاغ لستتتؤالل عتتتن مصتتتادر األمتتتوام والتبرعتتتا  التتتتي أودعتتت  حستتتايا  ستتترية فتتتي 
سويستتترا وليشتنشتتتتاين ياستتتم الحتتتزب التتتديمقرا ي المستتتيحي عنتتتدما كتتتان كتتتوم ر يستتتا  لتتتل  

                                                 
(1

 
)

 11/11/1992تان   -لنهانجر وة ا 
(1

 
)

 19/10/1992تان   -لنهانجر وة ا 
(3

 
)

 10/9/1000تان   -نهانجر وة ال 



196 

 

تااما  حوم صتفقة شتراا شتركة التنفف الفرنستية "ألتف اكتتين" التتي تملكاتا وتدور هذه ا 
اناالت  ألمانيتا الشترقية -الدولة الفرنستية، لمصتفا  التنفف األلمانيتة لونتا فتي و يتة سكستونيا

ل  كلاا إلى  21مليون مارا  ودفع  شركة ألف اكتين مبلغ  22يقيمة  مليون مارا حول 
مويتتتل حملتتتة هلمتتت  كتتتوم ا نتخابيتتتة  حي، متتتن أجتتتل تخزينتتتة الحتتتزب التتتديمقرا ي المستتتي

أدرجتتت  هتتتذه القهتتتية أيهتتتا  علتتتى جتتتدوم أعمتتتام لجنتتتة التحقيتتتق البرلمانيتتتة فتتتي ا تحتتتاد 
األورودتتي، وذلتتا متتن أجتتل التحقيتتق فتتي فهتتا ح تلقتتي المستشتتار األلمتتاني الستتابق علتتى 

بتتين متتدى ستتنوا  أمتتوا   غيتتر مشتتروعة حتتين كتتان يتترأك الحتتزب التتديمقرا ي المستتيحي 
، وتتناوم هتذه التحقيقتا  أيهتا  الظترول التتي اشتتر  فياتا شتركة 0990و 0972عامي

موافقة فرانسوا ميتران وهلمو  كوم مصفا  النفف "لونا" القديمة وأبدل  ي 0999ألف عام 
  ل0ديأخرى حدي ة جدا  

متن  كبيتر   جتزا  ، أ احت  بمستشار األلماني هلم  كوم إلتى فهتيحة ماليتةالض تعرَّ كما 
يعيتتد عتتن و اشتتتار يأنتتل نظيتتف الكتتف، يعتتد أن  م،لعتل التتتي لمعتت  فتتي أورويتتا والعتتاستتم

الرشتتو  والفستتاد وخرقتتل للقتتوانين الماليتتة المرعيتتة اإجتتراا،  إلتتى حتتد أنتتل  تترد وزيتترين علتتى 
األقل من حكوماتل األخير ، ألن أحدهما وهو من الحزب الديمقرا ي المسيحي، قد شغَّل 

اتتا متتن خزينتة الدولتتة، وأن ال تتاني قتتد استتتغل مركتتزه لمستتاعد  خادمتة فتتي منزلتتل ودفتتع أجرت
 قرييل في الحصوم على مناقصة عمومية 

كتتوم ياختبستتل أمتتوام متتن الحستتايا  الستترية التتتي  ة إلتتى هيلمتت تامتتتوجيتتل ال رغتتم عتتدمو 
حتوم إمكتان قيهتل رشتاوى كتان كان يتصرل باتا، إ  أن ا تاتام األساستي الموجتل إليتل 

  لمصلحة حزدل، فره  عليل اتخاذ قترارا  محتدد  لمصتلحة هتذه مالية على شكل هيا
الدولتة أو تلتا أو لمصتتلحة هتذه الشتركة أو تلتتا  وستيكون فتي كتتل األحتوام متن الصتتعب 
معرفة كافة الايا  والتبرعا  التتي دخلت  الحستايا  الستود، ألن التحقيقتا  التتي تجتري 

أغلتتتق أو   يحتتتوي أي  حستتتايا  وأن يعهتتتاا 91بتتتدأ  تشتتتير إلتتتى أن عتتتددها يصتتتل إلتتتى 
كوم يشد  مسألة ارتشا ل أو خهتوع قراراتتل الحكوميتة لتتأ ير الجاتا  مانحتة  نفىميالغ  
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التبرعا  الكبير ، التي تدفع للحزب، إ  أنل اعترل علنتا  يعتد هتغف قيتاد  الحتزب عليتل، 
 يأنتتل أقتتام شتتيكة حستتايا  ستترية دون علتتم القيتتاد ، وأنتتل يتحمتتل المستتؤولية السياستتية عتتن
األخ تتتاا التتتتي ارتكبتتت   علتتتى اعتيتتتار أنتتتل انتاتتتا األخبقيتتتة السياستتتية وقتتتانون األحتتتزاب 
يصتتور  لتتم تعاتتدها ألمانيتتا متتن قبتتل  وأن هتتذه الفهتتيحة تتتؤدي وفقتتا  لقتتانون األحتتزاب إلتتى 

متتوام اإفتتبك المتتالي للحتتزب، حيتتث ستتيتوجب عليتتل أن يعيتتد للبرلمتتان ا تحتتادي كتتل األ
مان تيعتا  لقتانون األحتزاب باتدل المحافظتة علتى استتقبليتاا التي قيهاا من موازنة البرل

السياسية، إهافة إلى دفع غراما  تصل إلى  ب ة أهعال ما تلقاه الحزب من تبرعا  
فتتي الحستتايا  الستترية  متتن هنتتا كانتت  رؤيتتة قيتتاد  الحتتزب هتتي فتتي  هتترور  تحمتتل كتتوم 

مقعده في البرلمتان ا تحتادي المسؤولية عبر ا ستقالة من الر اسة الفخرية للحزب، ومن 
    ل0دوا بتعاد عن المسرو السياسي

 
محكمة برلين عخر ر يك شيوعي في ألمانيا الشرقية  قهية  ال ة في ألمانيا، وفياا أدان 

ايغتتون كتترنتك بتامتتة القتتتل العمتتد فتتي قهتتية مقتتتل متتوا نين ألمتتان حتتاولوا تستتلق جتتدار 
  لتتتبجن ستتت  ستتتنوا  ونصتتف الستتتنة  و بتترلين للفتتترار إلتتتى الغتترب  وحكمتتت  عليتتتل يالستت

أشتتتخاص  قهتتتوا   0ستتتنة لمستتتؤوليتل عتتتن مقتتتتل  00اإدعتتتاا الستتتجن للتتتر يك الشتتتيوعي 
عامتا  متن  40أ ناا محاولتام الفرار  من خبم جدار بترلين دوقتد بلتغ عتدد القتلتى ختبم 

شخصا  في محاو   الفرار متن بترلين الشترقية إلتى بترلين الغرديتةل  900الحكم الشيوعي 
وكانتت  المحكمتتة الدستتتتورية العليتتا فتتي ألمانيتتتا قتتد أتاحتت  محاكمتتتة المستتؤولين األلمتتتان   

الشتترقيين فتتي ألمانيتتا الموحتتد ، معتبتتر  أن أوامتتر الزعمتتاا األلمتتان يتتا بق النتتار متتن أجتتل 
  ل9دالقتل على الحدود تخالف القوانين الدولية المتعلقة يحقوق اإنسان

 
 ندونيسيا: ا محاكمة الرؤساء والوزراء في-8
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 19/11/1999تان  جر وة النهان  -المستاان األلماني في دائرة الفساد -الو  ، اسكنون
(1

 
 )
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مليتتون  270خهتتع التتر يك األندونيستتي الستتابق ستتوهارتو للمحاكمتتة بتامتتة اختتتبك مبلتتغ
دو ر متتن األمتتوام العامتتة عبتتر مؤسستتا  خيريتتة لحستتاب أصتتدقا ل وأفتتراد عا لتتتل  وذلتتا 

، إ  أن ستتوا حالتتتل 0990وحتتتى العتتام  0900أ نتتاا فتتتر  حكمتتل التتتي امتتتد  متتن العتتام
صتابتل يصتعوية الن تق حتام دون إصتتدار الصتحية يستبب تقدمتل الستن  وفقدانتل التتذاكر  واا

  ل0دحكم  ب دانتل
 
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محاكمة الرؤساء والوزراء في-9

أصتتدر  محكمتتة رجتتام التتدين حكمتتا  يستتجن وزيتتر الداخليتتة الستتابق عبتتدهللا نتتوري خمتتك 
  ل9د سنوا  بتامة بث دعاية معادية لإلسبم

 
 ايطاليا:  ساء والوزراء فيمحاكمة الرؤ -11

علتتى ختتيف هتتع القهتتاا يتتده و تعتبتتر إي اليتتا النمتتوذج الم تتالي فتتي محاكمتتة التتوزراا، فقتتد 
تويا   اناار  عروش وتزعزع  إلى أعلى المس يل صعودا  إلى أن وصل الفساد وأمسا

: بتينتتو كراكستتي، متتن اهتتم الزعمتتاا ا شتتتراكيين ا وروديتتين، ور تتيك حكومتتة اردتتع أختترى 
متتن العدالتتة ا ي اليتتة يعتتدما صتتدر  يحقتتل خوفتتا  تتتونك هتترب إلتتى  تتاع ق  دون انستتنوا

متتن تلقتتي رشتتاوي  مختلفتتة   بتتتام   ، ب تتة احكتتام يالستتجن مجموعاتتا خمستتة وعشتترون ستتنة
 ا راا غير مشروع ومخالفة القانون الرسمي لتمويل ا حزاب  و 

لحكومتة ا ي اليتة ستيع جوليو اندريوتي الذي عاصر الحرب اليتارد  منتذ بتدايتاا وتتراك ا
مرا  وقاد الدبلوماسية ا ي الية مرا  عد ، خهع للمحاكمة بتامتة اقامتة العبقتا  متع 

 عصايا  المافيا 
الفستتاد كتتتان معشعشتتتا  فتتتي قمتتة الاتتترم نتتتزو  حتتت  ا  تترال: سياستتتيين احتتتزاب مؤسستتتا  
حكوميتتة مؤسستتا  عامتتة مؤسستتا  صتتناعية وتجاريتتة ورجتتام اعمتتام  ستتقوا الزعامتتا  

دى التتى انايتتار احزاباتتا التتتي ذابتت  كتتذويان التت لج تحتت  الشتتمك  الحتتزب التتديموقرا ي ا
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يتتتا اك تتتر متتتن اردعتتتين ستتتنة دون انق تتتاع اختفتتتى متتتن الحيتتتا  المستتتيحي التتتذي حكتتتم اي ال
 السياسية 

ال قم السياستي القتديم التذي حكتم  لتي قام باا قها  ميبنوحملة ا يادي النظيفة اعرَّ  
يتب ومتارك عمليتة احتتبم للدولتة ومؤسستاتاا جتاعب  متن الرشتو  عشرا  الستنين دون رق

وستتنعرض فتتي   ل0دوالمحستودية قاعتتد  متيعتتة علتتى اعلتتى المستتويا  وفتتي كتتل المجتتا   
 :مسار المحاكما  في إي اليانماذج عن أم لة 

على ر يك الوزراا رومانو بترودي بتامتة ستوا استتعمام  اإي اليةادع  النياية العامة -
تل عندما كان ر يسا  للمؤسسة العامتة إعتاد  اإعمتار الصتناعي، حيتث استتخدم صبحيا

  ل9دنفوذه لصالح رجل األعمام كارلو سافيريو  ميراندا
اعتقل  الشر ة اإي الية وزير الداخلية السابق ان ونيو جافا بتامة  0/0/0992بتاريخ-

يتتتون ليتتتر اي تتتاليل مل 211ا بتتتتزاز فتتتي قهتتتية فستتتاد مزعومتتتة وذلتتتا عبتتتر قيهتتتل مبلتتتغد
للموافقتتتة علتتتى عقتتتد بنتتتاا مستشتتتفى فتتتي من قتتتة نتتتابولي، أ نتتتاا توليتتتل ماتتتام وزار  الداخليتتتة 

  ل2د0900-0990
صو  مجلك الشيوخ اإي الي يأك رية ساحقة على رفع الحصانة النيابية عن عهتو - 

المجلتتتك ر تتتتيك التتتوزراا اإي تتتتالي الستتتتابق جوليتتتو انتتتتدريوتي، ويتتتتتيح هتتتذا اإجتتتتراا أمتتتتام 
المتتدعين العتتتامين استتتتكمام التحقيقتتتا  متتتع انتتدريوتي المتتتتام ياإنهتتتمام إلتتتى مجموعتتتا  

  ل4دارهابية وا شتراا في أعمام ذا   ايع  مافياوي 
بدأ التحقيق القها ي مع ر يك الوزراا السابق جوليو اندريوتي بتامتة  0992وفي العام 

  وأعيتتد فتتتح هتتذا 0979عتتامفي مينتتو بيكتتوريللي فتتي الالتوا تتؤ فتتي عمليتتة اغتيتتام الصتتحا
سنة علتى أ تر إفتاد  عهتو المافيتا التا تب توماستو بوستيتا أن  09الملف يعد إغبقل مد  

المافيتتا قتلتت  الصتتحافي خدمتتة ألنتتدريوتي التتذي كتتان يستتتعد لنشتتر معلومتتا  تشتتير إلتتى 
مبيتتتين دو ر متتتن حستتتاب المؤسستتتة العامتتتة ايتالكتتتتاك  0ستتتحب ميتتتالغ هتتتخمة تتتتوازي 
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وجاتتت    ل0داب الحتتتزب التتتديمقرا ي المستتتيحي التتتذي يتزعمتتتل انتتتدريوتيوتحويلتتتل إلتتتى حستتت
يقتتل الصتحافي مينتو  0979انتدريوتي تامتة إصتدار األمتر فتي العتام إلتىمحكمة بيروجا 

  ل2دمع المافيا ؤ  هذا إهافة  إلى محاكمتل بتامة التوا ل9دبيكوريللي
سبيني، في قهية ارتكايتل وجل القهاا اإي الي ا تاام الرسمي إلى وزير البي ة فالدو -

  ل4دن وكيب  اوزار  الخارجيةامخالفا  في ما يتعلق يالمعونا  اإي الية  ألليانيا عندما ك
م تتتل ر تتتيك التتتوزراا اإي تتتالي الستتتابق ستتتيلفيو برلستتتكوني أمتتتام المحكمتتتة بتامتتتة دفتتتع  -

ألتف دو ر إلتى مفتشتي الهترا ب لخفتض الهترا ب المستتحقة علتى  911رشاوى قيمتاتا 
  كما وجات  إلتى برلستكوني ل2د0990و 0909جموعتل المالية فينينفس  ما بين عاميم

مليتون دو ر ي ريقتة غيتر مشتروعة متن  0,4اتااما  أخرى متعلقة بتحويلل مبلتغ يتوازي 
مجموعة فينينفس  إلى الحتزب ا شتتراكي التذي كتان يتزعمتل كراكستي عنتدما كتان ر يستا  

م ر تتيك 9112وفتتي شتتار نيستتان متتن العتتام  ل0د0907و 0904للتتوزراا بتتين عتتامي  ، قتتدَّ
استتتتتقالة حكومتتتتتل، علتتتتى خلفيتتتتة القهتتتتية القديمتتتتة  ستتتتيلفيو برلستتتتكونيالتتتتوزراا ا ي تتتتالي 

والمتعلقتتة يتتالتارب متتن دفتتع الهتترا ب فتتي المجموعتتة اإعبميتتة التتتي كتتان يرأستتاا  فقتتد 
كوني  لتتب متتدعي عتتام مدينتتة متتيبن متتن القهتتاا اإي تتالي توجيتتل اتاامتتا  إلتتى برلوستت

شخصتتتا غيتتتره بتتتتام تتعلتتتق يالتبعتتتب يالهتتترا ب وا ختتتتبك، وذلتتتا إناتتتاا أردتتتع  09و
ستتنوا  متتن التحقيتتق فتتي قهتتية ا مبرا وريتتة اإعبميتتة التتتي يمتلكاتتا  ويقتتوم المتتدعي 
العام ان مؤسسة برلوستكوني ا عبميتة اشتتر  حقوقتا  حصترية لبتث أفتبم أميركيتة العتام 

متتة الصتتفقة كانتت  أعلتتى يك يتتر لمتتا أعلتتن وذلتتا يغتترض ، وتبتتين فتتي متتا يعتتد ان قي0999
إ  ان برلوستتتكوني نفتتتى هتتتذه ا تاامتتتا   وقتتتام محاميتتتل ان موكلتتتل  تخفتتتيض الهتتتريية  
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، وذلتا قبتل أن تجتري الوقتا ع 0992استقام من إدار  ا مبرا ورية ا عبميتة منتذ العتام 
  ل0دمحل التحقيق

 
ستنة  04الستجن يلي السابق بتينو كراكستي أدان القهاا اإي الي ر يك الوزراا اإي ا-

يعتتد اتاامتتل بتلقتتي الرشتتاوى فتتي صتتفقة بنتتاا متتترو ميبنتتو وتمويلتتل يصتتور  غيتتر مشتتروعة 
ألحزاب سياسية كان  متور ة في فهتيحة فستاد كبيتر  أهترَّ  يتالحرك السياستي القتديم 

في عن عمر  ،  وتو ل9د0994أوا ل التسعينا ، وقبل الحكم عليل، فرَّ إلى تونك في العام
  ل2د عاما   02يناهز

 072حجتتب مجلتتك الشتتيوخ اإي تتالي ال قتتة عتتن وزيتتر العتتدم فيليبتتو متتانكوزو يغالبيتتة -
عهوا  عن التصوي   وجاا قرار حجب ال قتة علتى  01أصوا  وامتناع  2صوتا  مقابل 

لتحقيتتق فتتي قهتتايا مكافحتتة الفستتاد  خلفيتتة اتختتاذه إجتترااا  يحتتق القهتتا  التتذين يتولتتون ا
م ي عتتتتن  أمتتتتام رفتتت ض وزيتتتتر العتتتتدم ا ستتتتتقالة استتتتتجاية إجتتتتراا حجتتتب ال قتتتتة عنتتتتل، وتقتتتتدَّ

المحكمتتتة الدستتتتورية مستتتتندا  إلتتتى أنتتتل   يعتتتود للستتتل ة التشتتتريعية أن تحجتتتب ال قتتتة عتتتن 
  ل4دعهو  في الحكومة من غير أن تسقف الحكومة كلاا

لستتتابق جيتتتاني دي قهتتت  محكمتتتة البندقيتتتة الجزا يتتتة ب دانتتتة وزيتتتر الخارجيتتتة اإي تتتالي ا-
 209األحزاب وقبولل رشاوى يقيمة  نميكيليك، يالسجن أردع سنوا  بتامة انتااكل قواني

ألتتف دو ر متتن شتتركا  بنتتاا  لتستتايل حصتتولاا علتتى عقتتود فتتي مشتتروع شتتق  ريتتق فتتي 
يتتن فتتي هتتذه القهتتية ايهتتا  وزيتتر النقتتل الستتابق كتتارلو برنينتتي التتذي حكتتم دإقلتتيم فنيتتتو  وأ

  ل2دث سنوا  ونصفعليل يالسجن  ب
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اتام  ر يسة الوزراا الياكستانية السايقة "بنازير بوتو" الر يك  "فاروق احمد خان -
ليغاري" أمام محكمة جنايا  كراتشي بتدبير مقتل شقيقاا "مير مرتهى بوتو" في أيلوم 

 ل0د0990
ع ر يستة التوزراا الياكستتانية بنتازير بوتتو بنتاا  علتى فتح  الشر ة الياكستانية تحقيقا  م-

الشتتكوى التتتي تقتتتدم  باتتا حركتتة "ماتتتاجر قتتومي" وتتاماتتتا يقتتتل ا نتتين متتتن أقتتارب زعتتتيم 
الشتتكوى أيهتتا  وزيتتر الداخليتتة فتتي فتتي اتامتت  و ، 0992الحركتتة ال تتال حستتين فتتي العتتام

تو وشركا اا عمدوا حكومة بوتو عبدهللا يايار ومسؤولين عخرين، وجاا في الشكوى أن بو 
وتعتذيباما  0992إلى خ تف الهتحيتين فتي كراتشتي كبترى متدن الستند فتي كتانون األوم

   ل9دوقتلاما
واجتتتل ر تتتيك التتتوزراا الياكستتتتاني نتتتواز شتتتريف دأ نتتتاا توليتتتل منصتتتيل ولتتتيك يعتتتد عزلتتتلل -
محاكمتتة أمتتام المحكمتتة العليتتا بتامتتة ازدراا القهتتاا، علتتى خلفيتتة نتتزاع نشتتب بينتتل ودتتين ال
م ر تتيك التوزراا اعتتتذاره ر   تيك المحكمتة العليتتا حتوم تعيتتين قهتا  فتتي هتذه المحكمتتة، وقتدَّ

إلى المحكمة العليا، إ  أن ر يك المحكمة أصرَّ علتى متايعتة القهتية معتبترا  أن الاتدل 
   ل2د من هذه الدعوى هو الحفاظ على استقبلية المحكمة وقدسيتاا

تتتتذها برو - يتتتتز مشتتتترل والتتتتتي انتاتتتت  يعتتتتزم ر تتتتيك التتتتوزراا يعتتتتد ال تتتتور  البيهتتتتاا التتتتتي نفَّ
الياكستاني نواز شتريف أديتن هتذا األخيتر أمتام القهتاا الياكستتاني بجترم الخيانتة والتتآمر 

ودتر روستتتية والتقتتاعك عتتتن ذكتتتر قيمتتتة األمتتوام التتتتي أنفقاتتتا متتتن أجتتل شتتتراا  تتتا ر  هليكتتت
ستنة،  04  صدر عليل الحكم يالستجن متع األشتغام الشتاقة متد   0992الصنع في العام

  إ  أن تستتوية سياستتية بتتين الحتتاكم ل4دستتنة 90ومنتتع متتن ممارستتة العمتتل السياستتي متتد 
العسكري لياكستان برويز مشرل والمملكة العردية السعودية تمَّ إ بق سراو نواز شريف 
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ونفيتتل إلتتى الستتعودية مقابتتل تعاتتد هتتذه األخيتتر  يعتتدم الستتماو لنتتواز شتتريف يممارستتة أي 
  ل0دي  وام فتر  مكو ل في المملكة العردية السعوديةعمل سياسي أو حزد

 
 بريطانيا محاكمة الرؤساء والوزراء في-12

لتامتتة تلقتتي أمتتوام متتن ستتعوديين لقتتاا  0992تعتترَّض وزيتتر التتدفاع البري تتاني فتتي العتتام 
تتتأمين اليغايتتتا لاتتتم، كمتتتا اتاتتتم يمحاولتتتتل ترتيتتب مبيعتتتا  ستتتبو للعتتتراق فتتتي ذرو  الحتتترب 

م وزير الدفاع استقالتل وأقام دعوى قدو وذم على العراقية اإير  انية،  ويسبب هذه التام قدَّ
ولكنتتل عتتاد صتتحيفة الغارديتتان ومح تتة التلفزيتتون غرانتتادا اللتتتين ستتاقتا هتتذه التتتام هتتده، 

  ل9د وتراجع عن هذه الدعوى 
 

 بلجيكا: محاكمة الرؤساء والوزراء في-13
لتتي كتتبَّك للمحاكمتتة بتامتتة تلقتتي رشتتاوى تعتترَّض األمتتين العتتام لحلتتف شتتمام األ لستتي وي

، وتتدور التامتة حتوم 0900عندما كان وزيرا  لإلقتصتاد فتي الحكومتة البلجيكيتة فتي العتام
مليون دو ر على هتامش العقتد التذي وقعتتل الحكومتة البلجيكيتة  0,0تلقيل رشاوى قيمتاا 

لتحقيق البرلمانية مليون دو ر  أوص  لجنة ا 992لشراا  ا را  هليكودتر إي الية يقيمة
  ويعتتد أن أجتتاز ل2دالبلجيكيتتة ب حالتتتل إلتتى القهتتاا والتحقيتتق معتتل فتتي هتتذه التتتام يالفستتاد

م استتتقالتل متتتن األمانتتة العامتتتة  البرلمتتان البلجيكتتي توجيتتتل ا تاامتتا  لكتتتبك يالفستتاد، قتتتدَّ
  ل4دلحلف شمام األ لسي

 
 بنغالدش: محاكمة الرؤساء والوزراء في-14

التوزراا الستايقة خالتد  هتياا ووزيتر  ةر يستإلتى ة الفساد فتي بتنغبدش وجل مكتب مكافح
المتام الستابق ستيف التترحمن ووزيتر ال يتران الستتابق عبتد المنتان تامتتة تحقيتق إ تراا غيتتر 
                                                 

(1
 

)
 131/11/1000تان   -جر وة النهان 

(1
 

)
 11/9/1999تان   -جر وة النهان 

(3
 

)
 19/10/1999تان   -لنهانجر وة ا 

(8
 

)
 11/10/1992تان   -لنهانجر وة ا 
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مليون دو ر أميركي وذلا في صتفقة شتراا  تا رتي ركتاب  2حوالي  شروع بلغ  قيمتلم
في داكا أفرج  عن المتامتين ال ب تة    إ  أن محكمة الجنايا 0992ايرداص في العام

  ل0ددو ر أميركي 0021لقاا دفع كفالة مالية يسي ة بلغ  قيمتاا حوالي 
قهتت  محكمتتة خاصتتة فتتي بتتنغبدش يستجن التتر يك المخلتتوع حستتين دمحم ارشتتاد متتد  كمتا 

ستتاا  استتتعمام الستتل ة وهتتلوعل فتتي فهتتيحة شتتراا   291 تتبث ستتنوا  بتامتتة الفستتاد واا
    ل9د0900شر وحدا  لتنقية المياه من اليايان في العام قارب انقاذ وع

 
 بولونيا محاكمة الرؤساء والوزراء في-15

ردَّ  المحكمتتتة اإقليميتتتة فتتتي غدانستتتا التتتدعوى الموجتتتة هتتتدَّ التتتر يك البولتتتوني الستتتابق 
ل، لقمعتتل إهتترايا  عمتتام 0909فويستتيتش ياروزلستتكيدالذي أزيتتح عتتن الستتل ة فتتي العتتام

، حيتتث اتاتم يأنتتل عنتدما كتتان وزيترا  للتتدفاع أصتدر أوامتتره 0971العتامأحتواض الستفن فتتي 
 44إلى الجنود ب  بق النار على العمام في غدانسا ومدن أخترى ممتا أدى إلتى مقتتل 

صتتتاية أك تتتر متتتن ألتتتف بجتتتروو  عتتتا جتتتاا فتتتي الحكتتتم أن   صتتتبحية للمحكمتتتة فتتتي مب  واا
  ل2دخاصة مبحقة الرؤساا، حيث تدخل مبحقتام همن صبحية محكمة

 
 تركيا:  محاكمة الرؤساء والوزراء في-16
صادق  محكمة ا ست نال في أنقر  على قرار محكمة أمن الدولة في مدينة ديتار يكتر  -

يسجن ر يك الوزراا السابق  نجم الدين أردكان لمد  سنة واحتد    وذلتا يستبب -يقهي 
 يب لقاا خ اب تحريهت 92/9/0994قيام نجم الدين أردكان قبل ستة سنوا  أي بتاريخ

لشعب هد الدولتة وزرع بتذور العتداا القتومي بتين األكتراد واألتتراا، وا ستتازاا بخ تاب ل
 لمص فى كمام أتاتورا  
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)

 1/9/1000تان   -لنهانجر وة ا 
(1

 
)

 1/9/1992تان   -لنهانجر وة ا 
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)

 19/3/1999تان   -لنهانجر وة ا 
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تتم   ،ويستتبب هتتذا الحكتتم ع نجتتم التتدين أردكتتان  تتوام حياتتتل متتن ممارستتة العمتتل السياستتي، ن 
يالستتجن وفقتتا  متتن الدستتتور تمنتتع علتتى أي متتو ن تركتتي يحكتتم عليتتل  70ذلتتا أن المتتاد 

   ل0دمن قانون العقويا  من ممارسة النشاا السياسي إلى األبد 209للماد 
واجات  ر يستتة التوزراا التركتتي الستايقة تانستتو تشتتيلر، اتاامتا  يأناتتا عنتدما كانتت  متوليتتة -

، عمتتتد  إلتتتى جمتتتع  تتتروا  هتتتي وزوجاتتتا عتتتن  ريتتتق التبعتتتب 0992للستتتل ة فتتتي العتتتام
أ نتاا م تستايب  إلتى يعتض الشتركا  يقتدوتالحكوميتة، يعقود بيع المؤسستا  والشتركا  

وقتد إلتى الق تاع الختاص   "تيتداك"ل ملكية شركة توزيع كارداا تركيتا يحو تنفيذ مشروع ت
م باا حتزب الرفتاه اإستبمي متن أجتل تشتكيل  وافق مجلك النواب التركي على مذكر  تقدَّ

كتتذلا وافتتق مجلتتك النتتواب لجنتتة تحقيتتق فتتي هتتذه ا تاامتتا  الموجاتتة لتتت تانستتو تشتتيلر  و 
  ل9دعلى التحقيق مع وزير ال اقة السابق سيناسي التنير يالتامة ذاتاا

 
 
 

 تشيلي:   محاكمة الرؤساء والوزراء في-17
أقتتتام ذوو هتتتحايا الحكتتتم التتتديكتاتوري فتتتي تشتتتيلي دعتتتوى هتتتد التتتر يك  0990فتتتي العتتتام

ب  في عاده الذي استتمر السابق أوغوستو بينوتشيل  نتااكا  حقوق اإنسان التي ارتك
معارهتتا  سياستتيا   74وكتتذلا لمستتؤوليتل عتتن مقتتتل  0991وحتتتى العتتام  0972منتتذ العتتام

 0972على أيدي قافلة المو  وهي وحد  عسكرية جال  أنحاا تشتيلي فتي تشترين األوم
بينوتشتتتيل إلتتتى يعتتتد ا نقتتتبب التتتذي أ تتتاو التتتر يك ا شتتتتراكي ستتتيلفادور الينتتتدي وأوصتتتل 

محكمتتة ا ستتت نال يتتأن األعمتتام التتتي قامتت  باتتا قافلتتة المتتو  كانتت    قهتتالستتل ة  و 
تأتمر مياشر  يأوامر بينوتشيل يصفتل القا تد األعلتى للقتوا  المستلحة وللمجلتك العستكري 

 الحاكم 

                                                 
(1

 
)

 9/9/1000تان   -لمستقبلجر وة ا 
(1

 
)

 11/8/1999تان   -لنهانجر وة ا 
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جرَّد  المحكمة العليا في تشيلي بينوتشيل من الحصانة النيابية التي يتمتع باا منذ العام 
 لتب اليا  في مجلك الشيوخ التشيليني  وذلا بنتاا  علتى يصفتل عهوا  مدى الح 0990

 قاهي التحقيق في الدعاوى المقامة هد بينوتشيل   0/2/9111الذي قدمل بتاريخ
 9/2/9111أيتتام وأخلتتي ستتبيلل بتتتاريخ 212وكتتان بينوتشتتيل قتتد احتجتتز فتتي بري انيتتا متتد 

متتل فتتي الستتند يم ولتتل أمتتام عامتتا ل   يستتمح  02ألن وهتتعل الصتتحي يستتبب المتترض وتقد 
  ل0دالمحكمة

 
  جنوب افريقيا: محاكمة الرؤساء والوزراء في-18
أوقف  الستل ا  الحكوميتة وزيتر التدفاع الستابق متاغنوك متا ن وعشتر  هتياا عخترين -

 02علتى قتتل  90/0/0907للتحقيق معام في تامة تأليف فرقة اغتيا   أقدم  بتاريخ
وذلا من أجل الحد من تأ ير حزب المؤتمر  شخصا  من السود في اقليم كوازولو وناتام،

التتو ني األفريقتتي عنتتدما كتتان ر يستتل نلستتون مانتتديلب فتتي الستتجن، ويعتتد التحقيتتق أ لتتق 
  إ  أن المحكمتة العليتا بترأ  متا ن متن هتذه التتتام، ل9دستراو الموقتوفين لقتاا كفالتة ماليتة

  ل2دلعدم  بو  أي من عناصر الجريمة
-0904قتي الجنتودي ر تيك جنتوب أفريقيتا الستابق بيتتر بوتتا دأحام النا ب العتام األفري-

سنة إلى المحاكمة بتامة رفض الم وم أمام لجنة الحقيقة  00ل واليالغ من العمر 0909
والمصتتتتتالحة، لتتتتتإلد ا يشتتتتتاادتل فتتتتتي شتتتتتأن نشتتتتتا ا  أمتتتتتن الدولتتتتتة ختتتتتبم أيتتتتتام التمييتتتتتز 

ج التتتي يق تتن فتتي   وصتتدر القتترار ا تاتتامي يحقتتل عتتن محكمتتة مدينتتة جتتور ل4دالعنصتتري 
، وأصتتتدر  قتتترارا  ظنيتتتا  ب دانتتتتل 0909هتتتواحياا منتتتذ اعتزالتتتل العمتتتل السياستتتي فتتتي العتتتام

   ل2دلرفهل الم وم أمام لجنة التحقيق والمصالحة
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)

 19/1/1000تان   -لنهانجر وة ا 
(1

 
)

 3/11/1992تان   -لنهانجر وة ا 
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)

 11/10/1999ن  تا -جر وة النهان 
(8

 
)

 1/1/1991تان   -لنهانجر وة ا 
(2

 
)

 18/1/1999تان   -جر وة النهان 



207 

 

 روسيا:  محاكمة الرؤساء والوزراء في-19
اتامتت  اللجنتتة الحكوميتتة للتحقيتتق فتتي الفستتاد والجريمتتة نا تتب التتر يك الروستتي الكستتندر 

  ل0دكوي بتحويل أموام عامة إلى حساب خاص في أحد مصارل سويسرا روتس
 

 سوريا: محاكمة الرؤساء والوزراء في-21
ر يك الوزراا السوري محمود الزعبي من حزب اليعث العردتي ا شتتراكي الحتاكم،  د  ر     -

يموجتب قتترار عتن القيتتاد  الق ريتتة التتي ناقشتت  ممارستا  الزعبتتي التتتي تتعتارض متتع قتتيم 
متن النظتام التداخلي  77ب ومياد ل وتشكل ل خرقا  للقانون وقرر  يا ستناد إلى المتاد الحز 

ا قتتتراو علتتى القيتتاد  القوميتتة  تترد الزعبتتي متتن الحتتزب وال لتتب متتن الجاتتا  المختصتتة 
حالتل على القهاا لمحاسبتل وفق القوانين واألنظمة النافذ   وذلا يستبب  التحقيق معل واا

ر الفستتاد والرشتتو  وتراجتتع النمتتو ا قتصتتادي  ولكنتتل ااتتا إلتتى انتشتتستتوا اإدار ، ومتتا أدى ب
تتتل ا نتحتتتار علتتتى الم تتتوم أمتتتام القهتتتاا حيتتتث أ لتتتق النتتتار علتتتى رأ ستتتل متتتن مستتتدك  فهَّ

   ل9دحردي
 

وفتي قهتية صتتفقة  تا را  اإيردتتاص التتي اتاتتم فياتا إهتتافة إلتى ر تتيك التوزراا محمتتود 
للشتتؤون ا قتصتتادية ستتليم ياستتين، ووزيتتر الزعبتتي، كتتب  متتن نا تتب ر تتيك التتوزراا الستتابق 

جنايتة النيايتة العامتة إلتى المتدعى علتيام ات  وجَّ   النقل الستابق مفيتد عبتد الكتريم وعخترين
ر  يا قتصتاد هتالعمد في عدم تحقيق الشتروا البزمتة لشتراا ال تا را ، واتختاذ قترارا  ت

ساا  استعمام السل ة     ل2دالو ني، وجلب المنافع ألنفسام، واا
 

 الصين: محاكمة الرؤساء والوزراء في-21

                                                 
(1

 
)

 19/1/1993تان   -لنهانجر وة ا 
(1

 
 )

جر وة
 

11/1/1000تان   -المستقبل
 

(3
 

 )
جر وة

 
12/9/1000تان   -المستقبل
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كم على النا ب السابق لر يك اللجنة الدا مة في الجمعية الو نية الشعبية شينغ كيجي  ح 
مليتتتون دو ر عنتتتدما كتتتان حاكمتتتا   4,9ستتتنةل ياإعتتتدام بتامتتتة تلقتتتي رشتتتاوى قيمتاتتتا  07د

  ل0دلمن قة غوانكسي الجنودية التي تتمتع يالحكم الذاتي
 

  عمان ة الرؤساء والوزراء فيمحاكم-22
يسجن وزير الدولة لشؤون التنمية  0/2/9110قه  محكمة الجنايا  في مسقف بتاريخ

الستتتتابق دمحم بتتتتن موستتتتى اليوستتتتف ستتتت  ستتتتنوا  يعتتتتد إدانتتتتتل ب ستتتتاا  األمانتتتتة والتبعتتتتب 
  ل9دياألسعار عن  ريق المهاردا  ومخالفة قانون سوق مسقف لفوراق المالية

 
 
 

 فرنسا لرؤساء والوزراء فيمحاكمة ا-23
إهافة  إلتى متا ذكرنتاه عتن قهتايا محاكمتا  التوزراا فتي فرنستا، ف ننتا نعترض أم لتة ممتا 

 0/09/9111بتتتاريخأوردتتتل الصتتحف اللبنانيتتة عتتن مبحقتتا  لرؤستتاا ووزراا فرنستتيين: 
أوقف وزير التعاون السابق ميشام روستان علتى ذمتة التحقيتق لبشتتياه فتي تلقيتل رشتاوى 

رك رسمية أو ترميماا في من قة ياريك  وذلتا أ نتاا انح مناقصا  عامة لبناا مدفي م
وكتتتان قتتتد ، 0994- 0992ر يتتتا دور بتتتين عتتتامي توليتتتل وزار  التعتتتاون فتتتي حكومتتتة ادوا

تتل إليتتل ا تاتتتام فتتي قهتتتية  0994استتتقام فتتي شتتتار تشتترين ال تتاني متتتن العتتام  عنتتتدما وجل 
سين القريية متن العاصتمة، -دو-يك ومن قة هوفواتير مزور  لميان  شعبية في مدينة يار 

  ل2د 0992ولكن برَّأتل المحكمة من هذه التامة في العام

ودنتتتاا  علتتتى شتتتكوى قتتتدمتاا جمعيتتتة التتتدفاع عتتتن المكلفتتتين الياريستتتيين،  0991فتتتي العتتتام-
بدأ  التحقيقا  في قهية اتاام ر يك الوزراا الفرنسي اآلن جوديل بتسايل حصوم ابنل 
                                                 

(1
 

 )
 10/1/1000تان  جر وة النهان  

(1
 

)
 9/2/1001جر وة النهان تان   

(3
 

)
 3/11/1000تان   -جر وة النهان 
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غ ألف فرنا في بدم إيجار الشقة التي يشغلاا أبنل وتملكاا بلديتة يتاريك، على خفض  بل
وذلتتا عنتتدما كتتان اآلن جوديتتل نا تتب ر تتيك بلديتتة يتتاريك، وكتتذلا تستتايلل الحصتتوم علتتى 
لت  القهتية إلتى متدعي  خفوها  لنفسل وألقاردل في استت جار شتقق  مما لتة  وعنتدما تحوَّ

يتخلتتى ر تتيك التتوزراا وابنتتل عتتن الشتتقتين  عتتام الجماوريتتة، قتترر حفتتظ التتدعوى مقابتتل أن
اللتتين يشتغبناا،  وجتتل متدعي عتتام الجماوريتة تحتذيرا  إلتتى بلديتة يتتاريك بوجتوب ا ناتتاا 

وفي قهية مما لتة أحيلت  أمتام متدعي عتام الجماوريتة قهتية   السريع لكل وهع  مما ل
خفَّهتة منتذ است جار الر يك الفرنسي جاا شيراا شقة سكنية من بلدية ياريك يأسعار م

  ل0د0977كان ر يسا  لبلدية ياريك في العام

استتتيعد  محكمتتتة ا ستتت نال فتتتي فرستتتاي أن يتتدلي شتتتيراا يشتتتاادتل  المتتا هتتتو ر تتتيك -
للتتيبد فتتي الملتتف التتذي يستتتادل زعتتيم حتتزب التجمتتع متتن أجتتل الجماوريتتة التتذي أسستتل 

تتتتتتتاريخ شتتتتتتيراا  وأكتتتتتتد  محكمتتتتتتة ا ستتتتتتت نال قتتتتتترارا  صتتتتتتادرا  عتتتتتتن المجلتتتتتتك الدستتتتتتتوري ب
جتتتتاا فيتتتتل أنتتتتل   يمكتتتتن للمحكمتتتتة العليتتتتا أن تعيتتتتد النظتتتتر فتتتتي المستتتتؤولية  99/0/0999

 الجزا ية لر يك الجماورية خبم توليل ماام يصفتل ر يسا  للجماورية 
 

 فلسطين: محاكمة الرؤساء والوزراء في-24
حصتوم  في أعقاب التقرير الذي أعدتل هي ة الرقاية الفلس ينية الرسمية وأشتار  فيتل إلتى

مليتون دو ر، أنشتأ ر تيك الستل ة الو نيتة  291إهدار في المام العام وصتل إلتى حتدود 
الفلستت ينية الراحتتل ياستتر عرفتتا  لجنتتة التحقيتتق يالفستتاد، والتتتي خلصتت  فتتي تقريرهتتا إلتتى 

دارية وقانونية جسيمة    ل9د وجوب إقالة وزراا ومسؤولين لتور ام في مخالفا  مالية واا
ل المجلك التشريعي لجنة خاصة للتحقيق في هذه القهية، أوص  وفي ذا  الوق  شكَّ 

حالتة  ب تة وزراا علتى القهتاا هتم: جميتل ال ريفتي  -هذه اللجنة يحلل  حكومة السل ة واا
علي القواسمة  كما أوص  اللجنة يعدم جواز إعاد  تعيين األشخاص الذين  -نبيل شعث
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هتي: الخلتل د التتي أوردهتا التقريتر ايا الفستا بت  إدانتام يأي منصب حكتومي  وأهتم قهت
الكبيتتتر فتتتي اإدار  وستتتوا اإدار  الماليتتتة فتتتي وزار  الشتتتؤون المدنيتتتة التتتتي يتو هتتتا جميتتتل 

سيار  متن الرستوم الجمركيتة  وفتي  4211ال ريفي، وتلقي الوزير رشاوى من أجل إعفاا 
ى صتندوق  استود وزار  التخ يف والتعاون الدولي التي يتو ها نبيل شعث أشتار التقريتر إلت

إقتتتدام شتتتعث علتتتى دفتتتع فتتتواتير الكاردتتتاا والاتتتاتف ورد فتتتي التقريتتتر فتتي هتتتذه التتتوزار   كمتتتا 
الخاصتتة يتتل متتن صتتندوق التتوزار , واتاتتم التقريتتر وزيتتر المواصتتب  علتتي القواستتمة بتلقتتي 

   ل0درشاوى ليصدر رخصا  لسيارا    تلبي المواصفا  الفنية الم لوية في قوانين السير
هتتذا التقريتتر أصتتدر المجلتتك التشتتريعي توصتتية غيتتر ملزمتتة للتتر يك عرفتتا   وعلتتى أ تتر

ين وزراا جتتدد متتؤهلين ت اليتتل ب قالتتة الحكومتتة المتتتام يعتتض وزرا اتتا يقهتتايا فستتاد، وتعيتت
دعتتتدد أعهتتتاا  00صتتتوتا  متتتن أصتتتل  20صتتتدر  هتتتذه التوصتتتية يغالبيتتتة   وذوي خبتتتر 

   ل9د المجلك التشريعيل
م غالبيتتتتة التتتتوزراا أعهتتتتاا حكومتتتتة الستتتتل ة الفلستتتت ينية وتجاويتتتتا  متتتتع هتتتتذه التوصتتتتية تقتتتت دَّ

  ل2د ياستقالتام الجماعية ووهعوها بتصرل الر يك ياسر عرفا 
 

 الفليبين: محاكمة الرؤساء والوزراء في-25
استقام وزير الصحة الفليبيني فيدم راموك، يعد صدور تقرير أعتده  ب تة وزراا حققتوا -

علتتتق هتتتذه ا تاامتتتا  يصتتتفقة مشتتتتريا  تالصتتتحة، وت فتتتي اتاامتتتا  يالفستتتاد داختتتل وزار 
   ل4دلمعدا   بية توزعاا الوزار  على هحايا الكوارث ال بيعية التي تتعرض لاا الفليبين

وجتتل مجلتتك الشتتيوخ ا تاتتام إلتتى التتر يك الفلبينتتي جتتوزل استتترادا بتامتتة حصتتولل علتتى -
، وهتتتذا متتتا ل2د نيتتتةمبيتتتين دو ر متتتن شتتتركا  ميستتتر غيتتتر قانو  0أمتتتوام ورشتتتاوى يقيمتتتة 

اهتت ره إلتتى تتترا القصتتر الر استتي يعتتد أن تخلتتى عنتتل عتتدد كبيتتر متتن التتوزراا والهتتياا 
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الكيتتتار فتتتي الجتتتيش والشتتتر ة، وختتتروج عشتتترا  اآلل المتظتتتاهرين الم تتتالبين ياستتتتقالتل  
نا يتتة ستتدَّ  الر استتة خاليتتة متن الناحيتتة العمليتتة، وهتتذا متتا ستتمح لقهت  المحكمتتة العليتتا أن 

 يعتد أنخلفا  للر يك المخلتوع استترادا،  يأن تتولى ر اسة الفلبينا ماكاياغام الر يك غلوري
  ل0د اعتبروا أن حصانتل الر اسية أسق   عنلو  ،ل إليل المحققون ا تااما  يا حتياموجَّ 

دتتتتتتتاريخ و   ل9د المصتتتتتترفية ادر  التتتتتتيبد وتجميتتتتتتد حستتتتتتاياتلوصتتتتتتدر قتتتتتترار يمنعتتتتتتل متتتتتتن مغتتتتتت
    ل2د يسجنل فسادمحكمة مكافحة القه   92/4/9110
 

 فنزويلال  محاكمة الرؤساء والوزراء في-26
 90وافتتتتتق مجلتتتتتك الشتتتتتيوخ الفنزويللتتتتتي علتتتتتى قتتتتترار أصتتتتتدرتل المحكمتتتتتة العليتتتتتا بتتتتتتاريخ -

عامتتا ل  71ويرمتتي إلتتى مبحقتتة التتر يك الفنزويللتتي كتتارلوك انتتدريك بيريتتز د 0992أيتتار
ستتاا   استتتعمام الستتل ة، ويعتتود بتامتتة اختتتبك وتاريتتب أمتتوام عامتتة إلتتى ختتارج التتيبد واا

 لمليتتون دو ر جتترى ستتحي 07وتتعلتتق يشتتيا قيمتتتل  0909تتتاريخ هتتذه القهتتية إلتتى العتتام
متتن المصتترل المركتتزي عبتتر أمانتتة الر استتة يصتتور  غيتتر  بيعيتتة، ويعتبتتر صتتدور هتتذا 
القرار يم اية إرغام على التنحي، حيتث تتولى ر تيك مجلتك الشتيوخ اوكتتافيو لويتاج ماتام 

المحكمتتتة العليتتتا يالستتتجن لمتتتد  عتتتامين، وعلتتتى أ تتتر هتتتذا الحكتتتم قتتترر أدانتتتتل   ل4دالتتتر يك 
  ل2دالبرلمان الفنزويللي تجريده من عهوية مجلك الشيوخ

 
 قطر محاكمة الرؤساء والوزراء في-27

اتام  الحكومتة الق ريتة األميتر الستابق الشتيخ خليفتة بتن حمتد عم  تاني يتاختبك ميتالغ 
 خارج مالية هخمة، وتحويلاا إلى ال
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، يعتتد تتتولي الشتتيخ حمتتد بتتن خليفتتة عم  تتاني مقاليتتد الحكتتم تتتم اكتشتتال عمليتتة ا ختتتبك
إجراا تدقيق شتامل فعلى أ ر ا نقبب الذي أ او يحكم والده، يعد  97/0/0992بتاريخ

بجميع أعمام الديوان األميتري وحستاياتل، كشتف هتذا التتدقيق عتن عمليتا  تحويتل ميتالغ 
ايا  شخصتية تختص األميتر الستابق ومتدير مكتيتل مودعتة هخمة متن األمتوام إلتى حست

   ل0د في خارج اليبد
 

 كوريا الجنوبية:  محاكمة الرؤساء والوزراء في-28
الزعيم السابق األوم في كوريا الذي  لكوري الجنودي السابق روه تاي وو، هوالر يك ا -

تركتتز التحقيتتق   فستتاد يقهتتايا شتتاركتلوم يواجتتل إجتترااا  قانونيتتا  إستتااتل استتتعمام منصتتيل
مليتتتون دو رل ستتتبق لتتتل أن أقتتتر بجمعاتتتا متتتن تبرعتتتا   021حتتتوم معرفتتتة مصتتتدر دمعتتتل 

  كمتتا وجتتل المتتدعي ل9د 0992إلتتى  0900سياستتية غيتتر قانونيتتة فتتي فتتتر  و يتتتل متتن عتتام
هتوان وخليفتتل روه تتاي وو لتدورهما –دو -العام ا تاام رستميا  إلتى التر يك الستابق تشتون 

   0979دموي الذي حصل في العامال في ا نقبب
اتت  إلتتى التتر يك تشتتون الموقتتول قيتتد التحقيتتق،  متتاني تاتتم أختترى تصتتل عقودتاتتا إلتتى وجل  

  ودنتيجتتتة التحقيقتتتا  وجتتتل القهتتتاا أيهتتتا  إلتتتى التتتر يك تشتتتون وخمستتتة متتتن ل2داإعتتتدام 
ليتل مليون دو رل أ ناا تو  974مساعديل اإداريين الكيار  اتااما  بتلقيل رشاوى يقيمة د

  ومتتن بتتين ا تاامتتا  التتتي وجاتت  إلتتى الر يستتين ل4د0900و 0901الحكتتم بتتين عتتامي 
م ا تاتام و  ا  0901يش يحق المدنيين في العام أيها  تور اما في مجزر  ارتكباا الج

فتتتي هتتتذه القهتتتية عتتتددا  متتتن كيتتتار الهتتتياا متتتن بيتتتنام وزيتتتر التتتدفاع الستتتابق تشتتتو يونتتتغ 
لقهتتتية، امحكمتتتة جنايتتتا  ستتتيوم حكماتتتا فتتتي هتتتذه   وانتاتتت  المحاكمتتتة متتتع لفتتتظ ل2دبتتتوا

. ة أشتتار علتتى روه تتتاي ووتستتنة وستت 99ويالستتجن  ،هتتوان–دو -فقهتت  ب عتتدام تشتتون 

                                                 
(1

 
)

 18/9/1999تان   -جر وة النهان 
(1

 
)

 1/11/1992تان   -لنهانجر وة ا 
(3

 
)

 11/11/1992تان   -لنهانر وة اج 
(8

 
)

 13/1/1999تان   -لنهانجر وة ا 
(2

 
)

 18/1/1999تان   -لنهانجر وة ا 



213 

 

وذلتتتا يعتتتد أن  بتتت  عليامتتتا جتتترم التمتتترد والخيانتتتة العظمتتتى واعتبتتتر الحكتتتم أن الجنتتترا ن 
الستتتل ة نتيجتتتة ا نقتتتبب العستتتكري التتتذي حصتتتل فتتتي  بن عتتتن اغتصتتتامستتتؤو الستتتايقان 

ي وجتتل تنصتتل الر يستتين أ، وأن المجتتازر التتتي حصتتل  فتتي عاتتده   يمكتتن يتت0979مالعتتا
مناا لعلة عدم إع اا األمر المياشر يتنفيذها، وذلتا ألن توليامتا للحكتم تتمَّ يصتور  غيتر 

متتتتن الجنتتتترا    02وحكمتتتت  المحكمتتتتة علتتتتى . مشتتتتروعة وألحتتتتق هتتتتررا  فادحتتتتا  يالشتتتتعب
  ل0دسنوا  01و  4السايقين يالسجن لفترا  تراوو بين 

ألف  000اتام وزير الدفاع الكوري الجنودي لي يانغ هو بتقاهي رشاوى يقيمة كما 
دو ر كجزا من نصييل من عمولة في صفقة شراا  ا را  هليكودتر للجيش، وكذلا 

سنوا  في هذه  4سجن كم عليل في هذه القهية يالوح   ل9داتام بتسريب أسرار الدولة
  ل2دالقهية

 
 كولومبيا: ؤساء والوزراء فيمحاكمة الر -29

وجل وزير الدفاع الكولومبي السابق فرناندو بوتيرو، من سجنل، اتاامتا  إلتى ر تيك الدولتة 
م حملتتل الر استية   وأكَّتد هتذا ل4دالكولومبي ارنستو سامبير يأن كارتل كتالي للمختدرا  متوَّ

ستتجن، أناتتم أع تتوا ا تاتتام زعمتتاا كارتتتل الكوكتتايين فتتي العتتالم فتتي بيتتان  يع تتوا يتتل متتن ال
تاتم   ل2د0994 ناا حملتتل ا نتخابيتة فتي العتامأالر يك ارنستو سامبير مبيين الدو را  
  خوان مانويل وا رهن التحقيق هم وزير ا تصا في هذه القهية أيها   ب ة وزراا ترك

ت  و ل0د رديتل ووزيتر الخارجيتة رودريغتو يتاردو  ووزيتتر الداخليتة هوارستيو ستيردا هتتا  ل أيوجَّ
المتتدعي العتتام الكولتتومبي إلتتى التتر يك ارنستتتو ستتامبير اتاامتتا  يتتاإ راا غيتتر المشتتروع 
م المتتتدعي العتتتام أمتتتام لجنتتتة التحقيتتتق البرلمانيتتتة التتتتي يعتتتود لاتتتا  وتزويتتتر ا نتخايتتتا   وقتتتدَّ
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يتهتمَّن أدلتة وو تا ق  ا  وحدها سل ة التحقيق في ا تااما  التي توجل لر يك الدولة، ملف
  ل0دعااتلت ب  صحة إد

 
 ماليزيا: محاكمة الرؤساء والوزراء في-31

أصتتدر  المحكمتتة العليتتا فتتي كوا لمبتتور حكمتتا  يالستتجن تستتع ستتنوا  علتتى وزيتتر المتتام 
الماليزي السابق أنور ابراهيم يعد إدانتل بتامة الشذوذ الجنسي حيث اتام وأخوه يممارستة 

تنفيذ هذه العقوية يعد أن يناي ، وستبدأ 0992الشذوذ الجنسي مع سا ق األسر  في العام
عقويتتة الستتجن ستت  ستتنوا  التتتي صتتدر  يحقتتل فتتي دعتتوى فستتاد والتتتي بتتدأ تنفيتتذها فتتي 

  ل9د0999شار نيسان من العام
 

 مصر محاكمة الرؤساء والوزراء في-31

ا ختصتتتاص يمحاكمتتتة التتتوزراا إلتتتى مجلتتتك  0992متتتن دستتتتور العتتتام 00المتتتاد  أستتتند 
وحتتتتتده باتتتتتذه المحاكمتتتتتة  ويعتتتتتد صتتتتتدور دستتتتتتور  األحكتتتتتام المخصتتتتتوص، التتتتتذي يختتتتتتص

جتتترااا   001اكتفتتت  المتتتاد  0970العتتتام منتتتل يا شتتتار  إلتتتى أن تكتتتون محاكمتتتة التتتوزير واا
 المحاكمة وهماناتاا والعقاب على الوجل المبين في القانون  

لم يصدر أي قانون ينظم محاكمة الوزراا لذلا   يزام  0970ومنذ صدور دستور العام
التتذي يتتتنص فتتتي  0920لستتتنة 79ري المفعتتوم باتتتذا الشتتأن هتتتو القتتتانون رقتتمالقتتانون الستتتا
 تتولى محاكمة الوزراا محكمة عليتا تشتكل متن ا نتى عشتر عهتوا  على أن الماد  األولى 

ستة منام من أعهاا مجلك األمة يختارون ي ريق القرعة وستة من مستشتاري محكمتة 
عة مجلك القهاا األعلى في كتل النقض ومحكمة التمييز يختار  ب ة منام ي ريق القر 

 اقليم  
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ليتوم اقانون لمحاكمة التوزراا فتي مصتر، إ  أنتل يقتي منتذ وجتوده حتتى هذا الرغم وجود و 
مجلتك ى فتي جتدوم لجنتة ا قتراحتا  والشتكاو  لتىرج إ تار الت بيتق،  ومتؤخرا  أ در ج عاخت

   ع قانون لمحاكمة الوزراامشرو  ،الشعب المصريل 
متن ستتلة متن مؤلفة  لمحاكمة الرؤساا والوزراا، عليا محكمةيل مشروع على تشكالينصل 

 بنتاا  ، البرلمتاناإدعتاا عتن قترار ووفقا  لاذا المشتروع يصتدر محكمة النقض"،  مستشاري 
م ، ويصتتدر قتترار ا تلاتتام يأغلبيلتتة د ل تتيل  علتتى اقتتتراو يقتتدل متتكل نولايتتل علتتى األقتتلل متتن دخ 
عاا  نولاب البرلمان، أمتام المحكمتة د ب تةل متن نتولاب البرلمتان يختتارهم ويقوم بوظيفة ا دل

، ويجوز أن يعاونام دواحدل أو أك ر من أعهاا النياية العاملة، البرلمان  يا قتراع السرليل

تتا الجتترا م التتتي  عقتتد المحكمتتة فتتينعلتتى  لتتب البرلمتتان  وت بنتتاا   مقتترل محكمتتة التتنقض"  أمل
نتة العظمتى، مخالفتة األحكتام األساستيلة الخيا :يعاقتب علياتا التوزير فتي هتذا القتانون فاتي
أو الفعتتل التتذي متتن شتتأنل التتتأ ير يالزيتتاد  أو  التتتي يقتتوم علياتتا الدستتتور عمتتدا ، التصتترلل
أو أسعار األوراق الحكوميلة الماليلة، أو األوراق  النقصان في أسعار اليها ع أو العقارا 

واق المحليلتتة أو العالميلتتتة يقصتتتد القابلتتتة للتتتداوم فتتتي األستتت الماليلتتة المقيلتتتد  يالبورصتتة، أو
للغير من أيل سل ة عاملة أو خاصة، مزاولة مانتة حترل   الحصوم على فا د  شخصيلة أو

أو صناعيلا ، شراا أو است جار شيا من أموام الدولة، تأجير أو  أو عمب  تجاريلا  أو ماليلا  
العمديلة للقوانين التي تؤدلي أموالل أو مقايهة الدولة علياا، المخالفة  بيع الدولة شي ا  من

حقل متن الحقتوق الماليلتة للدولتة، العمتل أو التصترلل التذي يقصتد منتل التتأ ير  إلى هيتاع
ل في عمليلتة ا نتختاب أو ا ستتفتاا أو إجراااتاتا  في القها  أو الاي ا  القها يلة، التدخل

   التأ ير في النتيجة يقصد

تتتا العقويتتتا  المقترحتتتة فتتتي مشتتتروع القتتتا الشتتتاقلة  نون فتتتتتراوو بتتتين اإعتتتدام أو األشتتتغامأمل
واألشغام الشاقلة  المؤدلد ، أو المؤقلتة فيما يخصل جريمة الخيانة العظمى أو الشروع فياا،

جنيل ليقيلة الجرا م  كما يترتلب  المؤدلد  أو المؤقلتة ويالغرامة الماليلة التي   تتجاوز مليون 
مياشتتتر  الحقتتتوق السياستتتيلة،  ، والحرمتتتان متتتنعلتتتى الحكتتتم ياإدانتتتة العتتتزم متتتن المنصتتتب

تتتة ويستتتري هتتتذا القتتتانون علتتتى   وعهتتتويلة كافتتتة المجتتتالك النيابيلتتتة، وتتتتوللي الوظتتتا ف العامل
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ونتولاب التوزراا الستايقين إذا بتدأ   الوزراا العاملين أ ناا تتولليام مناصتبام، وعلتى التوزراا
 .إجرااا  اتلاامام ومحاكمتام قبل ترا مناصبام

 

ل ا تاام فياا لتوزراا، ومتن هتذه القهتايا أ ير في  السنوا  األخير  عد  دعاوى فساد، و جل 
 :مناا نذكر

ر يك هي ة ا ست مار لمد  عشر  نصبالذي شغل م لدكتور محيي الدين الغريبقهية ا
أديتن فتي قهتية الجمتارا  ل  م وزيرا  للمالية لمد   تبث ستنوا ،0990ت  0900سنوا  د

  را  حتى صدور الحكم ببرااتل عن محكمة النقضشا 92ويقي في السجن 
نيايتتة  عنتتدما استتتدع  9110ينتتاير دكتتانون ال تتانيل  فتتي شتتارالقهتتية  بتتدأ  وقتتا ع هتتذه
فتتي أردعتتة قهتتايا مناتتا ا نتتتين  لللتحقيتتق معتتالتتوزير محتتي التتدين الغريتتب األمتتوام العامتتة 

 ة، والرايعتتاألعمتتام عتتادم عغتتاوقهتتية تتعلتتق يعبقتتا  متتع رجتتل تاتترب جمركتتي، قهتتايا 
برجتتل األعمتتام علتتي خليتتل وشتتركة ا ستتواق الحتتر  التتتي يمتلكاتتا يالغردقتتة، وفتتي  ةخاصتت

هتتتاتين القهتتتيتين انتاتتت  محكمتتتة التتتنقض التتتى أن التتتوزير لتتتيك مستتتؤو   عتتتن قتتترار اتختتتذه 
موظتتتف لديتتتل، ستتتواا كتتتان القتتترار خ تتتأ أم صتتتوايا ، فتتتالوزير مستتتؤوم عتتتن وهتتتع السياستتتة 

 وا لتزام يالقانون 
 /9 / 90أمتن الدولتة العليتا فتي  اكمتة استتمر  خمستة شتاور, أصتدر  محكمتةيعتد محو 

الجمتتارا"   "أكبتتر قهتتايا الفستتاد فتتي مصتتلحة فتتي قهتتية وصتتف  يأناتتا حكماتتا  9119
 0الشتتاقة  وقهتت  المحكمتتة علتتى وزيتتر الماليتتة الستتابق محيتتي التتدين الغريتتب" ياألشتتغام

لزامتتل بتتردل  909مليتتون و 00ستتنوا  وغرامتتة   مبلتتغ مما تتل"  كمتتا قهتت ألتتف جنيتتل واا

مبيتين و  4سنة لر يك الجمارا السابق علتي  تل علتي, وغرامتة  00ياإشغام الشاقلة "
لزامل بردل مبلغ مما تل"   940 كمتا أصتدر  أحكامتا  علتى عتدد  متن المتامتين ألف جنيل واا

  في هذه القهية" 

بتتام أهملاتا "التترلدح" متن  أحال  نياية األموام العامة المتلامين إلى نياية أمن الدولة العليا
مليتتون  99قتتدرل  يتتأك ر متتن  أعمتتام الوظيفتتة, و"اإهتترار العمتتدي ديالمتتام العتتام يميتتالغ

باتدل إعفتاا شتركة  "جنيلل يمصتلحة الجمتارا", و "ارتكتاب مخالفتا  بتأشتيرا  صتريحة
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الحرل  غيتر خالصتة  "من تقديم همانا  للرسوم المستحقلة عن اليها ع الموجود  يالسوق 
  .لاا رسوم"  ب  للمحكمة إرتكاب الوزير السابق والمجموعة المدانة معلال

 09 حتتتى تتتاريخ ،شتتارا   92نحتتو قهتتى وزيتتر الماليتتة محتتي التتدين الغريتتب  فتتي الستتجن 
العامتة رفهت  النيايتة لكتن قبل  محكمة التنقض ال عتن فتي الحكتم،  عندما 09/9119/

صتتتور  مخالفتتتة ألحكتتتام القتتتانون، حتتتتى يإهتتتافيا   يومتتتا   92ستتتجونا  م ظتتتلَّ ف، لا فتتتراج عنتتت
كيتتتف يمكتتتن مخالفتتتة القتتتانون ويستتتتمر ستتتجن » أصتتتدر  محكمتتتة التتتنقض قتتترارا  جتتتاا فيتتتل

 « موا ن من دون سند قانوني
فتي  الحكم الصادر عن محكمة الجنايا  ب دانة التوزير ومستؤولين أي ل  محكمة النقض

يلة الجمتتارا الكبتترى  مصتتلحة الجمتتارا ورجتتام أعمتتام فتتي القهتتيلة المعروفتتة ياستتم "قهتت
يمتا  ودذلا يكتون حكتم محكمتة التنقض قتد ألغتى جميتع العقويتا  الصتادر  يحتقل المتلامتين

  ل0د فياا العزم من الوظيفة والتغريم

وزيتر  م   تل  نا تب ر تيك التوزراا  :قضّيتي "الفسـاد الكبـرى" و"الرشـوة" فـي وزارة الزراعـة
   فتتتتي جلستتتتتاا التتتتتي عقتتتتد  فتتتتيالزراعتتتتة يوستتتتف والتتتتي أمتتتتام محكمتتتتة جنايتتتتا  القتتتتاهر 

 "لتتإلد ا يشتتاادتل ومناقشتتتل فتتي قهتتيلة "الفستتاد الكبتترى فتتي وزار  الزراعتتة 0/2/9114

 علتتى رأستتام الرجتتل ال تتاني فتتي التتوزار  يوستتف عبتتد التترحمنشخصتتا   90والمتتتلام فياتتا 

 ومستشتتار  البورصتتة الزراعيتتة رانتتدا الشتتامي وعختترون متتن المستتؤولين فتتي وزار  الزراعتتة

تتل إلتتىوالبور   ،المتلامتتين صتتة الزراعيلتتة ودنتتا ا  تمتتان الزراعتتيل  وكتتان النا تتب العتتامل قتتد وجل
يالمتتتام العتتتامل،  تامتتتة مناتتتا الرشتتتو ، واستتتتغبم النلفتتتوذ والتتتتردلح، واإهتتترار العمتتتديل  29

لمكافحتتة اآلفتتا   والتزويتتر، وا ستتتيبا علتتى المتتام العتتامل، إهتتافة إلتتى استتتيراد مبيتتدا 
 0997الممتتتدل  متتن العتتام  محظتتور تتتداولاا دوليلتا ، وذلتتا ختتبم الفتتتر الزراعيلتة مستتر نة و 

الزراعة في شاادتل أمتام  تاريخ إحالتام إلى التحقيق  وركلز وزير 9119عب شار وحتى 
اإصتتاية يالستتر ان أو  المحكمتة علتتى عتدم وجتتود مبيتتدا  فتي مجتتام الزراعتتة تتؤدلي إلتتى

المحاصيل الزراعية، وأنل وزارتتل لتم  أكلد  سبمة الفشل الكلويل  وأنل تقارير اللجان الفنيلة
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تتدا  علتتى أنل  تستتتورد أيل مبيتتدا  متتن الختتارج منتتذ بتتدا التحقيقتتا  فتتي هتتذه القهتتية  مؤكل
   0909مصر لم تستخدم أيل مبيدا  هارل  منذ عام 

نتت  هي تتة الرقايتتة  9114/ 02/2 بتتتاريخ وأيهتتا  فتتي ملتتف الفستتاد فتتي وزار  الزراعتتة،  تمكل
 ة متتن هتتيف المستشتتار أحمتتد فتحتتي متليلستتا  بتقاهتتي رشتتو  مقتتدارها مليتتون جنيتتلاإداريلتت

 "كدفعة أولى من مبلغ الرشو  الكامل الذي اتلفق عليل مع صاحب "قرية الريف األوروديل 

نظيتر تخصتيص أراض زراعيلتة أخترى للقريتتة   - ريتق مصتر اإستكندريلة الصتحراويل  -
ا  إليل اتلااما  ي لب وتقاهي  وقد    ل0د رشو  مقابل اإخبم بواجيا  الوظيفةوجل

أصدر  محكمة جنايا  القاهر  حكماتا فتي  99/4/9114بتاريخ: "قضّية اآلثار الكبرى"
شخصتتا  بتاريتتب اآل تتار  وقهتتى الحكتتم يستتجن  20الكبتترى" المتتتلام فياتتا  "قهتتيلة اآل تتار

جيتتز   تتارق القهتتيلة أمتتين الحتتزب التتو ني الحتتاكم فتتي محافظتتة ال المتتتلام الر يستتيل فتتي
مليتتتون دو ر  47مليتتتون جنيتتل مصتتري و 21وتغريمتتل مبلتتغ  عامتتا ، 22السويستتي متتدل  

مفتلشي اآل تار فتي من قتة القرنتة غردتي األقصتر  ألف يورو، وسجن كبير 221أمريكي و
أعتتوام  كمتتا  7المركزيلتتة فتتي هي تتة ا ستتت مار متتدل   عامتتا ، وستتجن ر تتيك اإدار  91متتدل  

متلامتتا  لمتتدل   00هتاي ين برتيتتة عقيتتد، ويالستجن  ا  يحتتقل ستتنو  2قهتى الحكتتم يالستجن 
ون  - عامتتا   أمتتا المتلامتتون األجانتتب 02 وهتتم  ب تتة سويستتريين، و ب تتة  -جمتتيعام فتتارل

، وكينتتتي ، وكنتتتديل عامتتتا   02صتتتدر  أحكتتتام غيابيلتتتة تقهتتتي يالستتتجن و   ألمتتتان، ولبنتتتانيل
تتياق نف  ألتتف جنيتتل يحتتقل كتتلل متتنام 21وغرامتتة يمبلتتغ  ستتل قتتام فريتتق متتن نيايتتة وفتتي السل

الارم في محافظتة الجيتز  وهتيف ع ل الق تع  األموام العاملة يمداهمة قصور في من قة
والي لمتيل والبيزن تيل والع متانيل معظماتا مصتنوع متن  األ ريلة تعود إلى العصتر الفرعتونيل 
: سترلية فتي تلتا القصتور العا تد  إلتى  ب تة أشتقلاا هتم التذهب الختالص مخيلتأ  فتي أمتاكن
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م فتي "قهتية  محمود ودمحم وفاروق الشاعر الذين ترد ام عبقة مصاهر  متع المتتلام األول
  ل0د"اآل ار الكبرى 

 الهند محاكمة الرؤساء والوزراء في-32
مكتتتتب التحقيقتتتا  المركتتتزي مبحقتتتة مستتتؤولين كيتتتار فتتتي ا تتتتبل الجباتتتة  يعتتتد أن فتتتتح-

دوق تنميتتتة ال تتترو  الحيوانيتتتة  مليتتتون دو ر متتتن صتتتن 921الموحتتتد  الحتتتاكم بتامتتتة اختتتتبك
 عمتد  ل9د ومن بتين المتامتين  وزيتر المنتا ق الريفيتة والتوظيتف شتاندرا ديتو براستاد فارمتا

  ل2د كتاب إلى الوزير المتام  اليا  منل تقديم استقالتلإلى توجيل ر يك الوزراا الاندي 
بوتتا ستينغ بتامتة شتراا  ر يك الوزراا الانتدي الستابق ناراستيما راو ووزيتر الداخليتة ات ا م  -

للحتؤوم دون حجتب ال قتة عتن الحكومتة  وقهتى الحكتم  0992أصوا  نيابيتة فتي العتام 
ا  إلى ر يك الوزراا جل    كما و  ل4ددو ر 9911ب لزام كب  مناما بدفع غرامة مالية تعادم 

الاندي السابق ناراسيما راو التدعو  لتإلداا يشتاادتل فتي قهتية قتيض أحتد أصتدقا ل مبلتغ 
لتب محتامي الخصتم متن      من أجل الحصوم علتى عقتد حكتوميم ة ألف دو ر كرشو 

المحكمتتتة العليتتتا إصتتتدار األمتتتر بتوقيتتتف ر تتتيك التتتوزراا، إ  أن هتتتذه المحكمتتتة رد  هتتتذا 
عنتدما كتان وزيترا  للخارجيتة وذلتا  0909  واتام أيها  بتزوير و تا ق فتي العتام ل2دال لب

استتيين عبتتر ا يحتتاا يأنتتل يملتتا حستتاب غيتتر متتن أجتتل اإستتاا  إلتتى أحتتد خصتتومل السي
  ل0دشرعي في جزر الكاريبي

 
 اليابان محاكمة الرؤساء والوزراء في-33

أصتتدر  المحكمتتة العليتتا فتتي اليايتتان قتترارا  ب دانتتة ر تتيك التتوزراا الستتابق كتتاكووي  تاناكتتا 
مبيتتتتتين دو ر متتتتتن شتتتتتركة لوكايتتتتتد األميركيتتتتتة لصتتتتتناعة  2بتامتتتتتة قيهتتتتتل رشتتتتتو  قيمتاتتتتتا 
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 31/10/1999تان   -لنهانجر وة ا 



220 

 

 را ، ولكتتن هتتذا القتترار جتتاا متتتأخرا  حيتتث صتتدر يعتتد وفتتا  ر تتيك التتوزراا تاناكتتا فتتي ال تتا
 عاما    72عن  0992كانون األوم 

وجتتتتل المحققتتتتون العتتتتدليون إلتتتتى وزيتتتتر العمتتتتل اليايتتتتاني الستتتتابق توشتتتتيو ياماغوشتتتتي تامتتتتة 
مليتتون دو ر يصتتور  غيتتر قانونيتتة لمصتتلحة شتتقيقل  90,7الحصتتوم علتتى قتتروض يقيمتتة

 عندما كان وزيرا  في حكومة ياسوهيرو ناكاسوني  0904وذلا في العام وشقيقتل، 
إ  أن البف  في هتذه القهتية هتو تمتتع المتتام وزيتر العمتل الستابق  يالحصتانة النيابيتة 
لكونتتل عهتتوا  فتتي البرلمتتان اليايتتاني، و  يمكتتن توقيفتتل ألن البرلمتتان كتتان فتتي فتتتر  انعقتتاد، 

م المحققون العدليون  ي لب  إلى محكمة  وكيو يأنام يملكون األدلتة علتى تتورا  لذلا تقدَّ
وزير العمل في هذه القهية، وقتد أحالت  المحكمتة هتذا ال لتب إلتى مجلتك النتواب التذي 

   ل0دوافق على رفع الحصانة عن النا ب المتام، متيحا  أمام القهاا إمكانية مقاهاتل
 

 اليمن محاكمة الرؤساء والوزراء في-34
راا اليمني عبد العزيز عبد الغني أمام محكمة بداية صنعاا لسماعل  في  م ل ر يك الوز 

التدعوى التتتي أقاماتا هتتده عتتددا  متن المحتتامين والنتواب، بتامتتة التتتدخل فتي ستتير العمليتتة 
ا نتخابيتة وتوجيااتتا وفقتتا  لفهتتواا والرغيتتا  الحزديتة، إهتتافة إلتتى إقتتدام وحتتدا  عستتكرية 

علتى تستجيل أستما ام لبنتخايتا  فتي دوا تر غيتر التدو ر تايعة للجيش على إلزام األفتراد 
التي يتيعون لاا قانونا  من أجل التأ ير على نتا ج ا نتخايا  والتدخل فتي اختصاصتا  

  ل9داللجنة العليا لبنتخايا 
 
 

 
 

                                                 
(1

 
 )

جر وة
 

9/11/1992تان   -النهان
 

(1
 

)
 19/1/1999تان   -جر وة النهان 
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 محاكمة الوزراء في لبنان
 بين القضاء العدلي

 لمحاكمة الرؤساء والوزراء  والمجلس األعلى 
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 تمهيد
 

الوزير، هو محور هتذا الكتتاب، لتذا قبتل أن نبتدأ بتيتان كيفيتة محاكمتتل، وعلتى أي أستك  
  في لبنانالوزير أن نتعرَّل يصور  سريعة إلى من المفيد ينيغي مساالتل، 

انتتة فتتي اإدار  فتتي قمتتة الاتترم اإداري فتتي النظتتام البرلمتتاني ويشتتغل أعلتتى مك هتتوفتتالوزير 
المركزيتتتة العامتتتة التتتتي تتتتدعى التتتوزار ، فاتتتو إلتتتى جانتتتب صتتتفتل السياستتتية كأحتتتد أعهتتتاا 

، وهتو يم ل تل الحكومة يتمتع يصفة إدارية بوصفل ر يك اإدار  العامة التي يتولى شتؤوناا
متتتا إلتتى اإنكمتتتاش  عصتتب كتتل دولتتتة ومصتتدر قتتو  التتتدفع فياتتا إمتتا إلتتتى النمتتو والتقتتدم، واا

رى فيتتل الستتل ة وستتيلتاا تتتالتترأي العتتام واجاتتة الستتل ة التنفيذيتتة، كمتتا  ى فيتتلوالتع تتر، ويتتر 
لتحقيتتق م التتب الجماتتور وتتتأمين احتياجاتتتل، فتأستتيك الحكومتتا  لتتم يكتتن إ  متتن أجتتل 
رعايتتة الجماتتور وحمايتتة حقوقتتل، وكانتت  شتترعية هتتذه الحكومتتة متوقفتتة  علتتى دوام رهتتى 

 خدمتام ورعاية مصالحام جماور  الموا نين عن تصرفاتاا وأناا جاا  ل
ويكتتتون التتتوزير، إمتتتا  وزيتتترا  حتتتامب  لحقييتتتة وزاريتتتة، أي يكتتتون علتتتى رأك وزار  يتتتتولى إدار  
ما وزير دولة دون حقيية وزارية ويتفرَّغ يصور  كاملتة للماتام السياستية يصتفتل  شؤوناا، واا

دم باتا التوزراا عهوا  في مجلتك التوزراا، وياتتم وزيتر الدولتة يمناقشتة المشتاريع التتي يتقَّت
أصتتتحاب الحقا تتتب الوزاريتتتة، ويالتتتتالي يكتتتون دوره الرقتتتابي داختتتل الستتتل ة التنفيذيتتتة أك تتتر 
حيويتتتة  وفعاليتتتة متتتن غيتتتره متتتن التتتوزراا، هتتتذا إهتتتافة إلتتتى دوره فتتتي رستتتم السياستتتة العامتتتة 
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للدولتتتة  لتتتذا وستتتواا  أكتتتان التتتوزير حتتتامب  لحقييتتتة وزاريتتتة، أم وزيتتتر دولتتتة، ف نامتتتا يتمتعتتتان 
يا  متما لتتتة، يزيتتتد عنتتتل األوم يتتتالوزار  العاملتتتة التتتتي يتتتتولى إدارتاتتتا، وفيمتتتا يلتتتي يصتتتبح

 صبحيا  الوزير في النظام اللبناني: 
 
 

 أواًل: صالحيات الوزير في مجلس الوزراء
مركتز ال قتل فتي ممارستة الستل ة  0991جعل المشترع الدستوري بنااا  علتى تعتديل عتام 

لتك التوزراا  فاتو الممتارك الحقيقتي للستل ة التنفيذيتة التنفيذية واختصاصتاتاا فتي يتد مج
ومااماتتتا  وهتتتو هي تتتة جماعيتتتة تتختتتذ قراراتاتتتا يتتتالتوافق أو يالتصتتتوي  للتحقتتتق متتتن تتتتوافر 
األغلبيتتتة فتتتي اتختتتاذ هتتتذه القتتترارا   وياعتيتتتار التتتوزير هتتتو التتتركن األساستتتي فتتتي مجلتتتك 

ومة ومشاركا  في إدار  دفة يالصفة السياسية، ياعتياره عهوا  في الحكالوزراا، فاو يتمتع 
 الحكم في اليبد 

يعتد أن أني تت  الستل ة اإجرا يتتة يمجلتك التتوزراا كتان  بتتد متن تحديتتد صتبحيا  هتتذا و 
السل ة ا جرا يتة يمجلتك  من الدستور التي أنا   02لماد  ا المجلك وتمَّ ذلا يموجب

دوم أعمام مجلك جعن و وكان  في أولى ماامل وهع السياسة العامة للدولة   ،الوزراا
 مالتتتتذي عتتتتدل  ، 0/0/0999تتتتتاريخ  9229يموجتتتتب المرستتتتوم رقتتتتم  ، فتتتتتمَّ تنظيمتتتتلالتتتتوزراا

قترارا   أن ودنتيجة هذا التعتديل تكترَّك مبتدأ 2/0/0994تاريخ  4707مرسوم يموجب ال
تتتتزم يلو  التهتتتامن التتتوزاري  علتتتى قاعتتتد  عهتتتاا الحكومتتتةأ مجلتتتك التتتوزراا ملزمتتتة لجميتتتع 

   ل90دالماد ع مشاريع المراسيم تنفيذا لاذه القرارا "الوزير المختص بتوقي
واستنادا  إلى القواعد الدستورية والنصوص القانونية، ف ن ماام التوزير فتي مجلتك التوزراا 

 تتلخص ياآلتي:
يشارا في وهع السياسة العامة للدولة، فيصفتل عهوا  في مجلك التوزراا  -0

ملتتزم يالمدافعتتة عناتتا  فتت ن عليتتل أن يشتتارا فتتي وهتتع هتتذه السياستتة، ألنتتل
 والترويج لصحتاا وفقا  لمبدأ التهامن الوزاري 
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يناقش ويشارا في وهع الحلوم لمشاكل وقهتايا الستاعة، ويبتدي رأيتل فتي  -9
األوهاع الداخلية والخارجية  ويظار الفعالية والكفاا  في التعتا ي متع أي 

التتتتي   حتتتدث  مزمنتتتا  كتتتان أم  ار تتتا ، ويبتتتين أمتتتام مجلتتتك التتتوزراا المشتتتاكل
 تعترض الموا نين في المرافق التي يتولى الوزير إدارتاا واإشرال علياا 

 ومؤسسزات إدارات مز  الدولز  أجهزة  كل أعماليساعد في ا شرال على  -3

 .استثناء بال وأمني  وعسكري  مدني 

يسار على حسن تنفيذ القوانين واألنظمة التي ت بق فتي المرافتق الخاهتعة  -4
 لسل تل 

ف يكامتتل و ا قتتل ومستتتنداتل حتتوم القهتتية أو المشتتروع المتعلتتق يكل تتون الملتت -2
 بوزارتل، والذي يريد عرهل على مجلك الوزراا 

يدافع عن المشتاريع التتي يعرهتاا، ويجيتب علتى أست لة استفستارا  التوزراا  -0
 حوم النقاا الغامهة أو غير المفاومة 

ي تأييتده أو يناقش المشاريع والقهتايا التتي يعرهتاا التوزراا اآلخترين، ويبتد -7
 اعتراهل علياا، وفقا  لمدى توافقاا مع المصلحة العامة

يشتتتتارا فتتتتي التصتتتتوي  علتتتتى القتتتترارا  أو المقتتتتررا  التتتتتي يتختتتتذها مجلتتتتك  -0
 برفتتع العلنتتي فيالتصتتوي  واا  توافقيتتا   المجلتتك قتترارا  تتختتذالتتوزراا، حيتتث 

 التصتتتوي  علتتتى الم تتتروو المشتتتروع يعتبتتترو   يا ستتتماا المنتتتادا  أو األيتتتدي
 الحاهتترين، التتوزراا أك ريتتة موافقتتة حتتام فتتي التتوزراا مجلتتك يموافقتتة قترنتتام

 التتتتي الدستتتتور متتتنل 02د المتتتاد  متتتنل 2د الفقتتتر  أحكتتتام مراعتتتا  متتتع وذلتتتا
 المواهتتيع علتتى للموافقتتة التتوزراا مجلتتك أعهتتاا عتتدد  ل تتي أك ريتتة تت لتتب

  المذكور  الفقر  في حصرا المحدد  ا ساسية

اخليتتة أو خارجيتتة يكلل فتتل باتتا مجلتتك التتوزارا، وهتتو يقتتوم التتوزير يتتأي مامتتة د -9
يتتتكلم فتتي هتتذه الماتتام ياستتم الحكومتتة ويعبل تتر عتتن توجااتاتتا وسياستتاتاا، و  

 يتحدث يصفتل الشخصية، عند توليل مامة تم يلية 
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ا اإجايتة علتى األست لة واإستتجوايا  التتي ايتولى الوزير عبر مجلك التوزر  -01
ة الحكومتتة أمتتام المجلتتك النيتتابي، كمتتا ي رحاتتا النتتواب، ويتتدافع عتتن سياستت

 يحهر جلسا  النواب المخصصة لدراسة مشاريع تام  وزارتل 
 

  : صالحيات الوزير في وزارتهثانيًا
تياشتر الستل ة التنفيذيتتة إدار  شتؤون التيبد متتن العاصتمة بواست ة التتوزراا  ويستتتيع ذلتتا 

ة  فتتتالوزير ييقتتى صتتتاحب أن جميتتع المصتتالح والمرافتتتق العامتتة تتتتدار حكمتتا  متتتن العاصتتم
الصبحية األوحتد فتي ن تاق اختصتاص وزارتتل يمارستاا فتي ستا ر أنحتاا التيبد بواست ة 
مم لين لل  وليك لاؤ ا المم لين أية استقبلية في تسيير األمور خارج تلا التي يمنحاا 

 القانون واألنظمة، ويعملون على تنفيذ تعليما  الوزير، ويرجعون إليل في كل أمر  
دار  شتتؤون المجتمتتع، هتتي ت بيتتق لقاعتتد  و  هتتذه ا نهتتيا ية فتتي تستتيير مرافتتق الدولتتة واا

جوهرية في النظام المركزي تتم ل يالسل ة الر اسية التي يملكاتا الموظتف األعلتى درجتة 
علتتى المتتوظفين فتتي الدرجتتة األدنتتى  فتتالموظف التتذي يتترأك األدنتتى منتتل يعتبتتر فتتي نفتتك 

على منل درجة  ويتبوأ التوزير رأك هتذا الاترم اإداري الوق  مرؤوسا  للموظف األكبر األ
ويخهتتع لتتل الجميتتع  ويتتترجم إ تتبق العنتتان للستتل ة الر استتية يقتتو  هيمنتتة التتر يك علتتى 

 المرؤوك في مختلف مدارج السلم اإداري، وذلا عن  ريق:
وتنشتد هتذه األوامتر والتعليمتا   إصتدار األوامتر والتعليمتا  الوظيفيتة للمترؤوك، .1

 .عمل هذه المرافق، وتحسين أدا اا تنظيم 
لغاا قرارا  المرؤوك وهذا األمر يدم على مدى شموم واتساع السل ة   9 تعديل واا

الر اسية، وهي   تحتاج إلى نتص لتقريرهتا، بتل تفرهتاا وحتد  الستل ة اإداريتة 
المركزية وترايف خيو اتا فتي قيهتة التوزير، وتيقتى هتذه الستل ة مقيَّتد  يهتوايف 

 داري القانون اإ

 متتتن مستتتؤو  الموظتتتف يعتبتتترإحالتتتة المختتتالفين إلتتتى الجاتتتا  المختصتتتة، حيتتتث   2
 اهمتام عتن او قصتد عتن اختل اذا التأديبيتة للعقويتا  ويتعرض المسلكية الوجاة
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 علتى بنتاا للتوزير يحق  و النافذ  وا نظمة القوانين عليل تفرهاا التي يالواجيا 
 الموظتتف علتتى يفتترض ان لمركتتزي ا التفتتتيش ادار  ر تتيك او العتتام المتتدير اقتتتراو

 على يوما عشر خمسة لمد  الراتب حسم-التأنيب دا ولى الدرجة من عقوية اية
 ال ال تتة العقويتتة ان علتتى لا ك تتر علتتى اشتتار ستتتة لمتتد  التتتدرج تتتأخير- ا ك تتر
كمتا يعتود   ستنة ختبم للموظتف متتتاليين تتأنيبين توجيتل يعتد ا  تفترض   مناا

إحتتتدى الوحتتتدا  اإداريتتتة  تفتتتتيشفتتتتيش المركتتتزي يمراقيتتتة و للتتتوزير أن يكلل تتتف الت
 وتفتتتش تراقتتبأو ل  إلياتتا الموكولتتة يالماتتامالتايعتتة لوزارتتتل لمعرفتتة متتدى قياماتتا 

ولتتل أن   علتتيام المترتيتتة والمستتؤوليا  يالواجيتتا  قيتتامام كيفيتتةحتتوم  المتتوظفين
و بنتاا  علتى يحيل الموظف على الاي تة العليتا للتأديتب، ستواا  متن تلقتاا نفستل، أ

توصتتية ديتتوان المحاستتية  كمتتا لتتل أن يحيلتتل إلتتى القهتتاا الجنتتا ي المختتتص، إذا 
 كان فعلل يؤلف جريمة يعاقب علياا القانون 

صدار أنظمتاا الداخليتة هتمن الحتدود والهتوايف   4 يست يع تنظيم أجاز  وزارتل واا
وهتع وكذلا وهع وتحديد شروا تنظتيم عمتل إدارتتل وال  التي يرسماا القانون،

خصوصتتا  إذا لتتم يكتتن القتتانون أولتتى هتتذه الصتتبحية صتتراحة إلتتى التتوظيفي فياتتا 
  ويحق للوزير اتخاذ تدابير تنظيميتة تتعلتق يالمستتفيدين متن المرفتق مرجع عخر

 العام الذي يترأسل 

يحتق للتتوزير فتي لبنتتان أن يعتتين األجتراا أو بنقتتل يعتتض المتوظفين العتتاملين فتتي   2
وظتتتف متتتن الف تتتة ال ال تتتة متتتن وظيفتتتة ألختتترى داختتتل إدارتتتتل كتتتر يك التتتدا ر  وأي م

  لكتتن   يعتتود للتتوزير اإدار  نفستتاا يعتتد استتت بع رأي مجلتتك الخدمتتة المدنيتتة
حق ممارسة سل ة تنظيمية عامة ت ام جميع الموظفين، بل يقتصر ذلا على 

 موظفي وزارتل 

 الغير  يم ل ل الوزير  الدولة  تجاه الغير في كل ما يعود لعبقة وزارتل باذا  0
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يعتتتود لتتتتل الحتتتتق فتتتتي إصتتتتدار القتتتترارا  اإداريتتتة النافتتتتذ  التتتتتي تلتتتتزم الدولتتتتة تجتتتتاه   7
اآلختترين، كتلتتا التتتي تنشتتي حقوقتتا  لففتتراد فتتي ذمتاتتا  و  يشتتذ عتتن هتتذه القاعتتد  

 العامة إ  بنص تشريعي صريح وخاص 

 
 صالحيات الوزير التنظيمية -1

حقاا في أن تتخذ يمشي تاا المنفترد  قترارا  إن أهم ا متيازا  التي تتمتع باا اإدار  هو 
إداريتتة نافتتذ ، ستتواا أكانتت  هتتذه القتترارا  فرديتتة أو تنظيميتتة، وتتترتيف القتترارا  التنظيميتتة 
يالسل ة التي منحاا القانون هذا الحق، وتبدو األنظمة باذه الصفة كأناا تدور في حقتل 

ذ األنظمتتة، ستتواا اكانتت  اإدار ، يحيتتث أينمتتا وجتتد  الستتل ة العامتتة وجتتد  ستتل ة اتختتا
أنظمة خاهعة للقتانون او أنظمتة مستتقلة، وفتي الحتالتين يعتود تحديتد هتذه الاي تا  التتي 

، ومتتن خبلامتتا نجتتد أن لقتتانون لدستتتور واتمتارك الستتل ة التنظيميتتة وحتتدود هتتذه الستل ة ل
 الوزير يمارك أنواعا  من السل ة التنظيمية 

التنظيميتتتتتة، وتهتتتتتمن هتتتتتذا المبتتتتتدأ  ب تتتتتة  ومتتتتتن حيتتتتتث المبتتتتتدأ   يملتتتتتا التتتتتوزراا الستتتتتل ة
 :ل0دالسل ةهذه اصبحا  ل ف  من امتداده، وسمح  يمشاركة الوزير في 

تص علتى المرستوم هتي ال ريقتة مختإن توقيتع التوزير ال: المشاركة فـي التوقيـع  0
الدستتورية التتي يتتولى يموجباتا إدار  مصتالح الدولتة وت بيتق األنظمتة والقتوانين 

ر العا د  إلتى إدارتتل، وتوقيتع التوزير المختتص علتى المرستوم فيما يتعلق ياألمو 
لتتتيك أمتتتترا  شتتتتكليا  فحستتتب بتتتتل أنتتتتل متتتتن المقومتتتا  الجوهريتتتتة لتكتتتتوين المرستتتتوم 
الصادر، وخلو المرسوم من هذا التوقيتع يجعتل متن هتذا العمتل اإداري يتا ب   

مقتتررا  ر تتيك الجماوريتتة يجتتب ان متتن الدستتتور علتتى أن  24تتتنص المتتاد  و 
ا معتتتل فتتتي التوقيتتتع علياتتتا التتتوزير او التتتوزراا المختصتتتون متتتا ختتتب توليتتتة يشتتتتر 

الوزراا واقالتام قانونا  وأع ى اإجتااد هذا التنص معنتاه الصتحيح عنتدما أقتر 
يملا السل ة التنظيمية التي كان  منا تة ستايقا  بتر يك يأنل إذا لم يكن الوزير 
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متتتتن  02اليتتتتا  دالمتتتتاد متتتتن الدستتتتتورل ويمجلتتتتك التتتتوزراا ح 20الجماوريتتتتةدالماد 
الدستتتورل إ  أنتتل يستتاهم يممارستتة تلتتا الستتل ة ياستتتعمام توقيعتتل علتتى مراستتيم 

توقيع المرسوم أما   و ل0د ر يك الجماورية والقرارا  الصادر  عن مجلك الوزراا
من قبل ر يك مجلتك التوزراا، أو تذييلتل يعيتار  يعتد موافقتة مجلتك التوزراا،   

   ل9دهذا المرسوم زير المختص على تعفي م لقا  من توقيع الو 
 

تنظتتتيم المرافتتتق بحتتتق الزير للتتتو  تنظـــيم المرافـــق العامـــة الخاضـــعة لســـلطت :   9
الخاهعة لوزارتل، وااع اا األوامر للموظفين والمستخدمين الخاهتعين إمرتتل، 
كمتتا لتتل وهتتع القواعتتد التتتي تتتنظم  ريقتتة استتتخدام هتتذه المرافتتق، وهتتمن حتتدود 

 متن الدستتور 00فالمتاد   اصدار القرارا  التنظيمية هذه الصبحيا  يست يع 
أنا تتت  يتتتالوزير إدار  مصتتتالح الدولتتتة وت بيتتتق القتتتوانين واألنظمتتتة العا تتتد  إلتتتى 
إدارتل، وهذه السل ة التنظيمية التي يمارساا الوزير يستمدها متن صتفتل ر تيك 

نظتتيم المرفتتق العتتام التتذي يتتتولى إدارتتتل وهتتي متتن القواعتتد الدستتتورية المتعلقتتة بت
ذا كانتت  هتترور  تتتأمين استتتمرار ستتير المرفتتق العتتام تبتترر  الستتل ا  العامتتة، واا
ممارستتتة هتتتذه الستتتتل ة ف ناتتتا تنيتتتع متتتتن ستتتل ة التتتوزير الدستتتتتورية علتتتى التتتتوزار  
 المستتؤوم عناتتا أك تتر متتن ستتل تل اإداريتتة المعتتترل باتتا لكتتل ر تتيك فتتي اإدار 

   ل2)

 
 صالحيات الوزير المالية -5

وزير الماليتتة متتن ختتبم إشتترافل علتتى إعتتداد مشتتروع الموازنتتة العا تتد  تتكتتون صتتبحيا  التت
من قتانون المحاستية العموميتةل،  تم تولل يتل تنفيتذ الموازنتة عبتر التصترل  02لوزارتلدالماد 
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يتتاألموام المخصصتتة لاتتذه الغايتتة، وفقتتا  ألحكتتام وهتتوايف قتتانون الموازنتتة  فاتتو المرجتتع 
ن كل، 20المختتتص يعقتتد النفقتتةدالماد   فتتي اعتمتتاد لاتتا تتتوفر إذا إ  النفقتتة تعقتتد  انتت  واا

  أجلاا من أرصد التي الغاية لغير ا عتماد استعمام يجوز   ، كماالموازنة
وهو الذي يهع مشروع دفتر الشروا العامة للمناقصا  الذي يصدر يمرسوم بناا  على 

لتراهتتتتتي ل والصتتتتتفقا  يا022ل كمتتتتتا يبتتتتت   يالمناقصتتتتتا  دالمتتتتتاد 092اقتراحتتتتتل دالمتتتتتاد  
مليتون ليتر    كمتا يحتق  لتل نقتل ا عتمتادا  متن  22ل التي تزيتد قيمتاتا عتن 047دالماد 

ل    وهتتو يصتتور  عامتتة المشتترل علتتى كتتل 90فقتتر  إلتتى فقتتر  هتتمن البنتتد الواحتتد دالمتتاد 
 القهايا المالية المرتي ة بوزارتل   

 
 الوزير كسلطة وصاية-3

إلتتى وجتود أستتلوب عختر فتتي إدار  شتتؤون دفتع ظاتتور حاجتا  عامتتة ومرافتق عامتتة جديتد  
  وهتو تنظتيم إداري جديتد يهتمن توزيتع الوظتا ف اإداريتة الدولة هو البمركزيتة اإداريتة

فتتي الدولتتة بتتين الستتل ة اإداريتتة المركزيتتة، ودتتين الاي تتا  والستتل ا  البمركزيتتة  وتعنتتي 
شخاص القانون العام البمركزية بتعبير ميسف توزيع وظا ف الدولة ا دارية بيناا ودين أ

األختتتترى اإقليميتتتتة دالبلتتتتديا ل والمرفقيتتتتة دالمؤسستتتتا  العامتتتتةل التتتتتي تتمتتتتتع يالشخصتتتتية 
المعنويتتتتة المستتتتتقلة  ويكتتتتون للدولتتتتة ستتتتل ة اإشتتتترال والرقايتتتتة فقتتتتف عتتتتن  ريتتتتق إدارتاتتتتا 
المركزيتتة علتتى هتتذه األشتتخاص وعلتتى النحتتو التتذي يقتترره القتتانون  وتحتتاوم معظتتم التتدوم 

نتتوع متتن التتتوازن بتتين اختصاصتتا  الستتل ة المركزيتتة والستتل ا  المحليتتة،  الحدي تتة إيجتتاد
يحيث تتمتع هذه السل ا  يقسف من الحرية وا ستقبم في إدار  شؤوناا الذاتية وتستيير 

 مرافقاا المحلية العامة، مع الحرص على وحد  الدولة السياسية 
يكتون م لقتا  بتل نستبي   ومن المتفق عليل يأن استقبم الشخص البمركزي   يمكتن أن

وهذا يعود إلى أن البمركزية   يمكن أن توجد في حالة مجرد ، بل همن نظام قتانوني 
معتتين يتتوفر الحتتد األدنتتى متتن المركزيتتة، أي متتن وحتتد  الستتل ة، ويالتتتالي فالمركزيتتة هتتي 
خيتتر هتتمان لنظتتام البمركزيتتة ولوحتتد  الدولتتة علتتى حتتد ستتواا  وهتتذا يعنتتي متتن الناحيتتة 
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ة  هتترور  وجتتود رقايتتة متتن الستتل ة المركزيتتة علتتى الشتتخص البمركتتزي تستتتادل العمليتت
هتتتمان احتتتترام األشتتتخاص البمركزيتتتة للشتتترعية، ولحتتتدود اختصاصتتتاا، ولسياستتتة الدولتتتة 
العامتتتة  ويتتتتولى ممارستتتة هتتتذه الرقايتتتة التتتوزير المختتتتص  ويستتتمَّى بتتتوزير الوصتتتاية التتتذي 

لتتي يوليتل القتانون ستل ة الوصتاية علياتا، تخهع لسل تل الرقابية جميع الاي ا  العامة ا
فمتت ب : يتتتولى وزيتتر الداخليتتة والبلتتديا  ستتل ة الوصتتاية علتتى كتتل البلتتديا  الموجتتود  فتتي 
لبنتتتان، كمتتتا يتتتتولى وزيتتتر ال اقتتتة ستتتل ة الوصتتتاية علتتتى كتتتل مصتتتالح الميتتتاه، ومؤسستتتا  

 الكارداا،      
بمركزية عد  صور، وفقا  لاليا  وتتخذ هذه الرقاية التي يياشرها الوزير على الا يا  ال

واألصوم التي يحددها القانون، فم ب  تتهمن حتق اقتتراو تعيتين ر تيك وأعهتاا مجلتك 
إدار  المؤسستتتة العامتتتة وعتتتزلام ، وكتتتذلا يعتتتيل ن مفتتتوض الحكومتتتة لتتتدياا، ويصتتتادق علتتتى 

 مقررا  مجلك اإدار  فيما خص أنظمة األجراا والنظام الداخلي     
ف أو حل المجلك المحلي المنتختب متع إجتراا انتخايتا  جديتد ، وكتذلا كما تتهمن وق

تعيين األجراا في البلديا ، وفي حا   عديد  يتوقف نفاذ القرار البمركتزي علتى شترا 
أخذ اإذن المسبق أو البحق من الشتخص المركتزي، كتل ذلتا فتي حتدود متا نتص عليتل 

   ل0دالقانون 
، هتتو ركتتن أستتاك فتتي الحيتتا  السياستتية واإداريتتة، وهتتو إن التتوزير، وفقتتا  لمتتا بينتتاه أعتتبه

قانونتتتتا  غيتتتتر مقيَّتتتتد ياتيتتتتاع تعليمتتتتا  ر تتتتيك الحكومتتتتة أو ر تتتتيك الجماوريتتتتة، بتتتتل يتميَّتتتتز 
ياستقبلية تجاهاما، ألن مسؤوليتل هي أمام مجلك الوزراا كاي ة مجتمعة، وأمام مجلك 

ذا  كتان تعيينتل وزيترا  مترتيف بتوافتق النواب ألن يقااه مترتيف ياستتمرار  قتة المجلتك يتل  واا
ر يسي الجماورية والحكومة، إ  أن إقالتل من منصتيل تت لتب موافقتة  ل تي عتدد أعهتاا 
مجلتتك التتوزراا، وهتتذا متتا يمنحتتل نوعتتا  متتن ا ستتتقرار فتتي أداا عملتتل،   يحتتد  منتتل ستتوى 

 موجب تقيده يمقررا  مجلك الوزراا وفقا  لقاعد  التهامن الوزاري 
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 :ولأللفصل اا
 أمام القضاء العدليفي لبنان محاكمة الوزراء 

 
ألوم مر  في تاريخ القهاا اللبناني، بل وفي حاد ة فريد  في العالم يحاهره وماهيل، 
يتم  إ ار  ملفا  ل ب ة وزراا دفعة واحد ، وي دَّعى على شخص  رايع  بجرم انتحام صفة 

لتبزم بين هذه الملفا  المختلفة إ  ر يك مجلك وزراا لبنان، ورغم عدم الترايف أو ا
ية، ومع أن جميع المدعى عليام من زا أناا تصب  جميعا  في خانة مسؤولية الوزراا الج

نجد ازدواجية في الجاة  ف ننا في صفة المدعى عليام،  الوزراا، أي أننا أمام وحدانية  
وزير الزراعة السابق علي التي يحاكم أماماا هؤ ا الوزراا ال ب ة، فبينما ت  ار قهية 

مارك المجلك النيابي دوره لتحهير اإدعاا على الوزيرين عبدهللا أمام القهاا العدلي، 
يرصوميان والسنيور  أمام المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا  وفي ذا  الوق  

ل ا  الوزراا  عون بجرا م عديد  مناا جرم انتحام صفة ر يكميشام العماد إلى تاام و جل 
 في مناسية القاا خ اب امام لجنة فرعية من لجان الكونغرك ا ميركي  

  عبقة  المبحقا  قها يةإ د دا ما  يأن ردل  وفي خهمل  هذه المحاكما  كان  السل ة ت  
مهى   من قبيل المحاكمة لعاد  ، وهي ليس  شكاممن األ لاا يالسياسة في شكل  

 ناا تهمن  مخالفا   أنما ملفا  بدا إمعينين،  شخاصا  ل على القهاا اح  فالحكومة لم ت  
عاود سايقة، يأن المحاكما  ليس  محاكمة لالمدعي العام التمييزي "أيها  د معينة  وأكَّ 

  ن القهاا يعاقب يحسب افتعام موجتود  في الملف"  
ض، وستتواا  أكتتان التتدافع وراا افتتتتاو هتتذه المحاكمتتا  سياستتيا ، أم أنتتل عمتتلإ قهتتا يإ محتت

تيتتاين فتتي ا جتاتتادا  حتتوم تحديتتد فتت ن متتا أكستتب هتتذه المحاكمتتا  هتتذه األهميتتة، هتتو ال
المرجتتع المختتتص يمحاكمتتة التتوزراا، بتتل امتتتد هتتذا التيتتاين ا جتاتتادي إلتتى مستتألة تفستتير 
النص القانوني الذي يستند إليل القهاا العدلي من أجل معرفة الحا   التي يكون فياتا 

، فتتالمجلك النيتابي التذي لتل دور كبيتتر فتي تحريتا ا تاتام أمتتام مختصتا  يمبحقتة التوزراا
المجلتتك األعلتتى كتتان ألعهتتا ل مواقتتف وديانتتا  متتن كتتل خ تتو   تخ وهتتا قهتتايا التتوزراا 

موازية، ولم يغتب الفقتل عتن هتذا الميتدان  ال ب ة، وكان  للجاا  القها ية مواقف وردود  



233 

 

لقهتاا العتدلي واعتبتره مختصتا  يمحاكمتة الخصب والمفتوو لكل ا حتما  ، فأيَّد فريتقإ ا
الوزراا، بينما انحاز فريق عخر إلى المجلك األعلى وقتام يأنتل   يمكتن محاكمتة التوزير 
إ  أمام المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا  ولعل النق ة األساستية فتي الختبل 

مختتتب  بواجياتتتتل  كانتتت  تفستتتير معنتتتى اإختتتبم يالواجيتتتا  الوظيفيتتتة، ومتتتتى يكتتتون التتتوزير
الوظيفية ويخهع فعلل تيعا  لذلا   ختصاص المجلك األعلى، ومتى يكتون فعلتل جرمتا  

 عاديا  يكون اختصاص النظر فيل للقهاا العادي؟
ويبتتدو أن غمتتوض التتنص، أو غيتتاب الستتوابق ا جتااديتتة حولتتل هتتي التتتي أد  إلتتى هتتذا 

تعارهتتتين حجتتج قويتتة،   يمكتتن ن الميلتتوجاتوامتلتتا كتتل متتن االجتتدم الفقاتتي القتتانوني، 
رغتتم صتتدور قتتانون أصتتوم و إنكارهتتا كاملتتة، وكتتذلا   يمكتتن التستتليم باتتا علتتى إ بقاتتا  

المحاكمتتا  أمتتام المجلتتك األعلتتى، إ  أن القهتتاا العتتدلي يقتتي مرجعتتا  لكتتل متتن يحمتتل 
ر، ولم يست ع المجلك األعلتى أن يكستر التقليتد المستتند إلتى حقيقتة ألفاتا اشكوى أو إخي

ستاهم   ة هتي المرجتع لكتل مبحقتة جزا يتةلناك واعتادوا علياا ومفادها يأن النياية العاما
األوم هتتو عتتدم تحتترا المجلتتك النيتتابي  تاتتام أي وزيتتر  ،فتتي تكتتريك هتتذا الواقتتع عتتاملين

حالتتتل إلتتى المجلتتك األعلتتى، وال تتاني وهتتو األهتتم إقتتدام السياستتيين علتتى م اليتتة النيايتتة  واا
ن عناصتر جترم  جزا تي ارتكيتل أحتد أعهتاا الحكومتة،  العامة يتالتحرا كلمتا  و لاتم تكتو 

هتتو التتذي وقَّتتع قتتانون أصتتوم ، فمتت ب ، ورغتتم أن ر تتيك الجماوريتتة الستتابق اليتتاك الاتترواي
المحاكما  أمام المجلك األعلى، ف نل عنتدما أراد توجيتل اتاامتا  لتيعض أركتان الحكتم، 

يكتتتل ا تاامتتتا  التتتتي  مل ملفتتتا  تتعلتتتقنجتتتده قتتتد استتتتدعى المتتتدعي العتتتام التمييتتتزي وستتتلَّ 
أيهتتا  موقتتف التتر يك حستتين الحستتيني التتذي  التتب  ذا  وهتتل0دلتتل صتتحفي   تهتتمناا حتتديث  

، ولتم ي لتب ل9دالمدعي العام التمييزي يالتحرا فورا  للنظر في اتااما  ر تيك الجماوريتة
 من المجلك النيابي تحريا ا تاام أمام المجلك األعلى 

نا تتتتة اختصتتتتاص مح اكمتتتتة التتتتوزراا يتتتتالمجلك األعلتتتتى، لتتتتيك ستتتتوى استتتتتجاية للتوجتتتتل واا
القهتتتا ي الحتتتديث، التتتذي يقتتتوم علتتتى مبتتتدأ توزيتتتع ا ختصاصتتتا  علتتتى جاتتتا  قهتتتا ية 
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 ذا كتتان يتصتتدى فتتي األزمنتتة الستتايقة لمامتتة القهتتاا رجتتلإ واحتتد، فتت ن اتستتاع متعتتدد   فتت
ا  خاصتا  يتل، بتل مجام الخصوما  وتنوعاتا وتعق تدها، أوجتب أن يكتون لكتل ميتدان  قهتا

علتى  تور اللبنانيالدس اكتفىنسمع في كلل  فتر  بو د  جاة قها ية جديد ، ولاذا السبب 
القتتتوم يتتتأن :"الستتتل ة القهتتتا ية تتو هتتتا المحتتتاكم علتتتى اختتتتبل درجاتاتتتا واختصاصتتتاتاا 
  "همن نظام ينص عليل القانون ويحفظ يموجيل للقهاا والمتقاهين الهمانا  البزمة

وفتي  صة بنظتر كتل نتوع متن أنتواع التدعاوى شترع إلى تعيين جاة القهاا المختسعى الم
ومحتتتاكم  -إ تتتار القتتتانون الجزا تتتي نجتتتد تعتتتدد المحتتتاكم المختصتتتة، فانتتتاا محتتتاكم الجتتتنح

القهتتتتتتاا  -المجلتتتتتتك العتتتتتتدلي -محكمتتتتتتة األحتتتتتتداث -محكمتتتتتتة الم بوعتتتتتتا  -الجنايتتتتتتا 
للميتادئ القانونيتة والدستتورية،  لتم يكتن مخالفتا   ، وكما أشرنا فيمتا ستبق،العسكري    لذلا

ة يمحاكمة الرؤساا والوزراا    أن تنشأ جاة قها ية مختصَّ
ففتي لبنتتان، تكتتون المحتتاكم العاديتتة هتتي المحتتاكم التتتي و َّهتتا القتتانون صتتبحية النظتتر فتتي 
جميع الدعاوى الجزا ية، ما لم يوجد قانون خاص ينزع عناا يعض القهايا ليهتعاا فتي 

ت نا ية أو خاصتتة، فصتتبحية المحتتاكم العاديتتة هتتو األصتتل ألن لاتتا صتتبحية محتتاكم استت
و يتتتة شتتتاملة  أمتتتا المحتتتاكم ا ستتتت نا ية فاتتتي التتتتي   يحتتتق  لاتتتا إ  رؤيتتتة قهتتتايا معينتتتة 

ا ستتت ناا أي أناتتا    يعتتددتاا التشتتريعا  الخاصتتة علتتى وجتتل الحصتتر، فصتتبحيتاا هتت
بين  صبحيةوهذا التوزيع لل    ل0دخاصة تنظر إ  يف ة محدد  من الجرا م ووفقا  ألصوم  

المحتتاكم، أو متتا يستتمى يا ختصتتاص التتوظيفي للمحتتاكم يتعلتتق يالنظتتام العتتام، يحيتتث   
يجوز أل رال النزاع ا تفاق على مخالفتل، وكذلا إذا عره  دعوى على محكمة غير 
 مختصتتة، او إذا نظتتر  هتتذه المحكمتتة يم تتل تلتتا التتدعوى، فتتيمكن للخصتتم أن ي لتتب رد

، بتل يعتود للقاهتي صتبحيةيستمى دفتع عتدم ال الدعوى أو ي عن يالحكم عن  ريق دفع  
   ل9د لتعلقاا يالنظام العام صبحيةوألي  من ا رال الدعوى إ ار  مسألة عدم ال

 :اآلتية، عد  نتا ج مناا ل2دويترتب على ارتياا الدفع يعدم الصبحية يالنظام العام
                                                 

(1
 

 )
 199ص 1993دان المناوناي الحقوقية الطبعة الجو وة -ألول المحاكماي الجزائية -النقي ، عاطف

(1)
بعندوان تغييدر المدوعي لقواعدو اإلختصداص مد  اجدل تحدو ر  11/11/1003ي جر دوة النهدان تدان  ناجع مقالتنا فد -

  دعوى مونية إلى دعوى جزائية.
(3

 
 )

 190ص -مرجع سبق  كره -ألول المحاكماي الجزائية -النقي ، عاطف
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 ختصاص الجزا ي أو تغيير قواعده أو الرهوخ   يمكن ا تفاق على مخالفة ا -0
 لاذه المخالفة صراحة  أو همنا  

راحتل التدعوى  وعلتى ميحق  أل رال الدعوى التذرع يعدم الصتبحية فتي جميتع  -1
م إلياا  لب باذا الخصوص ن لم يقدَّ   ل0دالمحكمة أن ت يره عفوا  واا

عتتتزم   عتتتن األستتتتاك يبتتت   القاهتتتي التتتدفع يعتتتتدم الصتتتبحية يمجتتترَّد إ ارتتتتتل، ويم -3
رجتتي البتت  يمستتألة الصتتبحية يويصتتدر  قتترارا  يتتل علتتى حتتد   ولتتيك للقاهتتي أن 

التي أ ير  إلى حين الفصل في األساك جمعا  لاما في الحكتم الناتا ي الواحتد، 
إ  إذا كانتتت  المستتتألتان متتتتراي تين يالمتتتدى التتتذي يوجتتتب هتتتذا الجمتتتع أو يبتتترره، 

ليب  خاصا  يما قهى يل من رد  للدفع يعدم وهنا ينيغي على القاهي أن يورد تع
 الصبحية وتعليب  لما حكم يل في األساك 

عند اليحث في التدفع يعتدم الصتبحية يكتون علتى المحكمتة أن تحصتر مامتاتا  -8
فيتتتتل، وأن   تتعتتتترض لوقتتتتا ع القهتتتتية إ  متتتتن ختتتتبم عبقتاتتتتا يقتتتتانون الجتتتتزاا 

 جريم أو األدلة علياما ويقواعد الصبحية يصرل النظر عن التامة أو الت

أن الجزا يتتتة قتتترارا  فتتتي دفتتتع  شتتتكلي، اعتبتتتر  فيتتتل محكمتتتة التمييتتتز   إذا أصتتتدر  -2
  هتذا، قترار المحكمتة  فت ن القهاا العدلي صتالح للتحقيتق متع التوزير واتاامتل،

األساك يعدو كونل صادرا  في مرحلة التحقيق ا بتدا ي ويالتالي   يقيد محكمة 
متتتن قهتتتاا  كلتتتدعوى بوصتتتفاا متتتن قهتتتاا الحكتتتم ولتتتيالتتتتي تهتتتع يتتتدها علتتتى ا

                                                 
(1

 
 )

مدد  قددانون الددول  93ة  عتبددر الددوفع بعددوم لددالحية القضدداء العددولي دفعدداً مدد  الددوفوا الاددكلية الددواندة فددي المدداد

ي تنا على أنه  حق لكلل م  المدوعى عليده أ  لوكيلده د ن الت  1/1/1001تان   311المحاكماي الجزائية الجو و نقم

 حضون موكله، أن  ولي بها لمرة  احوة قبل استجوابه الموعى عليه،  هي الوفوا اآلتية:

 الوفع بانتفاء الصالحية. -1

 ة بأحو أسباب السقوط المحودة قانوناً.الوفع بسقوط الوعوى العام -1

 الوفع بعوم قبول الوعوى لسب   حول د ن سماعها أ  السير بها قبل البحث في موضوعها. -3

 الوفع بكون الفعل الموعى به ال  اكل جرماً معاقباً عليه في القانون. -8

 الوفع بسبق اإلدعاء أ  بالتالزم. -2

 الوفع بقوة القضية المحكوم بها. -9

 الوفع ببطالن إجراء أ  أكثر م  إجراءاي التحقيق. -9

على قاضي التحقيق، بعو أن  ستمع إلى الموعي الاخصي   ستطلع نأي النيابة العامة، أن  بح فدي الدوفع خدالل أسدبوا 

 م  تان   تقو مه.

لكل م  الفرقاء في الوعوى أن  ستأنف قرانه.
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عتدم اختصاصتاا إذا تبتين  نالتحقيق، أي أنل   يلزماا، بل يكون علياا أن تعل
لاتتا أن األفعتتام الجرميتتة المستتند  إلتتى المتتتام تتتدخل  تيعتتا  لنوعاتتا فتتي اختصتتاص 
محكمة است نا ية هتي المجلتك األعلتى لمحاكمتة ر تيك التوزراا والتوزراا، عتبو  

فقتتر  ب متتن قتتانون أصتتوم المحاكمتتا   942أناتتا ملزمتتة يمقتهتتى المتتاد علتتى 
  ل0دالجزا ية، يأن تب  الدفع المدلى يل قبل الفصل في موهوع الدعوى 

 

ومن ختبم بت  القهتاا العتدلي يالتدفوع المتعلقتة يصتبحيتل يمبحقتة ومحاكمتة التوزراا، 
فتتي محاكمتتة التتوزراا،  متتا يفيتتد انعقتتاد اختصتتاص القهتتاا العتتدليعديتتد  نجتتد فتتي أحكتتام  

بينمتتتا فتتتي أحكتتتام  أختتترى نجتتتد المحكمتتتة مستتتتجيية  للتتتدفع وتتتترد التتتدعوى لعتتتدم الصتتتبحية  
يعتد وقا ع محاكمتا  التوزراا أمتام القهتاا العتدلي، أن نعرض في هذا الفصل وسنحاوم 

، أن نقستتماا إلتتى قستتمين، فتتي القستتم األوم دالقهتتاا العتتدلي مختصتتا  يمحاكمتتة التتوزراال
،  م نتعرَّض في القسم ال اني دالقهاا العدلي غير مختص  يمحاكمة الوزراالوفي القسم 

تتل  ،ال التتث لمحاكمتتا   أمتتام القهتتاا العتتدلي متتن دون أن ي يتتر أي  ا تاتتام لتتوزراا  فياتتا و جل 
ة عتتتن قهتتتا ي دفعتتتا  يعتتتدم الصتتتبحية الناجمتتت تتترل  سياستتتي أو إعبمتتتي أو  قتتتانوني أو 

 صفة المتام الوزارية 
 
 

 ول: القسم األ
 صالحية بمالحقة الوزراءال صاحبالقضاء العدلي 

 
تكتستتتب مبحقتتتة التتتوزراا أهميتاتتتا متتتن ختتتبم التتتتداخل أو محاولتتتة الخلتتتف بتتتين مفاتتتومين 

صتب  سياستي نسياسي وقها ي، ويعود السبب في ذلتا هتي أن التوزير يمتا يشتغلل متن م
ق قهتتتتيتل يكتتتتون أيهتتتتا  متبو تتتتا  لمناصتتتتب حزديتتتتة تكستتتتيل حهتتتتور جمتتتتاهيري يتتتتتايع دقتتتتا 

                                                 
(1

 
 )

 19/11/1001جر وة النهان تان   -شاهي برسوميان -19/11/1001تان  ناجع قران محكمة جنا اي بير ي 
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وتفاصيلاا، عدا عن تتيع اإعبم لمراحتل المحاكمتة وتغ يتة جلستاتاا واألحكتام الصتادر  
باا  هذه الرقاية اإعبمية والشعبية التي تحظى باا محاكمتة التوزراا، تشتكل ل  رقايتة غيتر 
مياشتتر  علتتى عمتتل القهتتاا، وتدفعتتل إلتتى زيتتاد  الحتترص علتتى تتتأمين العدالتتة فتتي ت بيتتق 

 يع الجزاا القانون وتوق
ذا لوحتتق باتتذا الجتترم و إلتتى موقتتع  سياستتي ، جرمتتا  جزا يتتا ،  ارتكتتب التتوزير وهتتو منتتتم   فلتتو اا

وتتتوفر  األدلتتة علتتى ارتكتتاب التتوزير لاتتذا الجتترم، فتت ن المبحقتتة التتتي ت التتل هتتي مبحقتتة 
 قها ية، وليس  مبحقة سياسية 

 المبحقة القها ية، ب ب ة مراحل:هذه تمر   و
تتحترا النيايتة العامتة نتيجتة إخيتار أو شتكوى حيتث لى: أمام النيايتة العامتة، المرحلة األو 

   وتن لق بتحقيقاتاا من مرحلة الشا
  المرحلة  ال انية: أمام قهاا التحقيق الذي يظن  يالمتام، ويسمى قهاا الظن

التذي   يمكتن أن ين لتق متن شتا  أو ظتن بتل يجتب أمام قهاا الحكتم، المرحلة ال ال ة: 
 يكون  حكمل مبنيا  على اليقين أن 

ذا كتتان متتن الممكتتن أن يلحتتق ظلتتمإ  األشتتخاص ولتتو كتتان متتن ف تتة السياستتيين، فتتي  يأحتتد   واا
مرحلتتتتي الشتتتا والظتتتن، ف نتتتل لتتتيك متتتن الشتتتا ع أن يستتتتمر هتتتذا الظلتتتم فتتتي مرحلتتتة الحكتتتم 

 أيها  
ة ، كيف كان موقف جاا  القهاا العدلي من الدفع يعدم صتبحيوسنبين في هذا القسم

قهتايا متتام باتا وزراا، وقبتل أن نبتدأ يعترض هتذه القهتايا وموقتف لمتايعة هذا القهاا 
القهتتاا العتتدلي ممتتا أ يتتر متتن دفتتوع يعتتدم الصتتبحية فياتتا، نتعتترَّل يكلمتتة مختصتتر  علتتى 

 معنى الدفع يعدم الصبحية، وأمام أي جاة قهاا يمكن إ ارتل 
 

 أواًل: الدفع بعدم الصالحية في مرحلة التحقيق
متن قتانون أصتوم  74الدفع يعدم الصتبحية هتو متن التدفوع المنصتوص عناتا فتي المتاد 

المحاكما  الجزا ية، وهتو يتدخل هتمن ف تة التدفوع اإجرا يتة أو التدفوع يعتدم القبتوم كمتا 
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ناتتا متتن التتدفوع أمتتن قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  المدنيتتة، أي  09و 29حتتددتاا المتتادتين 
امتتة يتالرغم متتن أن الجترم موهتتوع هتذه التتدعوى تتتتوفَّر التتي تمنتتع متن تحريتتا التدعوى الع

ر  قانونا ، أي جميع أركانل المادية والمعنوية    ل0دفيل جميع العناصر المقرَّ
فاتتتذا التتتدفع يتنتتتاوم المنازعتتتة فتتتي قانونيتتتة المبحقتتتة الجزا يتتتة، دون التعتتترض إلتتتى أستتتاك 

اقشتتتل علتتى أمتتور  الحتتق، التتذي ييقتتى محفوظتتا  علتتى اعتيتتار أن المتتدعى عليتتل يقصتتر من
شتتكلية، تتعلتتق يالمبحقتتة أو يستتير القهتتية أو يا ختصتتاص، مرج تتا  التصتتدي للموهتتوع 
إلى ما يعد فصل هذه األمور الشكلية اإجرا ية  لذلا سمل ي  هذه الدفوع الشكلية يالعقيتة 

  ل9دالمؤقتة أمام تحريا الدعوى العامة أو متايعتاا من الناحية اإجرا ية
 
 بدفع عدم الصالحية أمام قاضي التحقيقاإلدالء  -1

التدفوع دفتع متن عتدم صتبحية القهتاا العتدلي يمبحقتة التوزراا هتو يدفع التأشرنا إلى أن 
الشكلية، وتتميز الدفوع الشكلية، يأناا وستيلة يتتم  التمستا واإد ا باتا فتي بتدا المبحقتة 

لي يغني عن المناقشة في وقبل المناقشة في األساك، وأن قبوم القاهي لاذا الدفع الشك
متتن قتتتانون أصتتوم المحاكمتتا  الجزا يتتتة الجديتتد لوكيتتتل  72  وأجتتاز  المتتتاد ل2دالموهتتوع

 المدعى عليل اإد ا يالدفوع الشكلية دون حهور موكلل 
وهتتذا الحتتق الممنتتوو للمحتتامي وكيتتل المتتدعى عليتتل، إنمتتا متتنح لتتل لممارستتتل أمتتام قاهتتي 

تتدا ي المنعقتتد أمتام هتذا المرجتتع القهتا ي يالتحديتتد  التحقيتق، أي فتي مجتتام التحقيتق ا ب
وهتتو يتتتم  قبتتل ولتتوج مرحلتتة ا ستتتجواب، أي مرحلتتة مناقشتتة المتتدعى عليتتل تفصتتيليا  يشتتأن 
الواقعتتا  الجرميتتة المتتدعى بوجاتتل باتتا، وقبتتل مجاباتتتل ياألدلتتة والشتتباا  القا متتة هتتده 

 وا ستماع إلى ردوده وأجودتل حولاا  

                                                 
(1

 
 )

 -. أشان إليه: أبو عيو، الياي298ص 1993مجلة العول -1993تموز  19تان    -الهيئة االتهامية في بير ي

 119ص 1008مناوناي ز   الحقوقية -الوفوا اإلجرائية في ألول المحاكماي المونية  الجزائية
(1

 
 )

 119مرجع سبق  كره ص-الوفوا اإلجرائية في ألول المحاكماي المونية  الجزائية -أبو عيو، الياي
(3

 
 )

 821ص 3العود 1912مجلة العول  -ننو/معربس -1912نيسان 9منفرد جزائي في كسر ان قران إعوادي تان  

 1008ي ز   الحقوقية مناونا-الوفوا اإلجرائية في ألول المحاكماي المونية  الجزائية -أشان إليه: أبو عيو، الياي

 191ص
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بتقديم الدفوع الشكلية قبل استتجواب المتدعى عليتل، تكتم فتي التصتدي  والعبر  من السماو
للمبحقتتتتة ومجراهتتتتا والنيتتتتل متتتتن صتتتتحتاا ووقتتتتف ستتتتيرها قبتتتتل التتتتدخوم فتتتتي أستتتتاك النتتتتزاع 
والمناقشتتة فيتتل، خاصتتة  وأن ا ستتتجواب هتتو متتن إجتترااا  المواجاتتة الخ تتر  التتتي تهتتيل ق 

لية حتتتتتوم الواقعتتتتتا  الجرميتتتتتة الخنتتتتتاق علتتتتتى المتتتتتدعى عليتتتتتل ياألستتتتت لة العميقتتتتتة والتفصتتتتتي
  ل0دومناقشتاا

 
 استئاف قرار قاضي التحقيق الصادر في الدفع بعدم الصالحية -5

إن قتتترار قاهتتتي التحقيتتتق الصتتتادر فتتتي التتتدفع يعتتتدم صتتتبحية القهتتتاا العتتتدلي يمبحقتتتة 
ن الدفوع الشكلية يكون قايب  لبستت نال، وذلتا أالوزراا، هو كجميع القرارا  الصادر  يش

من قانون أصوم المحاكما  الجزا ية الجديد   يتم  هتذا  72للفقر  األخير  من الماد  سندا  
 ال عتتن فتتي للنظتتر الصتتالح ا ستتت نافي المرجتتع تااميتتة يصتتفتاا ا ستتت نال أمتتام الاي تتة ا

   التحقيق قاهي قرارا  هد يوجل الذي
  نالستتتي لاتتا حتتق االتتت العامتتة ايتتةلنيحتتق استتت نال التتدفوع الشتتكلية إلتتى كتتل  متتن ا ويعتتود
حتق استت نال قترار قاهتي  عليتل للمتدعىو  ل لباتا، خبفتا   الصادر  التحقيق قرارا  جميع

حتتق استتت نال  الشخصتتي لمتتدعيوكتتذلا ل  التتدفوع الشتتكلية التتتي أدلتتى باتتا ردَّ التحقيتتق إذا 
 هذا من 72 الماد  في علياا المنصوص الدفوع من أك ر أو دفع يقبوم ةالقاهي القرارا 

متتتن قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  الجزا يتتتة  022دالمتتتاد  يمصتتتلحتل مهتتترا   كتتتان إذا ون القتتتان
متتن  يالنستتية للنيايتتة العامتتة تبتتدأ  ستتاعة وعشتترون  أردتتع ا ستتت نال مالتتةتكتتون   لالجديتتد

 يالمتام والمستؤوم عليتل والمتدعى الشخصتي المتدعي حتق فتيتاريخ صدور القرار، وتبتدأ 
 دا تتر  فياتتا تقتتع التتتي المدينتتة هتتمن المختتتار امتتلمق فتتي القتترار تبلغتتل تتتاريخ متتن والهتتامن
  حقيقي مقام   فياا لل يكن لم ما التحقيق قاهي
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 الاي تتة علتتى، و التحقيتتق قاهتتي بواستت ة أو ا تااميتتة الاي تتة إلتتى مياشتتر  ا ستتت نال ميقتتدَّ 
 األك تر علتى أيتام عشتر  مالتة فتي التحقيتق قاهتي قرار است نال في تفصل أن ا تاامية

  لمن قانون أصوم المحاكما  الجزا ية الجديد 020دالماد  الملف عااإيدا  وق  من
 واردا   كتان إذا  وعلهتمو  إ تار فتي ناشتر مفعتوم ا تااميتة الاي تة أمتام لبست ناليكون 
 فتتتي محتتتام   متتتن وموقعتتا   ،والم التتتب القانونيتتتة األستتتياب ومتهتتمنا   القانونيتتتة المالتتتة هتتمن

 تصتتديق األستتاك وفتتي الشتتكل فتتي اإستتت نال ومقبتت اإتااميتتة الاي تتة فتقتترر  ا ستتت نال
ذاو   تعديلتتتل أو فستتخل أو المستتتتأنف القتترار  عتتتن المحاكمتتتة منتتع ا تااميتتتة الاي تتة قتتترر  اا

 القتانون  هتذا متن 79 المتاد  ألحكتام وفقتا   وهترره ع لتل بتدم ي لب أن فلل عليل المدعى
  لمن قانون أصوم المحاكما  الجزا ية الجديد 027دالماد 

 
 رار الهيئة االتهاميةنقض ق -3

من قانون أصوم المحاكما  الجزا ية الجديد، يكون القرار الصتادر عتن  042وفقا  للماد 
الاي ة ا تاامية في الدفع يعدم صبحية القهاا العدلي يمحاكمتة التوزراا، قتايب  للتنقض 

متن ذا   217و 210أمام محكمة التمييز،  يقا  للشروا المنصوص عناا فتي المتادتين
 لقانون  ا

 وفتي صتدورها تتاريخ متن العامة النياية حق في تبدأ  يوما   عشر خمسة هي ال عن مالة
 تتتاريخ متتن والهتتامن يالمتتام والمستتؤوم عليتتل والمتتدعى الشخصتتي المتتدعي متتن كتتل حتتق

 إذا مبلغتا   ويعتد   القتانون، هتذا متن 040و 047 المتادتين فتي المبينتة لفصتوم وفقا   تبليغل
  باا علم أنل  ب 
 أن نكون أمام أحد الحا   التالية: ا تاامية الاي ة قرارا شترا لقبوم  لب نقض وي
  ا تاامية والاي ة التحقيق قاهي بين للفعل القانوني الوصف في ا ختبل-0
  ت بيقل في أو تفسيره في الخ أ أو القانون  مخالفة -9
 فتتي الجوهريتتة قواعتتديال اإختتبم أو اإي تتام  ا لتتة تحتت  المفروهتتة األصتتوم إغفتتام -2

  التحقيق
  الدعوى  ملف في المبرز  للمستندا  الواهح المهمون  أو الوقا ع تشويل -4
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 فتي الفرقتاا أحتد يتل تقتدم  لتب في أو الدفاع أسياب من سبب أو دفع في الب  عدم -2
  الدعوى 

  التعليل في النقص أو القانوني األساك فقدان -0
تنظتيم قهتا ي  092المتاد   لجزا يتة الجديتد، فت نقبل صدور قانون أصوم المحاكما  او 

وأجتاز   ،الحكتم الناتا ي متعقهايا  لب نقض القترارا  التمايديتة إ  الجميع  فيمنع  
التتتدفع تعلتتتق يوقبتتتل الحكتتتم الناتتتا ي عنتتتدما مياشتتتر   فقتتتف  لتتتب نقتتتض القتتترارا  التمايديتتتة 

  القهاا العدلي يمبحقة الوزير ومحاكمتل يصبحية
لقبتوم ال عتن هتد القترارا  الصتادر  عتن الاي تة  نظتيم قهتا يت 092د  المتا اشتر   و

يكتون مقبتو   تنظيم قها ي، و  007ا تاامية توفر ا سياب المنصوص عناا في الماد  
وجتود ا ختتبل بتين قاهتي التحقيتق وقهتا  الاي تة ، أو يتعلق يالصبحية قرار  يال عن 

  ل0دحقيقا تاامية حوم المرجع الصالح للمبحقة والت
 

 الدفوع الشكلية أمام قضاء الحكمثانيًا: 
علتتتى المحكمتتتة النتتتاظر  فتتتي التتتدعوى  صتتتوم المحاكمتتتا  الجزا يتتتة الجديتتتدقتتتانون أأوجتتتب 

الجزا يتتة، يعتتد إحالتاتتا أماماتتا متتن قبتتل قاهتتي التحقيتتق يموجتتب قتترار ظنتتي أو متتن قبتتل 
 القترار التدعوى، عموهتو  فتي الفصتل قبلالاي ة ا تاامية يموجب قرار اتاامي، أن تتخذ 

 942دالمتاد  التدعوى  فرقتاا باتا يدلي التي الشكلية الدفوع من أك ر أو دفع في يب  الذي
أنتتل إذا محكمتتة الجنايتتا  ، رأ  برصتتوميانفتتي قهتتية التتوزير شتتاهي ف  متتن هتتذا القتتانونل

أن القهتتاا العتدلي صتتالح  94/2/0999محكمتتة التمييتز فتتي قرارهتا المتتؤرخ فتي  اعتبتر 
قرار المحكمة   يعدو كونتل صتادرا  فتي مرحلتة التحقيتق  ف نالوزير واتاامل، للتحقيق مع 

د هذه المحكمة التي تهع يدها على الدعوى بوصفاا من قهاا ا بتدا ي ويالتالي   يقيل  
عتتتدم  نمتتتن قهتتتاا التحقيتتتق، أي أنتتتل   يلزماتتتا، بتتتل يكتتتون علياتتتا أن تعلتتت كالحكتتتم ولتتتي

الجرميتة المستند  إلتى المتتام تتدخل  تيعتا  لنوعاتا فتي اختصاصاا إذا تبين لاا أن األفعام 
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اختصتتتاص محكمتتتة استتتت نا ية هتتتي المجلتتتك األعلتتتى لمحاكمتتتة ر تتتيك التتتوزراا والتتتوزراا، 
فقتتتر  ب متتتن قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا   942عتتتبو  علتتتى أناتتتا ملزمتتتة يمقتهتتتى المتتتاد 

  ل0دالجزا ية، يأن تب  الدفع المدلى يل قبل الفصل في موهوع الدعوى 
 
ا التتتتي نظتتتر باتتتا القهتتتاا العتتتدلي، النصتتتيب التتتوافر متتتن اان لقهتتتايا محاكمتتتا  التتتوزر وكتتت

يعتتتدم الصتتتبحية، بتتتل يمكتتتن القتتتوم أن نق تتتة الختتتبل التتتدفع التتتدفوع الشتتتكلية، وتحديتتتدا  
حولاا هذا الكتاب يكافة فصولل، هو معرفتة الجاتة األساسية، أو اإشكالية التي يتمحور 
هتتتذه اإشتتتكالية تعتتتدد  النظريتتتا  القهتتتا ية والفقايتتتة الصتتتالحة يمحاكمتتتة التتتوزراا  فعنتتتد 

هتتتتل أن و  ر حتتتت  جملتتتتة تستتتتاؤ  ، تيحتتتتث عتتتتن إجايتتتتة، أولاتتتتا واختلفتتتت  اآلراا النيابيتتتتة، 
صتتبحية مجلتتتك النتتتواب يالمبحقتتة صتتتبحية حصتتترية أم أناتتا صتتتبحية تنافستتتية وغيتتتر 

التوزير إذا  حاجية لصبحية القهتاا العتدلي يحيتث تتتيح لتل مياشتر  التدعوى العامتة يحتق
 ؟  لم يستعمل مجلك النواب حقل ياألفهلية في المبحقة

فتي اإتاتام يمارستاا يمبحقة الوزير هتي ستل ة استنستابية سل ة مجلك النواب وهل أن 
، أم أناتتا ستتل ة مقيَّتتد  يتوجتتب فتتي هتتوا تقتتديره ألعمتتام التتوزير والظتترول المحي تتة باتتا

  يوجب المساالة؟ عليل التحرا فور معرفتل يارتكاب الوزير لما
ممارستام  ر يك مجلك الوزراا والوزراا أ ناا وكيف نميل ز بين الجرا م التي يرتكباا

في من هي السل ة المختصة يمبحقتام ، و وظا فاذه الأو يمناسية قيامام بلوظا فام، 
 ؟ الحالتين

ية جرا م سياسمن قانون العقويا  هي  71وهل أن الجرا م المنصوص عناا في الماد  
  عبقة لاا البتة يالوظا ف الوزارية وغير التي الجرا م العادية  يحتة، وكيف نميل زها عن

  ؟ناش ة عن ممارسة الوظيفة الوزارية
ل  إليل الجاة القها ية  تمحور  اإجايا  القها ية على هذه األس لة، وفقا  لما توصَّ

 لصبحية يالمبحقة من إقرار  يصبحيتاا يمبحقة الوزراا أو برفهاا لاذه ا
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فمن جاة الاي ا  القها ية التي أخذ  يصبحية القهاا العدلي يمبحقة الوزراا، نجد 
ممكنة وليس  حصرية، مجلك النواب صبحية أناا بن  موقفاا، إما على نظرية أن 

وفي حام إستعمالاا من قبل المجلك النيابي ب عتياره هي ة إست نا ية لإلتاام في هذا 
ف ناا تحجب صبحية القهاا العادي الذي هو السل ة صاحية الو ية الشاملة الن اق، 

أخرى على نظرية األعمام حكمل في قهايا القهاا  ندوأسللنظر في كل الجرا م، 
المنفصلة واألعمام المتصلة، بينما رأى عخرون التمييز بين جرا م غير المنصوص عناا 

 منصوص عناا في قانون العقويا  في قانون العقويا ، والجرا م العادية ال
يعتد  سنبين في الفقرا  التالية، مختلف هذه النظريا  التتي ورد  فتي ا جتاتاد اللبنتاني 

الار قتة القتوم ان لتيك فتي لبنتان أن متن التذي يترى ادمون نعيم  للنا ب ا  اقتراح ذكرأن ن
تحديتد القهتاا  يمكنلالذي لمرجع نوجد اآللية لتعيين ا نل يجب أقهاا يحاكم الوزير  ب

تحتام كتل قهتية مرتي تة بتوزير، ان  اقتترو لتذاالقهااين العدلي والنيابي   بينالمختص 
ما اذا كان المجلك ا على هو القهاا الصالح على الاي ة العامة لمجلك النواب لتقرر 

او المحتتاكم العدليتتة هتتي المحتتاكم الصتتالحة  فتتالمجلك النيتتابي باي تتتل العامتتة هتتو الدرجتتة 
   ل0دبين القهااين العدلي والنيابيا على 

 
 

 :ولىالفقرة األ
 واالتهام التحقيق أمام قضاء الدفع بعدم الصالحية

 
 برصوميانشاهي النفط وزير في قضية أواًل: 

، ل9دفي وزار  النفف يعد فها ح ك ير  نشرتاا الصحف ووسا ل ا عبم عن تجاوزا   
ابلك والزهراني،  م ظار  إلى مع فها ح مصفاتي  ر  4/7/0992بدأ  منذ تاريخ 
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جر دددوة النهدددان  - حددداكم نئددديس الدددوزناء  الدددوزناء فدددي الجدددرائم العاد دددة المجلدددس االعلدددى ال  -نعددديم، ادمدددون

13/1/1008تان  
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 )
 2/3/1999جر وة النهان تان   -أشهر 2ناجع ملخا ع  مواكبة جر وة النهان لملف النفط في أنبعة أعوام   
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على  رو زياد  أسعار  برصوميانالعلن عندما تساال  جريد  الناار عن إصرار 
، كتب  جريد  الناار عن فهيحة في وزار  ل0دالمشتقا  النف ية على مجلك الوزراا

 ل2د،  مَّ كتب نقو  ناصيف تح  عنوان "مشروع فهيحة برسم مجلك الوزراا"ل9دالنفف
   ل4ديان يدخل كتاب غينيك لفرقام القياسية في المخالفا "و"يارسوم

ولكناا لم تنجح أقام الوزير أردعة دعاوى على جريد  الناار أمام محكمة الم بوعا ، 
إلى أن استدعاه المحامي العام المالي، وعيَّن الموجاة هده الحملة اإعبمية في وقف 

در أموام عامة عا د  إلى وزار  في موهوع ه 92/9/0999لل جلسة استجواب بتاريخ
م من شركة فالكون انترناشونام   النفف، وذلا استنادا  إلى اإخيار المقدَّ

أن وزار  النفف أقدم  خبم تولي المدعى عليل ماما  الوزار  مفاده  9/9/0999بتاريخ
   ستار أن المبيع رواسب نف ية تح على بيع نفف خام مخفف 

بتامة اهدار المام العام وعقد صفقا  مشبوهة  0999عذار  4في  برصوميانأوقف 
وارتكاب عمليا  تزوير واختبك من  ريق بيع مشتقا  نف ية على اناا  يالتراهي

 لى النياية العامة  اا خيار ا رواسب نف ية، وذلا يعد شار على تقديم 
رقة يموجب و ، ادعى النا ب العام المالي القاهي احمد تقي الدين 2/0999/ 2 دتاريخو 

عخرينل بتامة تزوير و ا ق  2دو برصوميانعلى  2/2/0999تاريخ  04ال لب رقم
 وتحريفاا مما ادى الى اختبك اموام عامة واهدارها عبر الغش  

 
 أمام قاضي التحقيق النفطوزير في قضية   الدفع بعدم الصالحية -1

د  لتب عتدم أصدر قاهي التحقيق األوم في بيرو  قترارا  قهتى بتر  9/2/0999بتاريخ 
، وااعتبن صتبحية القهتاا العتدلي للنظتر برصتوميانسماع الدعوى المقامة على شتاهي 

  يالقهية ويمتايعة التحقيق من النق ة التي وصل إلياا 
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 )

 19/8/1999جر وة النهان تان  
(1

 
 )

 9/1/1999ناجع جر وة النهان تان  
(3

 
 )

 9/1/1999جر وة النهان تان   عناج
(8

 
 )

 19/1/1999ناجع جر وة النهان تان  
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حقيق من مجام تفسير مفاوم ا خبم يالواجيا  الوزارية هيَّق قاهي التفي هذا القرار 
إن  :"قترار تب الوزاريتة، وممتا جتاا فتي هتذا الوحصره يالواجيا  الوزارية يحكم إسناد الحقا

يموجب ورقة ال لب أ ناا  برصوميانالجرا م المنسوب ارتكاباا إلى المدعى عليل شاهي 
متتن الدستتتور، إذ  71توليتتل التتوزار    تتتدخل فتتي إ تتار متتا هتتو منصتتوص عليتتل فتتي المتتاد 

ا  المترتية عليتل أناا   تشكل خيانة عظمى كما أناا   تدخل في ياب اإخبم يالواجي
المشتتار إلياتتا بتت يراده عيتتار  "اإختتبم  71كتتوزير، ألن متتا عنتتاه المشتتترع فتتي نتتص المتتاد 

يالواجيا  المترتية على الوزراا" ييقى محصورا  يما هو مترتب عليام من واجيا  وزاريتة 
يحكتتم إستتناد الحقا تتب إلتتيام دون أن تتعتتدى فتتي مفاوماتتا الواجيتتا  العاديتتة للتتوزير لتمتتتد 

 تشمل أفعا   جرمية أخرى خارجة عناا ومستقلة عن إ ارها تمام ا ستقبم  ل
التي أشار  إلى  71وما يعزز وجاة النظر هذه، هو ما ورد في الفقر  األخير  من الماد 

صتتتتدور قتتتتانون  حتتتتق يحتتتتدد مستتتتؤولية التتتتوزير الحقوقيتتتتة، ولتتتتو شتتتتاا المشتتتتترع أن تكتتتتون 
اا الوزير، سواا  تلا التي تشكل ل خيانة عظمى أو شاملة كل األفعام التي يرتكب 71الماد 

إختتب   يالواجيتتا  الوزاريتتة المترتيتتة عليتتل أو تلتتا التتتي ترتَّتتب علياتتا مستتؤولية حقوقيتتة أو 
متن الدستتور المتعلقتة يمبحقتة  01جزا ية عاديتة لكتان انتتاج متا انتاجتل فتي نتص المتاد 

متد  و يتتل يمتا فتي ذلتا الجترا م  ر يك الجماوريتة عتن جميتع األفعتام التتي يرتكباتا  يلتة
متتتن  71العاديتتتة  وفتتتي ظتتتل واقتتتع عتتتدم صتتتدور القتتتانون الختتتاص المشتتتار إليتتتل فتتتي المتتتاد 

الدستتور، تكتتون األفعتام الخارجتتة عتن ن اقاتتا متن صتتبحية القهتاا العتتدلي التذي يعتبتتر 
المرجتتع الصتتالح أصتتب  لمبحقتتة ومحاكمتتة كتتل متتن يتتأتي أفعتتا   جرميتتة،  المتتا   وجتتود 

  ل0دخاص ينزع منل هذه الصبحية يصور  صريحة لنص  
 
 أمام الهيئة االتهامية في قضية وزير النفط  الدفع بعدم الصالحية-5

                                                 
(1

 
 )

 191ص -مرجع سبق  كره -مسؤ لية الوز ر  ألول محاكمته -نُار هذا القران في كتاب: فتوش، نقوال



246 

 

أخذ  الاي ة ا تاامية يالمبدأ القا ل يا ختصاص الشامل للقهاا العدلي يمحاكمة 
ييقى  الوزراا، يحيث  الما لم يصدر قانون مسؤولية الوزراا الحقوقية ف ن ا ختصاص

 معقودا  للقهاا العدلي 
أصدر  الاي ة اإتاامية في بيرو  قرارا  أتخذ ياإجماع وأيد  09/2/0999بتاريخف

ملف النفف، ومما جاا القرار الصادر عن قاهي التحقيق األوم القاهي برد الدفوع في 
مام قاهي التحقيق األوم يعدم صبحية القهاا العادي أالمدعى عليل  أدلىفيل:" 

من  71بحقتل وأن هذا ا ختصاص هو من صبحية مجلك النواب عمب  يالماد لم
ام المنسوية إليل تشكل ل مخالفا  في أ ناا توليل وزار  النفف معالدستور اللبناني لكون األ

 وتتعلق يكيفية قيامل يماماتل الوزارية، و  تشكل ل جرا م شخصية عادية  
األفعام  من الدستور، ف ن 71مع وفة على الماد فقرتاا األخير   00يالعود  للماد و 

المبحق باا الوزير السابق لوزار  النفف هي اإشتراا والتدخل في جرا م دجناية 
جنحة الغش إهرارا  يالمصلحة واألموام  -جناية اختبك األموام العامة    -التزوير  

ولي  الوزارة تعتبر جرائم أن هذه الجرائم التي ارتكبها الوزير أثناء تالعامة   ل وحيث 
شخصية عادية يرتكبها الوزير ويقتضي مالحقت  بها أمام القضاء العدلي العادي 

 ألنها تخرج عن مهمات أعمال  الوزارية وال تفرضها طبيعة أعمال  الوزارية.
من الدستور اللبناني تحصر المبحقة يكل الجرا م التي يرتكباا  71لو كان  الماد و 

يحدد قانون :" أن لك النيابي لما كان  نصَّ  في فقرتاا األخير  علىالوزير يالمج
خاص شروا مسؤولية ر يك مجلك الوزراا والوزراا الحقوقية"  و الما لم يصدر م ل 

مبحقة الجرا م العادية الشخصية التي يرتكباا الوزير من  هذا القانون الخاص تيقى
 صبحية القهاا العدلي العادي 

تور اللبناني حصر المبحقة يالجرا م العادية التي يرتكباا التوزير فتي أ نتاا ولو شاا الدس
منتتل التتتي  01توليتتل التتوزار  يتتالمجلك النيتتابي لكتتان نتتصَّ علتتى ذلتتا كمتتا نتتصَّ فتتي المتتاد 

حصر  مبحقة ر يك الجماوريتة يتالمجلك النيتابي عتن الجترا م العاديتة وخترق الدستتور 
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نف التتذي قتتام بتتذلا وردَّ هتتذا التتدفع قتتد جتتاا فتتي موقعتتل والقتترار المستتتأ والخيانتتة العظمتتى 
  ل0دالقانوني ومستوجيا  التصديق

 
 أمام محكمة التمييز النفط وزير في قضية  الدفع بعدم الصالحية-3

كرَّس  محكمة التمييز مبدأ الصبحية الشاملة للقهاا العدلي صاحب األختصاص 
الوزراا  الما أن نص الدستور جعل  األصيل يمبحقة كل متام يارتكاب جرم يما فيام

مبحقتام من قبل مجلك النواب إمكانية وليك إلزاما ، يمعنى أنل  الما أن مجلك 
 تيقى للقهاا العدلي  ةالنواب لم يتصدى لبتاام، ف ن الصبحي

م وكبا  02/2/0999بتاريخف ي لب نقض قرار الاي ة اإتاامية أمام  برصوميانتقدَّ
محكمة التمييز، فأصدر  قرارا  قهى ياختصاص القهاا العدلي يمبحقة الغرفة ال ال ة ل

   وأورد  جملة ميادئ قانونية نوردها يعناويناا:ل9دبرصوميانالوزير 
 
 

 إلزام هي إمكان وليستصالحية مجلس النواب بمالحقة الوزراء 
، كما منل 01الدستور اللبناني المسؤولية الجزا ية لر يك الجماورية في الماد  يحث

يحث مسؤولية ر يك مجلك الوزراا والوزراا  رتكابام الخيانة العظمى واإخبم 
 01يتهح من المقارنة ما بين الماد و منل،  71يالواجيا  المترتية عليام في الماد 

من الدستور أن الصبحية المع ا  للمجلك النيابي ياتاام ر يك  79و 70و 71والمواد
ل أمام المجلك األعلى عن كافة الجرا م هي صبحية الجماورية ومن  مَّ محاكمت

حصرية نافية لغيرها، بدليل ما جاا في النص من أنل   يمكن اتاامل إ  من قبل 
عن الخيانة مجلك النيابي ياتاام الوزراا لالنواب، في حين أن الصبحية المع ا  ل

عناا أمام المجلك العظمى واإخبم يالواجيا  المترتية عليام ومن  مَّ محاكمتام 
امية بل ممكنة، وفي حام استعمالاا من قبل ز األعلى، إن هذه الصبحية ليس  إل
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المجلك النيابي ف ناا تحجب صبحية القهاا العادي الذي هو السل ة صاحية الو ية 
الشاملة للنظر في كل الجرا م التي يوكل  أمر النظر فياا حصرا  إلى مرجع  عخر، 

ى هذا القهاا العادي الحق والصبحية والصفة لمياشر  الدعوى العامة ويالتالي يعود إل
ومتايعتاا ليك فقف يالنسية لجرا م الوزراا العادية بل حتى يالنسية للجرا م المحدد  في 

من الدستور، في حام لم يستعمل المجلك النيابي ياألفهلية صبحياتل،  71الماد 
  كوناا وارد  في نص  دستوري 

من أن   المذكور  71لى صحة هذا القوم هو ما جاا في مستال نص الماد الدليل عو 
 71لمجلك النواب أن يتام الوزراا، ولو شاا الدستور أن يمنح الوزراا في نص الماد 

من همانة قصوى متعلقة  01ما سبق ومنحل لر يك الجماورية في نص الماد 
 مَّ لمحاكمتام لكان فعل ذلا ياألصوم لناحية الاي ة الوحيد  المحدد   تاامام ومن 
من  71سابق لنص الماد  01صراحة ياستعمام نفك التعابير خاصة  وأن نص الماد 

 الدستور  
 
 
 

 وحدانية مفهوم اإلخالل بالوجبات الوظيفية في القانونين الدستوري والجنائي
 كان و من الدستور،  71مجلك النواب الحق المع ى لل يموجب الماد  إذا لم يستعمل

هي المنصوص  برصوميانجرا م المسند  إلى المدعى عليل الوزير السابق شاهي ال
من قانون العقويا  تدخل قانونا  همن ف ة الجرا م  202و 201/427علياا في المواد

المخلة يالواجيا  المترتية على الوزير، وذلا بخبل ما قهى يل القرار الم لوب 
ذ  ال ال ة من الفصل األوم من الياب ال الث من نقهل  كوناا أي الجرا م ورد  في النب

أع ى المشترع للفصل المذكور عنوان:"الجرا م المخلة بواجيا    قانون العقويا 
الوظيفة أي نفك التعابير التي كان قد سبق للمشترع الدستوري أن استعملاا في 

 من الدستور يالنسية للوزراا"   71الماد 
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م ف نل يعود للنياية العامة المالية اإدعاا يموجب هذه الجرا م أمام  وتأسيسا  على ما تقدَّ
القهاا العادي، ويالتالي يكون إدعاؤها الحاصل فعب  قد جاا وفقا  ألحكام الدستور 

 منل وكذلا وفقا  للقوانين المرعية اإجراا"  71وخاصة  الماد 
 

 أمام القضاء العدلي السنيورةفؤاد المال وزير ايا قضثانيًا: 
تعرَّض الوزير فؤاد السنيور  ألك ر من موقف  كاد أن يودي يل إلى ساحة القهاا، يقي  

 معظماا في الكواليك وخرج  قهية محرقة برج حمود منفرد   إلى العلن 
ففي قهية مشروع المن قة الصناعية النموذجية في من قة القريعة العقارية في إقليم 

رأى   لمؤسسة من الرسوم العقارية ورسوم الهمالخروب، أقدم وزير المام على إعفاا ا
المدعي العام لدى ديوان المحاسية في تقريره حوم هذه القهية :" أن المسؤولية الناجمة 
عن هذه المخالفة تقع على عاتق وزير الدولة للشؤون المالية السيد فؤاد السنيور  الذي 

لمخالف للقانون    مما  لب من امانة السجل العقاري تنفيذ قرار مجلك الوزراا ا
من قانون تنظيم  04يقتهي إحا ة مجلك النواب علما  باذه المخالفة عمب  بنص الماد 

   ل0دديوان المحاسية
 

 تزويتر ال وايتع األميريتةالقهية ال انية هي قهية ا ختبسا  في وزار  المتام وفهتيحة 
ص التتذين أداناتتم توقفتت  المبحقتتة عنتتد األشتتخاو ، 0990التتتي اكتشتتف  فتتي صتتيف العتتام

القهتتاا يارتكتتاب هتتذه األفعتتام، وأمتتا التتوزير المستتؤوم عتتن هتتذه التتوزار ، والمتتؤتمن علتتى 
تحمَّل مسؤولية السار على المحافظتة عليتل، ف نتل لتم تجتري محاستبتل يالذي و  المام العام

ولتتتتو سياستتتتيا  عتتتتن تقصتتتتيره فتتتتي الرقايتتتتة علتتتتى المتتتتوظفين الخاهتتتتعين لستتتتل تل، أو للمتتتتام 
  عدا عن أنل لم يجر  اليحث فيما إذا كتان التوزير أختلَّ بواجياتتل الوظيفيتة، المؤتمن عليل

يعدم اكتشال عملية ا ختبك والتزوير أو لعتدم اتختاذ التتدابير التتي تمنتع حتدوث هكتذا 
 فعل  
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خاصتتتتة  وأن الصتتتتدفة وحتتتتدها هتتتتي التتتتتي أد  إلتتتتى اكتشتتتتال هتتتتذه العمليتتتتة الكبيتتتتر  متتتتن 
حتادث تصتادم بتين ستيار  تايعتة لفمتن العتام وستيار   ا ختبك والتزوير فبنتيجة حصوم

تيف فتي  ر ، ه  تعود لجوزيف القرو شقيق صاحب الم يعة التي ت يع فياا ال وايتع المتزوَّ
سيارتل كمية من هذه ال وايع، فكان هذا الحادث اليستيف وغيتر المتوقتع، هتو الستبب فتي 

انتاتتتت  فتتتتي محكمتتتتة والتتتتتي  ل0دكشتتتتف عمليتتتتا  تزويتتتتر واختتتتتبك تفتتتتوق أرقاماتتتتا الخيتتتتام
، وقتتل فياتا رأفت  ستليمان أمتين صتندوق ال وايتع فتي وزار  ل9دمتامتا   91الجنايا  ب دانة 

الماليتتة، وأديتتن جنا يتتا  ان تتوان ميشتتام ال يتتار معتمتتد القتتيض المركتتزي فتتي وزار  الماليتتة،  
حيتتث كانتت  هتتذه ال وايتتع المتتزور  تتتوزَّع متتن ختتبم وزار  الماليتتة، هتتذا عتتدا عتتن استتت مار 

ألموام العامة المودعة فتي صتناديقاما التتي امتاناهتا قبتل امتاتان بيتع ال وايتع المتزور ، ا
وفقا  لما ورد في القرار الظني حيث جاا فيل:"    نشأ  عبقة حميمة بين رأف  سليمان 

خذ ال وايع دغير المزور ل من رأفت  ستليمان أوأن وان  يار يحيث أن هذا األخير كان ي
ن ليستتتتفيد متتتن حستتتم يناتتتا علتتتى رختتتص ألستتتماا أشتتتخاص مرخصتتتمتتتن دون أن يتتتدفع  م

 كان يصتل ال من الذي لرأف  سليمان % ومن  مَّ يبيعاا يسعرها الحقيقي ويسدد 2الجعالة
لإلفتتتتاد   بلتتتتغ خمستتتتين مليتتتتون ليتتتتر ، ومتتتتن  تتتتمَّ فكتتتترَّ ا  نتتتتان ياستتتتتعمام األمتتتتوام العامتتتتةلم

من صتندوق رأفت     ألن الرقايتة كان اإ نان يأخذان األموام  ،الشخصية مناا  ويالفعل
ا  ويجتري حستايل لبيتع يتميقفل صندوقل يو على صندوقل تكاد تكون معدومة، ألنل لم يكن 

ال وايع، بل كان ينقل من يوم إلى عخر من دون أن يقفتل يومياتتل ويستلل م حاصتل المبيتع 
  المشتتركة إلى ان وان ال يار   ، وكان هذا األخير يخفي عملية التستديد نظترا  لإلستتفاد

تعتترَّل ان تتوان ال يتتار علتتى فريتتد موصتتللي   0992وفتتي أواختتر العتتام  ل2دبتتين األ نتتين  "
د فريتتد موصتتتللي رأفتت  ستتتليمان  الهتتليع فتتي قهتتتايا التزويتتر  اتفتتتق ال ب تتة علتتى أن يتتتزول 
ر  ليقوم ببيعاا مع ال وايع السليمة من داخل الوزار ، واستمر  عملية بيتع  يال وايع المزوَّ
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ر  منتظمة إلى أن هي   األجاز  األمنية كمية من ال وايع المزور  عا د  ال واي ع المزوَّ
لفريتتد موصتتللي كانتت  منقولتتة متتن م يعتتة عم القتترو، فهتتي   ال وايتتع المتتزور  وأقفلتت  

من  انالم يعة وصدر  مذكر  توقيف يحق فريد موصللي، الذي أكمل تسليم رأف  سليم
لتم يعتد التستليم يتتم  يصتور   منتظمتة كالستابق، ألنتل  مخزون ال وايع الموجتود لديتل  ولكتن

كتتتان مقيَّتتتدا  بتحركاتتتتل يستتتبب المبحقتتتا  القهتتتا ية يحقتتتل، وهنتتتا بتتتدأ الختتتبل بتتتين رأفتتت  
ر  لفخيتر،      سليمان وفريد موصللي يستبب امتنتاع األوم عتن دفتع  متن ال وايتع المتزوَّ

ويب ج تتتل أفتت  ستتليمان وتتتذوشتتركا ل علتتى قتتتل ر وانتاتتى الختتبل ب قتتدام فريتتد موصتتللي 
، وأ ناا مداهمة القوى األمنيتة للمنتزم التذي اختيتأ 92/9/0990ياألسيد وكان ذلا بتاريخ

  ل0د00/00/0990فيل فريد موصللي في عشقو ، ق ت ل هذا األخير وكان ذلا بتاريخ
ر  عدا عن ال وايع المزور  ف ن ا ختبسا  في وزار  الماليةف نل لناار جريد  اوفقا  لو  تقدَّ

  أن يكتشتفاا المستؤولون فتي التوزار يمليارا  الليرا ، وهتي تمتتد لفتتر  زمنيتة  ويلتة دون 
ن أحتتتد المتتتدراا العتتتامين ، وفياتتتا أ0970العتتتام حاد تتتة ترجتتتع إلتتتىوذكتتتر  جريتتتد  الناتتتار 

الستتايقين  لتتوزار  الماليتتة، المرحتتوم خليتتل ستتالم، كشتتف عمليتتا  اختتتبك هتتخمة مرفقتتة 
، وأجرى التحقيقا  البزمة التي أوصل  إلى الفاعلين، وقبتل عترض بتزوير  وايع مالية

ه  يالملتتف علتتى القهتتاا جتتر  تصتتفيتل يصتتور  يشتتعة، واختفتتى الملتتف الجزا تتي التتذ أعتتدَّ
  ل9دحوم هذه القهية

م  وأيها  في تداعيا  ملف ال وايع المزور  التي أوقف فياتا الموظتف ان توان ال يتار، قتدَّ
م إلى ر يك مجلك النواب صور  عن قرار أصدره وزيتر الماليتة النا ب السابق نجاو واكي

، يتهمن تكليف موظفين ومتعاقدين يأعمام خارج الدوام الرسمي، 94/01/0990بتاريخ
ودتتيَّن القتترار قيمتتة رواتتتب الموظتتف األصتتلية والميتتالغ المستتتحقة عتتن األعمتتام اإهتتافية  

لتتذين ورد استتمام فتتي قتترار وزيتتر ومتتن بتتين أستتماا المتتوظفين التتذي يعملتتون ختتارج التتدوام ا
  ل2دالمالية، اسم ان وان ال يار الموقول في قهية ال وايع المزور 

                                                 
(1

 
 )

-19/9/1999القران المني في قضية تز  ر الطوابع  االختالساي في  زانة المدال تدان   ع مأخو ة م هذه الوقائ

19/9/1999مناون في جر وة النهان تان  
 

(1
 

 )
 11/11/1999جر وة النهان تان   

(3
 

 )
 19/11/1999جر وة النهان تان  
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ن يأ، كتب  روزانا بو منصفو الوزير فؤاد السنيور  سياسيا ،   ر و التساؤم حوم مسؤولية 
مراجتتع عبَّتتر  بوهتتوو عتتن عتتدم إمكتتان تتتوزير الستتنيور  فتتي الحكومتتة المقبلتتة يعتتد التتذي 

ن لتتم يكتن مستتتادفا  فتي أي شتتكل  متتن األشتكام  يتتالملف التتذي حصتل فتتي و  زارتتل، ألنتتل واا
 يوماتا، فتح، فاو في النتيجة المسؤوم األوم واألخير عن وزارتل، إ  أن ر يك الحكومتة

رفض هذا األمر معتبرا  أن الموهوع يا  في عاد  القهاا والمرتكب سينام عقايتل، و  
  ل0دزير على هذا المستوى داعي ان يكون هناا  من يدفعل الو 

 
هي قهية هدر أموام عامة سنيور ، التي أ ير  بوجل الوزير فؤاد الالقهية ال ال ة 

ب عفاا غير لبنانيين من هريية رسم التعمير في شركة سوليدير، وقد استمع المحامي 
م يل  العام المالي إلى الوزير السنيور  في هذه القهية في هوا اإخيار الذي تقدَّ

 افر عناصر الجرم الجزا ي و هذا الملف لعدم ت ظ  ف  ح    ل9دمحامي دمحم المغرديال
 

من  91/09/0999بتاريخ لوزير فؤاد السنيور اوأما القهية الرايعة فتتم ل ب ستدعاا 
ا تااما  التي ساقاا هده النا ب  في، ب فادتل أمام النا ب العام المالي أجل اإد ا

الناار أن هذه ا تااما  لاا جريد  كتب    نياية العامة الماليةم أمام الالسابق تجاو واكي
 -ملف الشركا  العقارية الصورية -ملف التلزيما  والصفقا  يالتراهي -أردعة أوجل

ملف  -ملف تقديم رشاوى ليعض النواب لحملام على التصوي  على قانون السندا 
  ل2دسعوديالغش والتاريب الهريبي لبنا اليحر المتوسف والبنا ال

 
 ملف محرقة برج حمود

ر السجام حوم قهية محرقة برج حمود،  هي القهية التي وصل  إلى القهاا يعد ت و 
هذه هذا الموهوع بين وزير الداخلية ميشام المر ووزير المالية فؤاد السنيور ، بدأ  

                                                 
(1

 
 )

 12/10/1999جر وة النهان تان  -معنو ة زناء  وفعون الثم  م  موقع المسؤ لية ال -بو منصف، ن زانا
(1

 
 )

11/1/1999ناجع جر وة النهان تان  
 

(3
 

 )
 11/11/1999جر وة النهان تان  
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 20ة مبلغعندما تحدَّث وزير الداخلية إلى جريد  الناار عن دفع الدولة اللبنانيالقهية 
  وفي اليوم ل0دمليون دو ر كتعويض لشركة عن بناا محرقة نفايا  وهي غير موجود 

التالي أعلن وزير الداخلية ميشام المر عن إحالة هذا الملف إلى النياية العامة التمييزية 
في هذه القهية النا ب السابق  على ذمة التحقيقأوقف    ل9د تخاذ المقتهى القانوني

يعد تحقيقا  عد  معل، فيما ت را السنيور   9111كانون ال اني  20بتاريخ حبيب حكيم
 يسند اقامة  

م الوزير فؤاد السنيور   بدفوع شكلية  ي ام التعقيا  يحقل لعدم الصبحية تقدَّ
وياست نافا  لقرارا  قها ية و ليا  تمييز قرارا  واستدعااا  نقض  وكان  حصيلة 

تشرين ال اني  00اعبن الاي ة العامة لمحكمة التمييز في كل هذه المواجاة القها ية 
عدم صبحية القهاا العدلي للنظر في الدعوى المقامة من النياية العامة هد  9111

السنيور  ، ويالتالي فالعمل المنسوب اليل يتصل مياشر  يممارسة وزير المام لماماتل 
متايعة القهية سيكون عبر المجلك السياسية والوزارية  وهذا يعني ان السبيل الوحيد ل

 ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا  
 
 أمام قاضي التحقيق المالوزير  في قضية  الدفع بعدم الصالحية -1

أصدر قاهي التحقيق األوم في بيرو  قرارا  قهى بردل  الدفوع  92/9/9111بتاريخ 
:" إن األفعام المسند  ل2دلقرارالشكلية المدلى باا من الوزير السنيور  ومما جاا في هذا ا

ة المن يقة على األفعام الجرمية المتعلقة بادر األموام العام هيإلى المدعى عليل 
تم  بتدخل من النا ب حبيب حكيم  وأن هذه األفعام تتهمن  ،عقويا  202الماد 

ألزم  توقيعل اتفاقية تسوية يشأن معمل النفايا  في برج حمود مع الجانب اإي الي
مليون دو ر دون أن يلزم الجانب اإي الي المقابل  29دفع مبلغدولة اللبنانية يموجباا ال

قدام المدعى عليل الوزير السابق السنيور  على وهع ا تفاقية  ب نشاا المعمل  واا
                                                 

(1
 

 )
 19/1/1999جر وة النهان تان  

(1
 

 )
 10/1/1999جر وة النهان تان  

(3
 

 )
 ة الددو ان تددان  جر ددو -قضددية الددوز ر فددؤاد السددنيونة  -13/1/1000قددران  تددان   -قاضددي التحقيددق فددي بيددر ي

18/1/1000 
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مليار لير  إلى الجانب  94المذكور  موهع التنفيذ خبفا  للقانون ودفعل مبلغا  يزيد على
 تكون ا تفاقية قد اقترن  يالتصديق من قبل المجلك النيابي اإي الي دون أن 

ويعد توهيح إ ار األفعام المسند  إلى المدعى عليل   بد من معرفة ما إذا كان  
لنظر في هذه األفعام هي من اختصاص القهاا العدلي أم أن الحصانة اصبحية 

وفقا  لما يدلي يل  من الدستور تحوم دون ذلا 70و 71المنصوص عناا في المادتين 
  المدعى عليل 

 أسند قاهي التحقيق قراره إلى جملة ميادئ وحي يا  نوردها فيما يأتي:
 

 اختصاص القضاء العدلي بتفسير الدستور
انة ر يك مجلك الوزراا من الدستور اللبناني المتعلقة يحص 71الماد  إن فام أحكام

كام هذه الماد    سيما يالمقارنة وتحديد ن اق ت بيقاا يستلزم تفسير أح ،والوزراا
 من الدستور المتعلقة يحصانة ر يك الجماورية  01يالماد 

و  بد من التأكيد أو   أن تفسير المحاكم لنصوص الدستور يكون من صميم اختصاصاا 
عندما ي رو أماماا موهوع ت بيق نص دستوري، وهذا ما ي سمَّى يالتفسير القها ي 

ن  ريقل إلى التحري عن المعنى الحقيقي للنص الدستوري  عند الذي تسعى المحاكم ع
ع  لتعلق التفسير بنص  قانوني   عام وأن التفسير  وجود ليك أو إباام فيل ودون أي توس 

 القها ي هنا يكون مرحلة  أولية تمايدية   بد مناا قبل ت بيق هذا النص 
جاوزا  أو تعديا  على حق السل ة و  يعتبر يالتالي التفسير القها ي للنص الدستوري ت

التشريعية التي يعود لاا أن تصدر التفسير الذي تراه ألي نص  دستوري  ويحام حصوم 
 ذلا يكون هذا التفسير ملزما  للجميع يما في ذلا المحاكم 

 
 الدستور لم يمنح الوزراء أي حصانة عند ارتكابهم لجرائم عادية

المتعلقة بر يك الجماورية أناا تتهمن حصانة  01يبحظ من المقارنة مع أحكام الماد 
شاملة تغ ي المسؤولية السياسية عند خرق الدستور أو في حالة الخيانة العظمى وكذلا 
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المسؤولية الجزا ية المتعلقة يالجرا م العادية  أما يالنسية لر يك مجلك الوزراا والوزراا 
ر فاي تقتصر على الحصانة من الدستو  71ف ن الحصانة التي نصَّ  علياا الماد 

السياسية المتعلقة يارتكاب الخيانة العظمى أو ب خبلام يالواجيا  المترتية علياا و  
 تشمل هذه الماد  أي نص على حصانة جزا ية لجاة الجرا م العادية 

فعند  ،من الدستور ف ن كل وزير يتحمل إفراديا  تيعة أفعالل الشخصية 00يموجب الماد و 
فاو يحاكم أمام  ،لخيانة العظمى أو عند إخبلل يالواجيا  المترتية عليلارتكايل ا

المجلك األعلى يالنظر إلى ال ايع السياسي لاذه األفعام  أما عندما يرتكب الوزير 
فعب  يقع تح   ا لة قانون العقويا  سواا  صدر عنل يمناسية قيامل بنشا ل كوزير أو 

د عند ذ  للمحاكم العادية ياعتيارها صاحية الو ية يسبب ذلا، ف ن صبحية محاكمتل تعو 
م ف من الدستور  91القها ية العامة يمقتهى الماد   نل يتبين أن واستنادا  إلى ما تقدَّ

إلى المدعى عليل      تشكل ل جرا م عادية    تدخل في اختصاص  األفعام المسند 
نما 71المجلك األعلى على هوا نص الماد  تدخل في صبحية  من الدستور واا

 المحاكم العدلية" 

 
 الهيئة االتهاميةأمام  المالوزير في قضية  الدفع بعدم الصالحية-5

أصدر  الاي ة ا تاامية في جبل لبنان قرارا  انتا  فيل إلى تصديق قرار قاهي 
، التحقيق األوم في جبل لبنان الذي ردَّ الدفوع الشكلية التي أ ارها وكيب الوزير السنيور 

ولكن البف  في هذا القرار أن الاي ة ا تاامية نقه  كل التعليل القانوني الذي ساقل 
قاهي التحقيق ووصفتل يأنل يفتقر إلى األساك القانوني، ومما جاا في حي يا  قرار 

:"يجب التأكد ابتداا   وفق ما هو مسلمإ يل علما ، أن المجلك األعلى ل0دالاي ة ا تاامية
لف من نواب وقها ، إنما أنشي ليقوم بدور محكمة ؤ اا والوزراا الملمحاكمة الرؤس

جزا ية خاصة، وملزمة باذه الصفة يمراعا  القانون والتقيد يأحكامل في وصف الجرا م 
وفي إنزام العقوية المحدد  لاا  فالدور المقرر للمجلك األعلى وخاصة  يمقتهى قانون 

                                                 
(1

 
 )

 10/3/1000جر وة السفير تان   -قضية الوز ر فؤاد السنيونة 9/3/1000قران تان   الهيئة االتهامية في بير ي
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  لدى ة تتيع أماماا أصوم المحاكماين بق على دور محكمة جزا ي 02إنشا ل رقم
  (0) ل29محكمة الجنايا  دالماد 

 
 وحدانية مفهوم اإلخالل بالوجبات الوظيفية في القانونين الدستوري والجنائي

من الدستور يعيار  اإخبم الواجيا  المترتية على  71يجب تفسير ما عنتل الماد 
ة الجرا م الواقعة على اإدار  العامة الوزراا تفسيرا  موهوعيا  لتشمل في مدلولاا كاف

المنصوص علياا في الياب ال الث من الكتاب ال اني من قانون العقويا ، على مختلف 
من هذا القانون، التي تعالج وصفا  وعقايا  جرا م  270إلى الماد  220تنوعاا  من الماد 

ا  التي ترتباا واجيالرشو  واختبك األموام العمومية واست مار الوظيفة واإخبم يال
فاذه العيار  تنصرل في جوهرها إلى هذه الجرا م و  يمكن أن  على عاتق الموظف 

يكون المقصود فياا أفعا   أخرى مبامة وخارجة عن حكم قانون العقويا   وفي السياق 
نفسل أيها  ف ن جريمة الخيانة العظمى تتسع في مدلولاا للجرا م المنصوص عناا 

وهي تشمل الجرا م الواقعة على الدستور  290إلى 971اا يمقتهى الموادوالمعاقب علي
من الدولة والتي يمكن أن يرتكباا أوالخيانة والتجسك والصب  يالعدو والنيل من 

ذا كان يصالرؤساا أو الوزراا إيان ممارست ح اعتيار هذه الجرا م ام لماماتام العامة  واا
ع ذلا إلياك المجلك األعلى  وب القهاا األخير  ذا  خلفية سياسية، فب يستتي

السياسي ألن نوع الجريمة ليك من شأنل أن يؤ ر في ال ايع القها ي المقرر لل قانونا ، 
نما يتناوم نى ولو كان اإدعاا   يتوهذا ال ايع ي ب  لل ح صب على فعل  جزا ي واا

فقر  األولى من فعب  يستتيع فقف إقالة المدعى عليل من منصيل وفق ما تنص عليل ال
  أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلىمن قانون  42الماد 

                                                 
(1)

Le senat constitué en haute cour de justice, cesse d’etre une assemblée politique, il 

devient une juridiction, il a donc tous les pouvoirs d’un tribunal de répression… les 

principes généraux du droit repressif, tells que celui de la légalité des délits et des peines, 

limitent et contiennent les pouvoirs du senat qui n’est plus un corps politique, mais un 

corps judiciaire… il ne peut condamne un individu pour un fait qui ne serait pas prévu par 

la loi pénale 

Garraud- Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure penale- 

p368-369 
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إيبا القهاا العدلي صبحية من حجج  ما اعتمده قاهي التحقيق األوم ويكون 
نما يقتهي امبحقة ومح كمة المستأنف يكون مفتقرا  إلى السند القانوني الذي يسوغل، واا

من  71و 01ر المن قي لنص المادتين ترسيخ هذه الصبحية ان بقا  من التفسي
 الدستور 

 
 صالحية مجلس النواب بمالحقة الوزراء ليست إلزامية بل ممكنة

للمجلك النيابي صبحية حصرية  تاام ر يك أن من الدستور  01قرر  الماد 
الجماورية وإحالتل أمام المجلك األعلى فاي يالتالي صبحية نافية لغيرها  وهذه 

التي تهمن  أن لمجلك النواب أن  71ر  على هذه الماد  دون الماد  الحصرية اقتص
يتام ر يك مجلك الوزراا والوزراا    يحيث توجل هذه الصيغة إلى القوم يأن صبحية 
مجلك النواب باذا الصدد هي صبحية جوازية وغير حاجية للصبحية العادية للقهاا 

ا م الخيانة العظمى واإخبم يالواجيا  العدلي في محاكمة ر يك الوزراا والوزراا بجر 
، وذلا في حام لم يستعمل مجلك النواب صبحية ترتية عليام، أي الجرا م العاديةالم

مبحقتام  ياألفهلية، وقبل أن تحرا النياية العامة المختصة الدعوى العامة هدهم 
يكون الدستور أمام القهاا العادي وصاحب الو ية الشاملة في مختلف الجرا م  وهكذا 

نما جعلاا  قد خصَّ ر يك الجماورية يهمانا  إجرا ية خاصة لم يوفرها كاملة للوزراا واا
 يالنسية إليام ممكنة وحسب 

من الدستور وما يترتب عليل من توزع في الصبحية  71و 01التفسير للمادتينهذا و 
إذ أورد الدكتور ، ل0دبين المجلك األعلى والقهاا العدلي اعتمده يعض الفقل في لبنان

أدمون رداا في كتايل الدستور اللبناني: أصولل وأحكامل وتفسيرها ياللغة الفرنسية 
في الوجاة نفساا استنادا  إلى نص الفقرتين  الفقل الفرنسي سارما حرفيتل:"  402ص

                                                 
(1)

la mise en accusation du president, fondé sur l’une des infraction prévues par l’art60, 

entraine nécessairement sa comparution en haute cour. En revanche pour les ministres, le 

défaut par la chambre de les y referrer, ne fait nullement obstacle à la mise en action des 

poursuites à leur encontre devant les jurisdictions ordinaires. 
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 ،(0) 0072من دستور الجماورية ال ال ة الفرنسية لعام 09األولى وال انية من الماد 
  .0990منل الدستور اللبناني لعام ىوالمستوح

 
 محكمة التمييزأمام  المالوزير في قضية  الدفع بعدم الصالحية-3

م الوزير  02/2/9111بتاريخ السنيور  ي لب نقض قرار الاي ة ا تاامية فؤاد تقدَّ
القاهي بتصديق قرار قاهي التحقيق األوم الذي ردَّ الدفوع الشكلية يعدم صبحية 

 ي يمحاكمتل  القهاا العدل
 

 إحالة القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز
قرارا  قهى ب حالة القهية إلى الاي ة التمييز محكمة   صدر أ 00/4/9111بتاريخ

تبين للمحكمة أن هناا عد  قرارا  قها ية جاا   يعد أن، ل9دالعامة لمحكمة التمييز
متل  فمناا ما يعتبر أن أمر اتاام متناقهة حوم مسؤولية الوزير والمرجع الصالح لمحاك

من الدستور هي من صبحية المجلك النيابي،  71الوزير في األمور المبينة في الماد 
وأن محاكمتل تتم من قبل المجلك األعلى  ومن القرارا  ما يعتبر أن أمر اتاام الوزير 

ا  ما يعتبر أن يعود للنياية العامة وان محاكمتل تتم أمام القهاا العدلي  ومن القرار 
من الدستور اللبناني  71أمر اتاام الوزير يصدد الجرا م المنصوص عناا في الماد 

موزع بين القهاا العدلي ودين المجلك النيابي، وأن أمر محاكمتل يعود للمجلك 
األعلى أو للقهاا العدلي  يحيث إذا لم يتام المجلك النيابي الوزير فيعود أمر اتاامل 

ذا لم يحاكم أمام المجلك األعلى فيحاكم أمام القهاا العدلي ياعتياره للنياية العام ة، واا
 صاحب الو ية الشاملة في مختلف الجرا م 

                                                 
(1)

le caractère simplement facultatif de la compétence du senat, pour le jugement des 

crimes ministériels, parait résulter nettement des termes de l’alinéa2 de l’article12 si on 

les rapproche des termes de l’alinéa 1
er

. 
 
Garraud- Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure penale- 

Tome II- p367  
(1

 
 )

 19/8/1000جر وة المستقبل تان  قضية الوز ر فؤاد السنيونة  -11/8/1000قران تان   –محكمة التمييز 
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ن مما تقدم أن القرارا  الصادر  عن المراجع القها ية اللبنانية جاا  متناقهة تبيَّ و 
سواا   من الدستور اللبناني وت بيقاا 71حوم تفسير مهمون ون اق ت بيق الماد  

كمة أو لجاة األفعام التي تعتبر إخب   يالواجيا  المترتية احلح للملجاة المرجع الصا
 من الدستور  71على الوزير وفقا  لمفاوم الماد 

من قانون أصوم المحاكما  المدنية نص  على أن تنظر  92من الماد  2وان البند
ير مبدأ عام للقانون، أو أن محكمة النقض باي تاا العامة في كل قهية ي ير حلاا تقر 

يكون من شأنل أن يفسح المجام للتناقض مع أحكام سايقة  والقهية الحاهر  هي 
واحد  من هذه القهايا وترى هذه المحكمة إحالتاا إلى الاي ة العامة لمحكمة التمييز 

سير ام منعا   ستمرار تناقض األحكام القها ية يشأنل والمتعلق بتفعلتقرير مبدأ قانوني 
 من الدستور اللبناني  71الماد 

 

  الهيئة العامة للمحكمة التمييز أمام الدفع بعدم الصالحية-4

 (1) تهمنَّ قرار الاي ة العامة لمحكمة لتمييز عد  ميادئ قانونية نوجزها كاآلتي:
 

 في تفسير الدستور
ن حيث المبدأ متفسير أحكام الدستور يعود أشار  الاي ة العامة لمحكمة التمييز إلى أن 

إلى السل ة التشريعية  يما يصدر عناا من قوانين تفسيرية لل، إ  أنل في غياب 
القوانين التفسيرية لاذه األحكام وتأسيسا  على القاعد  القا لة يأن قاهي األصل هو 
قاهي الفرع، ف نل ليك ما يمنع القاهي الجزا ي الناظر في الدعوى من تفسير األحكام 

ا وجد هرور  لذلا، لب  الدفع المدلى يل أمامل وييقى تفسيره لاا مقتصرا  الدستورية إذ
على الدعوى المعروهة عليل و  يرقى إلى مرتية القاعد  العامة كما هي الحام في 

 القانون التفسيري الصادر عن المجلك النيابي 

                                                 
(1

 
)

جر وة  -نيونة قضية الوز ر فؤاد الس 19/10/1000تان    9/1000نقم  الهيئة العامة لمحكمة التمييز  قران 

11/10/1000النهان تان  
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ر يك  لمجلك النواب أن يتام التي تنص على أنمن الدستور  71الماد  ويالعود  إلى
ة العظمى أو إخبلام يالواجيا  المترتية نا والوزراا عند ارتكابام الخياامجلك الوزر 

 منل على محاكمة هؤ ا أمام المجلك األعلى   70عليام   فيما تنص الماد 
تنص على أنل ياست ناا  00/0/0991تاريخ 02من القانون رقم 49وحيث أن الماد 

خبم يالموجيا  المترتية على ر يك الحكومة خرق الدستور والخيانة العظمى واإ
والوزير، يكون المجلك األعلى مقيدا  يالقانون في وصف الجنايا  والجنح وفي 

 عديل الوصف القانوني الوارد في قرار ا تاام تالعقويا  الممكن فرهاا ويحق لل 
أنل  من الدستور إ  71هو أدنى مرتية من نص الماد  02/91ول ن كان القانون رقم

ليك ما يمنع تفسير أحكام هذه الماد  الدستورية في هوا أحكام القانون المذكور   
سيما أنل وهع ت بيقا  لمواد الدستور المتعلقة ياتاام الرؤساا والوزراا ومحاكمتام امام 

من  71المجلك األعلى  ويالتالي فاو يعبر عن مقصد المشترع فيما عناه بنص الماد 
ن توافق ذلا مع القاعد  التفسيرية التي توجب تفسير األحكام الدستور، فهب  ع

 القانونية يما يوفر اإنسجام بيناا ويحوم دون تعارهاا 
 

 رفض نظرية الصالحية المزدوجة
 02/91من القانون رقم 49من الدستور والماد  71يفام من المقاردة بين أحكام الماد 

اا الصفة الجزا ية لكن أن يرتكيل من أفعام أن للمجلك النيابي حق اتاام الوزير يما يم
يمفاوم قانون العقويا ، وللمجلك األعلى حق محاكمتل يموجب هذه األفعام على أن 
يتقيد في هذا الصدد يالوصف القانوني المعتمد ويالعقوية المقرر  لاذه األفعام وفقا  لما 

لى القهاا الجزا ي هو منصوص عليل في القانون فب يكون هذا األمر مقتصرا  فقف ع
صبحية لالعادي  علما  أن صبحية المرجعين هي حصرية وخاصة يكل  مناما حاجية  

أي مرجع  عخر، مقيد   فقف ي بيعة الفعل المرتكب ومدى تحقق صفتل كفعل  مخل  
يالموجيا  المرتقية على ر يك مجلك الوزراا والوزراا، أو صفتل كجريمة عادية، األمر 

إمكان القوم، خبفا  لما ذهب إليل القرار الم عون فيل، عن توافر  يحوم دون  يالذ
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صبحية مزدوجة في هذا الصدد للمجلك النيابي وللقهاا الجزا ي العادي يالنسية إلى 
الفعل نفسل  وتيعا  لاذا التفسير يقتهي وهع معيار موهوعي يحدد الفاصل الذي 

يالموجيا  المترتية عليل، وأفعام يرتكباا يفرق بين أفعام يرتكباا الوزير ومؤلفة إخبم 
 لفة لجرا م عادية ؤ م
 

 اعتماد معيار العمل المنفصل والعمل المتصل بالوظيفة الوزارية
التي تشكل و األفعام المرتكية من الوزير جاا في قرار الاي ة العامة لمحكمة التمييز أن 

ن الدستور والخاهعة م 71اإخبم يالواجيا  المترتية عليل والمعنية في الماد 
إجرااا  المبحقة من قبل المجلك النيابي وللمحاكمة أمام المجلك األعلى تستمد 

كما هي مقرر  في  ن الطبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهمات  الوزاريةممفاوماا 
 القوانين والقواعد المرعية  

على الوزير موهوع لفة للواجيا  المترتية ؤ من هذا المن لق يفام ياألفعام المو 
من الدستور، الواجيا  الداخلة همن صبحيتل والمتصلة مياشر   يممارسة  71الماد 

ماماتل القانونية الوزارية، فب يدخل في هذا المفاوم، وتيقى خاهعة لصبحية القهاا 
الجزا ي العادي دون مجلك النواب ياعتيارها جرا م عادية، األفعام الجرمية المرتكية من 

كما    زير في معرض ممارستل ماماتل أو تلا المرتكية منل في حياتل الخاصةالو 
في هذا المفاوم أيها  األفعام المرتكية منل ذا  الصفة الجرمية الفاهحة التي  تدخل

تؤلف تحويب  للسل ة عن  ريق إحبم المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما 
ا ياألفعام المتصلة مياشر   يعمل الوزير يمنع يسبب  ايعاا هذا دون إمكان وصفا

 وماماتل 
هوا هذه النتيجة يصيح نافب  يالنسية إلى الدعوى الحاهر  ومن دون أي أ ر على في 

الحل الذي يمكن أن يقرر لاا، الجدم الم ار حوم ما إذا كان  عيار  لمجلك النواب 
مجلك النيابي اتاام الوزير لى العمن الدستور توجب لزوما   71الوارد  في مستال الماد 

واستنسابيا  لل، ألنل في الحالتين تكون صبحيتل في  أم أن هذا األمر ييقى جوازيا  
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المبحقة محصور  يالنسية إلى الوزير إما في حام الخيانة العظمى أو في حام إخبم 
يتعدى ذلا الوزير يالواجيا  المترتية عليل وفقا  لمعيارها ومفاوماا المحددين أعبه، و  

في جميع األحوام الجرا م األخرى الخارجة عن هذا المفاوم والمعيار المومى إلياما في 
 ما سبق 

من الدستور خبفا  لما هو مبين  71و01والقرار الم عون فيل ذهب في تفسيره للمادتين
ن صبحية المجلك النيابي ياتاام الوزير هي صبحية جوازية أأعبه من قواعد معتبرا  

ير نافية لصبحية القهاا الجزا ي العادي من لقا  في تعليلل من معيار  شكلي يرتكز غ
إلى  220فقف لتحديد الصبحية على إمكان ان ياق أفعام الوزير على أحكام المواد

من قانون العقويا  وعلى مقاردة بين أحكام الدستور اللبناني وأحكام الدستور  270
يخلص  إلى حفظ صبحية القهاا الجزا ي العادي للنظر الفرنسي للجماورية ال ال ة، ل

في الدعوى الحاهر  الموجاة هد المدعى عليل الوزير السابق فؤاد السنيور  من دون 
أن ييحث في ما إذا كان  األفعام المنسوية إليل تؤلف إخب   يالواجيا  المترتية عليل 

لنيابي أم أناا أفعا   مؤلفة مرتية لصبحية المجلك او يمفاوماا المحدد في ما سبق 
القرار الم عون فيل يما ويكون  لجرا م عادية تستتيع صبحية القهاا الجزا ي العادي 

اعتمده من تعليل ونتيجة انتاى إلياا في ما خصَّ المدعى عليل الوزير السابق فؤاد 
اعتمادها مما لما هو مبين أعبه قد خالف القانون وقواعد التفسير الواجب  السنيور  وفقا  

يجعل السبب التمييزي المدلى يل مقبو   والقرار موهوع ال عن مستوجيا  النقض 
 واإي ام لاذه الجاة 

 
 أمام القضاء العدلي الزراعة علي العبدالله قضية وزيرثالثًا: 

في قهية مشروع التعاون دع  النياية العامة المالية على الوزير السابق علي العبدهللا أ
يأنل  9/9/9112تاريخ  701/9112اللبناني األميركي، يموجب ورقة  لب رقم الزراعي

في بيرو  وخارجاا ودتاريخ لم يمر عليل الزمن أقدم ال ب ة األوم الوزير عبد هللا 
والنعماني والحبني على اختبك األموام العامة الموكوم إليام أمر إدارتاا في مشروع 
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كي عن  ريق دك الكتايا  غير الصحيحة والتزييف التعاون الزراعي اللبناني األمير 
مخالفة األحكام السارية و  والتزوير في المستندا  واألوراق الرسمية واستعمام المزور

على األموام العامة وا همام بواجيا  الوظيفة دون سبب مشروع والتدخل وا شتراا مع 
  ل0د"لمصلحة العامةالمدعى عليام جميعام األمر الذي أدى الى الهرر يالمام وا

 

 أمام قاضي التحقيقفي قضية وزير الزراعة   الدفع بعدم الصالحية -1
ياشر قاهي التحقيق ا وم في بيرو  حاتم ماهي تحقيقاتل في  4/9/9112بتاريخ 

احد عشر شخصا بينام وزير الزراعة  التي وصل عدد المدعى عليام فياا ،هذه القهية
مذكر  يلمدعى عليل الوزير السابق للزراعة علي عبد هللا اأدلى   السابق علي عبد هللا

الدفوع الشكلية ي لب فياا اعبن عدم صبحية القهاا العدلي العادي مم ب يقاهي 
التحقيق ا وم في بيرو  للنظر يالدعوى المقامة هده من الحق العام بجرا م اختبك 

ألن ، ن الزراعي اللبناني ا ميركيتعاو ا موام العامة الموكوم اليل ادارتاا في مشروع ال
تدخل حتما  في مفاوم األفعام المتصلة مياشر  يممارستل لماامل المتام يارتكباا األفعام 

الوزارية والسياسية وتدخل في مفاوم اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزير يمعناه 
 الرؤساااكمة من الدستور، وعليل يكون المجلك األعلى لمح 71المقصود في الماد  

  لمحاكمتل  صبحيةوالوزراا وحده صاحب ال
، من الدستور 71حدود ت بيق الماد  كان  اإشكالية األساسية الم ار  هي حوم ف

  يمحاكمة الوزرااوتعيين الجاة المختصة 
قرارا  إعداديا  ردَّ يموجيل على هذه  00/9/9112فأصدر قاهي التحقيق األوم بتاريخ

من الدستور يالصيغة التي ورد  فياا ميز   71ن الماد  إجاا فيل:" ، ومما ل9دالدفوع
بين المسؤولية المترتية على الوزير من جراا اإخبم بواجياتل كوزير ودين الجرا م 

و في مناسبتاا، أالعادية التي يقترفاا ولو اقترفاا في معرض ممارستل ماامل الوزارية 
من األفعام معقود  للمجلك األعلى فيما من وجعل  صبحية محاكمتل عن النوع األوم 

                                                 
(1

 
  )

 11/1/1003جر وة السفير  تان  
(1

 
 )

 19/9/1003جر وة المستقبل تان   -قضية الوز ر علي العبوهللا 11/9/1003قران تان   -قاضي التحقيق األ ل 
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ال بيعي ان تكون الصبحية لمحاكمتل عن النوع ال اني معقود  للقهاا العدلي العادي 
 71 الما ان القانون الخاص بتحديد المسؤولية "الحقوقية" المنصوص عنل في الماد  

تور نص شبيل يما من الدس 71من الدستور لم يصدر يعد، و الما انل لم يرد في الماد  
من الدستور المتعلق يمبحقة ر يك الجماورية عن جميع ا فعام  01ورد في الماد  

 التي يرتكباا  يلة مد  و يتل، ما يعني ان الجرا م العادية تكون مشمولة باذه العيار  
حيث يترتب على ما تقدم ان الحماية التي وفرها المشترع للوزير من خبم نص الماد  

الدستور انما وفرها لل من أجل القيام يماامل الوزارية والحكومية من أجل الخير  من 71
العام ومن أجل األداا السياسي السليم  ومن ال بيعي ان يفقد الوزير هذه الحماية إذا 
استعمل موقعل الحكومي وصفتل كوزير خبفا  للمصلحة العامة وابتغاا للمصلحة 

ر في مناسية صفتل هذه او في معرهاا على الس و الشخصية الصرفة كأن يقدم الوزي
على المام العام بد   من الحفاظ عليل او يلجأ الى التزوير ودك الكتايا  فم ل هذه 
األعمام، في حام  بوتاا، تعتبر جرا م عادية وتكون الصبحية للقهاا العدلي ولو كان 

المدعى عليل الوزير السابق علي  ويتبين يالعود  الى األفعام المنسوية الى فاعلاا وزيرا  
عبدهللا موهوع الدعوى الحاهر  ويمعزم عن  بوتاا او عدم  بوتاا، أناا تعتبر جرا م 
عادية ومن صبحية القهاا العدلي العادي وليس  إخب   يالواجيا  الوزارية ألن هذه 

لعامة، الواجيا  هي واجيا  سياسية يالدرجة األولى هدفاا تنفيذ سياسة الحكومة ا
واا  لماذا التركيية المختل ة في المجلك  والدستور حمى الوزير في عملل السياسي 

األعلى، ولماذا اإجرااا  الخاصة يا دعاا والمبحقة لو لم يكن هذا المجلك قد وجد 
لمحاكمة الوزير عن اإخبم بواجياتل السياسية التي من أجلاا كان في الحكم وليك في 

، ولو كان العكك صحيحا   ختل الشخصي ولو اتاهما بوصفل وزيرا   عملل اإداري او
 أحد أهم ميادئ نظامنا القانوني الجزا ي وهو مبدأ مساوا  الجميع أمام الدعوى العامة 

مل د الدفع الشكلي المدلى من المدعى عليل الوزير قاهي التحقيق ر قرر  كل ما تقدَّ
  "ة التحقيق من النق ة الذي وصل إليااالسابق علي عبدهللا لعدم قانونيتل ومتايع
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 الهيئة االتهامية أمام في قضية وزير الزراعة   الدفع بعدم الصالحية -5
، 02/01/9112 يموجب قرارها الذي اتخذتل بتاريخصادق  الاي ة ا تاامية في بيرو  

ير على قرار قاهي التحقيق ا وم حاتم ماهي لجاة رد الدفوع الشكلية المقدمة من وز 
   ل0دالزراعة السابق علي العبدهللا حوم مسألة عدم صبحية القهاا العادي في مبحقتل

من الدستور تنص على ان لمجلك  71ن الماد     إومما جاا في حي يا  هذا القرار:" 
النواب ان يتام ر يك مجلك الوزراا والوزراا عند ارتكابام الخيانة العظمى او ياخبلام 

من الدستور على انل يحاكم امام  70تية عليام    فيما نص  الماد  يالواجيا  المتر 
ناا تولي المجلك النيابي من الدستور على ا 71ر الماد  يسفوت المجلك ا على 

  يعني ايباه صبحية  ،لما يرتكبونل من جرا م جزا ية مبحقة الوزراا تيعا  صبحية 
ن ف ة مناا تيقى أذ إكية من الوزراا شاملة لمبحقة جميع انواع هذه الجرا م المرت
من الدستور على  71لتفسير الماد   خاهعة لصبحية القهاا الجزا ي العادي تيعا  

   00/0/0991تاريخ  02من القانون رقم  49هوا الماد  
 

من الدستور في مهموناا بين ف تين من ا فعام يالنسية لر يك  71ق  الماد  فرَّ وقد 
راا، ف ة تتأتى عن اخبلام يالواجيا  المترتية عليام يعود شأناا مجلك الوزراا والوز 

للمجلك النيابي والمجلك ا على، وف ة تؤلف جرا م عادية تيقى المبحقة والمحاكمة 
 يصددها من صبحية القهاا الجزا ي العادي 

 
 

 ارتباط اإلخالل بالواجبات الوزارية بالطبيعة السياسية لعمل الوزير
ل ا خبم يالواجيا  المترتية عليل والمعنية في المرتكية من الوزير التي تشكل  ا فعام إن 

من الدستور  جرااا  المبحقة من قبل المجلك النيابي، وللمحاكمة امام  71الماد  
الوزير، وجوهر ماامل المجلك ا على تستمد مفاوماا من ال بيعة السياسية لعمل 

                                                 
(1

 
 )

 جر وة األنوان تان    -قضية الوز ر علي العبوهللا 13/10/1008قران تان   -الهيئة االتهامية في بير ي

18/10/1003 
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فمن هذا المن لق يفام يا فعام المؤلفة  لقواعد المرعية مقرر  في القوانين واالالوزارية 
من الدستور، الواجيا  الداخلة  71للواجيا  المترتية على الوزير، موهوع الماد  

همن صبحيتل دالمتصلة يصور  مياشر ل يممارسة ماامل القانونية الوزارية، فب يدخل 
ي العادي دون مجلك النواب، في هذا المفاوم، وتيقى خاهعة لصبحية القهاا الجزا 

ياعتيارها جرا م عادية، ا فعام الجرمية المرتكية من الوزير في دمعرضل ممارستل 
لماامل او تلا المرتكية منل في حياتل الخاصة، كما   يدخل في هذا المفاوم ايها 

للسل ة عن  ا  ر الجرمية الفاهحة التي تؤلف تحوي ا فعام المرتكية منل ذا  الصفة
ق احبم المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يمنع يسبب  ايعاا هذا  ري

   ل0ددون امكانية وصفاا يا فعام المتصلة يصور  مياشر  يعمل الوزير وماامل
على تحديد ما اذا  ن الب  يمسألة الصبحية يمسي مقتصرا   على هوا هذه النتيجة فو 

وزير السابق علي عجاج عبدهللا يموجب كان  ا فعام المنسوية الى المدعى عليل ال
ادعاا النياية العامة المالية تدخل في مفاوم ا فعام دالمتصلة مياشر ل يممارستل لماامل 
الوزارية، ويالتالي خارجة عن صبحية القهاا العادي، ام اناا تؤلف جرا م مرتكية فقف 

احبم المصلحة  في معرض ممارستل لاذه الماام او تؤلف تحويب للسل ة عن  ريق
الخاصة مكان المصلحة العامة ا مر الذي في شأنل ان يؤدي الى حفظ صبحية 

 القهاا العدلي العادي لمبحقتاا، والحكم باا 
العود  الى الوقا ع التي بن  النياية العامة المالية ادعااها علياا، يمعزم عن  بوتاا يو 

ير السابق علي عجاج عبدهللا اقدامل او عدمل، تبين اناا تنسب الى المدعى عليل الوز 
ادارتاا في مشروع التعاون الزراعي  مرعلى اختبك ا موام العمومية الموكولة اليل ا

اللبناني ا ميركي عن  ريق دك الكتايا  غير الصحيحة، والتحريف والتزوير في 
تنسيل  ماو  المستندا  وا وراق الرسمية واستعمام المزور يالتدخل وا شتراا مع عخرين 

النياية العامة المالية للمدعى عليل في ورقة ال لب   يشكل خيانة عظمى، و  اخب  
يالواجيا  المترتية عليل كوزير  ذلا ان  بيعة عمل الوزير   يستدعي اللجوا الى 
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 9/1000الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرانها نقم  تبني نمر ة العمل المنفصل ع  الوظيفة الوزان ة كما أقرته

 19/10/1000تان   
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اختبك ا موام العامة و  الى مخالفة اصوم صرفاا  و  الى التزوير واستعمام 
 المزور 

ومحاكمتل  ،نظمتلأاستقرار المجتمع يستدعي مبحقة كل من يخل يى ذلا أن ي هال إل
الى ما تقدم يتعين رد ما ادلى يل المدعى  واستنادا   وفقا  حكام القوانين الجزا ية السا د  

 عليل لجاة عدم اختصاص القهاا العدلي العادي للنظر في الدعوى الراهنة 
 
 القضاء العدليصالحية بعدم  ية حول الدفع النيابة العامة التمييز مطالعة  -3

م العتاا في قهية الوزير علي النياية العامة التمييزية وهع   2/00/9112بتاريخ 
التي أصرَّ  فياا على اعتيار أن القهاا العدلي هو صاحب اإختصاص في العبدهللا، و 
ي شرو مفاوم وأساب  فلب النقض اساسا  لعدم قانونيتل  رد  وانتا  إلى المبحقة  

 :" ل0دما جاا في هذه المذكر مو العمل المنفصل عن الوظيفة وعليتل وشرو ل، 
 

 اعتماد نظرية العمل المنفصل واإلسهاب في شرح 
ارتكب  اثناء قد عن الوظيفة، ان يكون الموظف  ال يمكن العتبار الفعل الجرمي ناشئاً 

يكون الفعل قد ارتكب بسبب او في معرض ممارستها وانما ينبغي ان  بالوظيفة قيام 
الوظيفة او بسبب القيام بها، او بعبارة اخرى ان تكون طبيعة الوظيفة او ظروف 

   عمالها تفرض مثل هذا الفعل.أالقيام ب
ن فعل التزوير المرتكب من قبل سبق لمحكمة التمييز الجزا ية أن اعتبر  أوكان 

بل المفروض  ا،ممارسة اعمالاموظف رسمي في سجب  الدولة   تفرهل الوظيفة و  
هو العكك اذ ان الموظف مؤتمن على السجب  وحسن تنظيماا ويالتالي   يدخل هذا 

لذلا رأ  النياية العامة التمييزية في   ل9دالجرم همن ن اق الحصانة ا دارية للموظف
وظيفة عن الوظيفة ا دارية لو حصل ا ناا ممارسة ال ن الجرم   يكون ناش ا  أ م العتاا

فصلل عناا يالنظر لجسامتل او لسوا نية الموظف الصادر  و يمناسبتاا اذا كان ممكنا  أ
                                                 

(1
 

)
 -مطالعة النيابة العامة التمييز ة  حول قضية  ز ر الزناعة علي العبوهللا 

 
 10/11/1003جر وة السفير تان  
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 )
 301مجموعة عاليه ص  399/28محكمة التمييز اللبنانية قران نقم
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ر  اخ اا شخصية يمكن فصلاا عن الوظيفة  رتكاباا من الموظف عن ب  عنل، واعت  
ي يقصد إحداث الهرر للغير او لتحقيق مصلحة شخصية تكون على درجة أسوا نية 

 يا استعمام سل اتل يصور  فاهحة وخ ير   من الجسامة المتناهية او ان يس
 

 تحقيق المصلحة الخاصة، يجرِّد طالبها من صفت  الرسمية
و عمل يقوم يل المسؤوم في أهم األركان ألي تصرل أ ن من أومن المتعارل عليل 

ن تكون لل غاية مشروعة يحيث ان هذا المسؤوم يخهع لدى اتخاذ قراراتل أالدولة 
ادل من وراا عملل إ  لتحقيق مصلحة عامة، ف ذا ما خرج على لقاعد  عامة هي أ  ي

هذا المبدأ او سعى الى تحقيق نفع شخصي، ف نل يفقد صفتل كفرد من افراد ا دار  او 
المسؤوم في الدولة ماما عل  رتبتل ويصيح كأي موا ن عادي مسؤوم عن تصرفاتل 

 ي جرم يعاقب عليل القانون  واعمالل ويحاك م امام المحاكم العادية يحام ارتكايل ا
 

 تفسير الحصانة بصورة ضيقة، باعتبارها استثناًء من األصل العام
عترل للمحاكم العدلية يالصبحية عندما تكون ا عمام الصادر  ين العلم وا جتااد إ

شرع الى هذه المحاكم واجب المحافظة علياا سيما معن المسؤوم تعبث يحقوق فولض ال
من الدستور تع ي  71ان الماد   ولو سلمنا جد    علياا   سؤوم مؤتمنا  اذا كان هذا الم

حصري، ألن الحصانة  ر يشكل  الوزير حصانة قها ية، ف ن هذه الماد  يجب ان تفسَّ 
القها ية است ناا على مبدأ الصبحية العامة للقهاا الجزا ي العادي ويالتالي   يجوز 

، يحيث يات  ت بق على كافة الجرا م التي ليا  توسيع ا ار الحصانة يالشكل الجاري حا
  يمعرض او يمناسية ممارستام لوظيفتام  وان اي يرتكباا يعض الوزراا يحجة اناا تمَّ 

تفسير عخر يؤدي الى اع اا الوزير حصانة تتحوم عند الت بيق الى نوع من الحصانة 
 الم لقة او البمسؤولية الجزا ية للوزير  

ا في حام اخبلام الدستور المجلك النيابي حق اتاام الوزرا من 71وتع ي الماد  
من الدستور:  00عام، ما تنص عليل الفقر  ال انية من الماد   يشكل  ، وهي بواجياتام
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يتولى الوزراا ادار  مصالح الدولة ويناا بام ت بيق ا نظمة والقوانين كل يما يتعلق 
بم الوزير بواجياتل يفترض ان يفسر على يا مور العا د  الى ادارتل ويما خص يل  واخ

امتناعل أو حصري، كامتناع الوزير عن قيامل بواجياتل الوزارية،  هوا هذه الماد  يشكل  
الذم و عدم قيامل ب صدار ا نظمة والقرارا  البزمة، و عن ا خذ يالمصلحة العليا للدولة، 

كومة وكل ما يرى المجلك والقدو في التصاريح المتعلقة يعملل الوزاري ويسياسة الح
حصر نا على والمجلك النيابي انل جرم تجب المبحقة على اساسل  ودذلا ي

همن م السياسية التي يرتكباا الوزير معين من الجرا  اختصاص المجلك ا على بنوع  
 ممارستل لوظيفتل  

 
 اعتماد نظرية تنازع صالحية المالحقة بين المجلس النيابي والنيابة العامة

ان القهاا العادي هو السل ة صاحية الو ية  اا في م العة النياية العامة التمييزيةج
 للالنظر فياا حصرا الى مرجع عخر، و الشاملة للنظر في كل الجرا م التي يوكل امر 

الحق والصبحية والصفة لمياشر  الدعوى العامة ومتايعتاا ليك فقف يالنسية لجرا م 
من الدستور في حام لم  71النسية للجرا م المحدد  في الماد  حتى يبل الوزراا العادية 

يستعمل المجلك النيابي يا فهلية صبحيتل وان الدليل على صحة هذا القوم هو ما 
المذكور  من ان لمجلك النواب ان يتام الوزراا  ولو شاا  71جاا يمستال نص الماد  

ومنحل لر يك الجماورية في نص ما سبق  71الدستور ان يمنح الوزراا في نص الماد  
من همانة قصوى متعلقة يا صوم لناحية الاي ة الوحيد  المحدد   تاامام  01الماد  

، لكان فعل ذلا صراحة 71و م لمحاكمتام خاصة عن الجرا م المحدد  في الماد  
سابق  01ياستعمام نفك التعابير او على ا قل يما يفيد ذلا، خاصة ان نص الماد  

من الدستور  وعلى هوا ما تقدم ف ن الجرا م المنسوب ارتكاباا للمميز  71الماد  لنص 
دارتاا في مشروع أمر إاليل  يامل ياختبك اموام عامة الموكومالمدعى عليل لجاة ق

التعاون الزراعي اللبناني ا ميركي عن  ريق دك الكتايا  غير الصحيحة والتحريف 
الرسمية واستعمام المزور مع علمل يا مر ا ناا توليل  والتزوير في المستندا  وا وراق
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من الدستور بل تعتبر من  71الوزار ،   تدخل همن الجرا م التي نص  علياا الماد  
 الجرا م الشخصية العادية الذي يتحمل مسؤوليتاا الجزا ية امام المحاكم العدلية  

 
 محكمة التمييز الجزائيةأمام في قضية وزير الزراعة الدفع بعدم الصالحية  -4

حسم  محكمة التمييز الجزا ية مسألة مبحقة وزير الزراعة السابق علي عجاج عبد 
ياألدلة، أن القهاا العدلي العادي هو  هللا، فأكد  في قرار صريح ومسند قانونيا  

صاحب اإختصاص في أمر المبحقة وليك المجلك األعلى لمحاكمة رؤساا 
لتي يدلي باا  الب النقض ومحتوى اسياب مهمون األمن خبم ف، الحكوما  والوزراا

ما ورد في مذكر  النياية العامة التمييزية يجعل المسألة الم روحة للحل تختصر في 
مر يخرج ن األأم أذا كان القهاا العدلي مختصا  للنظر يالدعوى الحاهر  إ معرفة ما

 ا جاا في هذا القرار :"ومم  ل0دعن اختصاصل ليدخل في اختصاص المجلك ا على
تقع تح  عناوين أناا استعراض الجرا م المنسوية الى  الب النقض يتبين من خبم 

مختلفة من قانون العقويا  هي: اختبك واست مار الوظيفة وتزوير جنا ي واخبم 
 بواجيا  الوظيفة  

ذا و  تام ر يك من الدستور اللبناني نص  على ان لمجلك النواب ان ي 71كان  الماد  اا
مجلك الوزراا والوزراا يارتكابام الخيانة العظمى او ياخبلام يالواجيا  المترتية عليام، 

 ،المجلك ا على كمرجع لمحاكمة ر يك مجلك الوزراا والوزراا 70 م حدد  الماد  
كابام الخيانة العظمى او اخبلام يالواجيا  المترتية تيحالة ار فقف ن ذلا محصور  ف

 عليام  
 
 عتماد نظرية العمل المتصل بالوظيفة الوزارية والعمل المنفصل عنهاا

                                                 
(1

 
 )

السفير جر وة  -قضية الوز ر علي العبوهللا – 19/11/1003قران لادن بتان  محكمة التمييز  

 .10/11/1003تان  
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ن الواجيا  المترتية على الوزير والتي اذا اخل باا يتام من قبل مجلك النواب ويحاكم إ
ستمد مفاوماا من ال بيعة السياسية والدستورية تامام المجلك ا على هي تلا التي 

هي مقرر  في القوانين المرعية وهي الداخلة  لعمل الوزير وجوهر ماامل الوزارية كما
القانونية الوزارية، و  يدخل  يممارسة ماامل همن صبحيتل كوزير والمتصلة مياشر   

ام التي تشكل جرا م عادية م ل تلا التي نسب  الى  الب النقض من عمهمناا األ
 اختبك وتزوير جنا ي واست مار الوظيفة 

 
 المتعلقة باإلخالل بالواجبات الدستورية يالوزارية هاألعمال المتصلة بالوظيفة 

بين نوعين من ا فعام التي يمكن ان تنسب للوزير: نوع فرَّق  محكمة التمييز الجزا ية 
يتعلق ياخبلل بواجياتل الدستورية اي ا عمام التي تت لباا ممارستل لاذه الواجيا ، 

ما يشكل جرا م فاهحة فياا استغبم  ونوع عخر يختلف عناا تماما  عندما يرتكب الوزير
السل ة وتحويلاا عن  ريق احبم مصلحتل الخاصة محل المصلحة العامة وهي مما 

ن من الدستور أل 71كن على ا  بق رد اا بواجياتل المحكي عناا في الماد  م  ي
يخرج عن ن اق الجرا م العادية م ل  71خبم بواجياتل الوارد ذكرها في الماد  اإ

 التزوير وا ختبك واست مار الوظيفة  
مر المبحقة في كل مناما أن يوكل أ ،ريق بين هذين النوعين من ا فعامالتفيستدعي و 

الى مرجع يختلف عن اآلخر فاذا كان  مما يشكل جرا م عادية فان القهاا العدلي 
ل السياسي االفعال التي ترتدي طابع العميكون مختصا  للنظر فياا، اما اذا كان  من 

او الدستوري او الوظيفي المحض فان امرها متروك لمجلس النواب كسلطة اتهام 
   وللمجلس االعلى كسلطة للمحاكمة

وتأسيسا  على ما تقدم فانل يصرل النظر عن مدى صحة ا فعام المنسوية الى  الب 
الم عون النقض فان امر الب  باا يعود للقهاا العدلي ويكون قرار الاي ة ا تاامية 

  "فيل عندما اتخذ هذا المنحى واقعا  موقعل
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 : ةالثاني فقرة ال
 أمام قضاء الحكمالدفع بعدم الصالحية  

، وعلي برصوميانمن بين هذه القهايا التي ذكرناها، ف ن قهيتي الوزيرين شاهي 
العبدهللا قد وصلتا إلى قهاا المحكمة، وفي هذه المرحلة يقي  قهية واحد ، وهي 

قهية الوزير شاهي الوزير علي العبدهللا، يعد أن ردَّ  محكمة الجنايا  قهية 
 لعدم صبحية القهاا العدلي يمتايعتاا  وهو ما سنراه تياعا   برصوميان

 
 النفطقضية وزير  أواًل: الدفع بعدم الصالحية أمام محكمة الجنايات  في 

 لب   باذه القهية وم قراره الظنيَّ أصدر قاهي التحقيق األ 02/2/9111بتاريخ
القرار إنزام عقوية األشغام الشاقة حتى سيع سنوا  يعد اعتيار أفعالل لجاة صفقة 
الرواسب النف ية يأناا تمَّ  من خبم استعمام مستند رسمي ويعد اعتيار أفعالل لجاة 
الصفقا  يالتراهي يأناا تقع تح   ا لة جناية التدخل يا ختبك وجنحة اإهرار 

   ل0دعام  وأوجب هذا القرار محاكمة المدعى عليام أمام محكمة الجنايا يالمام ال
أصدر  الاي ة ا تاامية ياإجماع قرارا  قهى ياتاام الوزير السابق  0/7/9111ودتاريخ

 229/201و 427/424و 427/902يالجناية المنصوص عناا في المواد برصوميان
  ل9دمحكمة جنايا  بيرو  من قانون العقويا ، وأحال  المدعى عليام أمام

م الوزير   24 سبيل، ردَّ  يأجمعاا وقهى في السجن  لب تخلية  92بت  برصوميانتقدَّ
قهى حكما  محكمة الجنايا  في بيرو   حيث أ لق سراحل يعد أن أصدر  شارا  

  ، واستردَّ برصوميان"يعدم صبحية المحكمة في النظر في دعوى الحق العام على 
   ل2دصادر  في حقل يموجب القرار ا تاامي"مذكر  القيض ال

 
 ة الوزير علي العبداللهقضي ثانيًا:  الدفع بعدم الصالحية  في 

                                                 
(1

 
)

 18/3/1000ناجع الصحف الواندة بتان   
(1

 
 )

 9/9/1000جر وة السفير تان   – 9/9/1000تان   819مقران الهيئة االتهامية في بير ي نق 
(3

 
 )

 أنمر موقف محكمة الجنا اي في القسم الالحق م  هذا الكتاب
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 الزراعة المتهم وزير قرار الظن ب -1
، أصدر قاهي التحقيق األوم في بيرو  حاتم ماهي مذكر   9/09/9112بتاريخ

 يعد  بث ساعا  توقيف وجاهية يحق وزير الزراعة السابق علي عجاج عبد هللا
في ملف المشروع التعاوني الزراعي اللبناني األميركي، دون  ا ستجوابمتواصلة من 

، ولكن من دون قيد، سواه من كامل ملف وزار  الزراعة في لبنان وأمر يسوقل مخفورا  
   ل0د مراعا  لوهعل ا جتماعي

وزير الزراعة  عقد قاهي التحقيق األوم جلسة مواجاة بين 00/09/9112ودتاريخ
السابق علي عجاج عبد هللا ومدير المشروع التعاوني الزراعي اللبناني األميركي عبد 

  لب تخلية سبيل الوزير الموقول   ورفض في ناايتاا      الحفيظ النعماني
 جديدا   رد قاهي التحقيق ا وم في بيرو  حاتم ماهي  ليا  99/09/9112ودتاريخ 

زراعة الموقول علي عبدهللا في ملف اهدار اموام عامة من لتخلية الوزير السابق لل
ا ميركي، وهو ال الث الذي يتقدم يل وكيلل  -خبم مشروع التعاون الزراعي اللبناني 

ه قاهي التحقيقالمحامي سعود روفايل و    ل9ديرد 
هتذه أصتدر قاهتي التحقيتق األوم فتي بيترو ، القترار الظنتي فتي التحقيقتا ،  انتاتاايعد 
أفعتام المتدعى علتيام علتي عجتاج عبتدهللا وعبتد الحفتيظ كمتام الذي قهتى يتأن ، هيةالق

متتتتن نتتتتوع الجنايتتتتة المنصتتتتوص علياتتتتا فتتتتي هتتتتي التتتتدين النعمتتتتاني ودمحم مستتتتعود الحبنتتتتي 
يالمتتتدعى علتتتيام  ظتتتنَّ ، وكتتتذلا متتتن قتتتانون العقويتتتا  429و 427و 420و 201المتتتواد

    ل2دقويا ع 202و 229مقتهى المادتين الجنح المنصوص عناا يي
 
 محكمة الجنايات  إحالة قضية وزير الزراعة إلى قرار  -2

صادق  الاي ة ا تاامية في بيرو  على قرار قاهي التحقيق ا وم في بيرو  حاتم 
ويقية المتامين في هذه ماهي، لجاة اتاام الوزير السابق للزراعة علي عجاج عبدهللا 

                                                 
(1

 
 )

 10/11/1003جر وة السفير تان  
(1 )

  13/11/1003جر وة النهان تان  
(3

 
 )

 13جر دوة النهدان تدان    -قضدية الدوز ر علدي العبدوهللا -11/1/1008قاضي التحقيق األ ل في بير ي قران تدان  

/1 /1008
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بك اموام عامة من خبم مشروع التعاون ، بجناية ا شتراا والتدخل في اختالقهية
من قانون  429و 427و 420و 201ا ميركي  يقا  للمواد  -الزراعي اللبناني 

منل يالنسية الى الوزير السابق  424العقويا ، والمواد نفساا مع وفة على الماد  
ام عبدهللا والحبني والنعماني، وقرر  اصدار مذكر  القاا قيض في حق كل منام وسوق

  ل0دالى محكمة الجنايا  ليحاكموا اماماا
 
 أمام محكمة الجناياتالزراعة زير والدفع بعدم الصالحية في قضية -3

م المتتتام يمتذكر  دفتتوع شتتكلية  يعتد إحالتتة قهتية التتوزير عبتتدهللا إلتى محكمتتة الجنايتا ، تقتتدَّ
متوام أ ار فيتل عتدم صتبحية هتذه المحكمتة للنظتر يتأمر مبحقتتل فتي قهتية اختتبك األ
رد  ، العامتتة الموكتتوم إليتتل أمتتر إدارتاتتا فتتي مشتتروع التعتتاون الزراعتتي اللبنتتاني األميركتتي

وحفظ  محكمة الجنايا  صبحيتاا لمحاكمتل يمتا  ،الدفع الشكلي هذا محكمة الجنايا 
   ل9دأسند إليل يموجب قرار ا تاام وادعاا النياية العامة المالية

 : قاا القانونية التاليةالنقرار محكمة الجنايا  تهمَّن 
 

 صالحية القضاء العدلي بتفسير الدستور
متايعتة قهتية الصبحية فتي يحث فيما إذا كان  محكمة الجنايا  صاحية ان هرور  ال

ونتتص  71متأتيتتة عتتن ا ختتتبل فتتي المهتتمون بتتين نتتص المتتاد  التتوزير علتتي العبتتدهللا، 
تاتام ر تيك الجماوريتة ومحاكمتتل من الدستتور والتتي تحتدد المرجتع الصتالح   01الماد  

للمحتتتاكم العاديتتتة ان تفستتتر نصتتتوص الدستتتتور، يعتتتود فتتتي حتتتام ارتكايتتتل جتتترا م عاديتتتة، و 
لمعناها الحقيقي، وذلا على نحو ما هو معموم يل في تفسير القواعد القانونية  استعجا   

ن لبفتقتتتتاد التتتتى تفستتتتير دستتتتتوري للمتتتتادتي المنحتتتتى نظتتتترا  ذا  العامتتتتة، و  بتتتتد متتتتن ستتتتلوا 
 المذكورتين 

 
                                                 

(1
 

 )
 2/1/1008جر وة النهان تان   -قضية الوز ر علي العبوهللا -8/1/1008قران تان   -الهيئة االتهامية في بير ي

(1
 

 )
 10/8/1008جر وة السفير تان  -قضية الوز ر علي العبوهللا 2/8/1008محكمة الجنا اي قران إعوادي تان  
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 صالحية المجلس األعلى هي صالحية منافسة وليست صالحية حصرية
ن األولى نص  على انل   أمن الدستور،  71والماد   01من المقارنة بين الماد  يتبين 

يمكتتتتتن اتاتتتتتام ر تتتتتيك الجماوريتتتتتة بختتتتترق الدستتتتتتور والخيانتتتتتة العظمتتتتتى ويتتتتتالجرا م العاديتتتتتة 
ويحتتتاكم باتتتا أمتتتام المجلتتتك  قبتتتل مجلتتتك النتتتواب    الخاهتتتعة للقتتتوانين العامتتتة، إ  متتتن

لمجلتتتك النتتتواب ان يتتتتام ر تتتيك مجلتتتك التتتوزراا "ان  71األعلتتتى    بينمتتتا نصتتت  المتتتاد  
 تتم حتتتدد   "بلام يالواجيتتتا  المترتيتتة علتتتياموالتتوزراا يارتكتتتابام الخيانتتة العظمتتتى او يتتاخ

 المجلك األعلى كمرجع لمحاكمتام باذه ا فعام   70الماد  

متتن الدستتتور لناحيتتة حصتترية  01متتن هتتذه المقارنتتة ان متتا نصتت  عليتتل المتتاد   يتهتتحو 
 71ا دعاا على ر يك الجماورية ومحاكمتل يسبب جرا مل العادية، لم يتكرر في الماد  

من الدستور، األمر الذي يفيد ان الحصانة القها ية الشاملة الممنوحة لر يك الجماورية 
وزير، وتيقتى يالتتالي صتبحية القهتاا العتدلي منعقتد  و التأليس  مقرر  لر يك الحكومتة 

   لمحاكمتاما يالجرا م المقترفة في معرض قياماما يالماما  الوزارية
بق علي عبد هللا تتدخل فتي مفاتوم على ذلا ان ا فعام المنسوية الى الوزير السا   يرد  و 
إذا كتان لمجلتك النتواب  لنتالتي كان  مترتية أ ناا توليتل التوزار ، أل "ا خبم يالموجيا "

الى هذا المفاوم والذي يكون لل ال ايع السياسي وال ايع  مبحقة الوزير السابق، استنادا  
و  يحجتتتب صتتتبحية القهتتتاا العتتتتدلي،  وتقتتتديريا   الجزا تتتي فتتتان هتتتذا األمتتتر ييقتتتى ممكنتتتتا  

لمحاكمتتتل، يمقتهتتى نتتص ختتاص، علتتى متتا ستتبق القتتوم، التتى محكمتتة استتت نا ية، ومتتع 
ا الو يتتة الحصتترية لمحاكمتتة التتوزير الستتابق علتتي عبتتد هللا، أمتتام المجلتتك األعلتتى، انتفتتا

ودتترغم ارتكتتتاب ا فعتتام الجرميتتتة المنستتوية إليتتتل علتتى فتتترض صتتحة ا ستتتناد ا نتتاا القيتتتام 
يالوظيفتة الوزاريتة التتتي كتان يشتغلاا، تيعتتا  رتكاباتا يمناستية ممارستتة هتذه الوظيفتة، فانتتل 

لمتتا ورد يحقتتل فتتي قتترار ا تاتتتام   محكمتتة لمحاكمتتتل وفقتتا  يقتهتتي حفتتظ صتتبحية هتتذه ال
   ويكون الدفع المدلى يل، يعدم الصبحية، مردودا  

 
 أمام محكمة التمييز الجزائية الزراعةزير والدفع بعدم الصالحية في قضية -4
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م متام أ المحامي سعود روفايل بوكالتل عن الوزير الستابق للزراعتة علتي عبتدهللا ي لتب   تقدَّ
 كمتتة التمييتتز الجزا يتتة لتتنقض القتترار الصتتتادر عتتن محكمتتة الجنايتتا  فتتي بيتترو  فتتتيمح
ن "الجاتتة الصتتالحة لمحاكمتتة التتوزراا لتتم يتتتم أل  قهتتيةالوالحكتتم مجتتددا  فتتي  2/4/9114

تحديتتتدها حتتتتى اليتتتوم، والمجلتتتك النيتتتابي لتتتم يتتتتمكن متتتن المشتتتاركة والمستتتاهمة فتتتي حستتتم 
او ياحدى هي ا  محاكم تمييزه لتم يتوصتل  الموهوع، والقهاا يأعلى سل ة لل مجتمعة

، ووزير العدم يشكو في كل تصريحاتل من البلبلة باتذا الموهتوع، وهي تة حسمهذا الالى 
محتتاكم الجنايتتا  تختلتتف حتتوم كمتتا أن ، لجنتتة ا دار  والعتتدمكتتذلا ، و اتتاالقهتتايا لاتتا رأي

، واآلراا الموهتتوع يتتاختبل كتتل هي تتة تتتتألف مناتتا، ولكتتل وزيتتر رأي ختتاص يالموهتتوع
متتتن غيتتتر كمتتتا أنتتتل مختلفتتتة يتتتاختبل النتتتواب وانتمتتتاااتام وهتتتويتام السياستتتية والتاريخيتتتة، 

المعقتوم والمقبتتوم ان تتتتم محاكمتتة وزيتتر امتتام القهتتاا العتتادي ووزيتتر عختتر امتتام المجلتتك 
ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا يا ستناد الى المواد العقابيتة نفستاا، وحتتى نصتل التى 

وع يصتتتور  موهتتتوعية وحاستتتمة، وتتتتتأمن الميتتتادئ القانونيتتتة يصتتتور  ناا يتتتة حستتتم للموهتتت
القتترار نقاشتتاا  يعتتد  أستتياب   وأدلتتى، وحاستتمة ن لتتب نقتتض قتترار محكمتتة جنايتتا  بيتترو 

  في حي ياتل التمييزي 
 

 قرار محكمة التمييز الجزائية

أصتتتتتدر  محكمتتتتتة التمييتتتتتز الجزا يتتتتتة بر استتتتتة القاهتتتتتي عفيتتتتتف شتتتتتمك التتتتتدين وعهتتتتتوية 
شارين دمحم مكي وجورج حيدر قرارهتا فتي  لتب التوزير الستابق للزراعتة علتي عبتدهللا المست

القاهتتتي ياعتيتتتار القهتتتاا  2/4/9114نقتتتض قتتترار محكمتتتة الجنايتتتا  فتتتي بيتتترو  فتتتي 
العتتدلي صتتالحا لمحاكمتتتل، فتتي ملتتف اهتتدار امتتوام عامتتة عبتتر مشتتروع التعتتاون الزراعتتي  

التتدعوى امتام قاهتتي التحقيتتق ا وم  نتل ستتبق ان عرهتت  هتذهقتترار أفتتي حي يتا  الجتاا و 
في بيرو  وامام محكمة التمييز عندما  رح  اماماا متن ختبم دفتع شتكلي ا تاره وكيتل 
ه المحقق ا وم وايدتل الاي تة ا تااميتة فتي توجاتل ونظتر امتام هي تة  الموقول عبدهللا وردل

 حفتتظ صتتبحية 09/00/9112محكمتتة التمييتتز بر استتة شتتمك التتدين والتتتي قتترر  فتتي 
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القهتتاا العتتدلي للنظتتر فتتي التتدعوى  وتكتتون قتتد ابتتد  بتتذلا رأيتتا مستتيقا فتتي الملتتف نفستتل 
   ل0دوفي النق ة نفساا مما يفرض علي هي تاا التنحي

، لبيب زوينيعد تنحي ه ية المحكمة، سلل م  القهية إلى هي ة جديد  بر اسة القاهي 
 امة التالية:، تهمَّن الحي يا  الال9دفأصدر  حكما  في الدفوع الشكلية

 
 الوقائع

بواس ة وكيلل المحامي  02/4/9114تبين أن الوزير السابق علي عبدهللا تقدم بتاريخ 
سعود روفايل ياستدعاا تمييزي بوجل الحق العام  عنا  يالقرار الصادر عن محكمة 

وأدلى يأن الدفع يعدم الصبحية يتعلق      ، 2/4/9114الجنايا  في بيرو  بتاريخ 
 ارتل في كل مرحلة من مراحل الدعوى وأن محكمة الجنايا  إالعام ويجوز  يالنظام

من قانون أصوم  942ملزمة ببتل قبل أن تصدر حكماا الناا ي عمب  يالماد  
وقع  أ ناا توليل وزار  ، ويأن جميع الوقا ع التي لوحق باا المحاكما  الجزا ية الجديد،

زير وتتصل يموجياتل كوزير للزراعة ور يك الزراعة وترتيف حكما  يممارسة سل تل كو 
مجلك إدار  المشروع الزراعي اللبناني األميركي و  تنفصل عناا ماديا  وفكريا  وتدخل 
في صلب صبحياتل كر يك لإلدار  في وزارتل ألن الواجيا  التي خالفاا، يغض النظر 

ة ماامل عن مدى  بوتاا، تدخل همن صبحياتل المتصلة يصور  مياشر  يممارس
القانونية، ويأنل   مجام للتفريق بين جرا م ومخالفا  عادية ومخالفا  سياسية وهي 
خاهعة للمبحقة والمحاكمة من قبل المجلك النيابي، ويأنل تجاه تعدد ا جتاادا  
د،  حوم المرجع الصالح للمبحقة والمحاكمة ي لب من القهاا اتخاذ الموقف الموحل

تمييز شكب  وعرض موهوعل على الاي ة العامة لمحكمة التمييز و لب يالنتيجة قبوم ال
    باذه القهية ونقض القرار الم عون فيل والحكم مجددا  

 
 تفسير معنى اإلخالل بالواجبات الوظيفية

                                                 
(1)

  1008أ ان  13تان  جر وة النهان   
(1)

 1008 /1/9 تان    جر وة المستقبل مناون في  1008حز ران  9قران محكمة التمييز الجزائية تان   
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من الدستور اللبناني لمجلك النواب، أن يتام ر يك مجلك الوزراا  71يمقتهى الماد  
ظمى أو ب خبلام يالواجيا  المترتية عليام، وأنل يمقتهى والوزراا يارتكابام الخيانة الع

 منل يحاكم ر يك مجلك الوزراا والوزير المتام أمام المجلك األعلى  70الماد  
ما وزير يالواجيا  المترتية عليل"، المسألة الم روحة تحديد مفاوم "إخبم ال تستدعيو 

ى يمحاكمتل، عند إخبلل بتلا إذا كان  صبحية مجلك النواب ياتاامل والمجلك األعل
الواجيا ، تقتصر على الحا   التي يكون فياا هذا ا خبم حاصب  في الواجيا  
الداخلة همن صبحياتل والمتصلة "يصور  مياشر " يممارسة ماامل القانونية، أم أناا 
 تشمل األفعام الجرمية المرتكية منل في "معرض" ممارستل لماامل، واألفعام الجرمية
الفاهحة التي تؤمن تحويب  للسل ة عن  ريق إحبم المصلحة الخاصة مكان 

 المصلحة العامة 
 

 اقتصار معنى اإلخالل بالواجبات على األعمال المتصة مباشرًة بعمل الوزير
، من خبم الفقر  71تحديد المقصود "يالواجيا  المترتية على الوزير"، وفق الماد  يتم  

ن يتولى الوزراا إدار  مصالح الدولة أمن الدستور التي تنص على  00ال انية من الماد  
ويناا بام ت بيق األنظمة والقوانين كل يما يتعلق ياألمور العا د  إلى إدارتل ويما خص 
يل، ومن خبم القوانين والقواعد واألنظمة المرعية اإجراا، ويالتالي من خبم جوهر 

لعملل، وجوهر ماام مجلك النواب و بيعة عملل ماامل الوزارية وال بيعة السياسية 
  اديا  تيعة أفعالل الشخصية تجاهلوتحملل الوزير إفر 

هي أن  ،والعللة المنب قة من هذه األسك والتي حمل  على وهع نص خاص واست نا ي
يخهع يموجيل الوزير لرقاية هذا المجلك القها ية ياإهافة إلى رقابتل السياسية 

 السابق ذكرها  00الفقر  ال ال ة من الماد  المنصوص عناا في 
هي تلا  71م أن الواجيا  المترتية على الوزير والمقصود  في الماد  ما تقدَّ م يستفادو 

الداخلة همن صبحياتل والمتعلقة يصور  مياشر  يممارسة ماامل القانونية الوزارية، 
مرتكية منل في حياتل دون تلا التي يقوم باا في معرض ممارستل لماامل، أو تلا ال
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الخاصة، أو تلا التي تتسم يالصفة الجرمية الفاهحة التي تشكل تحويب  للسل ة عن 
 ريق احبم المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يحوم يسبب  ايعاا هذا، 

 يعمل الوزير وماامل  دون إمكانية وصفاا ياألفعام المتصلة مياشر   
د و  واجيا  المترتية عليل يامتناعل عن القيام باا أو يقيامل باا إخبم الوزير ياليتجسَّ

العمل الذي يقوم يل الوزير و  لفصوم والقوانين واألنظمة التي ترعاها  مخالف   يشكل  
خارج حدود صبحيتل وماامل أو الذي   يكون مفروها  عليل القيام يل تنفيذا  لماامل 

ن مصلحتل الشخصية وعلى هامش الواجيا  القانونية الوزارية، بل يقدم عليل بدافع م
المترتية عليل وفي معرض ممارستل لماامل،   يمكن اعتياره داخب  همن مفاوم 

بل يقتهي اعتياره عمب  يقوم يل لحسايل الخاص  ،71ماد المقصود  في ال الواجيا 
لل  وعلى حساب المصلحة العامة مستغب  صفتل الوزارية وصبحياتل والوسا ل المتاحة

 يحكم هذه الصفة 
 

 الحجج المبررة لهذا التفسير
جملة أسانيد قانونية رأتاا تساهم في محكمة التمييز الجزا ية في هذا الحكم،  قدَّم 
 :الذي أخذ  يل هذا التفسير تعزيز
يشكل خروجا  عن الصبحية  70و 71ما نصل عليل الدستور في مادتيل إن   0

دلي لمحاكمة كافة الموا نين ما عدا ما جرى الشاملة التي يتمتع باا القهاا الع
إخراجل عن تلا الصبحية بنصوص خاصة، مما يوجب عدم التوسع في 

 عمام هاتين المادتين اا تفسير و 

ا ختصاص ا ست نا ي لمجلك النواب  تاام الوزير، وللمجلك األعلى إن   9
ره في شخصل، بل في   بيعة لمحاكمتل،   يرتيف يشخص الوزير و  يجد مبرل

العمل "الحكومي" الذي يقوم يل ب دار  مصالح الدولة والذي أراد الدستور، 
يالنظر ل بيعتل هذه، إيقااه تح  رقاية مجلك النواب القها ية ياإهافة الى 

 رقابتل السياسية عليل 
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وهع  اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزير في مرتية  71الماد   إن  2
ى مملا يحمل على ا عتيار أناا تعد  ا حتفاظ متساوية مع الخيانة العظم

لمجلك النواب يصبحية است نا ية  تاام الوزير يالنسية لفعمام الخاهعة 
أصب  لرقاية المجلك السياسية والتي تكون مرتي ة يصور  مياشر  يممارسة 
الوزير لماامل السياسية الوزارية يصفتل مسؤو   حكوميا  مولجا  ب دار  مصالح 

 لدولة ا

ال يوجد مبّرر إلخراج الجرائم التي يرتكبها الوزير في "معرض" ممارست    4
دخالها في صالحية مجلس النواب  لمهام  عن صالحية القضاء العدلي وا 
ولتحويل هذا المجلس بالتالي الى هيئة قضائية تنشغل بمالحقة الوزراء بكل 

رستهم عمل جرمي ارتكبوه في معرض أو على هامش أو بمناسبة مما
لمهامهم، األمر الذي ال يتالءم مع دور هذا المجلس الطبيعي ومهام  

 الدستورية.
أعف  المجلك األعلى  00/0/91تاريخ  02من القانون رقم  49الماد   إنت  2

من التقيلد يالقانون في وصف الجنايا  والجنح وفي العقويا  الممكن فرهاا 
مى واإخبم يالواجيا  المترتية عندما ينظر في خرق الدستور والخيانة العظ

من ذا  القانون قد  42على ر يك مجلك الوزراا والوزراا، وكون الماد  
نصل  على التجريم "يأية علة" أو "جرم"، أي سواا أكان الفعل يؤلف جرما  

  تشير يالهرور  ويالتحديد  71جزا يا  أم  ، يحمل على ا عتيار أن الماد  
حتى  220منصوص عناا في قانون العقويا  في المواد الى كافة الجرا م ال

تح  عنوان "الجرا م المخللة بواجيا  الوظيفة" حتى ولو لم تكن مرتكية  270
همن صبحية الوزير ومتعلقة يصور  مياشر  يممارسة ماامل القانونية 

، ن مفاوم إخبم الوزير يالواجيا  المترتية عليل غير م قيلدف الوزارية، ويالتالي 
في ما يتعلق بتحديد المرجع الصالح للمبحقة والمحاكمة، يمفاوم وحدود إخبم 

 الموظف بواجيا  وظيفتل وفق قانون العقويا  العام 
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 توزيع الصالحيات في قضية وزير الزراعة بين القضاء العدلي والمجلس األعلى

لو لم يكن وزيرا   الوزير لم يكن ياست اعتل ارتكاب الجريمة رأ  محكمة التمييز أن كون 
  يحتم توسيع التفسير المعتمد واعتيار هذه الجريمة من صبحية المجلك األعلى 
لمجرد وقوعاا على يده يصفتل وزيرا  ويمناسية توليل الوزار   الما أنل ييقى يكل حام 
خاهعا  للمبحقة والمحاكمة يشأناا أمام القهاا العدلي عندما تكون خارجة عن 

ن تحديد صبحية المجلك األعلى وفق ما إويالمقابل أيها ،  بق بيانل  المفاوم السا
كل عمل يقوم ف ،من محتواهما ووظيفتاما 70و 71تقدم ليك من شأنل أن ي فرغ المادتين 

يل الوزير همن تلا الحدود من صبحية هذا المجلك، كأن يقوم، على سبيل الم ام   
أو مناقصة أو بتعديل أو عدم تنفيذ البنود المتفق الحصر، ب برام أو إلغاا اتفاقية أو حق 

يؤدي الى هدر المام العام أو اإهرار  علياا، يشكل مخالف لفصوم والقانون، ويشكل  
      مصلحة الدولة العليا أو سبمتاا يالمصلحة العامة أو

 
إذا كان  محكمة    محكمة التمييز فيمايح ،   71التفسير للماد  هذا على هوا و 
جنايا  قد اخ أ  عندما قرر ، رد الدفع يانتفاا الصبحية وحفظ  اختصاصاا لا

 للنظر في األفعام المسند  الى الوزير السابق 
وفقا  لمفاوم اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزير، الواجب اعتماده، ف ن  فرأ  أنل
ارجة عن صبحية تكون خ قل9ل الى د0ياألرقام من دالحكم إلياا  التي أشار األفعام 

من  71القهاا العدلي وخاهعة من حيث المبحقة لمجلك النواب وفقا  للماد  
الدستور، ومن حيث المحاكمة، للمجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا وفقا  للماد  

من الدستور ت مما يوجب نقض القرار الم عون فيل، فقف، لجاة رد الدفع يعدم  70
ديراجع  بحية محكمة الجنايا  لمحاكمة المتام المميز يشأنااالصبحية واحتفاظل يص

  القسم ال الث من هذا الفصل ل
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 ل0دقل09ل الى د01ياألرقام من د الحكمشار إلياا  التي أووفقا  لذا  المفاوم ف ن األفعام 
تكون خاهعة لصبحية القهاا العدلي من حيث المبحقة أو من حيث المحاكمة  

برام القرار  ويالتالي لصبحية محكمة الجنايا ، مما يوجب رد السبب التمييزي واا
الم عون فيل فقف يالنسية لتلا األفعام واعتيار أناا تدخل في اختصاص محكمة 

  الجنايا  
 917يعتد  وزيتر الزراعتة الستابق علتي عجتاج عبتدهللاأ لق سراو  9112تموز  2ودتاريخ

رتاا  ، وذلا يموجبركزي أيام من التوقيف ا حتيا ي في سجن رومية الم كفالة مالية قتدل
محكمتتتة جنايتتتا  بيتتترو  بتتت  ني عشتتتر مليتتتون ليتتتر  يعهتتتاا لهتتتمان الحقتتتوق الشخصتتتية 
للمدعية الدولة اللبنانية التي خسر  الك ير في ملف المشتروع التعتاوني الزراعتي اللبنتاني 

ستتفر إلتتى وقرنتت  المحكمتتة موافقتاتتا علتتى تخليتتة الستتبيل يمنتتع عبتتدهللا متتن ال ا ميركتتي  
ختتارج لبنتتان  وهتتو اإجتتراا نفستتل التتذي  تتاوم متتدير عتتام المشتتروع المتتذكور عبتتد الحفتتيظ 

 يون لير  أيها  مل 09كمام الدين النعماني الذي أخلي سبيلل يكفالة مالية بلغ  قيمتاا 
فيما اوقف عبدهللا يعده ب ب ة اشار وخمسة أيتام  9112أيلوم  4بتاريخ النعماني  اوقف

اتتو  تتتاني وزيتتتر فتتتي تتتاريخ لبنتتتان، يتتتدخل إلتتتى ف  9112كتتتانون ا وم  9ريخ وتحديتتدا بتتتتا
 موقوفا   الذي يقي نحو احد عشر شارا   برصوميانالسجن يعد وزير النفف األسبق شاهيل 

ولغايتتة  9111 وم تتتولى منصتتب وزيتتر زراعتتة متتن تشتترين اكتتان قتتد و ، فتتي ستتجن روميتتة
 ظر أمام هذه المحكمة القهية قيد النهذه   تزام و   ل9د9112نيسان  07

                                                 
(1

 
 )

اعتبري محكمة الجنا اي في هذا الحكم أن األفعال اآلتية هي م  نوا الجرائم العاد ة التي ال تتصل بمباشرة  

توطي  خطي هاتف خلوي على حساب  هي  هذه األفعال مام القضاء العولي: الوز ر لمهامه الوزان ة   حاكم باأنها أ

استعمال كمية م  البنز   ماتراة   -أموال المار ا الستعماله  استعمال مو ر المار ا، د ن موافقة مجلس اإلدانة

ل اإلعالمي، بمال المار عم  قبل مو ر المار ا  مو ر مكت  الوز ر  العامالي م  سكرتيراي  موظفاي  المسؤ 

الاخصية في فنوقي "ميو ترانيه"  "فرساي" بموج  حواالي ة الوز ر تسو و بول إقام -.الوز ر   ل  بناء لتعليماي

لادنة ع   زانة الزناعة ـإلوان عوة حواالي تغطية لعود م  المآدب الوهمية  منها حوالتان متعلقتان بالفاتونتي  

بول  جبة غواء  قهوة لتسعي   د.أ./16191بقيمة ) 2/1/1001خة في الصادنتي  ع  فنوق "فرساي" األ لى مؤن

بول  جبة غواء  قهوة لثماني  شخصاًـ موفوعاي  د.أ. /16981بقيمة / 13/1/1001شخصاً.  الثانية مؤنخة في 

ية اتفاق -بقرة، م  ألل األبقان المستوندة، الى أشخاص  هميي  بو ن عقود 199لرفها بو ن سنو قانوني ـ تسليم 

تسليم أبقان ألشخاص متعود   د ن عقو أ  ا صال أ  دفع ـ بيع قسم م  األبقان تحح  -عمولة ع  بيع بعد األبقان

د.أ للبقرة الواحوة د ن  جود مستنواي  300د.أ.   100تسمية "نتش"، أي بقر مباا للحمة مقابل سعر  را ح بي  

 تول على لفتها هذه.
(1

 
 )

 1008تموز  8جر وة السفير تان   
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  محسن دلول قضية الوزير  ثالثًا:  الدفع بعدم الصالحية  في 

فتتتي هتتتذه القهتتتية حستتتم  المحكمتتتة مستتتألة صتتتبحيتاا، واعتبتتتر  أن القتتتدو والتتتذم التتتذي 
يرتكيل الوزير يخرج عن إ ار ممارسة ماامل الوزارية، ويتدخل فتي إ تار الجترا م العاديتة 

يمبحقتتتة مرتكبياتتا، ولتتتم نستتتت ع أن نتبتتتين المعيتتتار التتتذي  التتتي تختتتتص المحتتتاكم العدليتتتة
استتتند  إليتتل المحكمتتة لتحديتتد اختصاصتتاا، وهتتل ارتكتتب التتوزير فعتتب  جتترم القتتدو والتتذم 

 خارج إ ار وظيفتل الوزارية، أم أ نا اا ويمناسبتاا 
م المحامي رودير غتانم بوكالتتل العامتة عتن الناتار بتدعوى قتدو  00/0/0992بتاريخف تقدَّ
  يعتتد أن أصتتدر مكتيتتل ل0دذم أمتتام محكمتتة الم بوعتتا  علتتى وزيتتر التتدفاع محستتن دلتتومو 

كتباا األخير فتي جريتد  الناتار، ووزع  بيانا  تهمَّن تشايرا  يغسان التويني ردا  على مقالة  
هذا البيان عبر الوكالة الو نية لفنياا، مما حمل جريد الناار على تقتديم دعتوى جزا يتة 

 بوعا  أمام محكمة الم 
رد  محكمة الم بوعا  دعتوى الناتار علتى التوزير التدلوم بجترم القتدو والتذم، واستتند  
فتتي حكماتتا علتتى الفصتتل بتتين الصتتفة الشخصتتية لغستتان التتتويني وصتتفتل شتتريكا  مفوهتتا  
مم ب  الناار في دعواها، واعتبر  المحكمة أن بيان دلوم موهوع الشكوى يتعلق بتويني 

أن يتقتدم يالشتكوى يصتفة شخصتية هتد دلتوم  وأقتر  محكمتة  شخصيا  وكتان عليتل تاليتا  
لم بوعتتا  يصتتبحيتاا بنظتتر التتدعوى هتتد التتوزير دلتتوم معتبتتر   ان الجتترا م التتتي تنستتب ا

إلى الوزراا خارج الخيانة العظمى واإخبم يالواجيتا  المترتيتة علتيام والتوارد ذكرهتا فتي 
م العاديتتة، والتتدعوى الحاهتتر  متتن متتن الدستتتور يكتتون أمتتر النظتتر فياتتا للمحتتاك 71المتتاد 

 صبحية المحكمة الناظر  في قهايا الم بوعا   
أن الدعوى قدم  متن المدعيتة الناتار مم لتة واستند  المحكمة في حي يا  حكماا، إلى 

يالشتتريا المفتتوض األستتتاذ غستتان التتتويني وأن البيتتان المشتتكو منتتل الصتتادر عتتن مكتتتب 
نشتتترتل الصتتتحف فتتتي اليتتتوم التتتتالي وتبتتتين أنتتتل و  01/0/0992وزيتتتر التتتدفاع التتتو ني فتتتي 
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 )

 11/1/1993تان  جر وة النهان 
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يتعلتتق ياألستتتاذ غستتان التتتويني شخصتتيا  بتتدليل العيتتارا  التتوارد  فيتتل ولتتيك علتتى جريتتد  
متتتن المرستتتوم  00الناتتتار أو علتتتى المؤسستتتة التتتتي تصتتتدر عناتتتا جريتتتد  الناتتتار  والمتتتاد 

 تقتام نال بيعيتي األشتخاص علتى واقعا   الجرم كان إذاتنص على أنل  014/77ا شتراعي
وتاليتتا  يجتب أن تقتتدم   المتهترر ال بيعتتي الشتخص شتكوى  علتتى بنتاا والتتذم القتدو دعتوى 

  ل0د األستاذ غسان التويني شخصيا   مالدعوى ياس
استتتتأنف الستتتيد غستتتان التتتتويني الحكتتتم أمتتتام محكمتتتة التمييتتتز الجزا يتتتة، وأ نتتتاا النظتتتر فتتتي 

جتر  بتين ال ترفين عنتدما أمام محكمة التمييز تراجع عن الدعوى يعد مصتالحة الدعوى 
صتترَّو وكيتتل وزيتتر التتتدفاع أمتتام هي تتة محكمتتتة التمييتتز الجزا يتتة:" انتتتل فيمتتا ختتصَّ جريتتتد  

تاا الكبير  في عالم الصحافة اللبنانيتة والعرديتة وخصوصتا  متا نالناار   شاَّ يأن لاا مكا
التتتويني  يتعلَّتتق ياألستتتاذ غستتان تتتويني التتذي نكتتن لتتل كتتل تقتتدير واحتتترام  " وردَّ محتتامي

   ل9د00/09/0997يالتراجع عن الدعوى وكان ذلا في جلسة
 
 

 الفقرة الثالثة:
 القضاء العدلي بمالحقة الوزراء  صالحيةالمؤيد ل الفقه

الدستور الموقف األبرز الذي نبدأ يل، هو ما صدر عن الجباة الو نية، يقولاا أن 
ي مسؤوم غير ر يك الجماورية، أ يمن سل ة القهاا العدل لم تست ن  والقوانين اللبنانية 

ن سل ة هذا القهاا هي شاملة للنظر في جميع ا فعام التي يرتكباا رؤساا ولذا ف 
الوزراا والوزراا والتي تخهع ألحكام قانون العقويا ، وان اي قبوم لما ذهب إليل 
القهاا في أحكامل التي اعتبر  انل غير صالح للنظر في ملفي الوزيرين السنيور  

، هو مخالف لنص الدستور وروحيتل ولمبدأ المساوا  بين الموا نين، ويؤمن درصوميانو 
حصانا  وحمايا  غير مبرر  للوزراا ما يجعلام في منأى من المحاسية القها ية 
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ي فعل جرمي يرتكب على ا راهي أويع ل مبدأ شمولية صبحية القهاا والنظر في 
صبحية القهاا العدلي ورد من عراا  مؤيد  لما ل سنحاوم أن نعرضو    ل0د اللبنانية

 يمبحقة الوزراا وحدود هذه الصبحية كما أقرتاا األحكام القها ية 
 

 الفقه المؤيد لنظرية األعمال المتصلة واألعمال المنفصلة  أواًل:
الرأي المخالف للاي ة الحاكمة في محكمة جنايا  بيرو  الذي أدلى ي :وائل مرتضى

 01مقارنة المادتين يستدم من  ، يرى يأنلبرصوميانة الوزير شاهي الناظر  في قهي
المختصة بر يك الجماورية  01ذكر الجرا م العادية في الماد   أن من الدستور، 71و

وااغفالاا في الماد  ال انية، د لة ينيغي إع ااها مفعولاا القانوني الذي من شأنل وجوب 
وزير لناحية المرجع المختص يالمبحقة الحكم  التمييز بين حالتي ر يك الجماورية وال

 خبم وزير ما في معرض وسبب ممارستل ماماتل السياسية والوزارية يالواجيا  ف
المترتية عليل يفترض من قا  أ  تن وي يمفاوماا على الجرا م التي يقوم باا ان بقا  من 

   استعمام السل ة صلحة مرجو  غير مشروعة أو مما يم ل ل إساامدافع  شخصي يغية 
تبين أن قرار ا تاام قد ي برصوميانوفي ما خصَّ الوقا ع الجرمية المسند  إلى السيد 

بادر األموام العامة ي ريق ا ختبك في صفقة  ةتعلقالمأسند إليل ارتكاب الجنايا  
الرواسب النف ية وي ريق تقاسم أرداو غير مشروعة وتقاسم األموام الناجمة عن شراا 

شتقا  النف ية،  ، ف ن األفعام لم تكن متعلقة مياشر   يممارستل كوزير لماماتل الم
السياسية واإدارية في أ ناا توليل سد  وزار  الصناعة والنفف، كما و  تدخل في مفاوم 

من الدستور، ذلا أن  71اد مالواجيا  المترتية على الوزير في المعنى المقصود في ال
ر، وكذلا إلى  بيعة عمل الوزير   ت ستدعي اللجوا إلى أعمام تزوير واستعمام مزوَّ

مخالفة أصوم صرل المام العام الذي يم ل ل جزاا  من أمن المجتمع السياسي 
استقرار أمن المجتمع يستدعي مبحقة ومحاكمة كل ما يخل  ف واإقتصادي وا جتماعي 

                                                 
(1 )

 -عمدر كرامدي -كاندح مؤلفدة مد  السدادة حسدي  الحسديني -موقف الجبهدة الوطنيدة ] هدي جهدة سياسدية سدابقة منحلدة 

ة المجلدس النيدابي التدي خصصدح للنمدر فدي قضديتي نسدي  لحدود   قدو اتخذتده إبدان جلسد -نائلة معوض -بطري حرب

  11/11/1003جر وة السفير تان   الوز ر   شاهي برسوميان  فؤاد السنيونة ]ناجع الفصل الثالث م  هذا الكتاب  
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نزام العقاب يل وفقا  ألحكام قوانين الجزاا، وخبف أن ي رأى مرتهى، ا  لرأي األك رية يل واا
هي من قبيل الجرا م العادية وليك من قبيل الجرم  برصوميانالجرا م المسند  إلى السيد 

  ل0دذي ال ايع السياسي
 

فتتتي صتتتبحية صتتتاحية الوحتتتدها هتتتي المحتتتاكم الجزا يتتتة المختصتتتة إن : جـــوزف شـــاوول
التتتوزراا فتتتي معتتترض قيتتتامام ا م التتتتي يرتكباتتتا ر الجتتت فتتتيالمبحقتتتة والتحقيتتتق والمحاكمتتتة 

بواجياتام المانيتة والتتي   تتصتل مياشتر  باتذه المامتا  متن صتبحية المحتاكم الجزا يتة 
دون غيرهتتتا التتتى جانتتتب الجتتترا م الجزا يتتتة العاديتتتة التتتتي يرتكباتتتا التتتوزراا ختتتارج وظتتتا فام  

جزا يتتة هتتذا التعتتديل متتع رأي الفقتتل اللبنتتاني والمقتتارن واجتاتتاد المحكمتتة العليتتا الوينستتجم 
علتى نتوعين متن الجترا م التتي تتنص متن الدستتور  71المتاد  تفستيرها لتنص  في  ا خير
 هما: 

 الخيانة العظمى   -0
 ا خبم يالواجيا  المترتية على الوزير   -9
متتن الدستتتور  01لتتنص المتتاد   المتتاد  لتتم تتتأ  علتتى ذكتتر الجتترا م العاديتتة خبفتتا  هتتذه ن وأ

رية  فيترتب على ذلا ان اتاام التوزراا يتالجرا م العاديتة التي ت رق  لتيعة ر يك الجماو 
  يتتدخل فتتي اختصتتاص مجلتتك النتتواب ويالتتتالي فتتي اختصتتاص المجلتتك ا علتتى ومتتآم 
ذلا ان الجترا م العاديتة تظتل كيتاقي الجترا م التتي يرتكباتا ستا ر المتوا نين متن صتبحية 

حية الو ية العامة للفصتل المحاكم العادية هي صاتام في ذلا أن وحج ،المحاكم العادية
في جميع الجرا م ا  متا استت ني مناتا بتنص ختاص  فتكتون والحتام هتذه محاكمتة التوزير 

ماا القانون العتام ام تلتا التتي نتص علياتا رل  جرتكيل من جرا م، سواا تلا التي يعلى ما ي
 قانون خاص، هي من اختصاص المحاكم العادية ياعتيارها صاحية الو ية العامة  

من الدستور هي  71ا فعام المؤلفة للواجيا  المترتية على الوزير موهوع الماد  ف
الواجيا  الداخلة همن صبحيتل والمتصلة يصور  مياشر  يممارسة ماماتل القانونية 
                                                 

(1
 

 )
الددرأي المخددالف للهيئددة الحاكمددة فددي محكمددة جنا دداي بيددر ي الندداظرة فددي قضددية الددوز ر شدداهي  -مرتضددى،  ائددل

 19/11/1001جر وة النهان تان   19/11/1001 برسوميان تان  
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الوزارية، وهي تستمد مفاوماا من ال بيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر ماماتل الوزارية 
ن والقواعد المرعية  فب يدخل يالتالي في هذا المفاوم، وتعتبر كما هي مقرر  في القواني

جرا م عادية، ا فعام الجرمية المرتكية من الوزير في معرض ممارستل لماماتل او تلا 
المرتكية منل في حياتل الخاصة، كما   يدخل همنل ايها ا فعام المرتكية ذا  

 ة من  ريق احبم المصلحة للسل الصفة الجرمية الفاهحة التي تؤلف تحويب  
الخاصة مكان المصلحة العامة مما يمنع يسبب  ايعاا هذا دون امكان وصفاا 

   ل0ديا فعام المتعلقة يصور  مياشر  يعمل الوزير وماماتل
 

 الفقه المؤيد لنظرية الصالحية التنافسية ثانيًا:
ام قيامام لوزراا حاخصَّ يتبين أنل اللبناني الدستور من قراا  مواد  ادمون رباط:

منل، وهما الخيانة العظمى  71تاما الماد دبوظا فام الوزارية يمسؤوليتين است نا يتين حد
خبلام يالواجيا  المترتية عليام،  ومن البدياي أن هذين الجرمين   يحد ان إ  في  واا

لق بتحديد خبم قيامام بوظا فام الوزارية، او يمناسية قيامام باذه الوظا ف  أما يما يتع
هذين الجرمين يعناصرهما القانونية، ف ن الدستور لم يلحظل، وذلا تماشيا  مع التقليد 
الذي كان جاريا  في الجماورية ال ال ة في فرنسا  ومن المام أن يحدد القانون عناصر 
كل من جرمي الخيانة العظمى واإخبم يالواجيا  الوزارية، ألنل لم يعد جا زا  في 

نصَّ قد انونية أن ييقى إنسان معرها  لإلتاام بجرم   يكون القانون الوهعي الدولة الق
 71المبحظة أن الماد عليل، يحجة أن هذا الجرم من نوع الجرا م السياسية  والجدير ي

أوجد  يما اختص يالوزراا فرقا  كبيرا  مع ما قررتل في حام اتاام ر يك ، من الدستور
وسا ر الجرا م المنسوية إليل، وذلا في ان المحاكمة امام الجماورية يالخيانة العظمى 

المجلك األعلى هي إلزامية في حالة ر يك الجماورية، بينما جعلاا النص اختيارية في 
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  )

الياي  -ابرهيم طرابلسي - غال  محمصاني -عبو السالم شعي   -ا غسح باخوي -كامل ن وان  -جوزف شا  ل 
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مر الذي يدم  على أن الصبحية متروكة لمجلك النواب يأن يحيل إذا حالة الوزراا، األ
   ل0دشاا الوزير المتام إلى المجلك األعلى

 
يجوز اتاام الوزراا، حتى من أجل جرا م الوظيفة، من قبل النياية : ل9دور الخطيبأن

العامة والاي ة ا تاامية، كما تجوز محاكمتام أمام المحاكم العادية  فصبحية المجلك 
  ولكن   يجوز أن Concurenteاألعلى فيما يتعلق يالوزراا هي صبحية منافسة

   ل2د ار  المسؤولية السياسية ونجاحاا ب سقاا الوزار ت ار في وجل الوزراا إ  يعد إ
فعيار  لمجلك النواب أن يتام الوزراا، تحمل على القوم يأن المجلك األعلى ليك 
المرجع الوحيد المختص يمحاكمة الوزراا يسبب جرا م الخيانة العظمى واإخبم 

هذه الجرا م إذا تخلَّف بواجيا  الوظيفة، وأن للمحاكم العادية أن تحاكم الوزراا على 
  ل4دمجلك النواب عن اتاامام

 
ــرئيس حســين الحســيني:   تشتتكل موهتتوعا   79و 70و 71نصتتوص المتتواد  رى يتتأنيتتال

تنص علتى اآلتتي: "يحتاكم ر تيك مجلتك التوزراا والتوزير المتتام امتام  70  فالماد  واحدا  
اذا مسألة اساسية  المجلك ا على"  ان هذا النص يعني "يعد" ان يصدر ا تاام  فاناا

فتي حتام لتم ألنتل الصبحية التنافسية بين المحاكم العادية والمجلتك ا علتى   مسألةهي 
 يحصل ا تاام، ماذا يحصل؟

نفتتتتح المجتتتام امتتتام مزيتتتد متتتن ا رتكايتتتا  والستتترقة والرشتتتو  وصتتترل النفتتتوذ وا ختتتتبك 
عليل قانون العقويا   والسلب والناب والجرا م التي نراها؟  من هنا، نقوم ان كل ما نص

هتتو متتن صتتبحيا  المحتتاكم العاديتتة  ومتتع ذلتتا يستتت يع مجلتتك النتتواب ان يستتحب اي 
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ادعتتاا علتتى اي ر تتيك وزراا او وزيتتر بواستت ة ا تاتتام  وعنتتد ذلتتا تصتتيح القهتتية امتتام 
  المجلتتتتك ا علتتتتى  وقبتتتتل ذلتتتتا   يمكتتتتن حجتتتتب صتتتتبحية المحتتتتاكم العاديتتتتة المختصتتتتة

ولكتن  حالتة علتى المجلتك ا علتى هتي صتبحية م لقتة  صبحية مجلك النواب فتي اف
انتتل اذا لتتم يتتتام مجلتتك النتتواب يعفتتى المتتتام متتن المبحقتتة، فاتتذا تحصتتين هتتذا   يعنتتي 

   ل0دللفساد وا فساد المنظم الذي شادناه ونشاد اعلى نسية منل اليوم
لعاديتتة فاتتي تتتنص علتتى: "امتتا التيعتتة فتتي متتا يختتتص يتتالجرا م اف ناتتا  01لمتتاد  ويتتالعود  ل

عندما قام "لمجلك النتواب  71خاهعة للقوانين العامة"  هذا النص لم يتكرر في الماد  
القهتتتاا العتتتادي متتتن اختصتتتاص  ناتتتا حكمتتتا  ان يتتتتام د   ل ولتتتم يتتتذكر الجتتترا م العاديتتتة أل

من هنا، ان التنص يقتوم "لتت" مجلتك النتواب و  "علتى" مجلتك    لقانون العقتودتا  ت بيقا  
عنتى عختر، ان ا ختصتاص هنتا هتتو اختصتاص تنافستي بتين المحتاكم العاديتتة النتواب  يم

ودين المجلك ا على  عندما يصدر ا تاام من مجلك النواب، ترفع يد المحاكم العادية 
عن القهية وتصيح امام المجلك ا على  وهذا ي بيعة الحام،   يجعل مجلتك النتواب 

لمترتية عليتل او الخيانتة العظمتى  وا ختبم يتحرا ا  عند ا خبم الخ ير يالواجيا  ا
متتن اعمتتام ر تتيك مجلتتك  الخ يتتر يالواجيتتا  ينتتتج عتتن استتتفظاع مجلتتك النتتواب عمتتب  

الوزراا او الوزراا، فيصيح مجلك النواب مرغما  على القيام يعمل ما تجتاه هتذا ا ختبم 
ي أ ،يا  اختصتتتاص المجلتتتك ا علتتتى فتتتي هتتتذه الحتتتام تنافستتتيا  و  يكتتتون حصتتتر فالخ يتتتر  

عمتتام الجرميتتة نفستتاا متتام المحتتاكم العاديتتة لفأعهتتاا الحكومتتة كتتون يإلمكتتان مبحقتتة أ ي
غير انل   يمكن مبحقتة ر تيك  ،مام المجلك ا علىأالتي تجعلام خاهعين للمحاكمة 

ومتتتتا يؤيتتتتد هتتتتذه الوجاتتتتة، هتتتتو أن المجلتتتتك   ل9دالجماوريتتتتة ستتتتوى امتتتتام المجلتتتتك ا علتتتتى
ا  اذا رفعت  قهتية جتمتع ت  هي تة موقتتة هتو   الدولتة، بخبل سا ر مؤسستااألعلى، 

لم و في لبنان هو  ،  وهذا ا مر   يحصل ا  في الحا   النادر  وغير العاديةاماماأما 
  ل2دقف حتى اآلنيجتمع 
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أدلتتى برأيتتل المختتالف لموقتتف األك ريتتة فتتي الاي تتة ا تااميتتة النتتاظر  فتتي  مــارون زخــور:

إعمتتتام المستتتؤولية الجزا يتتتة للتتتوزراا مستتتألة متتتن أن عتبر افتتتقهتتتية التتتوزير جميتتتل كبتتتي، 
 المستتتا ل الدقيقتتتة التتتتي ينيغتتتي متتتن أجتتتل حلل اتتتا، التقريتتتب بتتتين أحكتتتام القتتتوانين الدستتتتورية

أن مسؤولية الوزراا الجزا يتة الناجمتة عتن وينتاي إلى      والجزا ية واإدارية في عن معا  
تخهتع لنتوعين متن المحاكمتة: النتوع األوم  أفعام قاموا باا خبم تتوليام منصتب التوزار 

هو المحاكمة أمام المجلك األعلى، والنوع ال اني أمام المحتاكم العاديتة وأن متا يؤيلتد هتذا 
 تاتتام ر تتيك ب قعلتتتمتتن الدستتتور التتتي ت 01  و التعتتارض القتتا م بتتين نتتص المتتادالتترأي هتت

  إتاام ومحاكمة الوزراا قتعلتمنل والتي  71الماد الجماورية و 
أن هنتتاا تعارهتتا  بينامتتا يقتتود نجتتد ، ارنتتة بتتين نتتص المتتادتين المتتذكورتينالمقختتبم متن ف

إلى القوم أن الصبحية المع ا  للمجلك النيابي ب تاام ر يك الجماورية ومحاكمتل هي 
صبحية حصترية ووحيتد ، نافيتة لغيرهتا بتدليل متا جتاا فتي التنص متن أنتل:"      يمكتن 

إ ل متتتتتن قبتتتتتل مجلتتتتتك النتتتتتواب    ويحتتتتتاكم أمتتتتتام المجلتتتتتك إتاامتتتتتل در تتتتتيك الجماوريتتتتتةل 
األعلى   " بينما أن الصبحية المع ا  للمجلك النيابي ياتاام الوزراا  ومحاكمتام أامتم 

نمتا هتي ممكنتة تنفتي صتبحية القهتا الجزا تي العتادي  االمجلك األعلى ليس  إلزاميتة واا
نتواب أن يتتتام التتوزراا   " فتي حتتام ممارستتاا فقتتف بتدليل متتا جتاا فتتي التنص:" لمجلتتك ال

ما أع ى ر يك الجماورية في  71ولو شاا الدستور أن يع ي الوزراا، في نص الماد  
متتتن هتتتمانة قصتتتوى متعلقتتتة ياألصتتتوم لناحيتتتة الاي تتتة الوحيتتتد  ياتاامتتتل  01نتتتص المتتتاد  

ومحاكمتتل فتتي جميتتع الجتترا م التتي قتتد يعلتتن عناتتا لجتاا ذلتتا صتتراحة خصوصتتا  أن نتتص 
مجلتتتك النتتتواب إتاتتتام  تتتتولى ذا فتتت متتتن الدستتتتور  71ستتتابق لتتتنص المتتتاد  هتتتو  01المتتتاد  
ينيغي على المحاكم الجزا ية العاديتة التوقتف عتن متايعتة النظتر فتي التدعوى  هنا الوزير،

م مرجعْين للمحاكمة صالحين معا   أما إذا لم ت قتم امل   يمكن متايعة الدعوى عيناا أألن
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 القهتتاا الجزا تتي العتتادي صتتالحا  لمبحقتتة التتوزرااالتتدعوى أمتتام المجلتتك األعلتتى، فييقتتى 

  ل0د
 
 

 على أساس قانون العقوباتختصاص االالفقه المؤيد لنظرية تحديد ثالثًا: 
مكتن متن الدستتور، ي 71و 01متن ختبم قتراا  المتادتين ليرى يأنت النائب غسان مخيبر:

موناا بتتتين متتتن الدستتتتور فرقتتت  فتتتي مهتتت 71استتتتخبص النتيجتتتة اآلتيتتتة :"    ان المتتتاد  
ف تتتين متتن ا فعتتام يالنستتية التتى ر تتيك مجلتتك التتوزراا والتتوزراا، ف تتة تتتتأتى متتن اخبلاتتم 
يالموجيا  المترتية عليام يعود شأناا الى المجلك النيابي والمجلك ا على، وف ة تولف 
جتتترا م عاديتتتتة تيقتتتتى المبحقتتتة والمحاكمتتتتة فتتتتي صتتتتددها متتتن صتتتتبحية القهتتتتاا الجزا تتتتي 

ة صتبحية يتبحية المرجعين هي حصترية وخاصتة يكتل منامتا حاجالعادي، علما ان ص
اي مرجتتتع عختتتر مقيتتتد  فقتتتف ي بيعتتتة الفعتتتل المرتكتتتب ومتتتدى تحقتتتق صتتتفتل كفعتتتل مختتتل 
 يالموجيتتا  المترتيتتة علتتى ر تتيك مجلتتك التتوزراا او التتوزراا او صتتفتل كجريمتتة عاديتتة   "

   ل9د
 

من  71فرلق في قرااتل للماد  محكمة التمييز الاي ة العامة لقرار يرى يأن  أحمد زين:
قاهى عن الدستور بين ف تين من ا فعام يالنسية لر يك مجلك الوزراا والوزراا  ف ة ت  

إخبلاا يالواجيا  المترتية علياا ويعود شأناا للمجلك النيابي وللمجلك ا على، وف ة 
جزا ي تؤلف جرا م عادية تيقى المبحقة والمحاكمة يصددها من صبحية القهاا ال

العادي علما  ان صبحية المرجعين هي حصرية وخاصة يكل مناما وحاجية لصبحية 
  واستنادا  لما ورد في القرار لاذه ومقيد  فقف ي بيعة الفعل المرتكبأي مرجع عخر 

الجاة، فب يمكن القوم بوجود تعارض بين متايعة القهاا العادي النظر في اتاام 

                                                 
(1

 
  )

ميدددة فدددي بيدددر ي، قضدددية الدددوز ر هاشدددم، تدددان   مخالفدددة اإلجمددداا فدددي قدددران الهيئدددة اإلتها -زخدددون، مدددان ن

 . 180مرجع سبق  كره ص -مسؤلية الوز ر  ألول محاكمته -مناون في كتاب: فتوش، نقوال -11/11/1919
(5

 
)
6/5/5002جريدة النهار تاريخ  –مــن الـدستــور  00في تفسيــر المــادة  -غسان  ،مخيبر 
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ودين اعتيار نفسل غير ذي صبحية في النظر يملف الوزيرين الوزير السابق العبد هللا، 
لتامة في كل اآلخرين  و  بد من ان يكون م ل هذا ا سناد مستندا  الى النظر  لشكل ا

   ل0دمن الملفا  ال ب ة
 

في قهية المخالفا   كمة التمييز الجزا يةما ذهب  إليل محأيَّد  : حسن الرفاعي
وزير الزراعة المتام باا عاوني الزراعي اللبناني األميركي المرتكية في المشروع الت
أكد  يشكل واهح   ليك فيل أن األفعام المنسوية إلى عندما السابق علي عبد هللا، 

ا يغض النظر عن هي جرا م عادية يعود للقهاا العدلي أمر الب  فياا وذلالوزير 
ن الغاية ألذلا  يفة والتزوير  المتم لة في ا ختبك واست مار الوظصحة هذه الجرا م 
 عاد  ا موام المختلسة من أي شخص كان حتى ولو ارتدى زي الوزير الم لى المتم لة ب

التوجل نحو فتح كل هو الذي يجب أن يحكم إلى خزينة الدولة ألناا أموام الشعب، 
   ل9دالمتعلقة بادر المام العام الملفا 

بين قهيتي الوزير فؤاد السنيور  وقهية  بيرا  ك أن هناا اختبفا  يرى ي :إدمون نعيم
، فالوزير عبد هللا متام يالتزوير وياختبك المام العام وهذه التامة الوزير علي العبدهللا

عن سرقة المام  ن هدر المام العام يختلف قانونا  ، ألينظر فياا أمام القهاا العدلي
ج حمود رغم عدم إنشا اا، أي أنل العام، فالوزير السنيور  أخذ عليل دفع  من محرقة بر 

 ·أخل بواجياتل مع العلم أنل دفع األموام بناا على قرار مجلك الوزراا ومجلك النواب
أما في قهية الوزير عبد هللا، فالمسألة مختلفة، فا تاام يقوم إنل تم تزوير فواتير، وفي 

، وهذه المسألة من هذه الحالة اعتبر  قهية الوزير عبد هللا اختبسا لفموام العامة
من الدستور تشير الى إحالة الوزير على  71الماد  ف، اختصاص القهاا العدلي

المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا في حام إخبلل يالمتوجيا  المترتية عليل، 
أساك مدى إهمام الوزير في ذه الدعاوى يجب أن يتم على وعليل ف ن النظر الى م ل ه

                                                 
(1

 
 )

 10/11/1003جر وة السفير تان   -مجوداً القران  تنازا الصالحياي  -أحمو ز   
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 )

 11/11/1003جر وة السفير تان  



293 

 

واجياتل، أما القهية األخرى كاإختبك وغيرها فينظر فياا أمام  ت بيق وممارسة
  (1)المحاكم العادية ألناا تتعلق يقانون العقويا 

 

 

 ختصاصاال من أجل تحديدالخاصة اعتماد معيار تحقيق المنفعة العامة أو رابعًا: 
من  71ن الحماية التي وفرها المشترع للوزير من خبم نص الماد  يرى يأأحمد زين: 

الدستور، إنما وفرها لل للقيام يماامل الوزارية والحكومية من أجل الخير العام، ومن أجل 
األداا السياسي السليم  ومن ال بيعي ان يفقد الوزير هذه الحماية إذا استعمل موقعل 

للمصلحة الشخصية الصرفة،  للمصلحة العامة وابتغاا   الحكومي وصفتل كوزير خبفا  
من الحفاظ عليل  ففي حام  بو   ير على الس و على المام العام بد   كأن يقدم الوز 

ذلا تعتبر تلا ا فعام جرا م عادية وتكون الصبحية للقهاا العدلي ولو كان فاعلاا 
على أمر أساسي هو هل ان الوزير استعمل موقعل المسألة ولاذا تتركز    وزيرا  

  ف ذا كان ؟صلحة الشخصية الصرفة أم  للم للمصلحة العامة وابتغاا   الحكومي خبفا  
األمر كذلا وفق ما سيظاره التحقيق ف ن القهاا العادي سييقى صاحب ا ختصاص 
يمتايعة محاكمة الوزير أما إذا أظار  التحقيقا  ما هو عكك ذلا فب بد من ان 
تصيح متايعة مساالة الوزير السابق مرتي ة يالمجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا 

 ميادر  النواب لتحريا الدعوى أمام هذا المجلك   متوقفة علىزراا ويالتالي والو 
م األك رية الساحقة من الوزراا الذين تعاقبوا اتاويسند رأيل إلى واقعة أن في لبنان جرى ا

ظلْلوا هؤ ا الوزراا ، إ  أن ياستغبم المنصب لتحقيق مكاسب خاصة ،على الحكوما 
المتعلقة بتحديد الجاة القها ية   مظلة تنازع القوانين تحخارج المساالة محتمين 

   ل9دالمختصة يمحاكمتام 
 

                                                 
(1

 
 )

 جر ددوة اللددواء تددان   -مقاننددة بددي  قضددية الددوز ر فددؤاد السددنيونة  قضددية الددوز ر علددي العبددوه -نعدديم، ادمددون

13/11/1003 
(1

 
 )

 10/9/1003ناجع مقالة أحمو ز   في جر وة السفير تان   
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 :نيالقسم الثا

 القضاء العدلي غير مختص بمحاكمة الوزراء
 

السابق ما ورد من أحكام  قها ية مؤيد  لبتجاه القا ل ياختصاص  يعد أن بيَّنا في القسم
لنا الحجج واألسانيد التي تهمنتاا حي يا  هذه القهاا العدلي يمحاكمة والوزراا، وفصَّ 

األحكام والتي على أساساا أقرَّ  ياختصاصاا يمتايعة السير في القهايا المتام باا 
 نعقاد وزراا،  مَّ اتيعنا هذه األحكام القها ية يفقر  خاصة ياآلراا الفقاية المؤيد  

 صبحية القهاا العدلي يمبحقة الوزراا  
 

د في هذا القسم إلى عرض ا تجاه المعاكك، والرافض أليل  دور  للقهاا ف ننا سنعم
العدلي يمحاكمة الوزراا، على اعتيار أن هذه المساالة تدخل همن ا ختصاص 

 الحصري للمجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا 
 

تحقيق ها قها  الالتي ردَّ همن  ب ة فقرا ، األولى، هي للدعاوى  وسيتم  هذا العرض
ها القهاا يعد تردد، وأما عدم الصبحية  وال انية  مياشر  لعلة هي الدعاوى التي ردَّ

ال ال ة فاي مخصصة لقهية استدعاا وزيرين في ملف البنزين وملف المشتقا  
لارا الفقاية المؤيد  لبختصاص  نناي هذا القسم يفقر  رايعة مخصصة، و النف ية

 الحصري للمجلك األعلى 
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 لفقرة األولى:ا
 الدعاوى التي ردَّها قضاة التحقيق مباشرًة لعدم الصالحية

 
 قضية الوزير السابق جوزف الهاشم أواًل: 

وزار  البريتتد إدعتت  النيايتتة العامتتة فتتي بيتترو  يحتتق يعتتض متتوظفي  2/09/0900بتتتاريخ 
ليتتل ومتتن يظاتتره التحقيتتق يتتأنام فتتي بيتترو  وخارجاتتا، ودتتتاريخ لتتم يمتترل ع والبتترق والاتتاتف

د  إدار  الاتاتف عتتن  ريتق الجيايتتة  تتالتزمن أقتتدموا علتى اختتتبك ميتالغ متتن األمتوام العا
لحصوم على م ل هذه الخ توا الدوليتة، لمن التخابر الدولي وتزوير  معامب  مختلفة 

تتتيب  ترمتتتي إلتتتى منتتتع اكتشتتتال ا ختتتتبك، كمتتتا أقتتتدموا  ل ح  واتليتتتاع وستتتا ل متنولعتتتة تشتتتكل
حصتتوم علتتى منتتافع شخصتتية متتن معتتامب  اإدار  التتتي ينتمتتون للياإشتتراا متتع عختترين 

إلياا والقيام يأعمام منافية لواجيتا  الوظيفتة يقصتد جلتب المنفعتة الشخصتية ألنفستام أو 
 470و 270و 204و 201و 229للغيتتتر  وهتتتي الجتتترا م المنصتتتوص علياتتتا فتتتي المتتتواد 

 من قانون العقويا    424و
 
 أمام قاضي التحقيقاتف وزير البريد والبرق والهقضية  -1

أصتتدر قاهتتي التحقيتتق قتترارا  بجلتتب التتوزير الستتابق جتتوزل الااشتتم  2/2/0909بتتتاريخ 
، وفتي الموعتد المحتدد لتم 00/2/0909يصفة متدعى عليتل إلتى جلستة حتدد موعتدها فتي 

يحهتتتتتر التتتتتوزير الستتتتتابق المتتتتتدعى عليتتتتتل، ولتتتتتم تعتتتتتد ورقتتتتتة جليتتتتتل فأرج تتتتت  الجلستتتتتة إلتتتتتى 
يتتتل لتتتم يحهتتتر فتتتي هتتتذا الموعتتتد أيهتتتا ، لتعتتتذر إيبغتتتل    ولكتتتن المتتتدعى عل0/0/0909

تعتتذلر إيبغتتل باتتذا الموعتتد أيهتتا  فأرج تت  الجلستتة    02/0/0909فأرج تت  الجلستتة إلتتى 
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باتتذا الموعتتد بواستت ة زوجتتتل المقيمتتة فتتي ستتكن واحتتد يستتبب  غ  أبل تت، و 20/7/0909إلتتى 
  حهورالوجوده خارج اليبد، ولكنل رغم ذلا تخلف عن 

الملف إلى النياية العامة إبتداا م العتاتا يشتأن الصتبحية  حقيق األوم،قاهي الت أحام
بتت  ك  النوعيتتة للقهتتاا العتتادي يعتتد أن تبتتيلن أن األفعتتام الجرميتتة موهتتوع اإستتناد قتتد ارت  

أ ناا تولي المدعى عليل وزار  البريد والبرق والااتف، ويشأن إتخاذ التدابير البزمة يحقتل 
 يسبب تغيليل عن الجلسة 

إعتبتتتر  النيايتتتة العامتتتة أن القهتتتاا العتتتادي  92/01/0909فتتتي م العتاتتتا المؤرختتتة فتتتي 
الااشتتم يشتتان األفعتتام المنستتوية إليتتل ألناتتا أرتكبتت  جتتوزل غيتتر صتتالح لمبحقتتة التتوزير 

أ ناا توليل وزرا  البريد والبرق والااتف، وألنل لم ينستب إليتل أنتل إرتكتب جترا م عاديتة،  تم 
ر عتن دعتو  التوزير الااشتم يصتفتل متدعى عليتل ومتايعتة خلص  إلى  لتب صترل النظت

 التحقيق من الن قة التي وصل إلياا 
، ختتتالف هتتتذه الم العتتتة 7/09/0909، ويقتتتراره الصتتتادر بتتتتاريخ قاهتتتي التحقيتتتقولكتتتن 

فقهى ب عبن صبحية القهاا الجزا ي العادي لمبحقتة التوزير الستابق جتوزل الااشتم 
، 90/09/0909ى جلستتتتة جديتتتتد  حتتتتدد موعتتتتدها فتتتتي والتحقيتتتق معتتتتل، ودتكتتتترار جليتتتتل إلتتتت

المتتام  الجرا ملحا  لمبحقة الوزير السابق يتصا القهاا الجزا ي العادي يظلأن وقهى ي
ن أع تت   71ياعتيتاره صتاحب الو يتة الشتتاملة وياعتيتار أن المتاد   باتا، متن الدستتور، واا

عيتتار  " لمجلتتتك  لمجلتتك النتتواب حتتق اإتاتتتام، إ  أناتتا لتتم تحصتتر هتتتذا الحتتق فيتتل  ألن
تعنتتتي أن لمجلتتتك النتتتواب الحتتتق فتتتي  71النتتواب أن يتتتتام التتتوزراا   " التتتوارد  فتتتي المتتاد  
    ل0د اتاامام، و  تعني أن هذا الحق محصور فيل

 
 أمام الهيئة االتهامية وزير البريد والبرق والهاتفقضية  -5
أليستف القواعتد األساستية معتبر  انل مخالف قاهي التحقيق، قرار ستأنف  النياية العامة ا

  نأوالمفاهيم الدستورية، و لب  فسخل وااع اا القرار وفقا  لم العتاا باذا الش
                                                 

(1
 

)
 -. مناون في كتاب: فتوش، نقوال9/11/1919لتحقيق األ ل في بير ي، قضية الوز ر هاشم، تان   قران قاضي ا 
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قهى  ،ل0دقرارا  ياألك رية 00/9/0909بتاريخ  الاي ة اإتاامية في بيرو فأصدر  
يفسخ القرار الصادر عن قاهي التحقيق األوم وااعتيار القهاا العادي غير صالح 

ير السابق جوزل الااشم، ألن األعمام المنسوية إلى الوزير، على فرض لمبحقة الوز 
 أ ناا أو يمناسية قيامل بوظا فل   ب  ك  حصولاا، إرت  

  ورد في هذا القرار الحي يا  اآلتية:" 
 

 التمييز بين الجرائم الوظيفية والجرائم العادية
 71للوزراا في المواد  عالج المسؤولية الجزا يةمراجعة نصوص الدستور، أنل من يتبين 

يبحظ أن هذه النصوص لم تشر إلى مسؤولية الوزير عن الجرا م العادية و ، 79و 70و
كجرا م القتل والسرقة وا حتيام والتزوير وغيرها من الجرا م التي   عبقة لاا يعملل 
م الوظيفي ودذلا يكون المشترع الدستوري قد فرَّق من حيث مسؤولية الوزراا عن الجرا 

 التي يرتكبوناا بين نوعين من الجرا م:
  خيانة العظمى واإخبم يالواجيا جرا م الوظيفية، وتتناوم الال  0
 والجرا م العادية   9

متن الدستتور  71أخهع جرا م الوظيفة لفصوم الخاصة المنصوص علياتا فتي المتاد  ف
أن  ىم، علتتوالتتي يمقتهتتاها أنتتيف يمجلتتك النتواب حتتق مبحقتتة التتوزراا يشتأن هتتذه الجتترا 

 تتم محاكمتام أمام المجلك األعلى 
أما الجرا م العادية فتركاا للقهاا العادي ب عتياره صاحب الو ية الشاملة للنظر فتي كتل 

 الجرا م التي يوكل أمر النظر فياا إلى مرجع عخر 
 

 مسوؤلية الوزير الجزائية هي امتداد لمسؤولية الوزير السياسية
ا ية عن الجرا م التي يرتكبوناا أ ناا أو يمناسية قيامام يماامام ن مسؤولية الوزراا الجز إ

لمسؤوليتام السياسية التتي يخهتعون فياتا لرقايتة المجلتك النيتابي،  الوزارية تعتبر إمتدادا  
                                                 

(1
  

 )
 -منادون فدي كتداب: فتدوش، نقدوال -11/11/1919قران الهيئة اإلتهامية في بير ي، قضدية الدوز ر هاشدم، تدان   
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ولتتذلا كتتتان متتتن المن قتتي أن يتتتترا لمجلتتتك النتتواب تقتتتدير مستتتؤوليتام عتتن هتتتذه الجتتترا م 
 71جبرا  علتى ذلتا  وهتذا متا يفستر قتوم المتاد  وتقدير مبحقتام يشأناا دون أن يكون م

اإتاتتام أو عدمتتل هتتي يام التتوزراا  " أي أن ستتل تل تمتتن الدستتتور " لمجلتتك النتتواب أن يتت
سل ة استنسابية يمارساا في هوا تقديره لففعام الجرميتة المرتكيتة وللظترول المحي تة 

 باا 
قهتتية إلتتى التتوزير الستتابق لاالتتتدقيق فتتي األفعتتام الجرميتتة المنستتوية فتتي هتتذه ختتبم ومتتن 

جتتوزل الااشتتم، يتبتتين أناتتا متتن الجتترا م ذا  الصتتلة يالوظيفتتة الوزاريتتة التتتي تو هتتا هتتذا 
باتتذا هتي و  رت كبتت  أ نتاا قيامتتل يأعمتام وظيفتتتل ا–علتى فتترض حصتولاا  –األخيتر ألناتتا 

متن الدستتور ودتذلا  71الوصف تخهع ألصوم المبحقة المنصوص علياا فتي المتاد  
لك النيابي هو المرجع الصالح لإلتاام والمجلك األعلتى هتو المرجتع الصتالح يكون المج

 للمحاكمة يشأناا 
 

 إعطاء القضاء العدلي سلطة مالحقة الوزراء يمس بمبدأ فصل السلطات
جتتترا م اإختتتبم يالواجيتتتا  الستتتماو للقهتتتاا العتتتادي يمبحقتتتة التتتوزراا عنتتتد ارتكتتتابام إن 

 هتنفيتتذا  لاتتذالتتوزير المتتام م التتي قتتام باتا األعمتتاير  تقتدستتل ة  لستيع يام، يالمترتيتة علتت
  فتت ذا أع يتت  صتتبحية  م المقصتتود  يتتالنصار الواجيتتا  لمعرفتتة متتا اذا كانتت  تشتتكل الجتت

التتتوزراا فتتتي قيتتتامام بواجيتتتا  وظيفتتتتام الوزاريتتتة للقهتتتاا العتتتادي، يصتتتيح  أعمتتتام تقتتتدير
متتر التتذي يتعتتارض متتع القهتتاا العتتادي صتتاحب حتتق فتتي الرقايتتة علتتى أعمتتام التتوزراا األ

 مبدأ فصل السل ا  ويؤدي إلى  غيان السل ة القها ية على السل ة التنفيذية 

متتتتن  71ن عيتتتتار  " لمجلتتتتك النتتتتواب أن يتتتتتام التتتتوزراا   " التتتتوارد  فتتتتي المتتتتاد  وأخيتتتترا  فتتتت 
الدستور، إنما تعنتي أن ستل ة مجلتك النتواب فتي ا تاتام هتي ستل ة استنستابية يمارستاا 

و  تعنتتي  –كمتتا جتتاا أعتتبه  –ألعمتتام التتوزير وللظتترول المحي تتة باتتا فتتي هتتوا تقتتديره 
 عدم حصر حق ا تاام فيل، كما ورد في القرار المستأنف 
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 استمرارية الحصانة القضائية بعد ترك الوزير لمهام  الوزارية

إذا كان مجلك النواب هو المرجع الصالح إتاام التوزير بجترا م الخيانتة العظمتى وجترا م 
تتتن هتتتو المرجتتتع اإختتت بم يالواجيتتتا  المترتيتتتة عليتتتل عنتتتدما يكتتتون التتتوزير فتتتي الستتتل ة فم 

الصالح إتاامل يعد أن يترا منصيل الوزاري، إذا ما أريد مبحقتل أو محاكمتل عن هذه 
الجتترا م؟ هتتل يظتتل الحتتق فتتي ا تاتتام لمجلتتك النتتواب، أم انتتل يعتتود إلتتى القهتتاا الجزا تتي 

 رتكب الجرم؟العادي لزوام صفة الوزير عن م
مراجعتتة النصتتوص الدستتتورية المتعلقتتة يالموهتتوع نجتتد أجابتت  الاي تتة ا تااميتتة يأنتتل متتن 
ذا استتتقام دأي التتوزيرل فتتب تكتتون  79الحتتل فتتي متتا نصتت  عليتتل المتتاد   التتتي تقتتوم:" واا

  القهتتا ية"  فاتتذه العيتتار  بامإستتتقالتل ستتبيا  لعتتدم إقامتتة التتدعوى عليتتل، أو إيقتتال المعتت
لقواعد المتعلقة يمبحقة ومحاكمة الوزير وهو قتا م يالخدمتة، ت بتق نفستاا يعتد تعني أن ا

تركل الخدمة ممتا يعنتي أن مجلتك النتواب يظتل صتاحب الحتق فتي ا تاتام حتتى يعتد أن 
 يترا الوزير منصيل الوزاري  

حكمة من النص وهتي الحترص علتى مبتدأ فصتل الستل ا ، وهتمان لا ،هذا الحلوتؤكد 
 عن  ريق منح الوزير همانا  إجرا ية التنفيذية عن السل ة القها ية، إستقبم السل ة

خهاعل لنظام قها ي معيلن  فب يعقل أن يتمتتع التوزير باتذه الهتمانا  وهتو  معيلنة، واا
في المنصب،  م يفقد ذلا كلتل يمجترد خروجتل منتل، رغتم أن الفعتل المتراد محاكمتتل عنتل 

 ة قيامل يعملل قد ارتكيل أ ناا تولليل الوزار  ويمناسي
ويا ستتتناد إلتتى جميتتع متتا تقتتدم يقتهتتي القتتوم يتتأن األعمتتام الجرميتتة المنستتوية إل تتالوزير 

إرت كبتت  أ نتتاا قيامتتل بوظيفتتتل أو  –علتتى فتترض  بوتاتتا  –الستتابق جتتوزل الااشتتم، والتتتي 
يمناسية قيامل باا، هي من صبحية مجلك النواب، و  يختص القهاا الجزا ي العادي 

  ل0دياا، رغم زوام صفة الوزير عنلعل يالعقاب
 
 أمام محكمة التمييزبعدم الصالحية ع الدف -3
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399إلى  398ص -دستون ة القواني  الوستون المصري  نقابة -مصطفى، أبو ز و فهمي:  راجع بهذا المعنى
 



300 

 

تقدلم  النياية العامة التمييزية ي لب نقض قرار الاي ة اإتاامية  00/01/0991بتاريخ 
 0990/أيار/0  أصدر  محكمة التمييز قرارا  بتاريخ جوزل الااشمفي قهية الوزير 

ق  فيل قرار الاي ة اإ تاامية  ولكناا ميَّز  في قرارها بين الجرا م العادية المسند  صدل
للوزراا وتخهع للقهاا الجزا ي العادي، ودين الجرا م المتعلقة يالخيانة العظمى 
والناجمة عن إخبلام يالواجيا  المترتية عليام من جراا قيامام يماامام، فيعود لمجلك 

  ل0دعلى سل ة المحاكمةالنواب أمر المبحقة واإتاام وللمجلك األ
 

يمقتهتتتى األحكتتتام الدستتتتورية وا جتاتتتاد المستتتتقر فتتت ن الجتتترا م العاديتتتة المستتتند  للتتتوزراا 
تخهتتتع للقهتتتاا الجزا تتتي العتتتادي أمتتتا الجتتترا م المتعلقتتتة يالخيانتتتة العظمتتتى والناجمتتتة عتتتن 
 إخبلام يالواجيتا  المترتيتة علتيام متن جتراا قيتامام يماتامام فيعتود لمجلتك النتواب أمتر
ستقالة الوزير   تكون ستبيا  لعتدم  المبحقة واإتاام وللمجلك األعلى سل ة المحاكمة  واا
إقامة الدعوى عليل و  تعدلم أصوم المبحقة والمحاكمة عندما يترا منصيل يحيث ييقى 
للقهاا العادي أمر المبحقة والمحاكمتة فتي الجترا م العاديتة بينمتا تيقتى تلتا التتي كانت  

النيتتابي والمجلتتك األعلتتى علتتى حالاتتا عنتتد تركتتل ماامتتل إذا كتتان الجتترم  عا تتد  للمجلتتك
 يسبب ماهيتل يعود لاذين المرجعين في المبحقة والمحاكمة 

وعند التدقيق في الملف وهي أن ما أسند للوزير الستابق جتوزل الااشتم متن أعمتام أ نتاا 
لستيد  معيلنتة أم ألو ده متن توليل الوزار    يشكل جرما  سواا يالنسية لقيامتل يشتراا ستيار  

ماا إليل أم لتكليفل  مكاتب بيع سيارا  أم لجاة إستبمل سيار  معيلنة من مرجع رسمي قدَّ
أحتتد المستتتمعين فتتي التحقيتتق وهتتو غيتتر موظتتف القيتتام يأعمتتام معيَّنتتة ستتدد لتتل بنتيجتاتتا 

دم يعتتض األمتتوام أم وافتتق يعتتد تمنلتتع هتتذا األخيتتر عتتن القبتتوم ببتتدم عتتن يعهتتاا علتتى عتت
تسديد قيمتاا  وما يصحل التوقتف عنتده ممتا ورد فتي التحقيتق هتو متا ورد فيتل يتأن التوزير 
الستتابق جتتوزل الااشتتم كتتان يوقلتتع علتتى معتتامب  تتعلتتق ي ليتتا  ا شتتتراا فتتي الاتتاتف 
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. منادون فدي كتداب: فتدوش، 1991/أ دان/9، تدان   31/91محكمدة التمييدز الجزائيدة، الغرفدة السادسدة، قدران نقدم 
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عندما كان يعرهاا عليل المدعى عليل ميبد ستبمة وهتو غيتر موظتف كمتا ستبق بيانتل 
ختتر يحيتتث أصتتيح ك يتترون ممتتن يتتودون ا ستحصتتام فيوقلتتع يعهتتاا ويتترفض التتيعض أ 

 على خ وا هاتفية مراجعة المدعى عليل ميبد سبمة وتكليفل باذه المامة 
وهتتذا العمتتل المنستتوب للتتوزير الستتابق والتتذي يتعلتتق يكيفيتتة قيامتتة يماامتتل وتصتترفاتل عنتتد 

ا  ناجمتة عتن مخالفكيصنلف  ، ف نلماامل الوزارية وما إذا كان يشكل جرما  جزا يا  أم  
بواجياتل الوظيفية ويالتالي يدخل فتي عتداد الجترا م التتي يعتود أمتر المبحقتة فياتا  لإخبل

للمجلك النيابي كسل ة إتاام ويخرج عن صبحية القهاا الجزا تي العتادي  وتعتود هتذه 
الصبحية وفقا  لفحكام الدستورية حصرا  للمجلتك النيتابي وتيقتى كتذلا عنتد تترا التوزير 

 كان العمل موهوع المبحقة حاصب  أ ناا قيامل بتلا الماام   االوزارية إذ ماامل
 

 وزير الصحة جميل كبيثانيًا: الدفع بعدم الصالحية في قضية 

تدور هذه القهية حوم أموام دفع  إلى مستشفيا  عن عناية مفترهة بجرحتى الحترب 
ر تتيك  ، حيتتث أفتتادا علتتى حستتاب التتوزار   وكتتان صتترل األمتتوام قتتد تتتمَّ متتن دون مستتتند

وأنل حتذَّر التوزير متن مغيتة  ،المحاسية في وزار  الصحة العامة أنل لم تكن  مة مستندا 
األمر لكن الجواب الذي أبلغ إليل عنذاا كان أن كل المستندا  وأوامر الصترل احترقت  

نتيجتتتتة القصتتتتف العشتتتتوا ي التتتتذي استتتتتادل مبنتتتتى التتتتوزار  فتتتتي محلتتتتة  0904فتتتتي  العتتتتام
يهتت  بتتدون مستتتندا  بتتل يتتأوامر دفتتع  ق   ،ف التحقيتتق أن مليتتارا  الليتترا المتحتتف  وكشتت
 وقَّعاا الوزير  

لل تتف التتدكتور كمتتام عتترب يتتالتحقيق رستتميا  فتتي هتتذه القهتتية، فوهتتع تقريتترا  كتتان كافيتتا   ك 
ا التتدعوى العامتتة بورقتتة  لتتب صتتادر  عتتن النيايتتة العامتتة ا ستتت نافية فتتي بيتترو  يتتحرل تل

 من قانون العقويا    220تهى الماد يمق 07/7/0909بتاريخ
، تولَّت  متايعتة هتذه 0927/90النياية العامة الماليتة يموجتب مرستوم استحداثيعد لكن و 

يحق كل متن يظاتره التحقيتق فتاعب  أو متتدخب  أو  97/2/0992القهية، فادع  بتاريخ
 بك أموام عامة تمحرل ها  ياخ
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القهتتية يصتتفة  ي  ستتتجوايل فتتي هتتذهقتترر قاهتتي التحقيتتق  استتتدعاا التتوزير جميتتل كبتت
متتذكر  جلتتب فتتي حتتق وزيتتر الصتتحة العامتتة الستتابق التتدكتور جميتتل  متتدعى عليتتل، فستت َّر

كبتتي لستتماعل يصتتفة متتدعى عليتتل فتتي قهتتية اختتتبك أمتتوام للتتوزار  ا نتتاا توليتتل حقيبتاتتا 
مليتتتتارا  ليتتتتتر  لبنانيتتتتتة، وحتتتتدد العاشتتتتتر متتتتن شتتتتتار كتتتتتانون  2قتتتتدر  قيمتاتتتتتا يتتتتأك ر متتتتتن 

   ل0دموعدا   ستجوايل 0990ال اني
إ  أن المتتتدعي العتتتام المتتتالي أحمتتتد تقتتتي التتتدين  لتتتب فتتتي م العتتتة وهتتتعاا إعتتتبن عتتتدم 
صتتبحية قاهتتي التحقيتتق يمبحقتتة وزيتتر الصتتحة الستتابق جميتتل كبتتي  اليتتا  منتتل الرجتتوع 
عتتن التتدعو  التتتي كتتان وجااتتا  إليتتل  ستتتجوايل كمتتدعى عليتتل فتتي قهتتية اختتتبك أمتتوام 

  ل9دتبديدها في أ ناا توليل مسؤولية هذه الوزار وزار  الصحة و 
، أن األعمتتتام الجرميتتتة 00/0/0990اريخ بتتتت تهتتمَّن  م العتتتة النيايتتتة العامتتتة الصتتتادر  

أ ناا قيامل  منسوية إلى الوزير السابق جميل كبي وعلى فرض  بوتاا يحقل، قد ارتكب ال
لتتك النتتواب و  صتتبحية يمناستتية قيامتتل باتتا هتتي متتن صتتبحية مج بوظيفتتتل الوزاريتتة أو

، للقهاا الجزا ي العادي يالمبحقة أو يالعقاب علياا يالرغم متن زوام صتفة التوزير عنتل
وجتتاا  هتتذا الم العتتة، بنتتاا  علتتى متتذكر  التتدفوع الشتتكلية المتتدلى باتتا متتن المتتدعى عليتتل 

   ل2دوزير الصحة
م التتوزير الستتابق جميتتل كبتتي كتتان  عتتدم ستتماع ي ا  فعتتديمتتذكر  دفتتوع شتتكلية تتهتتمن قتتد تقتتدَّ

 من الدستور  71أ م ج والماد   74الدعوى وعدم الصبحية وفقا  للماد  
التدفع يعتدم الصتبحية أن المالي، رأى النا ب العام وعند إبداا م العتل حوم هذا الدفع، 

أن إستتتعمام التتدعوى  ، ذلتتاالمتتدلى يتتل يتعلتتق يالنظتتام العتتام ويقتهتتي البتت  يتتل علتتى حتتد 
وظتتا ف النيايتتة العامتتة ب عتيارهتتا صتتاحية الحتتق فتتي رفتتع التتدعوى متتن أختتص هتتي العامتتة 

أ م جل فكل عمل تبتدأ يتل إحترااا  التحقيتق يكتون  0د  االجنا ية نياية عن المجتمع دالم
يتتبغ التتوزير الستتابق و  تحريتتا  للتتدعوى ويالتتتالي بتتداا  للخصتتومة الجنا يتتة فياتتا  أنتتل متتدعو اا
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)

 18/11/1992جر وة النهان تان    
(1

 
)

 19/1/1999جر وة النهان تان    
(3

 
 )
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للتتدعوى  متتن معتتامب  التحقيتتق وتحريكتتا   عتتد  دعى عليتتل ي  لحهتتور جلستتة تحقيتتق يصتتفة متت
ذلتا أنتل إذا  العمومية وتقتهي معرفة جواز هذا األمر من أجل البت  يالتدفع المتدلى يتل 

تقيتد يأحكامتل وتنفيتذ الفاو ملزم أيها  بت بيق القانون و  ،ملزم ب حقاق الحقكان القاهي 
  مهمونل 

 
 الواجبات والعقوبة المقررة لهارد الدعوى لعدم وجود تحديد قانوني لجريمة اإلخالل ب

، منتل 79و 70و 71بنتاني فتي المتواد ن مسؤولية الوزراا جزا يا  نصل علياتا الدستتور اللإ
دا  في قانون  تكرر  أحكام لم تشر هذه النصوص إلتى ، ف 021/90هاتين المادتين مجدَّ

يعملتتتتل  مستتتتؤولية التتتتوزير عتتتتن الجتتتترا م العاديتتتتة وغيرهتتتتا متتتتن الجتتتترا م التتتتتي   عبقتتتتة لاتتتتا
أن الدستتتتتور اللبنتتتتاني أهمتتتتل إع تتتتاا الخيانتتتتة العظمتتتتى وصتتتتفاا هنتتتتا يبحتتتتظ و  التتتتوظيفي 

القانوني متمشيا  مع التقليد الذي كان جريا  في الجماورية ال ال ة في فرنسا فيكون متروكا  
وكتذلا األمتر  من الدستور  01هذا األمر للغالبية الخاصة المنصوص علياا في الماد  

ور متتن تعريتتف قتتانوني دقيتتق لمتتا دعتتاه يالواجيتتا  المترتيتتة علتتيام التتوارد ختتب نتتصل الدستتت
د  األركتان فتتي  متتن الدستتور  71ذكرهتا فتي نتص المتاد   ويمتا أن هتذه الجتترا م غيتر محتدل

لمجلتتتك األعلتتتى وحتتتده لتتتترا ، فتتتذلا ألن المشتتتترع الدستتتتوري القتتتانون الجزا تتتي الوهتتتعي
لاا، وهذا ما يتنافى مع التقييد التذي ي فترض صبحية تحديد هذه الجرا م والعقوية المقرر  

د القتتتانون عناصتتتره ودتتتيَّن العقويتتتة التتتتي  علتتتى القاهتتتي العتتتدلي يتتتأن   يجتتترل م إ  فعتتتل  حتتتدَّ
  ت بَّق عليل
عناصتر جترم جزا تي حتتى يحتاكم التوزير أمتام ويصتور  مستيقة أن تحدد يقتانون لذا يجب 

الوظيفتتتتتة لفصتتتتتوم الخاصتتتتتة إخهتتتتتاع جتتتتترا م وهنتتتتتا يكتتتتتون  القهتتتتتاا الجزا تتتتتي العتتتتتادي 
يكون للمحاكم العدلية الجزا يتة أمتر مبحقتة دستور، و من ال 71المنصوص عناا يالماد  

الوزراا أو ر يسام يالجرا م العادية فقف و  يجوز لاا مبحقتام من أجل الجرا م المذكور  
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الجترا م شترعية  أ  يحق لاتذه المحتاكم مخالفتة مبتد من الدستور ألنل 71في نصل الماد  
  ل0دوالعقويا  الذي كرسل قانون العقويا 

 
 مسؤولية الوزير الجزائية هي امتداد لمسؤوليت  السياسية

ميلتتتز الفقتتتل بتتتين الجتتترا م العاديتتتة التتتتي يرتكباتتتا التتتوزراا أو ر يستتتام والتتتتي تيقتتتى خاهتتتعة 
القتتوانين الجزا يتتة متتن جاتتة ودتتين جرمتتي الخيانتتة العظمتتى فتتي لفصتتوم العاديتتة المحتتدد  

ختتتتبم القيتتتتام يالوظتتتتا ف  نرتكيتتتتااللتتتتذين ي   ،واإختتتتبم بواجيتتتتا  الوظيفتتتتة المترتيتتتتة علتتتتيام
الوزارية أو يمناسبتاا من جاة  انية ويعود أمر النظر باا للمجلك األعلى وفقا  لفصوم 

الستتتبب فتتتي ذلتتتا يعتتتود إلتتتى أن مستتتؤولية و   02/91القتتتانون رقتتتم المنصتتتوص علياتتتا فتتتي
لوظيفتتة تعتبتتر إمتتتدادا  لمستتؤوليتام السياستتية التتتي يخهتتعون التتوزراا الجزا يتتة عتتن جتترا م ا

فياا لرقاية مجلك النواب فكان من ال بيعي أن يترا لاذا المجلك حق تقدير مبحقتتام 
متن  71على ذلا وهذا ما يستتفاد متن نتص المتاد   عن هذه الجرا م دون أن يكون مجبرا  

فعتتتام الجرميتتتة هتتتوا تقتتتديره لفالدستتتتور المشتتتار إليتتتل أعتتتبه، أي حقتتتل اإستنستتتابي فتتتي 
 والظرول المحي ة باا 

 
 نقد نظرية والية القضاء العدلي الشاملة باعتباره صاحب االختصاص األصيل

القهتاا الجزا تتي يظتل صتالحا  لمبحقتتة التوزير باتتذه  إلتى القتوم يتتأنذهتب يعتض الفقاتتاا 
ن 71عتيتتتاره صتتتاحب الو يتتتة الشتتتاملة وياعتيتتتار أن المتتتاد  االجتتترا م ي أع تتت  لمجلتتتك  واا

  ين بتتق علتتى   لكتتنَّ هتتذا القتتوم النتتواب حتتق اإتاتتام إ ل أناتتا لتتم تحصتتر هتتذا الحتتق فيتتل
لقهاا العادي   تمتد إ ل إلى القهايا التي لتم يهتعاا نتص لألن الو ية الشاملة  ،الواقع

ختتاص  فتتي اختصتتاص محتتاكم استتت نا ية أو محتتاكم خاصتتة متتن جاتتة، ومتتن جاتتة  انيتتة 
ا بجرا م اإخبم بواجيا  الوظيفة تستتيع تقدير هتذه األعمتام لمعرفتة متا فمبحقة الوزرا

                                                 
(1)

  راجع بهذا المعنى:

Luclaire, François, Conaced, Gérard- La constitution de la République- Economica-Paris 

1987 2
e
 ed.1987 p 1183 
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يالنص أم   وتقدير م ل هذه األعمام من قبتل القهتاا العتادي يتؤدي   مشمولة إذا كان
إلتتتتى رقايتتتتة علتتتتى أعمتتتتام التتتتوزراا المنا تتتتة يمجلتتتتك النتتتتواب ويتعتتتتارض متتتتع مبتتتتدأ فصتتتتل 

  ل0دالسل ا 
جرميتتة المتتدلعى باتتا متتن قبتتل النيايتتة العامتتة الماليتتة أو التتتدقيق فتتي األفعتتام الختتبم متتن و 

المنستتتوية إلتتتى مجاتتتولين فتتتي هتتتذه القهتتتية تبتتتيلن أناتتتا متتتن الجتتترا م الوظيفيتتتة ذا  الصتتتلة 
يالوظيفة الوزارية التي تو ها التوزير الستابق جميتل كبتي ألناتا علتى فترض حصتولاا منتل 

باتذا الوصتف تخهتع  هتياريتة  و قد ارتكب  أ نتاا أو يمناستية قيامتل ياعمتام وظيفتتل الوز 
جلك مالمذكور  أعبه ويكون يالتالي ل 71ألصوم المبحقة المنصوص علياا في الماد  

 النواب وحده صبحية ا تاام وللمجلك األعلى صبحية المحاكمة 
 

 استمرارية الحصانة القضائية بعد ترك الوزير لمهام  الوزارية

م الوزير بجرا م الخيانة العظمى وجرا م اإختبم كان مجلك النواب هو الصالح إتااإذا 
فمتتن هتتو المرجتتع  ،بواجيتتا  الوظيفتتة المترتيتتة عليتتل عنتتدما يكتتون هتتذا التتوزير فتتي الستتل ة

الصتتتالح إتاامتتتل يعتتتد تركتتتل للستتتل ة أو تركتتتل لمنصتتتيل التتتوزاري إذا متتتا أريتتتد مبحقتتتتل أو 
 محاكمتل عن هذه الجرا م؟

تت  التتتدقيق فتتي النصتتوص الدستتتو ختتبم متتن  رية المتعلقتتة باتتذا الموهتتوع نجتتد أن متتا نصل
ذا ما استقام الوزير فب تكون استتقالتل ستبيا  لعتدم إقامتة  79عليل الماد   من الدستور " واا

ار  تعنتتي دون شتتا أن القواعتتد ل المعتتامب  القهتتا ية " فاتتذه العيتتالتتدعوى عليتتل أو إيقتتا
وزاريتتة ت بلتتق نفستتاا يعتتد تركتتل العا تتد  للصتتبحية ومحاكمتتة التتوزير وهتتو قتتا م يالخدمتتة ال

الخدمة يمعنى أن مجلك النواب يظتل وحتده صتاحب الصتبحية ياإتاتام حتتى يعتد تترا 
 الوزير لمنصيل الوزاري 

                                                 
(1)

 La résponsabilité pénale est le prolongement de la résponsabilité politique. Dans la 

conception que nous allons développer  et qui considère la résponsabilité pénale des 

ministres comme une prolongation de leur  résponsabilité politique, seul le sénat peut etre 

competent. 

Barthelemy, Joseph , Duez,Paul – Traité de droit constitutionnel- ed.1933 p868 
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فصتتل الستتل ا  وهتتمان استتتقبم الستتل ة  أن مبتتدأ علتتى ستتبيل اإستتت ناك متتن المعلتتومو 
خهاعل التنفيذية عن السل ة القها ية عن  ريق منح الوزير همانا  إجرا ي ة معينة واا

لنظام قها ي معين فب يعقل أن يتمتلع باذه الهمانا  وهو في منصيل الوزاري  م يفقد 
ذلتتا كلتتل يمجتترلد خروجتتل منتتل يتتالرغم متتن ان الفعتتل المتتراد محاكمتتتل عنتتل قتتد ارتكيتتل أ نتتاا 

 تولليل منصيل الوزاري ويمناسية قيامل يعملل 
 

 زراعة عادل قرطاسقضية وزير الثالثًا: 

فتتي دوا تتر واقستتام وزار   ي تحقيقتتا  التفتتتيش المركتتز وقتتا ع هتتذه القهتتية، أنتتل يعتتد تلخص تتت
يعتض  الزراعة المركزية والمصالح اإقليمية والمشاتل ومراكتز ا ختيتار الزراعيتة ومكاتتب

عتتتدم مراعتتتا  قتتتانون المحاستتتية العموميتتتة فيمتتتا يتعلتتتق المشتتتاريع الزراعيتتتة المستتتتقلة،  بتتت  
جز ة النفقا  وعقد الصتفقا  يالتراهتي، وأن تصترفا  المستؤولين يالمناقصا  العامة وت

كمتا   عشتوا ية فتي توزيتع الايتا  والمستاعدا  التتي تلقتَّاتا وزار  الزراعتةكانت  في الوزار  
أن دفاتر شروا الصفقا  مشتوية و اية بيع بذار الي ا ا األلمانية ببتصرلفل الوزير ا اأس

ليق ال يتتاب ومنتتافض الستتجا ر و تتاو   الاتتاتف ومناتتا صتتفقة تعتتا ،يعيتتوب إداريتتة وفنيتتة
ولوازمل وكذلا صفقة أكيتاك  شرا  الزراعية وصفقة معدا  الصيدوصفقة تلزيم  يع الن

النايلون وزرع البذار وصفقة هية السيارا  واآلليا  والمعدا  السمعية واليصرية المقدمة 
ة التفتيش المركزي والتي من الحكومة وغيرها من الصفقا  التي أشير إلياا في قرار هي 

 ي سأم عناا الوزير السابق 
أيلتتوم  04/ص تتاريخ 700أ حيتل ملتتف هتذه القهتتية إلتى النيايتتة العامتة الماليتتة تحت  رقتتم

والعا تد  00/7/0992تتاريخ  299/92ي ة التفتيش المركتزي رقتم متهمنا  قرار ه 0992
 واألوراق كافة لوزار  الزراعة، وعلى جميع المستندا  والو ا ق المرفقة يل 

ويعد استماع وزير الزراعة عادم قر اك ويعض موظفي الزراعة نفى متا ن ستب إليتل متن 
أفعتتتتام إن لجاتتتتة مخالفتتتتتل القتتتتوانين المرعيتتتتة أو قتتتتانون المحاستتتتية العموميتتتتة متتتتدليا  يتتتتأن 

وأن متتا قيهتتل لجاتتة قيمتتة تعويهتتا   ،المناقصتتا  أجريتت  عتتن  ريتتق إدار  المناقصتتا 
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ري الزراعةهي ة اإغا ة التي  قام بتوزيعاتا وأبترز مستتندا   ،استلماا لتوزيعاا إلى متهرل 
 تؤيد أقوالل كما أدلى يعدم صبحية القهاا الجزا ي العادي لمبحقتل كوزير سابق 

أن التتدفع يعتتدم الصتبحية المتتدلى يتتل يتعلتتق أبتدى النا تتب العتتام المتالي أحمتتد تقتتي التدين، 
وتهتتمَّن هتتذا القتترار ذا  حي يتتا  م العتتة  د ،يالنظتتام العتتام ويقتهتتي البتت  يتتل علتتى حتت

عتتتدم النا تتتب العتتتام فتتتي قهتتتية التتتوزير جميتتتل كبتتتي، لينتاتتتي فتتتي خبصتتتتاا إلتتتى تقريتتتر 
األفعتتتام  ألن صتتتبحية النيايتتتة العامتتتة الماليتتتة لمبحقتتتة التتتوزير الستتتابق عتتتادم قر تتتاك 
ا متتتن بتتتيلن أناتتتتالجرميتتتة المنستتتوية فتتتي هتتتذه القهتتتية إلتتتى التتتوزير الستتتابق عتتتادم قر تتتاك 

هتتذا األخيتتر ألناتتا علتتى  الجتترا م الوظيفيتتة أي ذا  الصتتلة يالوظيفتتة الوزاريتتة التتتي تو هتتا
  ل0دفرض حصولاا منل فقد ارت كب  أ ناا ويمناسية قيامل يأعمام الوظيفة

 
 الفقرة الثانية:

 الدعاوى التي ردَّها القضاء العدلي لعدم الصالحية بعد تردد
تاتتتتا فتتتتي الفقتتتتر  الستتتتايقة، عرهتتتتنا القهتتتت النيايتتتتة العامتتتتة وقهتتتتا  ودون تتتتتردد، ايا التتتتتي ردَّ

ف ننا سنعرض في هذه الفقتر  القهتايا التتي ، القهاا العدلي صبحيةلعلة عدم  ،التحقيق
تردد فياا القهاا قبل أن يقرر عدم صبحيتل لمتايعة قهايا متام فياتا وزراا، ونبحتظ 

 ،برصتوميانيتر التنفظ شتاهي قهتية وز  اختلف  بتين قهتية وأخترى  ففتي ،أن أسياب الرد
انتظر الوزير الموقول صتدور حكتم عتن محكمتة الجنايتا  يقترر عتدم صتبحية القهتاا 
العتتدلي، يعتتد أن استتتقرَّ رأي قاهتتي التحقيتتق والاي تتة ا تااميتتة ومحكمتتة التمييتتز يصتتفتاا 

 مرجع نقض لقرارا  الاي ة ا تاامية، على صبحية القهاا العدلي يمحاكمتل 
اصرَّا على ، ف ن قاهي التحقيق والاي ة ا تاامية ير المام فؤاد السنيور ، وفي قهية وز 

ردَّ  هتذه الاي تة العامتة لمحكمتة التمييتز صبحية القهاا العدلي يمتايعة قهيتل، ولكن 
القهية لعدم الصبحية يعد أن اعتبر  أن األفعام المبحق باا الوزير المتام تدخل في 

 ا  الوظيفة  ف ة األفعام المخلة بواجي
                                                 

(1
 

 )
منادون ضددم   -عدادل قرطددايقضدية الددوز ر  -19/1/1999أحمددو تقدي الددو   تدان    -مطالعدة النائد  العددام المدالي
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 فتتتت ن قهتتتتا  التحقيتتتتق والاي تتتتة ا تااميتتتتةوأمتتتتا فتتتتي قهتتتتية وزيتتتتر الزراعتتتتة علتتتتي العبتتتتدهللا، 
ا أن أفعتتتام المتتتتام وزيتتتر الزراعتتتة   تتتتدخل هتتتمن ف تتتة األفعتتتام المخلتتتة و اعتبتتتر ، والتمييتتتز

نما هي جترا م عاديتة تتدخل فتي اختصتاص القهتاا العتدلي،  وكتذلا بواجيا  الوظيفة، واا
ولكتتتن محكمتتتة التمييتتتز ايتتتا  عنتتتدما ردَّ  التتتدفع يعتتتدم الصتتتبحية،  فعلتتت  محكمتتتة الجن

صنَّف  األفعام التي ارتكباا التوزير الجزا ية نقه  قرار محكمة الجنايا  جز يا ، عندما 
علي العبدهللا همن ف تين، فاعتبر  أن ف ة  من هذه األفعام تعتبر جرا م عادية منفصلة 

للمحاكمتتتة يشتتتأناا أمتتتام محكمتتتة الجنايتتتا ، بينمتتتا عتتتن وظيفتتتتل الوزاريتتتة، وأحالتتت  المتتتتام 
اعتبتتر  أن ف تتة  أختترى متتن هتتذه األعمتتام تعتبتتر متصتتلة بواجياتتتل الوزاريتتة، ويالتتتالي فاتتي 

 تخرج عن اختصاص القهاا العدلي لتدخل في إ ار اختصاص المجلك األعلى 
ذا كنتتا فتتي القستتم الستتابق قتتد عرهتتنا للشتتق المتعلتتق متتن هتتذه القهتتايا، والتتتي  اعتبرهتتا واا

العدلي داخلة همن اختصاصل، ف ننا نعرض في هذه الفقر  الموقف ا جتاتادي القهاا 
 ألناا تدخل همن صبحية المجلك األعلى  ،الذي ردَّ هذه القهاياالمعاكك 

 
 لعدم الصالحية برصوميانوزير شاهي تردُّ دعوى المحكمة الجنايات أواًل: 

هي الحكم الصادر عن  برصوميانهي الوزير شاكان  المح ة األبرز في قهية 
والذي قهى ياألك رية عدم صبحية  00/09/9119محكمة جنايا  بيرو  بتاريخ

الميادئ  هذا الحكمتهمَّن ، و ل0دالقهاا العدلي لمحاكمة رؤساا الحكومة والوزراا
 :"التالية

 
 التمييز بين خطأ الوظيفة والخطأ الشخصي

مة المالية أن   عبقة لففعام الجرمية المسند  إلى يستدم  مما قالل مم ل النياية العا
المتام يعملل الوظيفي، فيكون بذلا قد فرَّق بين خ أ الخدمة والخ أ الشخصي، واعتبر 

  المتام مسؤو    تسام ما أقدم على ارتكايل من جرا م ناش ا  عن خ أ شخصي
                                                 

(1
 

 )
 جر وة النهان تان    -قضية الوز ر شاهي برسوميان – 19/11/1001قران تان  –محكمة جنا اي بير ي 

19/11/1001 
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  يكون المتام أن  02/91من القانون رقم 00الماد و  من الدستور 71الماد ويستفاد من 
مسؤو   عن خ أ شخصي إ  إذا اتصف إخبلل يالموجيا  المترتية عليل يالصفة 

 الشخصية المحهة التي   عبقة لاا يممارسة سل تل كوزير 
ينجم إما عن أعمام قانونية أو تصرفا  مادية وذلا في أ ناا القيام فخ أ الوظيفة  وأما

في ذلا أكان مقصودا  أم غير مقصود، أو عن سوا تنظيم  يعمل  إيجابي  أو سلبي سواا  
المرفق العام في ذاتل  أما الخ أ الشخصي فاو ذاا الذي يمكن فصلل ماديا  أو فكريا  
عن الوظيفة أو الذي يرمي إلى تأمين مصلحة شخصية صرفة  ويشترا فيل أن يخرج 

ة األكيد  في تحقيق مرتكيل عن هدل خدمة المصلحة العامة ويكون مدفوعا  يالرغي
 مصلحتل ونزواتل ومآردل الشخصية على حساب الصالح العام 

والدفع يانتفاا الصبحية رهنإ يما إذا كان  األفعام الوارد  في قرار ا تاام المشفوع 
ب دعاا النياية العامة تندرج في إ ار أخ اا الخدمة أي الوظيفة أم في إ ار األخ اا 

ماديا  أو فكريا  عن الوظيفة، ف ذا صنل ف  في عداد النوع  الشخصية التي يمكن فصلاا
األوم، فب يكون القهاا العدلي صالحا  للنظر في الدعوى المساقة هد المتام والعكك 

 يالعكك 
ويصرل النظر عن  بو  الوقا ع المبينة عنفا  أو عدمل، يتبين مناا أناا متصلة 

اا ماديا  أو فكريا ، وأناا تدخل في صلب يموجيا  المتام كوزير للنفف وغير منفصلة عن
صبحيتل كر يك لإلدار  في وزارتل وتندرج همن مفاوم اإخبم يالواجيا  المترتية 

 من الدستور  71عليل يالمعنى المقصود في الماد 
 

 ع الصالحيات في قضية وزير الزراعةتوزِّمحكمة التمييز ثانيًا: 
لوزير لم يكن ياست اعتل ارتكاب الجريمة لو لم ا أن كون الجزا ية رأ  محكمة التمييز 

يكن وزيرا    يحتم توسيع التفسير المعتمد واعتيار هذه الجريمة من صبحية المجلك 
األعلى لمجرد وقوعاا على يده يصفتل وزيرا  ويمناسية توليل الوزار   الما أنل ييقى يكل 
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عدلي عندما تكون خارجة عن حام خاهعا  للمبحقة والمحاكمة يشأناا أمام القهاا ال
  المفاوم السابق بيانل  

ن تحديد صبحية المجلك األعلى وفق ما تقدم ليك من شأنل أن إويالمقابل أيها ، 
كل عمل يقوم يل الوزير همن تلا ف ،من محتواهما ووظيفتاما 70و 71ي فرغ المادتين 

الحصر، ب برام أو  الحدود من صبحية هذا المجلك، كأن يقوم، على سبيل الم ام  
إلغاا اتفاقية أو حق أو مناقصة أو بتعديل أو عدم تنفيذ البنود المتفق علياا، يشكل 
مخالف لفصوم والقانون، ويشكل يؤدي الى هدر المام العام أو اإهرار يالمصلحة 

      مصلحة الدولة العليا أو سبمتاا العامة أو
  (1)مة اآلتية:جاا في الحكم التمييزي الحي يا  الااوقد 
 

 صالحية المجلس األعلى في حدود اختصاص  حاجبًة لصالحية القضاء العدلي 
إذا كان  صبحية مجلك النواب ياتاام  في هذه القهية يح   محكمة التمييز فيما

الوزير لففعام التي يقوم باا همن صبحيتل والمتعلقة يصور  مياشر  يممارسة ماامل 
خب   يالواجيا  المترتية عليل حسب المفاوم المحدد أعبه، هي القانونية والتي تشكل إ

 صبحية حصرية نافية لصبحية القهاا العدلي يصور  م لقة أم   
من قانون أصوم المحاكما  لدى المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا  49الماد  ف

ر  المجلك األعلى من التقيلد يالقان 00/0/91تاريخ  02والوزراا رقم  ون في حرل
فأخرج الوزير من قيهة أحكام   وصف الجنايا  والجنح وفي العقويا  الممكن فرهاا

القانون العادية لجاة الوصف القانوني للفعل المسند اليل وكذلا لجاة نوع العقوية 
 الممكن فرهاا ومقدارها وأخهعل لاذه النواحي لتقرير المجلك األعلى  

محاكمتل، عند إخبلل يالواجيا  المترتية   مَّ  تلفب يكون من مجام للقوم بجواز مبحق
أمام القهاا العدلي، في حام أحجم مجلك النواب عن  -المفاومهذا همن -عليل 

مبحقتل، ألن ذلا سيؤدي الى إخهاعل ألحكام القانون العادية من حيث الوصف 
                                                 

(1)
 1/1002مجلة العول عود نقم –قضية الوز ر علي العبوهللا  1008/ 9/ 9محكمة التمييز الجزائية قران تان  

 118ص
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 49د  الجرمي للفعل ومن حيث نوع العقوية ومقدارها لما يشكل مخالفة لمن وق الما
 وللقواعد القانونية الخاصة التي نص  علياا والخارجة عن أحكام القانون العادية 

استعملتا عيار  "لمجلك  ،02/91من القانون  00والماد  من الدستور  71كون الماد  و 
اج يأن الدستور والقانون النواب" "ان يتام ر يك مجلك الوزراا والوزير"   يجيز ا ستنت

على صبحية مجلك النواب كسل ة مبحقة على سبيل ا ستفاهة أو  انصَّ ، المذكور
ا ست راد تاركا  للقهاا العدلي الصبحية لممارسة تلا المبحقة يحكم سل تل 

أن استعمام عيار  "لمجلك النواب" يجد تفسيره في كون الدستور وكذلا   علما    الشاملة
مبحقة، ويالتالي المحاكمة، يشأن ، قصدا من وراا هذه الصياغة إيقاا ال00الماد  

ارتكاب الخيانة العظمى واإخبم يالواجيا ، خاهعة لتقدير مجلك النواب لمدى 
مبامة م ل تلا المبحقة والمحاكمة وذلا على هوا مصلحة الدولة العليا والمصلحة 
العامة فاستعمب صيغة الجواز والخيار وليك صيغة الوجوب، و  يمكن تحميل هذه 

 ياغة أك ر من هذا المعنى الص
أم كقهاا  وياإهافة الى ما تقدم ف نل   صبحية للقهاا الجزا ي سواا كسل ة اتاام

عندما يكون متم ب  "يعلة" ما و  تتوافر فيل  يةر اواجيا  الوز الي حكم، للنظر ياإخبم
 عدم "جواز المبحقة عند عدم وجود تلا العناصرلعناصر الجرم الجزا ي، وذلا 

، ولعدم جواز فرض عقوية ما لم ينص علياا القانون عمب  يمبدأ شرعية الجرمية
العقويا  المكرك في الماد  السادسة من قانون العقويا  ت وانل ينتج عن ذلا ان 

إلخبم يالواجيا  المترتية على الوزير هي حصرية لصبحية مجلك النواب يا تاام 
 يا  أم    سواا أكان الفعل المكون لإلخبم جرم

ذا كان  ترا المبحقة لمشي ة مجلك النواب يؤدي عمليا ، الى منح الوزير الدستور، واا
نوعا  من الحصانة وا متياز يجعلل يمنأى عن المبحقة، في حام أحجم هذا المجلك 
عن مياشرتاا، ف ن ذلا   يبرر الخروج على ما قرره الدستور من ترا المبحقة 

لنواب على ما قرره قانون أصوم المحاكما  لدى المجلك خاهعة لتقدير مجلك ا
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من قيهة أحكام القانون يالنسية  ااألعلى لجاة إخراج ر يك مجلك الوزراا والوزرا
 للوصف الجرمي ألفعالام لجاة نوع ومقدار العقوية 

إذا كان  محكمة    محكمة التمييز فيمايح ،   71التفسير للماد  هذا على هوا و 
خ أ  عندما قرر ، رد الدفع يانتفاا الصبحية وحفظ  اختصاصاا للنظر ا، لجنايا ا

 في األفعام المسند  الى الوزير السابق 
مفاوم انتاى الحكم إلى اعتيار ف ة من األفعام التي قام باا الوزير  تدخل همن 

تكون خارجة عن صبحية القهاا العدلي و اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزير، 
من الدستور، ومن حيث  71ة من حيث المبحقة لمجلك النواب وفقا  للماد  وخاهع

، وهذا من الدستور 70المحاكمة، للمجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا وفقا  للماد  
، فقف، لجاة رد الدفع يعدم الصبحية واحتفاظل محكمة الجنايا وجب نقض قرار أما 

  ل0دلمتام المميزا  لمحاكمة ايصبحية محكمة الجناي
 

 
 تردُّ قضية الوزير فؤاد السنيورة محكمة التمييزالهيئة العامة ل ثالثًا:

قهية الوزير فؤاد السنيور   الاي ة العامة لمحكمة التمييز يقرارها الصادر فيوهع  
األفعام المرتكية من الوزير اعتبر  أن فلمعنى اإخبم يالواجيا  الوظيفية،  ا  تفسير 

من الدستور  71اإخبم يالواجيا  المترتية عليل والمعنية في الماد  التي تشكلو 
والخاهعة إجرااا  المبحقة من قبل المجلك النيابي وللمحاكمة أمام المجلك األعلى 

كما هي  ن الطبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهمات  الوزاريةمتستمد مفاوماا 
                                                 

(1
 

 )
فصلة ع  مهام الوز ر بعو أن كنا قو  كرنا في القسم السابق األفعال التي عودستها  اعتبرتها محكمة التمييز من

الوظيفية،  توخلة ضم  اختصاص القضاء العولي، فإننا نذكر اآلن األفعال التي توخل في لل  الواجباي  المهام 

ً لذل  المحاكمة باانها ع  لالحية القضاء العولي،  هي  فقاً الجتهاد محكمة التمييز األفعال  الوزان ة  تخرج تبعا

 310 إلىمار ا تأهيل االنتاجية لوى لغان المزانعي   مربي األبقان  المواشي  نفع عود العاملي  في اآلتية: 

على شراء مو ر المار ا المارف على الجهاز ة الوز ر موافق -أجوناً قياسية يهميتقاض تعامالً بوالً م  عارة،

لموظفي المار ا  التنفيذي لسيانة "فوند" د ن استوناج عر ض  التعاقو مع شركة "تأمي  إللوان بوالا تأمي 

-لبعد الموظفي  يلرف مكافأ -/ د.ا د ن استوناج عر ض  د ن العودة الى مجلس إدانة المار ا13120مقابل/

ـ تنميم سنواي غير مستوفاة الار ط مما أدى الى تعذن استيفاء قيمتها،  إلغاء سنواي د ن مبرن قانوني  اهمال 

  -شخصاً م  المحموظي  12اً م  البطاطا بأسعان تاجيعية الى طن 920ـ توز ع كمية  -مقصود في تحصيل السنواي

إلى تعا نية سرعي  خالة أشقائه  بناء لطلبه د ن إبراز الكفالة المصرفية المطلوبة،  د ن  مبلغ م  المالتسليم 

.في المار اـ  عوم إجراء المحاسبة  حصر إدانة المار ا به  بالمو ر السابق- تسو و المبلغ
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لفة للواجيا  ؤ ن هذا المن لق يفام ياألفعام الممو مقرر  في القوانين والقواعد المرعية  
من الدستور، الواجيا  الداخلة همن صبحيتل  71المترتية على الوزير موهوع الماد 

والمتصلة مياشر   يممارسة ماماتل القانونية الوزارية، فب يدخل في هذا المفاوم، وتيقى 
ياعتيارها جرا م عادية، خاهعة لصبحية القهاا الجزا ي العادي دون مجلك النواب 

األفعام الجرمية المرتكية من الوزير في معرض ممارستل ماماتل أو تلا المرتكية منل 
في هذا المفاوم أيها  األفعام المرتكية منل ذا  الصفة  كما   تدخل في حياتل الخاصة

الجرمية الفاهحة التي تؤلف تحويب  للسل ة عن  ريق إحبم المصلحة الخاصة مكان 
المصلحة العامة مما يمنع يسبب  ايعاا هذا دون إمكان وصفاا ياألفعام المتصلة 

ونتيجة  يما اعتمده من تعليل     وأن القرار الم عون فيل  مياشر   يعمل الوزير وماماتل 
لما هو مبين  انتاى إلياا في ما خصَّ المدعى عليل الوزير السابق فؤاد السنيور  وفقا  

وقواعد التفسير الواجب اعتمادها مما يجعل السبب التمييزي  خالف القانون ، أعبه
  (1)المدلى يل مقبو   والقرار موهوع ال عن مستوجيا  النقض واإي ام لاذه الجاة

 
يعد إي ام قرار الاي ة ا تاامية، وهع  الاي ة العامة لمحكمة التمييز يدها على 

، وكان السؤام جبل لبنان يعد النقضيصفتاا حالَّة مكان الاي ة ا تاامية في القهية 
الذي حاول  الاي ة العامة اإجاية عليل هو: هل ارتكب الوزير فؤاد السنيور  جرما  

 جزا يا  عاديا  أم كان عملل مجرد إخبم بواجياتل الوزارية؟ 
ن ورقة إ:" جاا فيلعن الاي ة العامة لمحكمة التمييز  قرار 00/00/9111صدر بتاريخف

ظمة من النياية العامة يحق المدعى عليل فؤاد السنيور  تنسب إليل واقعتين ال لب المن
محددتين: األولى إقدامل يصفتل وزير دولة للشؤون المالية على هدر أموام عامة 
بتوقيعل اتفاق تسوية يشأن معمل النفايا  مع الجانب اإي الي ألزم يموجيل الدولة 

ريق اآلخر إنشاا المعمل، أما الواقعة ال انية فاي اللبنانية دفع ميالغ من دون إلزام الف
إقدامل على وهع هذا ا تفاق موهع التنفيذ قبل اقترانل يمصادقة المجلك النيابي  

                                                 
(1

 
 )

11/10/1000جر وة النهان تان   - 19/10/1000ة العامة لمحكمة التمييز قران تان  الهيئ
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ن توقيع الوزير السنيور  هذا ا تفاق في اإ ار المذكور وهمن األسك رأ  المحكمة أو 
تل مسؤو   حكوميا  لتقرير المشار إلياا هو من األمور الداخلة في صلب صبحياتل يصف

دارتاا مما يجعل فعلل لاذه الجاة متصب  مياشر    أعمام الحكومة المرتي ة بوزار  المام واا
يماماتل المستمد  من هذه الصفة    وأن هذا الفعل في حام  بوتل وتحقق صفتل 

زارية الجزا ية ييقى متصب  يصور  مياشر  يممارسة المدعى عليل ماماتل السياسية والو 
ويدخل همن مفاوم اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزير يمعناه المقصود في الماد  

من الدستور، وخصوصا  أن إدعاا النياية العامة   ينسب إلى الوزير المدعى عليل  71
أن ما أقدم عليل من فعل  كان بادل إحبم مصلحة خاصة محل المصلحة العامة     

 01992ساا هذا الدين فكان تنفيذا  للمرسوم رقمقيامل بتسديد أق ماوأ
، الذي فوَّهل القيام باذا السداد إلى مؤسسة ساتشي لحساب اتحاد 21/0/0997تاريخ

خالف القوانين المرعية   فتراض يأن الوزير المدعى عليلبلديا  المتن، ويالتالي ف ن ا
لمخالفة تكون متصلة يصور  قدم عليل لاذه الجاة فارتكب جرما  جزا يا ، ف ن هذه اأيما 

ا يجعل األمر في هذا الظرل داخب  همن مممياشر  بتنفيذه ماماتل الرسمية الحكومية 
يكون و  من الدستور  71مفاوم اإخبم يالواجيا  المترتية عليل وفقا  للمقصود يالماد 

ذهايل القرار الم عون فيل الصادر عن قاهي التحقيق األوم في جبل لبنان بتيعا  لذلا 
خبل ذلا وحفظل صبحية القهاا الجزا ي لمبحقة الوزير المدعى عليل    يكون قد 

  (1)خالف القانون ومستوجب الفسخ
 

 
 الفقرة الثالثة:

 استدعاء وزراء في ملفات متعلفة بوازرة النفط
 

 استدعاء الوزيرين فؤاد السنيورة وأيوب حميد في ملف البنزينأواًل: 
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م م ،  92111عية التي نجم  عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلىيعد األزمة ا جتما
ستتتعر قتتترارا  قهتتتى يموجيتتتل أن   يتجتتتاوز  91/2/9114مجلتتتك التتتوزراا بتتتتاريخ أصتتتدر 

وأنتاب المجلتك ا علتى للجمتارا يالتنستيق  ،أقصى الف لير  كحد   92الت صفيحة البنزين 
زين بنتتتاا علتتتى  لتتتب وزار  متتتع وزيتتتر المتتتام بتعتتتديل رستتتم ا ستتتتابا التتتداخلي علتتتى البنتتت

استتتنادا التتى قتترار مجلتتك التتوزراا المتتذكور اعتتبه، صتتدر المرستتوم التترقم و ال اقتتة والميتتاه  
صياو يوم السب  في هذا المرسوم  يةر  المالوتبلَّغ  وزا ،90/2/9114بتاريخ  09401

، فقام  بدورها يايبغل بذا  التاريخ الى المجلك ا علتى للجمتارا التذي 99/2/9114
هو السل ة المخولة مياشتر  بتنفيتذ القترار الصتادر عتن وزيتر ال اقتة والميتاه بتحديتد ستعر 

 مبيع  
تبللتتغ المجلتتك ا علتتى   90/2/9114يعتتد خمستتة ايتتام علتتى صتتدور المرستتوم اي بتتتاريخ 

للجمتتارا متتن وزار  ال اقتتة بواستت ة الفتتاكك كتاباتتا المتهتتمن تخفتتيض رستتم ا ستتتابا 
ويعتد ا تبع وزيتر المتام علتى ا متر التى    فعمد المجلك فورا  الداخلي على ماد  البنزين

التستتعير  الجديتتد  للبنتتزين كمتتا حتتددها كتتتاب وزار   متتن أجتتل اعتمتتاداصتتدار القتترار التتبزم 
 ال اقة والمياه  

استتتمرار اعتمتاد ستعر بيتع صتتفيحة  ،عتن تتأخير صتتدور كتتاب وزار  ال اقتة والميتاهترتَّتب 
اوكتتتان اي  90 تا  كمتا كتان عليتتل يالنستية للبنتزين عيتار البنتزين المعمتوم يتل فتتي المح

لير  لبنانية  ذلتا يعنتي يتان المستتالا استتمر بتحمتل فروقتا  ا ستعار يمعتدم  922911
 ذلتتتا علتتتى متتتدى ا يتتتام الخمستتتة متتتن دون مبتتترر  و  ،م  م  عتتتن التنكتتتة الواحتتتد  9911
تعتدى مبلتغ م الخمستة لكون فتي ختبم تلتا ا يتاالمبلغ ا هتافي التذي دفعتل المستتاوهذا 

  ل0دملياري لير  لبنانية
ع  النيايتتتة العامتتتة التمييزيتتتة يتتتدها علتتتى هتتتذه القهتتتية واستتتتمع  إلتتتى إفتتتاد  يعتتتض وهتتت

الموظفين، و لب  سماع إفاد  وزيري المام وال اقة، وأرستل  تبليغتا  إليامتا عبتر األمانتة 
 العامة لمجلك الوزراا 
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 ينالتعليق الفقهي على استدعاء الوزير  -1

مستتؤولية التتوزير، محاستتية "أن يتتالنا تتب نقتتو  فتتتوش  رأى فتتي تعليقتتل علتتى هتتذه التتدعوى، 
  يجوز للنيايتة العامتة ان تستتمع و  ومناقشة ومراقية، يجب ان تكون امام مجلك النواب،

، ان  لتب القهتاا ا ستتماع هل النصوص القانونيتة والدستتوريةالى الوزير كشاهد وتتجا
ني جسيم  نل   صبحية للقهاا في هذا ا مر  واذا  بتت  فرهتا  الى الوزير خ أ قانو 

مستتؤولية وزيتتر فتتي ا ختتبم بواجياتتتل فتتان محاكمتتتل   تحصتتل ا  امتتام المجلتتك ا علتتى 
التتي  00و  ستيما المتاد   02/90لمحاكمة الرؤساا والوزراا عمب ياحكام القتانون الترقم 

ا فعتتام التتتي ارتكبتت  لتتدى تتتوليام التتوزار "  تتنص علتتى ان التتوزراا يبحقتتون يالنستتية التتى 
 حقتتق دختتتب  قتتد هتتذا التتتتأخير  ألن، للتتوزير غيتتتر متحققتتة ماليتتةال ةستتتؤوليالم وأهتتال يتتأن

لخزينة الدولة  اما اذا كانوا يعتبرون ان التأخير ادى الى تظاهرا  فاذا غير صحيح، و 
التظاهر ،  سببتالير   ي لفن اياتاعتبرنا أن هيتحملل الوزير ايوب حميد  واذا  يجب ان  

  ل0د فنكون نحمل الوزير حميد مسؤولية اك ر مما يجب
ادمتون نعتيم علتى متا أ تاره النا تب نقتو  فتتوش عتن عتدم صتبحية القهتاا فتي النا ب  ردَّ 

استدعاا الوزيرين ايوب حميد وفؤاد السنيور  ألخذ افادتاما "في قهية معينة هي التأخير 
ن "المتدعي العتام قتا ب :" إ لوزراا خفتض كلفتة البنتزين الفتي ليتر "  في تنفيذ قرار مجلك ا

التمييتتزي يستتت يع فتتي أي وقتت  ان يأختتذ افتتاد  متتن يتترى فتتي افادتتتل هتترور  لخدمتتتة اي 
 قهية م روحة امامل  

ا ستتتدعاا ألختتذ ا فتتاد    يعنتتي يالهتترور  ا دعتتاا، وفتتي استتت اعة النيايتتة العامتتة ان ف
 فتيمكن قانونتا  دالتوزير فتؤاد الستنيور ل  ويما ان احدهما ليك نا يتا   تستمع الياما كشاهدين 

اصتتدار متتذكر  احهتتار يحقتتل  ان القهتتاا، لياقتتة منتتل، يرستتل اوراق تبليتتغ التتوزيرين التتى 
وا د ا يا فاد "  وعن صبحية المحاكمة  ر يك مجلك الوزراا، وعلياما الحهور فورا  
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متا ا فتاد  الم لويتة ، أب: "ان ذلتا يحتدد  حقتا  في الشق المتعلق يا خبم الوظيفي أجتا
   ل0دمن المدعي العام فاي هرورية وواجية"

 
 امتناع الوزيرين عن حضور جلسات السماع -2

امتنع الوزيران أيوب حميد وفؤاد السنيور  عن الم وم أمام المحامي العام التمييزي لسماع 
وقعتتا مرستتوم إنايتتة المجلتتك األعلتتى  كونامتتا التتوزيرين اللتتذينإفادتامتتا يصتتفتاما شتتاهدين 

التتتتدعو  إلتتتتى جلستتتتة ممتتتتا أدى إلتتتتى إرجتتتتاا ، للجمتتتتارا بتعتتتتديل رستتتتم ا ستتتتتابا التتتتداخلي
ا ستتتتماع جلستتتة التتتوزيرين موعتتتد الكتتترر  المحاميتتتة العامتتتة التمييزيتتتة ايتتتبغ    ل9د حقتتتة
  ل2د ل الى األمانة العامة لمجلك الوزراالتسار  عبر كتاب  التالية، 

، 04/0/9114 جلستتتة فتتتيزيتتتر المتتتام فتتتؤاد الستتتنيور  وال اقتتتة أيتتتوب حميلتتتد لتتتم يحهتتتر و ف
لستماع  جديتدا  المحاميتة العامتة التمييزيتة موعتدا  حتدد  ف  التتواليعلتى  نيتةوذلا للمر  ال ا

، و لتتتب النا تتتب العتتتام التمييتتتزي القاهتتتي عتتتدنان عهتتتوم التتتى األمانتتتة العامتتتة التتتوزيرين
زيران الستنيور  وحميلتد قتد تبلغتا موعتد جلستة أم  ، لمجلك الوزراا إفادتل عما إذا كان التو 

   ل4دوفي حام عدم إيبغاما إفادتل عن سبب عدم التبليغ

علتتى وجتتوب م تتوم وزيتتري المتتام وال اقتتة أمتتام المحاميتتة أصتترَّ المتتدعي العتتام التمييتتزي 
العامتتة التمييزيتتة لستتماع إفادتيامتتا يصتتفة شتتاهدين يغيتتة ختتتم التحقيتتق، وهتتو متتا يواظتتب 

   ل2ديران على تجاهلل بداعي عدم تبلغاما مواعيد الجلسا  األردعالوز 
 
 سماع إفادة وزير المال واإلصرار على سماع وزير الطاقة صرف النظر عن-3

يعد ا متناع المتكرر للوزيرين عن ا ستجاية ل لب المحامية العامتة التمييزيتة الحهتور 
، فتتي ملتتف قتترارا  يتتزي عتتدنان عهتتوم النا تتب العتتام التميأصتتدر أماماتتا لستتماع إفادتامتتا، 
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  وحمتتتل القتتترار عيتتتار  ل0دلتتوزراا تعتتتديل ستتتعر صتتتفيحة البنتتزينعتتدم التقيتتتد يقتتترار مجلتتتك ا
"ا صرار على دعوتل" وجاا فيل: "يعد ا  بع على المذكر  مع المستتندا  المرفقتة باتا 

لتتك لجانتتب مج 20/2/9114والتتتي رفعاتتا معتتالي وزيتتر المتتام فتتؤاد الستتنيور  فتتي جلستتة 
التتوزراا حتتوم التتتأخير فتتي اصتتدار قتترار وزار  ال اقتتة والميتتاه فتتي موهتتوع البنتتزين وعلتتى 
مهتتمون مداخلتتة معتتالي وزيتتر ال اقتتة والميتتاه ايتتوب حميتتد فتتي الجلستتة نفستتاا والتتتي تتتم 
هماا الى الملف وعلى التقرير الذي رفعل ا خير الى مقام مجلك الوزراا والذي يحمتل 

توهتيحا  وتصتتوييا  لموقفتل حتتوم تنفيتذ قتترار  21/0/9114/ص تتتاريخ 219رقتم الصتادر 
، ويعتتتتد ا  تتتتتبع علتتتتى المستتتتتتندا      91/2/9114تتتتتاريخ  00التتتتوزراا رقتتتتتم مجلتتتتك 

والتحقيقا  المجرا  من جانب النياية العامة التمييزية في موهوع التتأخير فتي تنفيتذ قترار 
      خفض سعر صفيحة البنزين 91/2/9114تاريخ  00مجلك الوزراا رقم 

ن النياية العامة التمييزية فتي هتوا متا جتاا فتي متذكر  معتالي وزيتر المتام   تترى متن ف 
ي صترل النظتر موقتتا  هرور  في المرحلة الحاهتر  التى استتماع ا خيتر ويقتهتي يالتتال

  عن استماعل
تبتتين للنيايتتة العامتتة التمييزيتتة متتن المستتتندا  الموجتتود  فتتي الملتتف ومهتتمون التحقيقتتا  

، وجود تنتاقض بيناتا ودتين مداخلتة وزيتر ال اقتة والميتاه وتقريتره المشتار اليامتا     المجرا 
جراا إليلمما يستوجب ا ستماع  ،اعبه المقايب  البزمة لجبا الحقيقة وذلا لحستن  واا

صترل النظتر عتن ا ستتماع التى  نقتررسير العدالة وتوصب الى اتخاذ القرار المناستب، 
علتتى حهتتور وزيتتر ال اقتتة  اإصتترارو ر  فتتي المرحلتتة الحاهتتر   وزيتتر المتتام فتتؤاد الستتنيو 

والميتتاه ايتتوب حميتتد لبستتتماع اليتتل فتتي ملتتف التحقيتتق الحتتالي وايبغتتل بواستت ة ا مانتتة 
 العامة لمجلك الوزراا" 
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د النا ب العام التمييتزي  علتى التتوالي استتدعاا وزيتر ال اقتة أيتوب ستيع مترا   الستابقجدل
، قهتيةهتذه الامية العامة التمييزية يصفة شاهد لسماع أقوالتل فتي حميلد للم وم امام المح

   ل0دإ  أن الوزير كان دا ما  يمتنع عن الحهور

 

 مالحظاتنا القانونية حول استدعاء الوزير  أيوب حميِّد لسماع إفادته  -4
ملتة ت ير قهية استدعاا الوزير أيوب حميد لإلد ا يشاادتل أمام النياية العامة المالية ج

 :(2)مبحظا  نوجزها ياآلتي
 
 حميِّدأيوب وجوب احترام الحصانة النيابية التي يتمتع بها الوزير -أ

ياإهتتافة إلتتى صتتفتل الوزرايتتة، فتت ن التتوزير أيتتوب حميل تتد هتتو نا تتب فتتي البرلمتتان اللبنتتاني، 
وداتتتتذه الصتتتتفة ف نتتتتل يتمتتتتتع يالحصتتتتانة النيابيتتتتة التتتتتي تمنتتتتع علتتتتى الجاتتتتا  القهتتتتا ية أن 

 يل إلى القهاا قبل  لب اإذن المسبق من المجلك النيابي تستدع
منل الجمع بتين التوزار  والنيايتة، لتم يتعترَّض لمستألة  90فالدستور اللبناني أجاز في الماد 

حصتتانة النا تتب التتذي يتتتولى العمتتل التتوزاري، خبفتتا  لمتتا هتتو الحتتام فتتي فرنستتا حيتتث يفقتتد 
   النا ب الذي يعيَّن وزيرا  لصفتل النيابية

والقاعد  أنل في غياب النص الصريح،   يمكن تأويل إراد  المشترع يصور  معاكسة مع 
الجمتتع بتتين  90متتا هتتو وارد فتتي غيتتره متتن النصتتوص، فعنتتدما أجتتاز المشتتترع فتتي المتتاد  

لتم متن الدستتور،  41و 29فتي المتادتين الوزار  والنياية،  م ت ترَّق إلتى الحصتانة النيابيتة 
خاصتتا  علتتى حرمتتان النا تتب متتن حصتتانتل أ نتتاا ممارستتتل للوظيفتتة يتبتتين أنتتل وهتتع نصتتا  

 الوزارية  
وهناا م ل على هرور  احترام القهاا للحصانة، هي فتي قهتية التوزير الستابق شتاهيل 

ا يحصانتل المستند  متن صتفتل كمحتام  برصوميان ، فاو عندما استدعي للمحاكمة، تمسَّ
 20/99وصتتوم جتتواب نقايتتة المحتتامين رقتتمويالفعتتل لتتم يبتتدأ القهتتاا يتتالتحقيق معتتل قبتتل 
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ويتهتتمن اإشتتار  إلتى أن األفعتتام المنستتوية إلتى المتتدعى عليتتل شتتاهي  9/2/0999تتاريخ
برصتتوميان حصتتل  أ نتتاا توليتتل ماتتام وزار  التتنفف و  عبقتتة لاتتا إ بقتتا  يممارستتة مانتتة 

يستتتمدها  المحامتتا    وهنتتا يمكننتتا ا ستتتد م يتتان القهتتاا يعتبتتر أن حصتتانة التتوزير التتتي
فيكتون  متن منصتب  عختر يشتغلل، توجتب رفتع الحصتانة عنتل قبتل مياشتر  أي عمتل  عختر 

التتوزير أيتتوب حميتتد متمتعتتا  يالحصتتانة التتتي تمنتتع استتتدعااه للقهتتاا قبتتل الحصتتوم علتتى 
 إذن  مسبق من المجلك النيابي 

 
 في مدى قانونية التبليغ عبر رئاسة مجلس الوزراء-ب

واجتتب اتياعاتتا فتتي التبليتتغ فتتي القهتتايا الجزا يتتة، ورتَّتتب ي تتبن بتتيَّن المشتتترع األصتتوم ال
إجتترااا  التبليتتغ إذا متتتا شتتاباا أي عيتتتب، معتبتترا  أن هتتتذه األصتتوم قتتتد وهتتع  لصتتتالح 

  ااالتذرع بي بن القانون  الشخص الم لوب إيبغل وأجاز لل
 047د وكانتت  القاعتتد  األولتتى أن الشتتخص الم لتتوب إيبغتتل يجتتب أن يبلَّتتغ بذاتتتل دالمتتا

 يتعلقتتاناستتت نااين هتتذا القتتانون متتن قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  الجزا يتتة الجديتتدل  ووهتتع 
 غيتبلوت  الخارجيتة وزار  بواست ة دعتوتام أوراق والقنصتلي الديبلوماستي السلا رجام تبليغ

  ق عام قاد  بواس ة دعوتام أوراق نيالعسكري
متل  ا ذن  لتبويالنسية للنتواب فت ن   النا تب متن يمتذكر  مرفقتا   العتدم يتروز يالمبحقتة يقدل 

 خبصتة وعلتى ارتكايتل ومكتان وزمتان الجترم نتوع علتى تشتتمل التمييتز محكمة لدى العام
متتن النظتتام التتداخلي الجديتتد  90 المتتتاد د عاجلتتة اجتترااا  اتختتاذ تستتتلزم التتتي ا دلتتة عتتن

  لمجلك النوابل
تبلتتتيغام أوراق التتتدعو  أمتتتا يالنستتتية للتتتوزراا ويغيتتتاب التتتنص الختتتاص علتتتى تحديتتتد كيفيتتتة 

للشااد  أو للمحاكمة، ف ن القاعد  هي تبليغام في أماكن سكنام أو عملام، على أن يتمَّ 
التبليغ يالذا ، أو بواس ة أحتد أفتراد عا لتتل القتا نين معتل فتي مستكن  واحتد، أو بواست ة 

   مدير مكتيل والسكرتاريا في الوزار  في حام عدم التمكن من تبليغل شخصيا  



321 

 

وجات  التدعو   ،ذه هي األصوم القانونية في التبليغ، ولكن ما حصل أن النيايتة العامتةه
 للوزير عبر ر اسة الوزراا، فال هذا التبليغ، هو تبليغ قانوني؟

إن عتتدم وجتتود التتنص علتتى كيفيتتة تبليتتغ التتوزراا، يجعتتل متتن اآلليتتة العاديتتة للتبليتتغ، أي 
م  أيهتا  علتتى عتدم جتتواز التبليتغ بواستت ة التبليتغ الشخصتتي، هتو القاعتتد  الم يقتة  ونستتتد

في أن القهاا وخاصة الجزا ي، يتشدد في هرور  استبم المبلَّغ لو يقتة ، مجلك الوزراا
التبليغ وتوقيعل على النسخة األصلية، ودلغ  درجة تشدد القهاا لدرجة اعتيتار أن تبلتغ 

تبر تبليغا  قانونيا   الما أن قلم دا ر  القهايا في وزار  العدم للحكم المعترض عليل،   يع
  ل0دد أوجب تبليغ ر يك دا ر  القهاياالمشترع ق

إذا  يكون تبليتغ التوزير فتي مكتان عملتل، تبليغتا  قانوينتا ، فاتل يعتبتر مجلتك التوزراا مكتان 
 عمل الوزير؟

متتتن المتفتتتق عليتتتل، أن المكتتتان الفعلتتتي لعمتتتل التتتوزير هتتتو التتتوزار ، ويالتتتتالي فتتت ن التبليتتتغ 
النسية للوزير أيوب حميد هتو التذي يتتم  فتي وزار  ال اقتة، أمتا يالنستية لمجلتك الصحيح ي

الوزراا، ف ن النص القانوني يقوم أن مقر مجلك الوزراا مخصص  جتماعا  المجلك 
المتتتاد  السادستتتة متتتن مرستتتوم تنظتتتيم أعمتتتام مجلتتتك التتتوزراا تتتتنص علتتتى أن فاألستتتبوعية  

والمعترول أن مجلتك التوزراا يجتمتع كتتل   اصالخت مقتتره فتي ينعقتد دوريتا   التوزراا مجلتك
يوم خميك من أيام األسبوع، وهكذا ف ن التبليغ القانوني للوزير في مجلك التوزراا يكتون 
فتتي اليتتوم التتذي يكتتون مجلتتك التتوزراا مجتمعتتا ، وأن يستتلَّم التتوزير أوراق التبليتتغ يشخصتتل 

ذا تعذَّر تبليغتل شخصتيا  ستواا   فتي التوزار  أو فتي مجلتك  ويوقل ع على محهر ا ستبم  واا
متتتن قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا   047التتتوزراا أو فتتتي منزلتتتل، فيجتتتري تبليغتتتل لصتتتقا دالماد 

 ل الجزا ية الجديد
تقتديم العترا ض إلتى  يترى يتأن متن الممكتنقتديم  اجتااد  وقد يكون من الجا ز ا ست ناك ي

  ل9دومة ويحيلاا إليلأحد أعهاا الحكر يك الوزراا الذي يم ل ل الحكومة وهو يرفعاا إلى 

                                                 
(1

 
 )

220ص 1992النارة القضائية -9/11/1990تمييز مونية تان  
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919ز ر صباب:   -11مجلو-في خاللة االجتهاد- كره ز  ، حسي  -11/1/1921بوا ة
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يكتون التبليتغ قانونيتا  إذا تتمَّ عبتر ر تيك مجلتك التوزراا  ،واستنادا  إلى هذا ا جتااد اليتتيم
 دون سواه 

ونخلتتص للقتتوم يتتأن تبليتتغ وزيتتر ال اقتتة أيتتوب حميتتد عبتتر مجلتتك التتوزراا هتتو تبليتتغ غيتتر 
زير أن يتمستا بتتي بن التو ويستت يع   قتانوني، ولتم يتراع  األصتوم المقترر  قانونتا  واجتاتادا  

الم تتوم أمتتام القهتتاا لستتماع إفادتتتل واقتتع هتتمن عتتن ل امتناعتت يكتتون ، وكتتذلا هتتذا التبليتتغ
  األصوم القانونية المقرر 

 
 في كيفية سماع إفادة الوزير أمام قضاة النيابة العامة -ج

نما ن أ لق عليل تسمية شااد ، واا  إن  لب سماع إفاد  وزير في قهية تتعلق بوزارتل، واا
هتتي فتتي الواقتتع عيتتار  عتتن تحقيتتق متتع التتوزير، لتنظتتر النيايتتة فيمتتا يعتتد، فيمتتا إذا كانتت  
تستتت يع أن تستتتخلص متتن أقتتوام التتوزير متتا يفيتتد هتتلوعل فتتي القهتتية المتعلقتتة بوزارتتتل  
ن تل َّفت  تستميتاا بتستمية  ولذلا ف ن هذه الشااد  هي جزا متن التحقيتق فتي القهتية، واا

 دعو  ألخذ إفاد  أو شااد  
فتتالوزير ياعتيتتاره جتتزاا  متتن الستتل ة السياستتية فتتي الدولتتة، هتتو محتتف أنظتتار جميتتع أفتتراد 
الشتعب وستتل اتل، وخاصتة  وستتا ل اإعتبم، التتتي أختتذ  تحيتا حتتوم هتذه التتدعو  نستتيجا  

 كبيرا  من التحليب  والتنظيرا  
ذا كانت  العدالتتة توجتب أن يتتدلي كتتل شتخص يشتتاادتل متتن أجتل جتتبا الحقيقتتة، إ  أ ن واا

ا عتيارا  المتعلقة يشخص الوزير وحركة الرأي العام، وحفاظا  علتى ستمعتل، يكتون متن 
ويعيتتتدا  عتتتن األهتتتواا    األولتتتى أن يتتتتم ستتتماع هتتتذه الشتتتااد  ختتتارج أستتتوار قصتتتر العتتتدم

 اإعبمية 
وفتتتي حتتتام أصتتترَّ القهتتتاا علتتتى ستتتماع التتتوزير أيتتتوب حميل تتتد، ف نتتتل إذا رأى أن متتتن شتتتأن 

لعامة أن يحصل مساك يكرامتل وسمعتل، ف ن ب مكانل ا متناع عن حهوره إلى النياية ا
أصتتتتوم  92اإد ا يشتتتاادتل، و  يستتتت يع القهتتتاا إجيتتتاره علتتتى الحهتتتور وفقتتتا  للمتتتاد د

جزا يةل، ذلا أن إجرااا  إحهار الشاهد مكرها  إلى القهاا، إنما هي إجرااا  ي يل قاا 
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العامتتة، التتذين يحتتق  لاتتم ستتماع الشتتاود  قهتتا  التحقيتتق وقهتتا  الحكتتم، أمتتا قهتتا  النيايتتة
متن قتانون أصتوم المحاكمتا  الجزا يتة، إ   47دون تحليفام اليمتين القانونيتة وفقتا  للمتاد 

أناتتتم   يستتتت يعون إجيتتتار الشتتتاهد علتتتى الم تتتوم أمتتتامام لتتتإلد ا يشتتتاادتل ختتتارج ن تتتاق 
 ،ا  لصريح متواد القتانون ،  فاإجرااا  اإكراهية لإلد ا يالشااد  وفقل0دالجريمة المشاود 

أني تت  يصتتور  حصتترية يقهتتا  التحقيتتق وقهتتا  الحكتتم، ولتتم يجتتز القتتانون لقهتتا  النيايتتة 
العامة إكراه الشاهد على اإد ا يشاادتل  لذلا ف ذا كان  دعو  الوزير أيتوب حميتد هتي 

امتة دعو  للشااد ، ف نل يستت يع عتدم ا ستتجاية لاتذه التدعو  دون أن تستت يع النيايتة الع
 إجياره على الحهور 

وأيها  واست رادا  ف ن صفة الوزير النيابية، تمنع على القها  دعوتل لإلد ا يشاادتل إ  
  ب، ألنل يتمتع يالحصانة النيابيةيعد الحصوم على اإذن المسبق من مجلك النوا

 
 
 في خروج التحقيق مع الوزير في هذه القضية عن اختصاص القضاء العدلي.-د

م كانت  التدعو  لستماع اإفتاد  صتحيحة، وأراد التوزير أيتوب حميل تد اإد ا ب فادتتل في حا
ف ننا نقوم يأن سماع إفتاد  التوزير فتي هتذه القهتية للنظتر فيمتا إذا كتان لتل عبقتة يأزمتة 
البنزين، ف ن هذه القهتية تخترج عتن اختصتاص القهتاا العتدلي، لتتدخل فتي اختصتاص 

 والوزراا  المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا
وهذه القهية شبياة في أحد أوجااا يقهية الوزير السنيور  في ملف محرقة برج حمتود، 
والتي اعتبرها القهاا من القهايا المرتي ة يماتام التوزير  وفتي هتذه القهتية فت ن مستألة 
عدم ت بيق قرار مجلك الوزراا المتعلق بتخفيض سعر صحيفة البنزين، هو من األمور 

يا  الوزير الوظيفة، ويالتالي تخرج عن اختصاص القهاا العتادي لتكتون المترد ة بواج
متتتن اختصتتتاص المجلتتتك األعلتتتى لمحاكمتتتة الرؤستتتاا والتتتوزراا  و  يكتتتون للنيايتتتة العامتتتة 

 التمييزية أو المالية أي دور  في التحقيق فياا 

                                                 
(1

 
) 

191بنو 119ص 1998مجو-مبادئ المحاكماي الجزائية-ناجع أ ضاً: د. علي جعفر
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ر أنتل ستقرل  جميع ا جتاادا  القها ية الصادر  في قهتايا محاكمتة وزراا علتى اعتيتاا
يخرج عن اختصاص القهاا العادي مسألة النظر في القهتايا المتعلقتة بت خبم التوزراا 

متن  71ن المتاد  إ بواجياتام الوظيفية، حيث نقترأ فتي جميتع هتذه األحكتام العيتار  التاليتة:
الدستور يالصيغة التي ورد  فياتا ميتز  بتين المستؤولية المترتيتة علتى التوزير متن جتراا 

تتتتل كتتتوزير ودتتتين الجتتترا م العاديتتتة التتتتي يقترفاتتتا ولتتتو اقترفاتتتا فتتتي معتتترض اإختتتبم بواجيا
ممارستل ماامل الوزارية او في مناسبتاا، وجعل  صبحية محاكمتل عن النوع األوم من 

   األفعام معقود  للمجلك األعلى
 
 يق في هذه القضيةتحفظ التحق  النيابة العامة-2

قتتترارا  يحفتتتظ ملتتتف  ة التمييزيتتتة يا نتتتتداب يتتتة العامتتتاصتتتدر  النا 9112شتتتياا  4بتتتتاريخ 
التحقيق الذي جرى ياشرال النياية العامة التمييزية في موهوع عدم التقيتد يقترار مجلتك 
الوزراا، والقاهي بخفض سعر صفيحة البنزين  وعز  قرار حفظ الملف الى عدم كفاية 

  ا دلة على توافر العناصر الجرمية 
ورد الى النا تب العتام لتدى محكمتة التمييتز  9114/ 2/ 90تاريخ أنل بوجاا في القرار: "

/ 91من جانب وزير العدم دالسابقل نسخة عن محهر جلسة مجلك الوزراا في تاريخ 
المتعلتق بخفتض رستم ا ستتابا التداخلي علتى  00الذي يتهمن القرار رقتم  9114/ 2

هتتة يموجتتب القتتانون متاد  البنتتزين يمتتا يتتوازي قيمتتة الهتتريية علتتى القيمتتة المهتتافة المفرو 
يحيتتث   يتجتتاوز ستتعر الصتتفيحة الواحتتد  متتن البنتتزين  04/09/9110تتتاريخ  279رقتتم 
 90/2/9114تتاريخ  09401الف ليتر  حتدا  اقصتى وصتور  عتن المرستوم رقتم  92مبلغ 

ستتتتابا التتتداخلي عتتتن متتتاد  المتعلتتتق يانايتتتة المجلتتتك ا علتتتى للجمتتتارا بتعتتتديل رستتتم ا 
النيايتتتة العامتتتة التمييزيتتتة نتيجتتتة م اليتتتة دولتتتة ر تتتيك مجلتتتك اودع هتتتذا الملتتتف   البنتتتزين

التتوزراا فتتي حينتتل فتتي وستتا ل ا عتتبم النيايتتة العامتتة التحقيتتق يموهتتوع استتياب التتتأخير 
خمستتة ايتتام فتتي وهتتع قتترار الخفتتض موهتتع التنفيتتذ واتختتاذ ا جتترااا  القانونيتتة البزمتتة 
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هتتتذا التتتى ا هتتتراب يستتتبب  نظتتترا  التتتى تشتتتنجا  موقتتتف ا تحتتتاد العمتتتالي العتتتام ودعوتتتتل
  التأخير في خفض سعر البنزين

وتبين انل ورد  في ا ناا اجرااا  التحقيق معلوما  الى النياية العامة التمييزية تفيد أن 
صفقة ما حصل  بتين مستشتاري التوزير الستابق لل اقتة والميتاه ماجتد قست ن ين ورودي 

ة  انية، وتم ا تفاق علتى يارودي من جاة ور يك تجمع اصحاب شركا  النفف من جا
فتتي مقابتتل دفتتع عمولتتة قتتدرها  9114/ 2/ 90تأجيتتل توقيتتع خفتتض التستتعير  حتتتى تتتاريخ 

 ب م تتة التتف دو ر اميركتتي لكتتي يتتتم تصتتريف المختتزون الموجتتود فتتي ا ستتواق ويالتتتالي 
لتفتتادي الخستتار  التتتي كانتت  ستتتتعرض لاتتا شتتركا  التتنفف فتتي حتتام  بتتق الخفتتض فتتور 

 الوزراا  صدور قرار مجلك 
وتبين من افاد  جومانا الخوند ر يسة دا ر  المحاسية في المديرية العامة للنفف والمسؤولة 

القاهتتي خفتتض ستتعر صتتفيحة  عتتن وهتتع جتتداوم ا ستتعار تنفيتتذا  لقتترار مجلتتك التتوزراا 
، ا  ان 99/2/9114فتتي  البنتتزين اناتتا انتاتت  متتن وهتتع الجتتداوم لكتتل مشتتتقا  التتنفف 

ه فتتي حينتتل لتتم يوقتتع الكتتتاب التتذي كتتان يقتهتتي توجياتتل التتى المجلتتك وزيتتر ال اقتتة والميتتا
التتتداخلي يموجتتتب نستتتب محتتتدد   ا علتتتى للجمتتتارا لل لتتتب اليتتتل خفتتتض رستتتم ا ستتتتابا 

وللمرستتتتتتتتتتتتتتوم  91/2/9114تتتتتتتتتتتتتتتاريخ  00تنفيتتتتتتتتتتتتتتذا لقتتتتتتتتتتتتتترار مجلتتتتتتتتتتتتتتك التتتتتتتتتتتتتتوزراا رقتتتتتتتتتتتتتتم 
ياعتيتتار انتتل كتتان موجتتودا فتتي الجنتتوب  90/2/9114ا  بتتتاريخ  09401/9114 رقتتم 

   94/2/9114بب الع لة الرسمية في سبب ا نتخايا  البلدية ويسي
التى  90/2/9114ارستل  وزار  ال اقتة والميتاه هتذا الكتتاب فتي تتاريخ  وتبين انل يالفعل 

المجلتك ا علتى للجمتتارا التذي اصتتدر قترارا بتعتديل تعرفتتة الرستوم الجمركيتتة فتي التتتاريخ 
قتتتتة والميتتتتاه قتتتتراره لتحديتتتتد ستتتتعر مبيتتتتع نفستتتتل، وفتتتتي متتتتا يعتتتتد اصتتتتدر التتتتوزير الستتتتابق لل ا

وذلتتتتا فتتتتتي  فعليتتتتا   المحروقتتتتا  التتتتذي علتتتتى اساستتتتل اصتتتتيح قتتتترار مجلتتتتك التتتتوزراا نافتتتتذا  
90/2/9114  

وفتتي هتتتوا التحقيقتتتا  ا وليتتتة المجتتترا  متتن النيايتتتة العامتتتة التمييزيتتتة وافتتتادا  ا شتتتخاص 
أن اتفاقتتا   لتتم يتبتتينالمستتتمع التتيام والمستتتندا  المبتترز  فتتي الملتتف وا دلتتة المحققتتة كافتتة، 
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ودتتين شتتتركا  توزيتتتع البنتتتزين متتتن أجتتتل تتتتأخير المستتتؤولين عتتتن تنفيتتتذ القتتترار حصتتل بتتتين 
كمتا تبتين متن   باذا الخصوص غيتر  ابت  معلوما   فيكون يالتالي ما ورد من ، تنفيذه

مهتتتمون تقريتتتر التتتوزيرين الستتتايقين ايتتتوب حميتتتد وفتتتؤاد الستتتنيور  وافتتتاد  ر تتتيك المجلتتتك 
التمييزيتة ان التتأخير فتي  ا واعها ل الذين استمع  اليام النياية العامة للجمار  ا على 

اقتترار جتتداوم ا ستتعار تنفيتتذا لقتترار مجلتتك التتوزراا نتتاتج متتن تتتأخر وزيتتر ال اقتتة والميتتاه 
القيام يا جرااا  ا دارية البزمة للتنفيذ فور صدور القرار المذكور لوجوده في الجنتوب 

لتتم يتتتوافر التتدليل ف، 94/2/9114ويستبب الع لتتة الرستتمية فتي يستبب ا نتخايتتا  البلديتتة 
ن العناصر الجرمية  فعام صترل النفتوذ واستت مار أ علىالكافي للنياية العامة التمييزية 

وافر  في هذا الملتف الوظيفة واساا  استعمام السل ة والرشو  او ا شتراا والتدخل باا مت
  ويقتهي حفظل

 
 صالحية القضاء العدلي رد الدعوى عن الوزير لعدم

التأخير في اتمام ا جرااا  ا دارية البزمتة لوهتع قترار مجلتك التوزراا  يالنسية لقهية
موهتتتتع التنفيتتتتذ فتتتتان هتتتتذا ا متتتتر يتتتتدخل هتتتتمن ممارستتتتة وزيتتتتر ال اقتتتتة والميتتتتاه لواجياتتتتتل 

حكتتام المنصتتوص علياتتا فتتي لف الدستتتورية ويخهتتع لمراقيتتة مجلتتك التتوزراا والنتتواب وفقتتا  
مر النظر فيل عن اختصاص القهاا العدلي في حام  بوتتل متا أور ويخرج يالتالي الدست

غيتر   دام لم يتوافر الدليل على ان تصرل وزير ال اقة والمياه لاتذه الجاتة يشتكل عمتب  
   مشروع معاقب عليل جزا يا  

 
 النفطية االختالسات في ملف  المشتقاتقضية ثانيًا: 
أ يتر  أمتام النيايتة العامتة التمييزيتة قهتية  البنتزين،إلى قهتية عتدم خفتض ستعر  إهافة  

ا  وقتتتيض عمتتتو   غيتتتر قانونيتتتة, مناقصتتتو هتتتدار أمتتتوام عامتتتة وصتتترل نفتتتوذ ورشتتتو , إ 
مشتتاريع تلتتتزيم وتعاتتدا  عا تتتد  التتتى وزار  ال اقتتة ويتتتايرادا  منشتتتآ  التتنفف فتتتي مصتتتفا  و 

ير ال اقتتة ستشتتاران ستتايقان لتتوز مولوحتتق فياتتا عتتدد متتن األشتتخاص متتن بيتتنام ،  تترابلك
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ل متتتتدير مكتيتتتتو وزير التتتتوالميتتتتاه ماجتتتتد قستتتت ن ين ورودي يتتتتارودي, وموظتتتتف فتتتتي مكتتتتتب 
دين متتن وزيتتر ال اقتتة والميتتاه، إ  أن أحتتدا      ل0دوعختترين ورغتتم توقيتتف المستشتتارين المقتترَّ

أو الرقابيتة عتن أعمتام في مجلك النواب و  في القهاا، أ ار مسؤولية الوزير السياستية 
  و  تتتزام هتتذه القهتتية حتتتى تاريختتل عالقتتة  عين لستتل تل والمقتترَّدين منتتلالخاهتتالمتتوظفين 

 أمام النياية العامة 
هفو  بنتيجتة المعلومتا  المتتوافر   ل تول ني و المحامي العام المالي   ي التقرير الذي أعدَّ

فتتتي ملتتف المحروقتتتا  المستتتورد  لمصتتتلحة مؤسستتتة  أجراهتتاالتتتتي  األوليتتةمتتن التحقيقتتتا  
مبحقتام    أنمصادر قها ية  أفاد  إهافياشخصا  09اقترو مبحقة  ،كارداا لبنان

موظفتون  أوموظفتون ستايقون  إمتا أناتم، ياعتيتار إذنالحصتوم علتى  ليتا   إلتىتحتاج 
 علتتى المتامتتينإدعتتى النا تتب العتتام المتتالي ويعتتد انتاتتاا التحقيقتتا ، فتتي مؤسستتة خاصتتة  

ل متتتع كتتتل متتتن يظاتتتره التح قيتتتق متتتن متتتوظفي وزار  ال اقتتتة علتتتى بجتتترا م ا شتتتتراا والتتتتدخل
التماك المام للقيام يعمل منال  للوظيفة، وعلى اختتبك المتام العتام بوستا ل ترمتي إلتى 
عتتدم اكتشتتال ا ختتتبك، وعلتتى تبديتتد األمتتوام العامتتة الموكتتل إلتتيام أمتتر إدارتاتتا مراعتتا  

ة، وعلتتى لفريتتق علتتى فريتتق عختتر ممتتا ألحتتق هتتررا  يالمتتام العتتام وجليتتا للمنفعتتة الشخصتتي
التماك أجر غير واجب يقصد إنالة يعض األشخاص مقاو   ومشاريع  وجتاا اإدعتاا 

متتتتن  927و 909، 902، 204، 202، 229/201، 222، 229، 220ستتتتندا  للمتتتتواد 
   ل9دقانون العقويا  وتصل عقودتاا القصوى إلى األشغام الشاقة الموقتة

 
 نفطيةقضية ضم تعويضات مدير عام المنشآت الثالثًا: 

المتتدير العتتام لمنشتتآ  التتنفف أ يتر  أيهتتا  قهتتية هتتم ختدما   إهتافة  إلتتى هتتذه القهتتية،
وقد استدعي في هذا الملف الوزير أيوب حميل تد والتوزير السابق اس فان الدوياي  الوزير 

 دمحم عبد الحميد بيهون 
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 )

  ما  ليه م  أعواد 1008حز ران  19ناجع جر وة المستقبل تان  
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 )

 1008تموز  3جر وة السفير تان  
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 الدوياي وسا ر الموظفين حتوم بتد   استفاراس فان تمحور  موهوعا  التحقيق مع 
   موظفين على نفقل الدولة وهم خدما  دوياي يعد عودتل الى مديرية المنشأ 

متتا ورد فتتي كتتتاب المعلومتتا  فتتي قهتتية هتتم التعويهتتا ، دار التستتاؤم التتر يك حتتوم 
عقاب تعيينل وزيرا  وتركل مركزه في المديرية أ نل في ألذي فتح التحقيق في هو ل ومفاده ا

ليتتون ليتر  تعويهتتا  خدمتتة  وعنتتد تبتتديل الحكومتتة العامتة لمنشتتآ  التتنفف، تقاهتتى م تتة م
المحامي  لب  فواعادتل الى مركزه في المديرية جرى هم خدماتل من دون اعاد  المام، 

  ل0دالتعويض ابراز مستندا  تفيد يهم خدمة موظفين من دون احتساب العام التمييزي،
 

، 90/01/9114 تتاريخفبإ  أن هذه القهية أقفل  لعدم حصوم الواقعة المنشتأ  للجترم  
أصدر النا ب العام التمييزي قرارا  يحفظ التحقيق مع المدير العام لمنشآ  النفف اس فان 

تبتين متتن مجمتل التحقيقتا  والمستتندا  الموجتود  فتتي  حيتثين عخترين  مستؤولالتدوياي و 
الملتتتف أن المتتتدير العتتتام التتتدوياي لتتتم يقتتتيض تعويهتتتا  ناايتتتة الخدمتتتة بتتتدون وجتتتل حتتتق 

صرل النظر عتن متدى قانونيتة قترار وزيتر ال اقتة والميتاه لجاتة الموافقتة علتى شرعي، وي
هم خدما  المدير العام وتوجب ميالغ كتعويض نااية خدمة لل نتيجة هتذا القترار، فت ن 
هذا القرار لم ينفذ و  يجوز يالتالي إجراا المبحقة في حق المدير العام في شأن فعل  لم 

فر أي أدلة على حصوم أعمام أد  إلى صرل أموام شركة يرتكب يعد  كما أنل لم تتوا
منشتتتتآ  التتتتنفف ي ريقتتتتة غيتتتتر مشتتتتروعة تنفيتتتتذا  ألعمتتتتام لمصتتتتلحة المتتتتدير العتتتتام وأشتتتتقا ل 

 الخاصة أو لتلزيم أشغام يميالغ واهية أو لسداد نفقا  وهمية  
 وفي م لق األحوام ف ن األجاتز  المختصتة إدار  منشتآ  التنفف فتي  ترابلك تعمتل وفقتا  
لفصوم المعموم باا في التجار  والصناعة وتخهع لرقاية ديوان المحاسية المؤخر  وفقا  

، فيعتتتتود يالتتتتتالي لتتتتديوان المحاستتتتية إجتتتتراا المراقيتتتتة 79/77ألحكتتتتام المرستتتتوم ا شتتتتتراعي 
المتتؤخر  علتتى عمليتتا  صتترل أمتتوام منشتتآ  التتنفف فتتي  تترابلك وفقتتا  لفصتتوم القانونيتتة 

لمذكور ب يبغ النياية العامتة التمييزيتة فتي حتام تبتين لتل حصتوم ويقوم ديوان المحاسية ا
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أفعتتام غيتتر مشتتتروعة يعاقتتب علياتتا القتتتانون الجزا تتي إجتتراا المقتهتتتى، وهتتذا األمتتر لتتتم 
  ل0ديحصل في القهية الحاهر  لتاريخل

 

 
 الفقرة الرابعة:

 الفقه المؤيد لعدم صالحية المحاكم العدلية بمحاكمة الوزراء
في نااية القسم السابق، اآلراا الفقاية المؤيد   ختصاص القهاا  يعد أن عرهنا

العدلي يمحاكمة الوزراا، ف ننا نعرض في هذا القسم، لبتجاه المخالف والقا ل يأنل وفقا  
أحكام الدستور اللبناني، ف نل   صبحية للقهاا العدلي يمحاكمة الوزراا   قرااتلل

عام دون ارتياا  يقهية،  مَّ ياآلراا الوارد  ل وسنعرض لاذه اآلراا التي ورد  يشك
 على اجتاادا  المحاكم  ا   تعليقك
 

 اآلراء الفهية العامة غير المرتبطة بقضية معينة أواًل:
قواعد األصوم في تفسير النص القانوني، أنل   يجوز تفسير كلمة  من: أحمد زين

ذا كان ا ست ناك يالمعاجم  يمعزم  عن النص، أو اإ ار العام الذي ورد  فيل، واا
اللغوية مفيدا  في يعض األحيان، إ  أنل في ما خصَّ تفسير القانون فقد يؤدي التفسير 
اللغوي إلى عكك ما قصده المشترع، لذلا كان ا عتماد على روو النص واليحث عن 

ذا عدنا لنص الماد و  قصد المشترع هو المناج الغالب في التفسير  من الدستور  71اا
ي تنص على أن لمجلك النواب أن يتام ر يك مجلك الوزراا والوزراا    فعيار  الت

"لمجلك النواب" الوارد  في هذه الماد    يقصد مناا إع اا مجلك النواب حقا  غير 
حصري، أي ان يكون لل كما لغيره الحق يا تاام  ويتأكد ذلا من كون المشترع اعتمد 

وصية التي تسبق كلمة مجلك النواب في مواد  صيغة البم التوكيدية يمعنى الخص
جاا  لتأكيد حصرية استعمام الحق من دون مشاركة أحد، وقد ورد  هذه  ،ك ير 
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من جاة  انية على أن ممارسة هذا الحق  هذه البم دم  ت، كما ل0دالصيغة في مواد  عديد 
رد في الدستور لتأكيد ييقى خيارا  لصاحيل ولكنل غير ملزم  يل  لذا كان حرل "البم" الوا

حصرية استعمام الحق الذي   يرتب عدم استعمالل أي مسؤولية على صاحيل في حام 
من الدستور التي جاا فياا  71عدم اإقدام عليل  واستنادا  لذلا تمكن قراا  الماد 

لمجلك النواب أن يتام    يأناا تعني يأن حق ا تاام هو حق حصري للمجلك النيابي، 
من الدستور   تحتمل أي تفسير يتعدى التسليم يحق مجلك النواب  71اد وأن الم

الحصري في اتاام ر يك الوزراا والوزراا، وممارسة هذا الحق أو عدم ممارستل تعود 
إلى المجلك فقف، الذي عليل أن يتحمل مسؤوليتل في هذا المجام، ليقرر ما يجب أن 

د من يمكن أن يسيقل إلى ممارسة هذا يتخذه من دون أن يتأ ر في ذلا يالقوم بوجو 
   ل9دالحق

 
 من الدستور، وفياا ان الوزراا "يتحملون اجماليا   00الماد   يالعود  إلى :نقوال فتوش

تجاه مجلك النواب تيعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تيعة افعالام 
افعالل اجماليا وافراديا  وتقوم ان الوزير مسؤوم عن صريحة جدا  فاذه الماد  الشخصية"  

قا عة على ان صبحية محاكمة الوزير هي ل قرينة يشكل   ما  وهذا امام مجلك النواب"
لكل أن نستدم  على ذلا أيها  من مام المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا  و أ

ف ة من موظفي الدولة هي ة مختصة يحاكمون اماماا: فرجام الجيش يحاكمون امام 
، فمن ياب أولى تام وللعمام مجلك العمل التحكيميكمة العسكرية، القها  لام هي المح

  ل2د أن يوكل الدستور محاكمة الوزراا أمام هي ة خاصة هي المجلك األعلى
فالصبحية الممنوحة للمجلك األعلى لمحاكمة ر يك الوزراا والوزراا هي صبحية 

الجرا م المتعلقة ي الخيانة العظمى و حصرية وليس  ممكنة، ويجب العمل باا في حالت
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  هي: ،  كلها تفيو معنى حصر االختصاصم  مواد الوستون استعمل الماترا الوستوني حرف الالم في كثيرل  

 : لمجلس النواب  مجلس الوزناء حق اقتراح القواني ....11المادة 

 :للمجلس أن  ضع نمامه الواخلي.83المادة 
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ياإخبم بواجيا  الوظيفة، وعليل ف ن حق اتاام هؤ ا يعود لمجلك النواب، إذ أنل   
يمكن أن نؤكد من جاة على صبحية المجلك األعلى يالمحاكمة، وننفي في الوق  

  ل0دعينل صبحية مجلك النواب في ا تاام
 

جرا م العادية التي يرتكباا الوزراا هي من ن الأ  خبل على  :عازوري أكرم 
اختصاص القهاا العادي ف ذا أقدم الوزير على سحب شيا من دون رصيد أو قتل 
إنسانا عخر ف ن ا ختصاص هو للقهاا العادي، ولكن إذا ن سب  إليل جريمة في سياق 
ن ممارسة عملل الوزاري أي جريمة   يست يع أن يرتكباا إ  من كان وزيرا  ف 

اإختصاص هو حتما  للمجلك النيابي ومعيار التمييز يسيف ف ذا كان  الجريمة 
 رتكاباا فاو كأي شخص عادي يحاكم  المنسوية لإلنسان   تقتهي ان يكون وزيرا  

امام القهاا العدلي، أما إذا كان  الجريمة تفترض  رتكاباا ان يتمتع الشخص يصفة 
ل على من ليك وزيرا  أن يرتكباا فاي من الوزير ويسل ة دستورية يحيث يستحي

  ل9داختصاص المجلك النيابي
 

 برصوميانوزير بمحاكمة الالرافض لصالحية القضاء العدلي  الرأيثانيًا:
يعلن فيل اختصاص القهاا العدلي يعد صدور قرار محكمة التمييز  أكرم عازوري:

م وكيمحاكمة الوزراا،  كر   إلى المجلك النيابي، ذيم ،برصوميانيل الوزير شاهي تقدَّ
أن الصبحية الممنوحة :" اياورد ف ،ل2دبوهع هذا المجلك يده على ملف النفف ا  م الي

للمجلك األعلى لمحاكمة ر يك الوزراا والوزراا هي صبحية حصرية وليس  ممكنة 
والجرا م المتعلقة ياإخبم بواجيا   ىويجب العمل باا في حالتي الخيانة العظم

، ويالتالي ف ن حق اتاام هؤ ا يعود لمجلك النواب، إذ أنل   يمكن أن نؤكد الوظيفة
من جاة على صبحية المجلك األعلى للمحاكمة وننفي في الوق  عينل صبحية 
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مجلك النواب في ا تاام، خصوصا  وأنل   يمكن للنياية العامة العادية اإدعاا أمام 
ا يةل بل إن هذا الحق يعود لمجلك النواب المجلك األعلى دوهو هي ة قها ية است ن

نل محكمة  ويقوم بوظيفة النا ب العام لدى هذا المجلك قاض  من أعلى الرتب تعيَّ  
التمييز بجميع غرفاا  ولذا   يمكن األخذ بنظرية محكمة التمييز في هذه القهية التي 

الجماورية  تسيغ صفة الصبحية الحصرية على صبحية مجلك النواب في اتاام ر يك
وصفة الصبحية الممكنة على صبحية المجلك نفسل في مبحقة ر يك الوزراا 

ما يؤكد صراحة وهذا والوزراا  رتكابام الخيانة العظمى أو إخبلام بواجيا  الوظيفة  
أن صبحية المجلك النيابي في مبحقة الوزراا هي صبحية حصرية نافية لغيرها 

ناا منب قة عن نص  دستوري، ومن حق المجلك النيابي تاليا  أن وتتعلق يالنظام العام كو 
  برصوميانينظر في قهية الوزير السابق 

الدستور اللبناني لم يردف حق المجلك النيابي في اتاام الوزراا وفي إحالتام على ف
المجلك األعلى لمحاكمتام يمالة قانونية، ف الما أن الدعوى العامة لم تسقف يعد 

من، فللمجلك النيابي أن يهع يده على القهية في أي وق   من األوقا  يمرور الز 
يموجب المبدأ الجزا ي القا ل ياستنسابية حق المبحقة  لذلا   يمكن التسليم مع 
محكمة التمييز يأن حق المجلك النيابي في ا تاام يسقف إذا لم ييادر إلى ممارستل قبل 

     القهاا العادي 
من  71و 01ة بين نصيل  المادتيننتعليل محكمة التمييز لجاة المقار  وأما يالنسية إلى

الدستور، وما خل صْ  إليل من اعتيار أن القهاا العادي هو صاحب الحق والصبحية 
والصفة لمياشر  الدعوى العامة ومتايعتاا ليك فقف يالنسية لجرا م الوزراا العادية، بل 

من الدستور في حام لم يستعمل المجلك  71اد أيها  يالنسية للجرا م المحدد  في الم
تعليل   يتوافق مع نية المشترع الذي أراد أن يحصر لنيابي ياألفهلية صبحيتل  فاذا ا

حق تحريا الدعوى العامة هد ر يك الوزراا والوزراا يمجلك النواب في حالتي الخيانة 
ياإخبم بواجيا  الوظيفة  العظمى وارتكاب األفعام الداخلة همن ف ة الجرا م المتعلقة 

كما  71عيناا في نص الماد  01كما أنل لو أراد الدستور إعاد  استعمام عيارا  الماد 
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علل  محكمة التمييز في قرارها، لكان فام من ذلا أن المشترع أراد أيها  أن يحصر 
 صبحية اتاام ر يك الوزراا والوزراا يالمجلك النيابي ليك فقف في حالتي الخيانة

 العظمى واإخبم يالواجيا  الوظيفية بل أيها   رتكابام الجرا م العادية 
  

إمكانية النظر في الجرا م المنصوص علياا في  منح  يمكن للمشترع أن يأحمد زين: 
من الدستور إلى قهااين في وق  واحد، لم يحصل أن دستورا  أو قانونا   71الماد  

فياا من قهااين في وق  واحد، خصوصا  إذا ما أخهع حالة معينة إمكانية النظر 
كان القهاا ال اني قهااا  إست نا يا ، ألن مجرد أن يكون للقهاا اإست نا ي صبحية 
في محاكمة تلا الحالة، يسقف حكما  حق القهاا العادي في وهع يده على م ل هذه 

 ناا إ  لمصلحة ويالتالي   يجوز تفسير النص القانوني في حام وجود إست ،المحاكمة
  ل0داإست ناا

 
لة جاا  كتعليق  على قرار محكمة التمييز في قهية دريد بشراوي:  في دراسة لل م وَّ
حرم من  برصوميان، ابتدأها يعد التمايد، يالقوم يأن الوزير برصوميانالوزير شاهي 

م من الدستور، ولوحق جزا يا  أما 71الحصانة الخاصة المنصوص علياا في الماد  
القهاا العدلي كأي موا ن  عادي، وعلى الرغم من هذا، رحَّب الموا ن اللبناني 

ولى في لبنان التي ه هي المر  األذياإجرااا  الجنا ية التي نفَّذتاا العدالة اللبنانية ألن ه
يتم  فياا، وعلى غير المعتاد مبحقة وزير مسؤوم عن فعل  جرمي ارتكيل خبم قيامل 

رية، ذلا أن من السا د أن رجام السياسة في لبنان من رؤساا ووزراا   بوظا فل الوزا
ورأى أنل عندما يح   يمكن مبحقتام على اعتيارهم فوق القانون وأقوى من العدالة  

يالسبب المتعلق يعدم صبحية القهاا العدلي للنظر يالجرا م المنسوية لوزير  المحكمة 
كمة التمييز م و   لوظيفتل، ويعد أن ناقش  مح سابق، والناتجة مياشر   عن ممارستل

اعتيارها خبفا  لقراري قاهي التحقيق  األوم والاي ة ا تاامية، أن الجرا م لاذا السبب و 
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تدخل في ياب اإخبم يالواجيا  المترتية على  برصوميانالمنسوية للوزير السابق 
قرر  خبفا  لبجتااد الفرنسي، ، مياشر  لممارستل لوظيفتل كوزيرالوزير، أي أناا نتيجة 

رغم أن المسؤولية   ل0دصبحية القهاا العدلي لمبحقة ومحاكمة الوزير المذكورإعبن 
من الدستور،  71التي نص  علياا الماد   ر يك مجلك الوزراا والوزرااالجزا ية ل

من الدستور الفرنسي الصادر في  09منقولة عن الفقر  ال انية من الماد  
 01، الذي يتبين من خبلل أنل خبفا  لما هو منصوص عليل في الماد 00/7/0072

في شأن مسؤولية ر يك الجماورية،   يمكن للمجلك النيابي اتاام ر يك الوزراا 
والوزراا إ  في حالتي الخيانة واإخبم يالواجيا  المترتية عليام كوزراا  وأما يالنسية 

ن اق الماام الوزارية، والتي   تم   يصلة  إلى اإخبم للجرا م العادية المرتكية خارج 
يالواجيا  المترتية على الوزراا أو الخيانة العظمى، فتعود صبحية مبحقتاا جزا يا  

 ومحاكمة فاعلياا والمساهمين في ارتكاباا إلى القهاا العدلي  
اورية الجزا ية من خبم المقارنة بين مسؤولية ر يك الجموالفرق الذي يمكن إظااره 

ومسؤولية الوزراا، هو أن األوم   يمكن مبحقتل عن كل الجرا م التي يرتكباا عادية  
ستل لوظيفتل إ  عمب  ياتاام مجلك النواب  وأما الوزراا فب ر مامكان  أو ناتجة عن 

يتم  اتاامام على يد مجلك النواب إ  في حالتي الخيانة العظمى واإخبم يالواجيا  
، وعليل يظار جليا  أنل لتحديد الاي ة الصالحة لمترتية عليام خبم قيامام بوظا فاما

لمبحقة الوزراا جزا يا  والقهاا الصالح لمحاكمتام يقتهي عمب  يالنصوص المذكور  
أعبه التمييز بين اإفعام الجرمية الناتجة عن اإخبم يالواجيا  المترتية عليام لدى 

واألفعام الجرمية العادية على أن نحدد مسيقا   بيعة الفعل الجرمي قيامام بوظا فام، 
  ل9دالمتعلق ياإخبم يالواجيا  المترتية على الوزراا

ويظار جليا  من حي يا  الحكم، أن محكمة التمييز اعتمد  معيار التفرقة بين األفعام 
بوظا فام، واألفعام  الجرمية الناتجة عن اإخبم يالواجيا  المترتية عليام لدى قيامام
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الجرمية العادية، على كون الفعل المجرَّم منصوص عليل في قانون العقويا   ويرى 
يشراوي أن هذا المعيار   يمكن ا رتكاز عليل وحده لتحديد  بيعة الفعل الجرمي 
الداخل همن ف ة الجرا م المخلة بواجيا  الوظيفة الوزارية، ويستند يشراوي إلى ما 

ل  إ ليل المحاكم الفرنسية وخصوصا  محكمة النقض التي ميَّز  بين الفعل الجرمي توصَّ
الذي يدخل مياشر   في ن اق ماام الوزير أو وظا فل والفعل المرتكب في معرض قيامل 
باذه الوظا ف، أي الفعل غير المرتيف مياشر   يماام الوزير وصبحياتل المنصوص 

، إ  في حام ارتكابام محكمة العدم للجماوريةعلياا قانونا   وهي   تقر  صبحية 
أو بواجياتام الوزارية، والتي تسمى الجرا م التي هي على صلة مياشر  بوظا فام الوزارية 

ويالعود  لففعام   ل0ديالجرا م الناتجة عن إخبم الوزراا بواجيا  الوظيفة المترتية عليام
، فيرى د  دريد يشراوي يأنل لم يكن صوميانبر الجرمية التي ات ا م يارتكاباا الوزير شاهي 

من الممكن للوزير المسؤوم أن يقترل هذه األفعام إ  عبر قيامل يماام وظا فل 
الوزارية، إذ أن هذه الجرا م هي على صلة مياشر  مع تنفيذ وظا ف الوزير، ويجب تاليا  

التي تملياا عليل  واجيا لاعتيارها كنتا ج سلبية احتيالية جزا ية لسلوكل ومخالفة  ل
وظا فل، مما يوجب مبحقتاا جزا يا  ومعاقبتاا وفقا  لقانون العقويا   ومن هنا يمكن 
القوم أن قانون العقويا  اللبناني يأخذ بنتيجة الفعل الجرمي المرتكب للتمكن من وصفل 

يا  أو عدم وصفل يأنل على صلة مياشر  يالوظيفة، وهذه النتيجة هي اإخبم بواج
ظيفة الوزارية في قهيتنا  فكلما أدى الفعل المرتكب إلى اإخبم يالواجيا  الوزارية الو 

يا  اعتياره كفعل  جرمي مرتكب خبم قيام ليكون على عبقة مياشر  يالوظيفة ويمكن تا
الوزير بوظا فل وليك يمعرض قيامل باذه الوظا ف  لكن مغية هذا المعيار هو أن 

في معرض قيامل بوظا فل قد يؤدي هو أيها  إلى اإخبم  الفعل الذي يرتكيل الوزير
 بواجيا  وظا فل الوزارية 

التعليل  م ولة لحي يا  قرار محكمة التمييز، أن ويكمل يشراوي تعليقل، فيرى، يعد قراا 
محكمة هو تعليل خا ي من الناحية القانونية و  يتوافق مع نية المشترع الالذي اعتمدتل 
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صر حق تحريا الدعوى العامة هد ر يك الوزراا والوزراا يمجلك الذي أراد أن يح
النواب في حالتي الخيانة العظمى وارتكاب األفعام الداخلة همن الجرا م المتعلقة 

يفية، ويمكن أن نعزو خ أ نظرية محكمة التمييز في هذه ظياإخبم يالواجيا  الو 
من  71و 01ة في المادتينالقهية إلى عد  أسياب: تشويل إراد  المشترع المترجم

التفسير الخا ي المع ى  -الخلف بين حق المبحقة الجزا ية وحق المحاكمة -الدستور
    فعندما را  محكمة  -من الدستور 71و 01للنص الفرنسي األصلي العا د للمادتين

ر يك الوزراا والوزراا هي صبحية ممكنة التمييز أن صبحية مجلك النواب في اتاام 
صبحية حصرية ويمكن تاليا  مبحقتام جزا يا  أمام القهاا العادي حتى  وليس 

 رتكابام الخيانة العظمى أو إخبلام يالواجيا  لمترتية عليام لدى قيامام بوظا فام  
فتانة  للوهلة األولى، ولكن من قيا    يمكن ويالرغم من أن هذا التفسير القانوني يظار 

يمكن   من الدستور التأكيد على أنل  01اد من خبم الماد الركون إليل، فالمشترع أر 
اتاام ر يك الجماورية إ  من قبل مجلك النواب، ليك فقف في حالتي خرق الدستور 
نما أيها  في حالة الجرا م العادية التي يرتكباا الر يك فكان  هذه  والخيانة العظمى واا

دستور هرورية للتأكيد على هذه من ال 01العيارا  الجازمة التي تهمنتاا الماد  
 ى الصبحية الحصرية المتعلقة يكل الجرا م المرتكية على يد ر يك الجماورية  ولم ير 

عيناا في ما يختص يمسؤولية  01المشترع من الهرور  يمكان استعمام عيارا  الماد 
من الدستور  وأن هذا النص  71ر يك الوزراا والوزراا المنصوص علياا في الماد  

أن  األخير   يتعلق يمسؤولية ر يك الوزراا والوزراا عن إخبلام بواجيا  الوظيفة، فلو
كما عللَّ  محكمة التمييز  71يناا في الماد ع 01الدستور أعاد استعمام عيارا  الماد 

صبحية اتاام ر يك الوزراا في قرارها لكنا فامنا أن المشترع أراد أيها  أن يحصر 
نواب ليك فقف  رتكابام الخينة العظمى أو إخبلام بواجيا  والوزراا يمجلك ال

نما أيها   رتكابام الجرا م العادية، ولكن الماد  من الدستور لزم   71الوظيفة واا
الصم  في ما يتعلق يالجرا م العادية التي يرتكباا ر يك الوزراا والوزراا دمما يعني 

حقة ومحاكمة الوزارا  رتكابام هذه همنا  اإقرار يصبحية القهاا العادي في مب



337 

 

الجرا مل  وكان من غير المن ق القانوني أن ينص المشترع على أنل   يمكن اتاام 
ر يك الوزراا والوزراا إ  من قبل مجلك النواب حتى   يفام أو يستنتج من هذه 

يرتكباا  العيارا  أن صبحية مجلك النواب في ا تاام ت ام أيها  الجرا م العادية التي
  ل0د هؤ ا الوزراا

 
 فؤاد السنيورة وزيرالرافض لصالحية القضاء العدلي بمحاكمة ال ًا:الرأيثالث

ن األفعام المادية التي أدع  النياية رأى يأالذي  :المحرر القضائي في جريدة المستقبل
من  مَّ السنيور  تقتصر على قيامل بتوقيع اتفاق تسوية و فؤاد العامة يسبباا على الوزير 

على قيامل بوهع هذا ا تفاق موهع التنفيذ  وهذه األفعام هي من األعمام اإدارية 
التي و يقة الوفاق الو ني وأنل وفقا  ل ب ماما  وصبحيا  الوزير التي تدخل في صل

التمسا يل وأوهح  األسياب الداعية على وأكد  اعتمد  مبدأ الفصل بين السل ا ، 
ل بين السل ا  مع اإصرار في الوق  نفسل على التعاون بيناا د على الفصيإلى التأك

وأوص  ان بقا  من ذلا بتشكيل المجلك األعلى المنصوص عليل في الدستور  
  م لوية منللوأوهح  الغاية من تشكيلل والماما  ا

لجاة الميتادئ والقواعتد العامتة التتي يقتهتي العتود  إلياتا فتي معترض تفستير النصتوص و 
وهتذا ، المتذكور  أعتبه وارد  فتي الدستتور  بد من اإشار  إلى :" إن النصتوص المذكور  

األمر يدعو إلى هرور  أن تؤحذ دا ما  يعين ا عتيتار جميتع الميتادئ العامتة التتي أقتر  
فتتتي و يقتتتة الوفتتتاق التتتو ني والتتتتي تتتتم  تكريستتتاا فتتتي الدستتتتور ومناتتتا يصتتتور  خاصتتتة مبتتتدأ 

ونية متعتدد  تتعلتق يموهتوع مبحقتة نستورية وقاالفصل بين السل ا  وتوجد نصوص د
 الوزراا ومحاكمتام 

ومتن المستلم يتل فتي قواعتد تفستير النصتوص القانونيتة عنتد وجتود نصتوص متعتدد  يشتأن 
 موهوع واحد: أنل:
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يجتتب عتتدم ا كتفتتاا يا عتمتتاد علتتى نتتص واحتتد مناتتا  أو علتتى كلمتتة واحتتد  أو حتترل -
ض النصتتوص المتعلقتتة يالمواهتتيع كلاتتا د متتن احتتدى نصوصتتاا، بتتل يجتتب استتتعراحتتوا

معة والذي يؤدي إلى المحافظتة علتى توتفسيرها ياعتماد المعنى الذي يستخلص مناا مج
لتتى ا نستتجام بيناتتا ودتتين الميتتادئ والقواعتتد القانونيتتة  ا نستتجام فتتي متتا بيناتتا متتن جاتتة، واا

 العامة من جاة أخرى  
لدستتتور التتتي امتن  70اهتل المتتاد أنتتل فتي م لتتق األحتوام   يجتتوز تج يترتتب علتتى ذلتاو 

تنص يشكل عام وم لق على أن ر تيك مجلتك التوزراا وكتل وزيتر متتام يحتاكمون أمتام 
التي تنص على أن المجلتك األعلتى مامتتل محاكمتة  01المجلك األعلى و  نص الماد 

الرؤساا زالوزراا  و  و يقتة الوفتاق التو ني التتي أوصت  بتتأليف المجلتك األعلتى ويستن 
 خاص يأصوم المحاكمة لديل لكي يتولى مامة محاكمة الرؤساا والوزراا  قانون 

من الدستور دون أي سبب عخر سوى  71كون من الخ أ تفسير الماد يإنل   يجوز و 
وجود حرل "لت" في أوم كلمة ي ريقة تؤدي إلى جعل النصوص الدستورية األخرى بدون 

 أ رها لغاا هذه النصوص وتجريدها من إمعنى ويؤدي إلى 
واألسياب والعلل التي توسلاا للتوصل إلى  فالنتيجة التي انتاى إلياا قرار محكمة التمييز

هذه النتيجة ليس  في محلاا القانوني الصحيح، فهب  عن كوناا خا  ة وخ ير ، 
استند إليل ألن ما  وتتعارض مع الميادئ العامة وتخالف روو الدستور وو يقة ال ا ف 

منل،  71من  نصوص الدستور اقتصر على ماد  وحيد  منل هي الماد القرار المذكور 
التي تنص يشكل جازم وم لق على  70ودلا في حين أن الدستور يتهمن أيها  الماد 

التي تنص:"   "   ولو أن القرار توقف أمام  01أنل:"   " وهو يتهمن أيها  الماد 
لما وجد وسيلة  71ى نص الماد هذين النصين الواردين يصيغة م لقة وشاملة إهافة إل

للتارب من حقيقة قصد المشترع يأن يكون المجلك األعلى هو المرجع الصالح وحده 
 ودون سواه لمحاكمة الرؤساا والوزراا  

"لمجلك النواب أن  اقتصر على عيار  71وما استند إليل القرار من نص الماد 
ملا وحده حق ا تاام  هذا   يأنل، أي مجلك النواب، " التي فسرها خ أ ……يتام
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" تعني أن لمجلك النواب الحق وهذا  اب  على …لمجلك النواب في حين أن عيار "
الموهوع ياللغة الفرنسية  0990من الدستور  71كل حام من أن النص األصلي للماد 

والقوم يأن للمجلك حق يأن ، "la chambre de députés a le droit"كما يتهمن 
ا  يأن حق ا تاام هو للمجلك، وأن المجلك لل الحق كلل وليك نصفل يتام، يعني حتم

فب يمكن أن يكون لغيره  والنتيجة التي انتاى إلياا قرار  لل وأنل ما دام أن هذا الحق هو
محكمة التمييز ياعتماده موقفا  ييقى فيل أمر النظر في نوع معين من الدعاوى عا دا  

ومستقلين وتايعين لسل تين دستوريتين مستقلتين  ين مختلفينيين قها علصبحية مرج
وهي في م لق األحوام نتيجة غير من قية وغير عمليل، وهي تتناقض مع مبدأ فصل 
السل ا  ومع روو الدستور وروو و يقة الوفاق الو ني، فهب  عن كوناا خ ير  ويمكن 

لى إفساد جو المحاكما    ل0دأن تؤدي إلى البلبلة وتناقض األحكام واا
 

يرى يأن الاي ة العامة لمحكمة التمييز قد جنح  في قرارها : ل9دوليد عبال
إلى إع اا عيار  اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزراا تفسيرا   97/01/9111تاريخ

هيقا  جدا  يقتصر على الواجيا  الداخلية همن صبحياتل والمتصلة مياشر   يممارسة 
ع  دا ر  الجرا م العادية يحيث لم تعد تقتصر ماماتل القانونية الوزارية  وي المقابل وسَّ

على الجرا م التي يرتكباا الوزير كموا ن  عادي في حياتل الخاصة، بل امتد  أيها  
إلى األفعام التي يرتكباا في معرض ممارستل ماامل واألفعام ذا  الصفة الجرمية 

لذي يبدو ألوم مر  مقنعا  وسال الفاهحة على حد تعبير الاي ة العامة، وهذا التفسير ا
 الت بيق يستدعي المبحظا  اآلتية:

إن التفسير الهيق الذي أع تل الاي ة العامة لمحكمة التمييز لعيار  اإخبم -0
يالواجيا  المترتية على الوزراا، أفرغ هذه العيار  من محتواها يحيث لن تجد ت بيقا  لاا 

ح المبحقة والمحاكمة يالنسية لمعظم األفعام تصيو إ  يشكل  محدود جدا  واست نا ي 

                                                 
(1)

  1000\1\18جر وة المستقبل تان  الوقائع  القانون  –قصة محرقة برج حمود  -المحرن القضائي 
(1

 
 )

 1008حز ران  21جلة الحياة النيابية العودم -م  الوستون 90تفسير القضاء الجزائي اللبناني للمادة -عبال،  ليو

 80ص
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  وهذا التي يرتكباا الوزراا خبم توليام ماامام الوزارية من اختصاص القهاا العادي
تقليص دور مجلك النواب في الرقاية على أعمام الوزراا ومحاسبتام، عن ما يؤدي إلى 
تداد لمسؤوليتام  علما  أن مسؤوليتام عن م ل هذه الجرا م هي ام جرا م الوظيفة

عدا عن تع يل أحكام  هذا  السياسية التي يخهعون فياا لرقاية المجلك النيابي 
 من الدستور  70الماد 

إن المعيار الموهوعي الذي وهعتل الاي ة العامة لمحكمة التمييز لتفريق بين أفعام  -9
تي يرتكباا وتؤلف يرتكباا الوزير وتؤلف إخب   يالموجيا  المترتية عليل، واألفعام ال

جرا م عادية   يمكن ت بيقل يساولة ودقة في جميع القهايا، ألن األعمام التي يرتكباا 
الوزير ردما تتداخل فيما بيناا وتتشعب يحيث يصعب التفريق بيناا بوهوو خاصة  وأن 

 إع ااها الوصف القانوني يعود إلى تقدير المحكمة 
ا يؤلف حسب المعيار الذي وهعتل الاي ة إذا ارتكب الوزير جملة أفعام يعها-2

العامة جرا م عادية واليعض اآلخر يدخل في عداد اإخبم يالواجيا  المترتية على 
الوزير، فال هذا يعني أن الوزير سيحام أمام مرجعين لمحاكمتل، القهاا العدلي 
ما والمجلك األعلى، ما دام أن صبحية كل واحد  مناما هي حصرية فب ت بق عليا

 القاعد  القا لة يان قاهي األصل هو قاهي الفرع 
إن محاكمة ر يك الحكومة والوزراا عن اإخبم يالواجيا  المترتية عليام أمام هي ة -4

خاصة، يجب أن   ينظر إليل على انل امتياز ممنوو ألعهاا الحكومة خبفا  لمبدأ 
لتي قد يكون ظاهرها الحفاظ المساوا  بين الموا نين، بل كهمانة لام هد المبحقا  ا

على المصلحة العامة ويا ناا تصفية حسايا  معينة  لذا فالقوم يأن محاكمة الوزير 
أمام هي ة خاصة كالمجلك األعلى خرق لمبدأ المساوا  بين الموا نين، هو تحليل غير 
دقيق  فالوزير لل وهع قانوني خاص يختلف عن وهع  الموا ن العادي بل عن 

    نل جزا من السل ة اإجرا ية ف  عخر في الدولة ألهع أي موظو 
 

 

 علي العبدالله وزيرالرافض لصالحية القضاء العدلي بمحاكمة ال الرأي ًا:رابع
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، وهو غير ملزم الوزراا محاكمةالجاة الصالحة لإن المجلك النيابي هو  سعود روفايل:
يحدد صبحيتل و   ،دليالقهاا العفاو، أي يما يقرره القهاا العدلي لاذه الجاة  

يحدد صبحية غيره  وا دعاا من قبل النياية العامة المالية أو ا ست نافية يا ستناد الى 
عند ميادرتل يمساالة أو يمبحقة تأ ير لل على موقف مجلك النواب وقا ع معينة،   
تل الواجيا    ومحاكمة الوزير السابق علي عبد هللا لمخالفأم سايقا   الوزير أكان حاليا  

 النواب ك األعلى لمحاكمة الرؤساا  ومجلكالمترتية عليل قد تكون من صبحية المجل
واتخاذ ا بعل على ملف الوزير  هو الذي يحدد الصبحية يالمبحقة والمحاكمة يعد

القرار الذي يتوافق والميادئ القانونية المعموم باا والمحدد  للصبحية يالمبحقة 
  ل0دوالمحاكمة  

 
لن يساهم في  0/0/9114يرى يأن قرار محكمة التمييز الجزا ية تاريخ وليد عبال:

استقرار اجتااد القهاا العدلي حوم مفاوم اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزير، 
وسيؤدي إلى تعقيدا  قانونية ك ير  عند الت بيق العملي، مناا أن الوزير المبحق 

لماام الوزارية سيجد نفسل على األرجح محا   أمام مرجعين بجرا م ارتكباا خبم توليل ا
للمحاكمة، المجك األعلى والقهاا العدلي، إذ أن األعمام التي يقوم باا الوزير هي 
متشعية ومتداخلة ويصعب تصنيفاا كلاا في خانة واحد ، جرا م وظيفة أو جرا م عادية  

مجلك النواب مقيَّد يقرار محكمة  وهنا يرى أن من الجا ز  رو التساؤم، عما إذا كان
يأي مدى سيلتزم يل، وهل أن  لب ا تاام الذي يحام يموجيل المتام على و التمييز، 

لجنة التحقيق البرلمانية، يجب أن يقتصر فقف على األعمام التي اعتبرتاا محكمة 
  ل9دالتمييز أناا تدخل في اختصاص المجلك األعلى دون األعمام األخرى 

 

 
 
 

                                                 
(1 )

  19/11/1003جر وة السفير تان    -كتاب إلى نئيس المجلس النيابي -ن فا ل، سعود
(1

 
 )

 80مرجع سبق  كره  ص -م  الوستون 90تفسير القضاء الجزائي اللبناني للمادة -عبال،  ليو
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 : لثلقسم الثاا

 القضاء العدلي ينظر بدعاوى جزائية دون أن تثار أمامه 
 دفوعًا متعلقة بصفة الوزير  المتهم

 
أ ير  أمتام القهتاا العتدلي دعتاوى عديتد ، كتان المتتام باتا وزيترا  أو ر يستا  للتوزارا، دون 

لقهتية يانظر ن و  القهاا يمسألة عدم صبحية القهاا العدلي ياليأن ييحث   المتام
ألن المتتتام التتذي يحتتاكم أمامتتل هتتو عهتتو فتتي الستتل ة التنفيذيتتة، يقتهتتي مبحقتتتل أمتتام 
المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا  ونذكر كم لين عتن هتذه المحاكمتا ، قهتية 

 العماد ميشام عون دفقر  أولىل،  مَّ فهيحة النفايا  السامة دالفقر  ال انيةل
 

 
 الفقرة األولى:

 ماد ميشال عونقضية الع
 

إن معرفتتة صتتفة العمتتاد ميشتتام عتتون، ومتتا إذا كتتان مغتصتتيا  لستتل ة إداريتتة، أم أنتتل فعتتب  
مارك وظيفتة ر تيك وزراا لبنتان، ويالتتالي معرفتة متا إذا كتان يخهتع لفصتوم الخاصتة 
لمحاكمة الوزراا، أم أنتل متوا ن  عتادي اغتصتب ستل ة ويعاقتب علتى فعلتل أمتام القهتاا 

 العدلي 
متتتا يرجتتتتع لتتتتل الياحتتتتث لمعرفتتتتة صتتتتفة الشتتتتخص المعنتتتتي يالدراستتتتة، هتتتتو األحكتتتتام  إن أوم

القها ية الصادر  عتن الجاتة المختصتة يتالنظر فتي  بيعتة األعمتام المتختذ  ختبم فتتر  
  ، ونعني باا مجلك شورى الدولةتولي العماد عون ماام ر اسة الحكومة
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وفتتي أك تتر متتن حكتتم  متتا يفيتتد يتتالعود  إلتتى اجتاتتادا  مجلتتك شتتورى الدولتتة اللبنتتاني، نجتتد 
اعتيار األعمام الصادر  عن حكومتة العمتاد ميشتام عتون، يم ايتة األعمتام الصتادر  عتن 
حكومتتة شتترعية  بتتل أك تتر متتن ذلتتا فقتتد نتتاقش مجلتتك شتتورى الدولتتة مستتألة حتتل العمتتاد 

ن مجلتك شتورى الدولتة متا يفيتد أن تصترفا  العمتاد عميشام عون للبرلمان، ولم يصدر 
دخل في إ ار نظرية اغتصاب السل ة التي يعتبرها القهتاا اإداري ستبيا  ميشام عون ت

من أسياب اإي ام لتجاوز حد السل ة، بل يجعل العمل المشتوب يعيتب تجتاوز الستل ة 
   ل0دعديم الوجود وكأنل لم يكن

، 4/00/0909تتتاريخ 491العمتتاد ميشتتام عتتون للبرلمتتان يموجتتب المرستتوم رقتتم حتتلل   وعتتن
من الدستور قبل تعتديلاا، جتاا فتي قترار مجلتك شتورى الدولتة:"    إنتل  22 استنادا  للماد

يصرل النظر عمتا إذا كتان يحتق لحكومتة التر يك ميشتام عتون اللجتوا إلتى حتل مجلتك 
النتتواب وستتد  الر استتة خاليتتة،     ويمتتا أن استشتتار  البروفستتور رو ن دراغتتو المؤرختتة فتتي 

اعة حكومة الر يك ميشام عتون حتل التي تخلص إلى القوم يأن ياست  09/00/0909
تتت 92المجلتتتك النيابي    ويمتتتا أن المتتتاد   لَّ مجلتتتك متتتن الدستتتتور تتتتنص علتتتى أنتتتل إذا ح 

النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعو  إجراا انتخايتا  جديتد ، وهتذه ا نتخايتا  
 فتتي متتد    تتجتتاوز ال ب تتة أشتتار   وعتتدم تمكتتن حكومتتة التتر يك 94تجتتري وفقتتا  للمتتاد 

العماد ميشام عون من إجراا انتخايا  نيابية معزو لفعلاا، إذ أناا كان  عالمة بوجوب 
إجتتراا تلتتا ا نتخايتتا  فتتي مالتتة قصتتوى إلزاميتتة، وقتتد تهتتمَّن فعتتب  مرستتوم حتتل مجلتتك 

ا  يتالنواب دعو  الاي ا  ا نتخابية  إ  أن المالتة الدستتورية الملزمتة قتد انتات  وا نتخا
أن يصتتيح مرستتوم الحتتل    يتتا ب  وكأنتتل لتتم يكتتن، وأن عليتتل رتتتب تممتتا ي النيابيتتة لتتم تجتتر  

المجلك النيابي المنحتل لتل فتي هتذه الحالتة لتيك فقتف الحتق بتل عليتل الواجتب أن يجتمتع 

                                                 
(1

 
 )

،  113ص – 1003مناوني ز   الحقوقية  -إلدان ة غير المار عة راجع: كتابنا: اإللغاء اإلجباني لألنممة ا

م.ق.إ.مجلو  -نئاسة مجلس الوزناء -شمعون/ الو لة 8/2/1000تان   319  راجع أ ضاً: شونى لبنان قران نقم

 901ص1003لعام 12نقم
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أساسي هو استمرارية المرافق والسل ا   يمجددا    وهذه النظرية م ايقة لمبدأ عام قانون
  ل0درلمان وجميع أجاز  الدولةالعامة  وأن هذا المبدأ ي بق على الب

وأما حوم توقيع العماد ميشام عون للمراسيم يصتفتل ر يستا    للتوزراا فقتد ورد فتي قترارا  
الحي ية التالية:" إن توقيع ر يك مجلك الوزراا العمتاد ميشتام عتون مجلك شورى الدولة 

التوقيتع  توقيعل أيها  الحاصل بذيل عيتار   صتدر عتن مجلتك التوزرااق هتوو باذه الصفة 
المفتتروض قانونتتا  يصتتفة العمتتاد عتتون وزيتترا  أيهتتا  للتتدفاع التتو ني وأن أي توقيتتع عختتر لتتل 
يكتتون يالتتتالي توقيعتتا  زا تتدا  و  لتتزوم لتتل علتتى ا  تتبق, هتتو قتتوم متتردود ألنتتل يتنتتافى متتع 
الواقتتتع الدستتتتوري، ويتنتتتافى متتتع التفستتتير الصتتتحيح التتتذي أع تتتاه العلتتتم وا جتاتتتاد للتتتوزير 

ل وزيرا  للتدفاع ت ويكون من الواجب أن يحمل المرسوم ق توقيعل يالتالي يصفالمختص    
  وفي قرار  عخر، جاا فيل:" إن مشروع المرستوم موهتوع هتذه المراجعتة قتد ل9دالو ني   

يالوكالتة لعتدد  متن التوزارا  ومناتا  ا  وقَّعل ر يك مجلك الوزراا يصفتل هذه، ويصفتل وزير 
لتتتوزير المختتتتص وزيتتتر التتتدفاع التتتو ني ووزيتتتر عختتتر هتتتو وزيتتتر وزار  الماليتتتة، كمتتتا وقعتتتل ا

الدولة يعيب عتدم ا ختصتاص   يصتح فتي هتذا المجتام  المتا أن  االداخلية   وأن إد 
مشتتتتروع المرستتتتوم قتتتتد وقعتتتتل التتتتوزراا المختصتتتتون ياإهتتتتافة إلتتتتى ر تتتتيك مجلتتتتك التتتتوزراا 

  ل2د والمقصود يل الر يك ميشام عونق
لة اللبناني يمشروعية حكومة الر يك ميشام عتون، إ  أنتل ورغم إقرار مجلك شورى الدو 

بر استة مجلك الوزراا اللبناني  الصادر عن 00يمشروعية القرار رقم قرَّ من وجاة  انية أ
والتذي جتتاا فيتل: " اعتيتتار جميتع النصتتوص  09/09/0991 تتتاريخالتر يك ستتليم الحتص 

ك الشتايد رينيتل معتوض التي صدر  عن حكومة العماد ميشام عون يعتد انتختاب التر ي
 قانوني     أ ر   عديمة الوجود وغير منتجة أليل   2/00/0909في 
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 )

 -مجلس الوزناء -اللواء منير مرعي/ الو لة -19/11/1992تان    98قران نقم -مجلس القضا ا -شونى لبنان

 -اللواء عبوهللا الخوني/ الو لة -3/11/1999تان   90 بذاي المعنى: شونى لبنان قران نقم -111ص 1999م.ق.إ.

 .12ص 1999م.ق.إ.  - زانة الوفاا الوطني
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 )

 -مجلس الوزناء -اللواء منير مرعي/ الو لة -19/11/1992تان    98قران نقم -مجلس القضا ا -شونى لبنان

 -اللواء عبوهللا الخوني/ الو لة -3/11/1999تان   90 بذاي المعنى: شونى لبنان قران نقم -111ص 1999ق.إ.م.

 12ص 1999م.ق.إ.  - زانة الوفاا الوطني
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 )

 1999م.ق.إ.- زانة الوفاا الوطني -العميو  اسي  سو و/ الو لة -10/9/1992تان   189شونى لبنان قران نقم

 .990ص
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أقتتتر مجلتتتك شتتتورى الدولتتتة اللبنتتتاني صتتتحة هتتتذا القتتترار عنتتتدما اعتبتتتر :" أن عتتتدم تقتتتديم 
دالمكلفتتة  أصتتحاب العبقتتة  ليتتا  إحالتتة النصتتوص التتتي تعنتتيام إلتتى اللجنتتة الخاصتتة

، أو تخلتتف اإدارا  ختتذتاا حكومتتة العمتاد ميشتتام عتتونلالتتدقيق ودراستتة القتترارا  التتي ات
المختصة عن إحالة هذه القرارا  إلى اللجنة همن مالة الشتارالمحدد  لتقتديم تقريرهتا   
يتتؤدي إلتتى اعتيتتار هتتذه النصتتوص ملغتتا  وغيتتر منتجتتة أليتتة ع تتار قانونيتتة، إذ أن اإلغتتاا 

ة للقوانين واألنظمة يحيث أن وعمب  يقرار مجلك الوزراا يقتصر على النصوص المخالف
ما كان مناا م ايقا  للقوانين واألنظمة ويمكن أن تحتويل صيغة جديد  مقبولة ييقى قا ما  

  ل0دومنتجا  آل اره القانونية
وفتتي إ تتار دراستتتنا، فتت ن متتا يعنينتتا هتتو أن العمتتاد ميشتتام عتتون هتتو ر تتيك مجلتتك وزراا 

يتعلتتق  أن ي تتدلى بتتدفع  دون اا العتتدلي ووزيتتر دفتتاع، ومتتع ذلتتا جتتر  محاكمتتتل أمتتام القهتت
  وأمتا القهتايا التتي اتاتم باتا فاتي، مستؤوليتل يعدم اختصاص القهاا العدلي يمحاكمتتل

دأو  ل،  م إصراره على التحدث  عن األموام العامة التي تصرَّل باا أ ناا توليل الحكومة
 يصفتل ر يك حكومة لبنان د انيا ل 

 
 أثناء توليه الحكومةعامة  أمواٍلوضع يده على عون عن  ميشالأواًل: محاكمة العماد 

بدأ  قهية العماد ميشام عون عندما أصدر ر يك الجماورية أمين الجميل عند نااية 
و يتل مرسوما  بتعيينل ر يسا  لمجلك الوزراا، في نفك الوق  الذي كان  فيل حكومة 

معارا عديد  بين الحكومتين  حص تمارك ماام الحكومة اللبنانية  ويعدالر يك سليم ال
هذه المعركة يم اية خاتمة الحروب  كان   أسفر  عن هزيمة حكومة العماد عون 

جراا مصالحة و نية، األهلية، وجرى يعدها  عمد المشترع و  ي صفحة الحرب، واا
عذار  90الجرا م المرتكية قبل تاريخ عن  ل9داللبناني إلى إصدار قانون العفو العام

 محدد    شروا  وفقا  ل 0990
                                                 

حدزب الحركدة اللبنانيدة/ الو لدة مجلدة القضداء اإلداني  10/10/1999تان    38ن قران نقم شونى لبنا (1)

  29ص 1999
(1

 
  )

الملحددق الخدداص للجر ددوة الرسددمية   قددو ناددر فددي  19/1/1991بتددان    18قددانون العفددو العددام تحددح  نقددم لددون 

 19/1/1991بتان  



346 

 

من  لماد  التاسعة من هذا القانون للحكومة سل ة است نا ية لمد  سنة ابتداا  اأع   
تاريخ العمل يل، إصدار عفو خاص لل مفاعيل العفو العام يموجب مرسوم يتخذ في 

محكوم أو مبحق يالجرا م المست نا  من العفو، الواقعة  مجلك الوزراا، عن كل شخص  
  وذلا 0990عذار سنة  90الداخلي أو الخارجي والمرتكية قبل تاريخ  على أمن الدولة

على أن تست نى من هذا العفو التعويها  الشخصية وا لتزاما  المدنية وتدابير 
ا حتراز  وأجاز  هذه الماد  للحكومة أن تفرض في مرسوم العفو، على المستفيد منل 

  يشرا  م التي لم يصدر باا حكمفي الجراأن يغادر اليبد وأن تحدد مد  يقا ل خارجاا، 
أن يغادر المستفيد من العفو، اليبد خبم مالة  مان وأردعين ساعة من تاريخ صدور 

 من قانون العقويا   47مرسوم العفو وت بق يحقل أحكام الماد  
ويفقد منحة العفو من أقدم يعد صدور مرسوم العفو على مخالفة شرا مغادر  اليبد 

 نشاا   يأيل   خارجاا  أو أقدم  يلة الفتر  المحدد  لليقاا في الخارج على القيامواليقاا 
أو قام  ،سياسي داخل اليبد أو خارجاا أيا  كان  ماهية ووسا ل وغايا  هذا النشاا

يأي فعل من شأنل أن يمك النظام أو أمن الدولة  أو يأي فعل من شأنل أن ينام من 
ليبد األساسية أو يستادل إ ار  الفتنة أو تعكير الصفاا الوحد  الو نية أو من مصالح ا

 بين عناصر األمة 
ذا كان  الجرا م التي تناولاا مرسوم العفو محالة على المجلك العدلي ف ن مرسوم  واا
اإحالة ييقى ساري المفعوم ويستمر السير يالدعوى لجاة التعويها  الشخصية 

ما تستأنف المبحقة لجاة دعوى الحق العام عند وا لزاما  المدنية وتدابير ا حتراز  ك
 فقدان منحة العفو دون ما حاجة لصدور مرسوم إحالة جديد على المجلك العدلي 

تاريخ  020ولمَّا أ حيل  قهية العماد عون على المجلك العدلي يموجب المرسوم رقم
خلي وهي يحسب مرسوم اإحالة جريمة اعتداا على أمن الدولة الدا 09/01/0991

الناجم عن اغتصاب سل ة سياسية وقياد  عسكرية من الهياا ميشام عون وادغار 
وغيرهم من شركاا ومتدخلين وما رافقاا وتفرع عناا من أعمام   معلول وعصام أبو جمر 
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التآمر وا عتداا على الدستور والفتنة واإرهاب والنيل من الوحد  الو نية ومن مكانة 
 الواقعة على السبمة العامة  الدولة المالية، والجرا م

ويعد إحالة هذه القهية على المجلك العدلي صدر مرسوم عفو خاص عن العماد عون 
على أن يغادر هؤ ا ال ب ة األراهي ورفيقيل الوزيران إدغار معلول وعصام أبو جمرا 

 اللبنانية لمد  خمك سنوا   ومما جاا فيل:" منح كل من الهياا السايقين ميشام عون 
وادغار معلول وعصام أبو جمرا عفوا  خاصا  لل مفعوم العفو العام عن الجرا م المحام 

شرا مغادرتل اليبد خبم  مان   020/91باا على المجلك العدلي يموجب المرسوم رقم
نوا  وأردعين ساعة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويقا ل في الخارج مد  خمك س

لَّق  الماد  ال انية من هذا المرسوم اإستفاد  من هذا العفو   وعاعتيارا  من تاريخ المغادر 
الخاص على شرا عدم إقدامام يعد صدور هذا المرسوم وهمن المال المحدد  فيل 

مخالفة شرا اليقاا في الخارج، أو القيام  وام الفتر  على مخالفة مغادر  اليبد، أو 
يبد وخارجاا أيا  كان  ماهية هذا المحدد  لليقاا في الخارج يأي نشاا سياسي داخل ال

النشاا ووسا لل وغاياتل، أو أي فعل من شانل أن يمك يالنظام أو يأمن الدولة، أو أي 
فعل من شأنل أن يمك يالوحد  الو نية أو مصالح اليبد األساسية أو يستادل إ ار  

 الفتنة أو تعكير الصفاا بين عناصر األمة 
، 0990عب  97خروج العماد عون من لبنان أي يوم  بدأ تنفيذ هذا المرسوم بتاريخ
، ومنذ هذا التاريخ أصيح ب مكان العماد عون 0990عب  90وانتا  فتر  اإيعاد بتاريخ 

العود  إلى لبنان وممارسة جميع النشا ا  التي كان يحظرها عليل مرسوم العفو 
 الخاص  

نل المساك يالنظام العام أو أدمون نعيم أن العماد عون لم يرتكب أي فعل  من شا ورأى
أي جرم  حدده مرسوم العفو الخاص عنل، واعتبر ان إقدام العماد عون على إبداا رأي 
سياسي هو عمل يحميل الدستور الذي يكفل عراا الناك جميعا  وليك ب مكان الدولة 
حرمان الموا نين إبداا عرا ام حتى لو كانوا محكومين أو مبحقين ألن ذلا يتعارض 

الدستور وحقوق اإنسان كما حددتاا شرعة حقوق اإنسان ويالتالي   يمكن اعتيار  مع
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أن العفو الخاص الصادر في مرسوم لل قو  العفو العام الشامل قد سقف عن العماد 
 9  وحوم هذه العقوية قام يوسف سعد هللا الخوري يأنل إذا أردنا ت بيق الماد  ل0دعون 

عون قهى عقوية اإيعاد التي فره  عليل، ويالتالي  من قانون العفو، ف ن العماد
فليك هناا أي محظور أمام عودتل ويكون العفو العام قد  اوم كل ما نسب إليل ولم 
يعد هناا من مجام لمبحقتل أمام المجك العدلي و  أمام أي مرجع  قها ي  عخر 

إلى األساك الواقعي  والقوم يأن هناا ملفا  أخرى عالقة أمام القهاا فاو إدعاا يفتقد
والقانوني، ألن  الملفا   التي يلوحون باا لم ي لع علياا أحد، ولم تحصل تبليغا  

  ل9ديشاناا
 
 كيف تكونَّت عناصر الملف المالي في قضية العماد ميشال عون  -1

ه ياألموام البزمة،  من أجل تغ ية مصاريف حكومتل، يعد إحجام مصرل لبنان عن مدل 
ميشام عون بجمع األموام التي هي من حقوق الخزينة اللبنانية نقدا  وعمل بدأ العماد 

على إيداعاا في المصارل اللبنانية والخارجية ياسمل وياسم أعهاا حكومتل ادغار 
 معلول وعصام أبو جمر  

يعتد انتاتاا األزمتتة  لتب ر تيك الحكومتتة التدكتور ستتليم الحتص متن حتتاكم مصترل لبنتتان 
األموام التتي تعتود إلتى الدولتة اللبنانيتة والتتي إلى الخزينة اللبنانية م ادمون نعيم، أن تحوَّ 

 صتتادرال 909 رقتتم تعمتتيمفأصتتدر حتتاكم مصتترل لبنتتان الوهتتع العمتتاد عتتون يتتده علياتتا  
تتتم التتتذي  00/01/0991 فتتتي  التتتذيو  ،التنفيتتتذ دا تتتر  ر تتتيكالصتتتادر عتتتن الحجتتتز قتتترار عمَّ

 جمتترا، أبتتو عصتتام عتتون، ميشتتام:العتتامون  الهتتياا ممتلكتتا  علتتى الحجتتز يلقتتييموجيتتل 
 أمتوا    لحيتازتام وذلتال هدهم الحجز الم لوب وفروع وأصوم زوجا د معلول، ارغاد

 العلتتم أختتذو لتتب التعمتتيم متتن المصتتارل   المصتتارل لتتدى مفتوحتتة حستتايا  فتتي أميريتتة
  المفعوم ساري  الحجز واعتيار

                                                 
(1

 
 )

 13/9/1000جر وة النهان تان    
(1

 
 )

 11/1/1999ن تان   جر وة النها 
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صترل لبنتان تراوحت  بتين ستاب الخزينتة فتي محل ذا التعميم جترى تحويتل ميتالغوتنفيذا  لا
  ل0دمليون دو ر، وفقا  لما صرَّو يل ادمون نعيم لجريد  الناار 41و 21و 91

بدأ  وزار  المالية بتحهير ملف األموام العامة التي أهدر  خبم  9110وفي العام 
  ل9د 0909وحتى نااية العام  0900تولي العماد عون ماام الحكومة ا نتقالية في العام

شف  وزار  المالية نتيجة األيحاث التي أجرتاا أن ميالغ كان  تجبى من المكلفين فقد اكت
األفراد والمؤسسا  خبم فتر  تولي عون الحكومة ا نتقالية، ويعود قسم كبير من هذه 

سحب  خزنا  المام بواس ة الرافعا  من وزار  المام  كمااألموام إلى عمليا  نف ية، 
, وكان  تودع في حسايا  مصرفية خاصة أو تسدد ونقل  إلى القصر الجماوري 

مليون دو ر  97بلغ  قيمة هذه األموام حوالي من دون اتياع األصوم المرعية   مياشر 
  ويجري تكوين الملف ل2دمليون دو ر 24لتصل مع الفوا د المستحقة المتراكمة إلى 

لملفا  في مبنى عبر إقامة جدوم مقارنة للسجب  وسؤام المعنيين يسبب احتراق ا
خبم فتر  الحرب بين الجيش اللبناني والقوا   وقد نفى العماد  - ريق النار–الوزار  

ياسمل أو ياسم أحد أفراد أموا   أودعاا في المصارل عون أن يكون للدولة اللبنانية 
للقوا  إيان حرب اإلغاا، وأنل من  هجوم   فيعا لتل، وأما حريق الملفا  فقد حصل 

   ل4دستخفال يحقوق الموا نين القوم يأن الحريق مفتعلياب ا 
وردا  على قوم اليعض أن األموام التي يهعاا العماد عون في حساياتل الخاصة 
مصدرها تبرعا ، قام وزير المام فؤاد السنيور  أن هذه األموام هي أموام جياية وليس  

الجانب المالي من قهية عون أموام تبرعا ، يتوجب عليل إعادتاا لخزينة الدولة  وهذا 
  ل2دلم يشملل العفو، ويالتالي ييقى خاهعا  للمحاكمة يشأنل

 
 متابعة النظر في قضية الرئيس عون والوزيرين معلوف وأبو جمرا  -5

                                                 
(1

 
 )

 19/1/1001جر وة النهان تان  
(1

 
 )

 9/1/1001جر وة السفير تان    
(3

 
 )

 1/1/1001جر وة السفير تان    
(8

 
 )

 9/1/1001جر وة السفير تان    
(2

 
 )

 9/1/1001جر وة السفير تان    
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ل القهاا ملف العماد عون المحام على قف  منذ صدور مرسوم العفو الخاص، لم ي  
 نى من العفو وهي التعويها  الشخصية المجلك العدلي، على األقل في الجانب المست

واإلزاما  المدنية وتدابير ا حتراز الناجمة عن الجرا م المشمولة يل  وأوم محقق عدلي 
عين القاهي فوزي داغر  0997في هذه القهية هو القاهي لبيب زوين،  م في العام 

خلفا  للقاهي  عين القاهي جورج غن وك محققا  عدليا   9111محققا  عدليا ، وفي العام 
هو القاهي وعخر محقق عدلي في هذه القهية  داغر الذي عين في التفتيش القها ي 

 جااد الوادي 
للد لة على أن هذا الملف   زام  واستمرار تعيين محققين في هذه القهية ه إنوالواقع 

فو مفتوحا ، وأن المحاكمة   زال  جارية في الجانب المالي الذي است ناه مرسوم الع
لخاص، وأما مسألة سقوا منحة العفو العام عن العماد عون فاي مسألة لم ت ار 
قها يا  حتى اآلن، ذلا أن سقوا منحة العفو عن عون أو عدم سقو اا يتم  يموجب 
قرار يصدره المحقق العدلي يعد است بع رأي المدعي العام العدلي أو بناا  على قرار 

 من األخير   
النا تب العتام التمييتزي الستابق القاهتي منيتف القزي، مستتندا  إلتى رأي رأى القاهي فايز 

إن عدم صتدور مرستوم ب ستقاا منحتة العفتو الختاص يحتق العمتاد عتون ختبم  ،عويدا 
السنوا  الخمك المحدد  في مرسوم العفو الختاص يعنتي أن جميتع الجترا م المستند  إليتل 

ك تتر الدستتاتير ديموقرا يتتة، تستتت يع قتتد ستتق    ويقتتوم قتتزي إن الستتل ة التنفيذيتتة، وفتتي أ
في ما يتعلق يالمبحقا  الجزا ية، ال لب من النياية العامة وقف المبحقتة يحتق المتتام 

تستت يع  هتو متن حقاتاالتذي ولو  بتت  إدانتتل،  ن ذلتا يتعلتق بتقتدير الستل ة اإجرا يتة 
لعامتتتة أن متتتن دون أن تشتتترو األستتتياب أو تعللاتتتا  كمتتتا انتتتل متتتن حتتتق النيايتتتة ا ممارستتتتل

ترفض  لب السل ة اإجرا ية ب حالة أي شخص إلتى المحاكمتة إذا  بت  لاتا انتل بتريا، 
 فتيادر إلى إعبن برااتل يعكك  لب السل ة  

هذه المع يا  القانونية تصح على التامة الموجاة إلى ميشام عون ياغتصتاب الستل ة 
إن قتتزي يشتتير إلتتى أن هتتذه      بتتلالعستتكرية ومتتا رافقاتتا وتفتترع مناتتاالسياستتية والقيتتاد  
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ومن  م يموجب قانون العفو الخاص الصتادر فتي العتام  التامة سق   يمرور الزمن أو   
إلتى اجتاتاد القاهتي  وعدم صدور مرسوم مناقض لتل يعتد خمتك ستنوا  استتنادا   0990

عويدا ، ويالتالي فتان المرستوم التذي أصتدره وزيتر العتدم باتيج  يتار  قبتل حتوالي الستنة 
   ل0د عيين محقق عدلي في هذه القهية دجااد الواديل هو مرسوم يا ل قانونيا  لجاة ت

 
 إلى النيابة العامة المالية إحالة الشق المالي اسقاط دعاوى الحق العام و -3

في خ و  إستياقية تسايب  لعود  العماد ميشام عون، قرر المحقق العدلي القاهي جااد 
عتون ورفاقتل الهتياا يالنستية التى الجترا م المستند   الوادي اسقاا دعتوى الحتق العتام عتن

، والمتهتتمن ا عتتتداا 020/0991اليتتل فتتي مرستتوم اإحالتتة علتتى المجلتتك العتتدلي رقتتم 
على امن الدولة التداخلي النتاجم عتن اغتصتاب ستل ة سياستية وقيتاد  عستكرية ومتا رافقتل 

 والنيتتل متتن الوحتتد  وتفتترع عنتتل ونتتتج منتتل متتن اعمتتام التتتآمر وا عتتتداا والفتنتتة وا رهتتاب
   الو نية ومكانة الدولة المالية

التتتوادي عتتتدم اختصاصتتتل للنظتتتر يالجريمتتتة المنصتتتوص علياتتتا فتتتي القاهتتتي جاتتتاد وأعلتتن 
متتتن قتتتانون العقويتتتا  والمتعلقتتتة يستتترقة امتتتوام وموجتتتودا  مؤسستتتة حكوميتتتة  020المتتتاد  

ون أصتوم متن قتان 220ألناا خارج ن اق اختصاص المجلك العدلي المحدد في المتاد  
وممتا جتاا فتي  متن اختصتاص النيايتة العامتة الماليتة هتي المحاكما  الجزا يتة، ويالتتالي 

ن الجترا م المشتار الياتا فتي ورقتة ال لتب التتي ادعت  يموجباتا النيايتة ، "   إل9دهتذا القترار
العامة التمييزية في حق العماد ميشام عون والهاي ين معلتول وابتو جمترا وغيترهم هتي 

علتتى المجلتتك  09/01/0991تتتاريخ  020اتتا موهتتوع مرستتوم ا حالتتة رقتتم الجتترا م ذات
العدلي، ياعتيار ان الجرا م الواقعة علتى امتن الدولتة التداخلي هتي المنصتوص علياتا فتي 

متن قتانون العقويتا ، وتلتا المتعلقتة يالفتنتة وا رهتاب  217التى  212ومتن  210المواد 
التتتى  210دبتتتد  متتتن المتتتواد  00/0/0920وهتتتي المنصتتتوص علياتتتا فتتتي احكتتتام قتتتانون 

                                                 
(1

 
 )

 1002-1-3جر وة السفير تان  
(1

 
 )

 2مناون في جر وة السفير 8/2/1002العماد مياال عون  نفاقه تان    قران قاضي التحقيق العولي في قضية

 1002أ ان 
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 249ل التتتتتي تشتتتتمل هتتتتمنا جريمتتتتة القتتتتتل قصتتتتدا المنصتتتتوص علياتتتتا فتتتتي المتتتتاد  202
عقويتتا ، ف نتتتل  020عقويتتا   امتتا يالنستتتية التتى الجريمتتة المنصتتتوص علياتتا فتتي المتتتاد  

يمعزم ويصرل النظر عن صحتاا ف ن ا دعاا باا من النياية العامة التمييزية في ورقة 
همن ن اق  اختصاص المجلك العدلي الذي ييقى اختصاصل محددا  ال لب يخرج عن 

اصتتوم محاكمتتا  جزا يتتة، ويالتتتالي يكتتون امتتر  220فتتي المتتاد   المتتواد المحتتدد  حصتتريا  
لعفتتو الصتتادر يالمرستتوم ل يالنستتيةو  عتتن اختصتتاص المجلتتك العتتدلي   النظتر فياتتا خارجتتا  

مرستتتتوم ا حالتتتة علتتتتى  ي بتتتتق علتتتى كتتتتل الجتتترا م التتتتتي تناولاتتتاف نتتتل  0027/0990رقتتتم 
، والتتتتي تهتتتمنتاا ورقتتتة ال لتتتب الصتتتادر  عتتتن النيايتتتة 020/0991المجلتتتك العتتتدلي رقتتتم 

، متتا عتتدا الجتترم المنصتتوص عليتتل فتتي المتتاد  09/01/0991العامتتة التمييزيتتة فتتي تتتاريخ
  همن اختصاص المجلك العدلي الذي   يدخل قانونا   020

اد ميشتام عتون لتم يختالف شتر ي مغتادر  ويتبين من اوراق الملف ان المدعى عليتل العمت
وهمن المال المحتدد   0027/0990اليبد واليقاا في الخارج يعد صدور المرسوم رقم 

ن المقتتتتا   وا حاديتتتتث الصتتتتادر  عتتتتن العمتتتتاد ميشتتتتام عتتتتون ختتتتبم المالتتتتة كمتتتتا أ فيتتتتل  
، والتتتي نشتتر  فتتي الصتتحف ووستتا ل ا عتتبم 0027/0990المحتتدد  فتتي المرستتوم رقتتم 

والمستتموع والموجتتود  فتتي الملتتف هتتي مجتترد تعبيتتر عتتن التترأي و  تشتتكل فتتي حتتد  المر تتي
، وتيقتتى هتتمن الحريتتا  التتتي يصتتوناا الدستتتور، كمتتا انتتل لتتم هادفتتا   ذاتاتتا نشتتا ا سياستتيا  

ي ب  ان العماد ميشام عون قام يأي فعل من شتأنل ان ينتام متن الوحتد  الو نيتة او متن 
ار  الفتنتة او تعكيتر الصتفاا بتين عناصتر ا متة  و يستتادل ا تأساستية مصتالح التيبد األ

استنادا الى ما تقدم، ف ن العماد ميشام عون يستفيد من منحة العفو المع ا  لل يموجب و 
،  المتتتتا انتتتتل لتتتتم يفقتتتتدها ألي متتتتن ا ستتتتياب 90/0/0990تتتتتاريخ  0027المرستتتتوم رقتتتتم 

اا دعتتوى الحتتق المحتتدد  فتتي المتتاد  ال انيتتة متتن المرستتوم المتتذكور، متتا يقتهتتي معتتل استتق
 09/01/0991تتتاريخ  020العتتام فتتي حقتتل عتتن كتتل الجتترا م المحتتدد  فتتي المرستتوم رقتتم 

 والمساقة في وجال  
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للنظر في الجريمة المنصوص علياا ل اختصاصختم المحقق العدلي قراره ب عبن عدم و 
عقويا  ألناا خارج ن اق اختصاص المجلك العدلي المحدد في الماد   020في الماد  

 اصوم محاكما  جزا ية   220
ووفقا  لاذا القرار، ف نل يالرغم من عود  العماد ميشام عون، ف ن الجانب المتالي لتم يقفتل 

  ةة العامة المالياآلن يانتظار معرفة موقف النياي حتى
 

 

 ثانيًا: اإلدعاء على العماد عون بجرم انتحال صفة رئيس وزراء لبنان
امام احدى لجتان الكتونغرك ا ميركتي  ةمداخلعون  ألقى العماد ميشام 9112في العام 

، متتتا دفتتتع النيايتتتة العامتتتة ل0دمشتتتروع قتتتانون "محاستتتية ستتتوريا واستتتتعاد  ستتتياد  لبنتتتان" حتتتوم
اقتتتدم علتتتى اعمتتتام وخ تتتب لتتتم يأنتتتل  00/9/9112تتتتاريخ ب يتتتلا ستتتت نافية  يتتتأن تتتتدعي عل

علتى اذاعتة انيتاا  تجزها الحكومة من شأناا تعكير صب  لبنتان بدولتة شتقيقة  كمتا اقتدم
كاذيتتة فتتي الختتارج متتن شتتأناا ان تنتتام متتن هييتتة الدولتتة اللبنانيتتة ومكانتاتتا وا تتار  النعتترا  
ال ا فيتتتة والحتتتض علتتتى النتتتزاع بتتتين ال وا تتتف ومختلتتتف عناصتتتر ا متتتة، وانتحتتتام وظيفتتتة 

                                                 
(1

 
 )

كمدا  ندي فدي  امام اللجنة الفرعية للعالقاي الو لية في مجلس الندواب االميركديجاء في شهادة العماد مياال عون 

للحر دة  هدو  عداني تحدح  "...انده لادرف لدي ان انقدل لد  لدوي الادع  اللبنداني، شدع   تدوق قران قاضدي التحقيدق:"

 االحتالل. 

جئح الدى هندا اليدوم لنقدل امتندانهم لمبادنتد  فدي تقدو م قدانون مسدؤ لية سدون ا  قدانون اسدتعادة السديادة اللبنانيدة،  لحدث 

المر ن الفوني  القانوني لمار ا القانون هذا، هذه الفقرة م  القانون المرتق  حاسمة، حيث تناأ للمرة اال لى سياسدة 

 للوال اي المتحوة بخصوص احتالل سون ا للبنان".   اضحة

لسبع  عار   سنة، لع  النمام السوني كال الو ن   المخرب  نجل االطفاء. تبوأ سدون ا الحرائدق لكدي تعطدي نفسدها 

حجددة الطفائهددا،  هددذا  بددرن احتاللهددا المسددتمر للبنددان.  اي لبندداني تجددرأ علددى الوقددوف ا  مقا مددة سدديطرة سددون ا از ددل 

 طة. احتالل سون ا للبنان كان ضانا  مكلفا على المصالح اللبنانية  االميركية لخمسة اسباب نئيسية: ببسا

 ا ال: ان سيطرة سون ا على لبنان حولح البلو الى انض خصبة  مال ا آمنا لالنهاب. 

ب الرئيسدية فدي العدام في السبعيناي  الثمانينداي، كدان لبندان الضدحية اال لدى لالنهداب السدوني.  كدان هدذا احدو االسدبا

الدناج سون ا كا ل بلو انهابي على قائمة  زانة قو فقوي تقر بداً كدل شديء. فقدونا اخوتندا  اخواتندا، الدوقاءنا،  1991

جنودنا الرفاق، حر اتنا، امننا، بيوتنا  مالنا، لكننا مصممون ان نسدتمر فدي الجهداد مد  اجدل قضديتنا النندا لدم نفقدو االمدل 

 ن حلفاءنا الطبيعيي  في العالم الحر اخيراً سير ا معركتنا معركة الحر ة ضو االنهاب. ابواً  ل  نفعل. ا

لقو جئح اليوم لحض  على ان تمانسي طبيعة اميركا الحقيقية، في مساعوة هؤالء الذ    طمحون الدى الحر دة، لضدرب 

 شكراً النتباه .  1003ام ،االنهاب  التصو ح المران قانون محاسبة سون ا  استعادة السيادة اللبنانية لع

 نئيس الوزناء الجنرال مياال عون". 
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من  207و 299و 990و 900الجرا م المنصوص علياا في المواد وهي مدنية رسمية، 
 من القانون نفسل   290مع وفة على الماد   قانون العقويا 

 
 لجرائم الواردة في طلب النيابة العامةاالظن بالعماد ميشال عون ب-1

ن الدستتور ، أصدر قاهتي التحقيتق قترارا  ظنيتا  جتاا فيتل:" إالنياية العامة على أ ر إدعاا
ا ان تيقتتى كتترلك عتتددا  متتن الحريتتا  الفرديتتة ومناتتا حريتتة القتتوم وابتتداا التترأي وانمتتا شتتر 

ممارسة هذه الحرية تح  سقف القوانين الستارية المفعتوم  وفتي الحالتة المعاكستة تصتيح 
هذه الممارسة جرا م يعاقب علياا قانون العقويا  ولو كان  ا قوام التي يدلي باا المرا 
اقوا   في السياسة وا  اصيح الكبم في السياسة كبما  مياحتا  علتى ا بقتل ويمنتأى عتن 

لتتي اقية و صيح  عديمة الفا د  المواد القانونية الوارد  فتي قتانون العقويتا  العتام واالمع
يتبين يالعود  الى وقا ع الدعوى الحاهر  ان المدعى   و تعاقب من يرتكب جرا م سياسية

عتتتتد  أفعتتتتام دأوردهتتتتا القتتتترار تفصتتتتيب ل ورد ارتكتتتتب عليتتتتل العمتتتتاد المتقاعتتتتد ميشتتتتام عتتتتون 
ختم مداخلتتل امتام اللجنتة الفرعيتة للعبقتا  الدوليتة فتي مجلتك  يلن المدعى علبختاماا أ

متتن ال ابتت  ان المتتدعى و النتتواب ا ميركتتي يعيتتار  "ر تتيك التتوزراا الجنتترام ميشتتام عتتون" 
ل ر يسا  للوزراا فتي لبنتان ويكتون 00/9/9112عليل لم يكن في تاريخ ا د ا يالشااد  د

متتن  299المنصتتوص عليتتل فتتي المتتاد   يالتتتالي قتتد ارتكتتب جتترم انتحتتام صتتفة ليستت  لتتل
يتبين متتن الشتتااد  التتتي ادلتتي باتتا المتتدعى عليتتل العمتتاد المتقاعتتد     و قتتانون العقويتتا ،

ميشام عتون امتام احتدى لجتان الكتونغرك ويمتا تهتمنتل متن اقتوام وانيتاا يعهتاا كتاذب 
ويعهاا ميالغ فيتل متن شتأناا ان تعكتر صتفاا العبقتا  بتين عناصتر ا متة وان تحتض 

العنصتري وجميتع هتذه النتتا ج مجتمعتة ومنفترد  و لى ا قتتام التداخلي بوجايتل المتذهبي ع
متتن شتتتأناا ان تعتترض الوحتتتد  الو نيتتة للخ تتتر وفعلتتل لاتتتذه الناحيتتة ين بتتتق علتتى المتتتاد  

 من قانون العقويا    207
قدامل على  المدعى عليل العماد المتقاعد ميشام عون لذلا قرر قاهي التحقيق اتاام  

مام وخ ب لم تجزها الحكومة من شأناا تعكيتر صتب  لبنتان بدولتة شتقيقة وتعتريض اع
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لبنان لخ ر اعمام عدا ية وتعريض اللبنانيين  عمتام  أريتة تقتع علتيام او علتى امتوالام 
متن قتانون  290مع وفة على الماد   900من نوع الجناية المنصوص علياا في الماد  

من القتانون نفستل  290مع وفة على الماد   997د  الظن يل يمقتهى الماو  العقويا   
لجاة اقدامل في الخارج وهو على بينة من ا مر على اشاعة انياا كاذية ميالغ فياا من 

مع وفتتة علتتى المتتاد   207المتتاد  ويشتتأناا ان تنتتام متتن هييتتة الدولتتة ومكانتاتتا الماليتتة  
ر النعتتتتترا  المذهبيتتتتتة متتتتتن القتتتتتانون عينتتتتتل لجاتتتتتة القا تتتتتل خ ايتتتتتا  متتتتتن شتتتتتأنل ان ي يتتتتت 290

الظتن وأخيترا    والعنصرية وان يحض على النزاع بتين ال وا تف ومختلتف عناصتر ا متة  
متتن قتتانون العقويتتا  لجاتتة انتحالتتل  290مع وفتتة علتتى المتتاد   299يتل يمقتهتتى المتتاد  

صتتتفة ر تتتيك للتتتوزراا فتتتي مناستتتية القتتتاا خ تتتاب امتتتام لجنتتتة فرعيتتتة متتتن لجتتتان الكتتتونغرك 
  ل0دا ميركي

قيتتتف غيابيتتتة يحتتتق العمتتتتاد و أصتتتدر قاهتتتي التحقيتتتق متتتذكر  ت  94/01/9112 ريخدتتتتاو 
  ل9دعون 

 

 إحالة قضية العماد ميشال عون إلى محكمة الجنايات -2

فتتي القتترار الظنتتتي  أيَّتتد  الاي تتة ا تااميتتتة فتتي بيتترو  متتا جتتتاا   02/00/9112بتتتاريخ
المتدعى باتا علتى عتون الوصف القتانوني نفستل يالنستية التى المتواد   قرارا  يحمل صدر أو 

بجرم اقدامل على اعمام وخ ب لم تجزها الحكومة من شأناا تعكير صب  لبنان بدولة 
شقيقة، وتعريض لبنان لخ ر اعمام عدا ية واللبنانيين  عمام  أرية تقتع عليتتام واشتاعة 
انيتتتاا كاذيتتتة فتتتي الختتتارج وانتحتتتام وظيفتتتة مدنيتتتة رستتتمية ختتتبم مناقشتتتة اللجنتتتة الفرعيتتتة 

"قتتتانون محاستتتية ستتتوريا  00/9/9112قتتتا  الدوليتتتة فتتتي الكتتتونغرك ا ميركتتتي فتتتي للعب
واستتتتعاد  ستتتياد  لبنتتتان"  واحالتتت  الاي تتتة ا تااميتتتة، المتتتدعى عليتتتل عتتتون علتتتى محكمتتتة 

متتن قتتانون العقويتتا  مع وفتتة علتتى  900الجنايتتا  فتتي بتتتيرو  لتتتمحاكمتل بجنايتتة المتتاد  
                                                 

(1
 

)
- 3/11/1003قاضي التحقيق قران تان   

 
 11/1003/ 8تان    النهانجر وة 

(1
 

 )
 12/10/1003جر وة النهان تان    
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متتذكر  التتقاا قتيض فتتي حقتل وستوقل التتى  متن القتانون عينتتل  وقتترر  اصتدار 290المتاد  
محل التوقيف لدى محكمة الجنايا  في بيرو  ليحاكم اماماا يما اتام يل، واتياع الجنح 

 299و 207و 997المتتتدعى عليتتتل باتتتا يالجنايتتتة للتتتتبزم، والمعاقتتتب علياتتتا فتتتي المتتتواد 
   ل0دمن قانون العقويا  290لى الماد  مع وفة ع

 ت لمذكرة التوقيف الغيابيةإسترداد محكمة الجنايا-3

وهو الموعد المقرر للنظر في قهية العماد ميشام عون أمام محكمة  2/2/9112بتاريخ
م باتتا المحتتامي جتتان ستتلوان بوكالتتتل عتتن  الجنايتتا ، نظتتر  المحكمتتة يالمتتذكر  التتتي تقتتدَّ

لصتتادر  عتتن المتتتام العمتتاد عتتون التتتي ي لتتب فياتتا وقتتف تنفيتتذ متتذكر  التوقيتتف الغيابيتتة ا
عاتد تو ،  94/01/9112اهي التحقيق األوم في بيرو ، السيد حتاتم ماهتي، بتتاريخ ق

ا ستاذ سلوان يحهور موكلل جلسا  المحاكمة التالية، وكرر  ليل شفاهة خبم جلسة 
   المحاكمة
عتتد الحصتتوم علتتى عتتدم مانعتتة ي  ياإجمتتاع، قتترر باتتذا ال لتتب و هي تتة المحكمتتة تتتذاكر  

تركتتت  ا متتتر لتقتتتدير و أبتتتد  رأياتتتا فتتتي ال لتتتب  ، التتتتي  نافيةمم لتتتة النيايتتتة العامتتتة ا ستتتت
 من اجاية ال لب   مانع  بدون أن يكون لاا أي المحكمة 

متتن قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  الجزا يتتة اجتتاز  للقاهتتي  027ن المتتاد  رأ  المحكمتتة أ
ا المنفرد الجزا ي ان يوقف تنفيذ متذكر  التوقيتف الغيابيتة الصتادر  يحتق المتدعى عليتل، اذ

ا خيتر،  ما  لب وكيل الدفاع ذلتا، بتدون حهتور موكلتل، شترا ان يتعاتد حهتور هتذا
   جلسة المحاكمة التالية

ول ن لم تتهمن ا حكام القانونية المعموم باا أمام محكمة الجنايا ، نصتا  ممتا ب ، بيتد 
 نتتل يجتتوز ت بيتتق النصتتوص ا جرا يتتةف انتتل، وعمتتب  يمتتا هتتو مستتلم يتتل علمتتا  واجتاتتادا ، 

ي ريق القياك، ا مر الذي يتيح يصور  مشروعة، اتخاذ اجراا مقرر لحالة ما، وت بيقتل 
كتان ا جتراا، فتي هتذه الحالتة،   يتنتاقض إذا على حالة غير منصوص علياا صراحة، 
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متتتتع حستتتتن ستتتتير العدالتتتتة، ويتتتتوفر علتتتتى المتتتتدعى عليتتتتل او المتتتتتام، مشتتتتقة الم تتتتوم أمتتتتام 
، ييقى للمحكمة ان تتخذ قرارها بتجميد مفاعيل مذكر  في هذا السياقو المحكمة، مخفورا   

التوقيتتتف الغيابيتتتة، يموجتتتب ستتتل تاا التقديريتتتة فتتتي هتتتوا مع يتتتا  كتتتل قهتتتية بوقا عاتتتا 
وظروفاتتا، وتيعتتا  لمتتا تقتتدم، تتترى المحكمتتة، اجايتتة ال لتتب، ووقتتف تنفيتتذ المتتذكر  موهتتوع 

   ل0دا ستدعاا
التستتتاهل ني فتتتي جريتتتد  الستتتفير، يتتتأن فتتتي تعليقتتتل علتتتى هتتتذا الحكتتتم، يتتترى المحلتتتل القتتتانو 

إلتتى قتتد أدى القهتتا ي الم لتتوب متتن الستتل ة السياستتية فتتي ملتتفل العمتتاد ميشتتام عتتون، 
لقتتتانون، إذ استتتتعمل  محكمتتتة الجنايتتتا  فتتتي بيتتترو  الصتتتبحيا  المع تتتا  متتتن امخالفتتتة 

المشرلع للقاهي المنفترد الجزا تي وحتده فتي قتانون أصتوم المحاكمتا  الجزا يتة، متن أجتل 
تنفيذ مفعوم مذكر  التوقيتف الغيابيتة الصتادر  يحتقل عتون لتستايل عودتتل متن منفتاه  وقف

الياريستتي  فقتتد لجتتأ  محكمتتة الجنايتتا  ومتتن دون مستتولغ قتتانوني، إلتتى القيتتاك، فاتكتتأ  
متن قتانون أصتوم المحاكمتا  الجزا يتة التوارد  فتي الفصتل األوم  027على نصل المتاد  

 ي والتي تقوم في فقرتاتا ال انيتة أنلتل يجتوز للمتدعى من صبحيا  القاهي المنفرد الجزا
أن ي لب وقف تنفيذ مفعوم متذكر  التوقيتف الغيابيتة  ،عليل أو وكيلل دون حهور موكلل

التي أصدرها قاهي التحقيق يحقل لحين صتدور الحكتم فتي التدعوى  وللقاهتي أن يتختذ 
ابيتة شترا تعاتد المتدعى عليتل لقاا كفالتة او بتدوناا قترارا  بوقتف تنفيتذ متذكر  التوقيتف الغي

يحهور جلسا  المحاكمة  في حام تغييل عن أي من هذه الجلسا  دون عذر مشتروع 
نل محكمتة ، أأحتد القهتا ويهتيف نقتب  عتن فللقاهتي أن يرجتع عتن قتراره بوقتف التنفيتذ  

، اعتد  جديتد  غيتر معتمتد  فتي الستابققعن  ريق القياك الجنايا  بتصرلفاا هذا خلق  
في ياب  027المشرلع لم يهع الماد  في القهايا الجزا ية  ف  يجوز لاا القياك مع أنل 

نمتتا جعلاتتا متتن صتتبحيا  القاهتتي المنفتترد وهتتو تتتدبير  اختصتتاص محكمتتة الجنايتتا ، واا
جديتتتد لتتتم يكتتتن مألوفتتتا  متتتن قبتتتل وكتتتان خاصتتتا  يقاهتتتي التحقيتتتق فقتتتف فتتتي قتتتانون أصتتتوم 

م للقاهتي  المحاكما  الجزا ية القديم قبتل تعديلتل، ولكتنل  المشترلع ستمح فتي القتانون المعتدل
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 ا قترار توقيتف المتتام،أو إلغتاعليق المنفرد الجزا ي ياستعمام هذه المسألة أي صبحية ت
هي صبحية خاصة واست نا ية، لذلا ف نل ما فعلتل محكمة الجنايا  هو بدعة   يمكن و 

انون أصتتتتوم قتتتتونهتتتتيف يتتتتأن   ل0دالقبتتتتوم باتتتتا حتلتتتتى ولتتتتو أتتتتت  تحتتتت  الهتتتتغف السياستتتتي
المحاكمتتا  الجزا يتتة الجديتتد قتتد أوجتتب أن يترافتتق متتع إصتتدار القتترار ا تاتتامي القاهتتي 

  ل9دإلقتاا قتيض علتى المتتام وتوقيفتليأحالة المتام أمام محكمة الجنايا ، تسي ر متذكر  
فالمحاكمتتتة أمتتتام محكمتتتة الجنايتتتا    تتتتتم إ  وجاهيتتتا ، حيتتتث يكتتتون المتتتتام موقوفتتتا ، واا  

   ل2دساك القواعد التي ترعى محاكمة المتام الفار من وجل العدالةحوكم على أ
وأخيتترا  نشتتير إلتتى أنتتل  تترأ  فتتي قهتتايا العمتتاد عتتون إشتتكالية جديتتد ، نتتذكرها فقتتف بتتدون 
الدخوم في التفاصتيل التتي تخترج عتن إ تار دراستتنا، وهتي اإشتكالية الناجمتة عتن تمتتع 

انتختب العمتاد ميشتام  9112حزيتران  09يخالعماد ميشام عون يالحصانة النيابية، فبتار 
جبيتتل ا نتخابيتتة، وهتتو اليتتوم تيعتتا  لاتتذه الصتتفة النيابيتتة  -عتتون نا يتتا  عتتن دا تتر  كستتروان

، في تترو التستتاؤم متن الدستتتور 41و 29منصتتوص عناتا فتتي المتتادتينيتمتتع يالحصتتانة ال
قتتتة أمتتتام يالقهتتتايا التتتتي   تتتتزام عالعمتتتا إذا كانتتت  هتتتذه الحصتتتانة تحتتتوم دون مبحقتتتتل 

  ل4د؟القهاا
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جر وة السفير  –محكمة الجنا اي تستخوم لالحياي القاضي المنفرد لتسهيل عودة عون  -الموسوي، علي
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محكمدة الجنا داي :".. تقضدي، أي الهيئدة االتهاميدة، فدي قرانهدا بإحالدة المدتهم علدى 130الفقدرة األخيدرة مد  المدادة

 لمحاكمته بما اتهم به،  تصون مذكرة إلقاء قبد في حقه.

  ج  أن  تضم  قران االتهام ...  تسطير مذكرة بإلقاء القبد على المتهم... -131المادة 

 ج  أن تتضم  مذكرة إلقاء القبد اسم المتهم  شهرته  تدان    الدتده  اسدمي  الو ده  محدل إقامتده  مهنتده  جنسديته 

 الجنا ة المسنوة إليه  النا القانوني المنطبق عليها  األمر إلى قوى األم  بتوقيف المتهم تنفيذاً لها.  نوا

إ ا ألوني الهيئدة االتهاميدة قرانهدا بإحالدة المدتهم أمدام محكمدة الجنا داي  أغفلدح تسدطير مدذكرة إلقداء قدبد فدي حقده 

.فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طل  النيابة العامة
 

(3
 

)
ألددول محاكمدداي جزائيددة:" ....إ ا لددم  كدد  المددتهم موقوفدداً فيصددون نئدديس  139 هددذا مددا  سددتفاد مدد  نددا المددادة  

المحكمة قران مهل في حقه  دوعوه فيده إلدى تسدليم نفسده خدالل أنبدع  عادر   سداعة مد  بدوء المحاكمدة. إ ا سدلم نفسده، 

لية سبيله. إ ا امتندع عد   لد  د ن عدذن مقبدول فيعتبدر فداناً ضم  المهلة المذكونة، فيبقى موقوفاً حتى لو ن قران بتخ

م   جه العوالة  توضع مذكرة إلقاء القبد الصادنة في حقه قيو التنفيذ.
 

(
8
 

 )
ً  -الموسددوي، علددي جر ددوة السددفير تددان    -الددوعوى ضددو عددون ال تسددقطها حصددانته النيابيددة ألن الجددرم ناددأ مسددبقا

12/9/1002  

 -تمدوز أم تطلد  نفدع الحصدانة عنده   2هل تُسقط المحكمة دعوى الحق العدام ضدو عدون فدي  -ناجع ا ضاً: جابر، ما ا
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 محكمة الجنايات تبرِّئ دولة الرئيس ميشال عون من التهم المنسوبة إلي -4
أصدر  محكمة جنايا  بيرو ، حكما  قهى بتبر ة ميشام عون  9112تموز  2بتاريخ

متتن التتتام المنستتوية إليتتل، يعتتد أن عملتت  علتتى تفصتتيل كتتل تامتتة واستتتبيان متتا إذا كانتت  
  ل0دار ا تاام تشكل ل جرما  جزا يا  يعاقب عليل القانون الوقا ع الوار  في قر 

 
ب إعن التهمة األولى:  اقدامتل فتي  العماد ميشتام عتون متن لى المتام،وهي حوم ما ن س 

الختارج، وامتام اللجنتة الفرعيتة للعبقتا  الدوليتة فتي مجلتك النتواب ا ميركتي، علتى القتاا 
ير عبقا  لبنان بدولة شقيقة هتي ستوريا، خ اب لم تجزه الحكومة، متسبيا ، يفعلل، بتعك
دالجنايتة المنصتوص عناتا  متوالامأو على أودتعريض اللبنانيين  عمام  أرية تقع عليام 

   عقويا ل 900في الماد 
لى سوريا يفعل تواجدها على ارض لبنتان، لتم يكتن متن إن ما عزاه المتام أالمحكمة  رأ 

  الرستتتمية بتتتين البلتتتدين،  ن هتتتذه العبقتتتا  للعبقتتتا تعكيتتتر   شتتتأنل ان ينتتتتج عنتتتل، حتمتتتا  
منتظمتتتتة يموجتتتتب المعاهتتتتدا  المعقتتتتود  بتتتتين التتتتدولتين، والتتتتتي أسستتتت  روايتتتتف الصتتتتداقة 
والتعتتاون والتنستتيق بينامتتا، اهتتافة التتى ان الدولتتة الستتورية، لتتم تيتتادر التتى اعتيتتار أقتتوام 

التتى اتختتتاذ المتتتام ذا  مستتاك باتتتا، وذلتتا يصتتور  معلنتتتة، ورستتمية، كمتتتا اناتتا لتتم تعمتتتد 
 تدابير انتقامية يحق اللبنانيين، في اشخاصام او في أموالام، 

وحيتتث، فتتي أي حتتام، لتتم ي بتت  ان المتتتام قتتد استتتادل متتن خ ايتتل، احتتداث تعكيتتر فتتي 
صتتب  البلتتدين او استتتجبب ا عمتتام ال أريتتة متتن الدولتتة المقصتتود ، وفتتق متتا استتتلزمتل 

ان يكتتتون الخ تتتاب قتتتد حمتتتل الدولتتتتة تفتتتتترض التتتتي متتتن قتتتانون العقويتتتا ،  900المتتتاد  
ا جنبية على اعتياره ماسا  باا، ا مر الذي يفهتي التى ا ختبم يصتفاا الصتب  بيناتا 
ودتتين الدولتتة اللبنانيتتة، وان تتتتأتى هتتذه النتيجتتة يصتتور  حتميتتة يحكتتم  بيعتتة العبقتتة بتتين 

يتتتة المنصتتتوص تعليتتتل،   تكتتتون العناصتتتر الجرميتتتة المؤلفتتتة للجناال اتتتذاتيعتتتا  لو  التتتدولتين،
 علياا في الماد  المذكور ، قد تحقق  في األقوام الوارد  في خ اب المتام  
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مام اللجنة الفرعية أخ ايل أورد في  نلأين سب الى المتام، وهي ما  عن التهمة الثانية:
أقوا   من شأناا تعكير صفاا العبقا  بين عناصر ا مة، والحض على ا قتتام 

دالجنحة المنصوص عناا في لشقاق في صفول الشعب اللبنانيالداخلي، وعلى زرع ا
 عقويا ل   207الماد 

لتتم يتترد فتتي خ تتاب المتتتام، وفتتي متتا كتتان يستتعى اليتتل متتن خبلتتل، متتا رأ  المحكمتتة يأنتتل 
يميز بين  وا ف لبنان او مذاهيل ولم يت رق فيتل التى متا يغلتب ف تة علتى ف تة اخترى بتل 

لتتى استتتجبب ا هتمتتام بلبنتتان، الشتتعب اللبنتتاني يتتالعكك، فقتتد شتتمل فتتي كبمتتل الرامتتي ا
برمتل، وان م البتل ياستعاد  لبنان حريتتل،   يمكتن ان تفهتي التى استتنااض ف تة علتى 

ن متتا تبنتتاه المتتتام، متتن وأ   ف تتة اختترى متتن عناصتتر ا متتة، ولتتم يحتتدث ذلتتا فتتي حينتتل،
النيتتل متتن متتة، او قهتتية وهتتدل، فتتي خ ايتتل،   يتتنم عتتن قصتتد ا يقتتاع بتتين عناصتتر ا 

ين بتق علتى نتص  أن فعل المتام  في هوا ما تقدم،  ولم ترى المحكمة الوحد  الو نية
اشتر   القصد ياحداث الشقاق بين ف ا  الشعب او ان ينتج  التي عقويا  207الماد  

  فعب  من الخ اب او الكتاية تصدع في الوحد  الو نية
 

على انتحتام صتفة ليست  لتل وذلتا عنتدما  المتام، وهي متعلقة ب قدام عن التهمة الثالثة
اختتتتم خ ايتتل يعيتتار : "ر تتيك التتوزراا: الجنتترام ميشتتام عتتون" بتترغم انتتل لتتم يكتتن فتتي حينتتل 

  لتتم تجتتد المحكمتتة أن عناصتتر الجتترم متتتوافر  أيهتتا ، وعللتت  فتتي لبنتتان" للتتوزراا  ر يستتا  
 ي ستفاد منعلى ما هذه الجريمة تفترض ارتكاب الغش يقصد تهليل الغير، حكماا يأن 

غير متوفر في العيار  التتي أوردهتا المتتام فتي خاتمتة  ، وهذا القصدعقويا  299الماد  
وذلتتتا لستتتببين: ا وم متتترده التتتى ان موقعتتتل كتتتان معروفتتتا متتتن ا وستتتاا التتتتي  خ ايتتتل، 

منصتتب ر تتيك  استتتمع  التتى خ ايتتل، ومتتن المؤكتتد انتتل لتتم يتتتم استهتتافتل يصتتفتل شتتاغب  
ألي التيتاك محتمتل،  والستبب ال تاني يتأتي معتززا لتفوم، ومتزيب  وزراا لبنان، في حينتل، 

ن المتتتام ذكتتر فتتي فقتتر  متتن خ ايتتل، أحتتدا ا وقعتت  فتتي لبنتتان، ومحتتددا زماناتتا يقولتتل أذ إ
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"ا ناا فتر  حكمي كر يك وزراا للحكومتة اللبنانيتة الموقتتة" ودتذلا،   يكتون جترم انتحتام 
 من قانون العقويا    299  ، مما يستيعد معل ت بيق المادصفة متحققا  

  
متام لجنتة الكتونغرك الفرعيتة أفتي معترض خ ايتل  المتتام قداموهي إعن التهمة الرابعة: 

نياا كاذية ركز  على تسييك النظام القها ي في لبنان وعلتى الميالغتة فتي أذاعة إعلى 
 وصفل كأدا  تخويف ومهايقة، وذلا يغية تشويل صور  لبنان في الخارج  

هتتي جريمتتة عقويتتا   997الجريمتتة المنصتتوص علياتتا فتتي المتتاد  هتتذه ن كمتتة أرأ  المح
مقصود  وتشتترا ان تكتون ا نيتاا التتي يتناولاتا الفاعتل كاذيتة اي مختلقتة   أستاك لاتا 
من الصحة او الحقيقة، وان يتمادى م لقاا فتي الميالغتة بتشتويل هتذه الحقيقتة، وان ينتام 

 يأقوالل من هيية الدولة  
دااه، فتتب بتتد متتن الرجتتوع التتى أالمتتتام قتتد  تتاوم القهتتاا فتتي خ ايتتل واستتتادل ذا كتتان اا و 

الظرول التي أ لتق فياتا اقوالتل حتوم تستييك القهتاا وجعلتل أدا  تخويتف، حيتث يتبتدى 
انل كان خبلاا، على ما هو معرول من الجميتع، موهتوع مبحقتا  قهتا ية، كمتا انتل 

ام اللجنتتة، كانتت  تحصتتل توقيفتتا  وفتتي الظتترول السياستتية نفستتاا، التتتي عتترض لاتتا امتت
ومحاكمتتا  لمجموعتتة متتن مؤيديتتل او المعارهتتين لسياستتة الحكومتتة، ا متتر التتذي جعتتل 

م تتار ، فتتب كبمتتل يم ايتتة تظلتتم شخصتتي، ومتتن قبيتتل تعمتتيم لمآختتذ لتتل ازاا المبحقتتا  ال
نما جتو  يمكن يالتالي اعتيار كبمل، يمقوماتل ومهمونل حوم القهاا مجرد اختبق، اا اا

الكتتبم مؤيتتدا  يمع يتتا ، وان يتتالغ المتتتام فتتي وصتتفاا، فتتب يتتتيح القتتوم ان متتن شتتأن  اهتتذ
متتن  997ل المتتاد  ذلتتا أن ينتتام، فيمتتا ذهتتب اليتتل، متتن هييتتة الدولتتة يتتالمعنى التتذي قصتتدت

د ، لعتدم تتوافر ت بيتق هتذه المتاالمحكمتة تترى  لتملى متا تقتدم، إاستنادا  و  قانون العقويا  
  عناصرها الجرمية

 

 
 فقرة الثانية: ال
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 امةــــات السيــاة النفــقضي
 

ات   إن السبب األساك في عرض هذه القهية، ليك فقف ألن نوايا  وجمعيا  بي يتة، وجَّ
ولكتتن الستتبب األستتاك، هتتو أنتتل    صتتير واإختتبم يالواجيتتا ،قتاامتتا  يالتا  وزيتتر  إلتتى 

بب  باتتا ميليشتتيا  يجتتوز أن نمحتتو متتن ذاكرتنتتا الو نيتتة، إحتتدى أكبتتر المآستتي التتتي تستت
الحرب،  فاذه الكار ة الو نية   تنعكك ع ارها فقف على الجيل الحتالي، بتل إن نتا جاتا 

هتتو بنتيتاه، ومتتع ذلتا كتتان األمتر األك تر إ تتار   لاألك تر ستواا  ستصتتيب األجيتام القادمتة، 
   ل0دواألجاز  المختصة مع ملف النفايا  السامة وزار  البي ةكيفية تعا ي 

ي تستعى جاهتد  و يتأ التدوم الصتناعية دخوم في صلب الموهوع، نشتير إلتى أنوقبل ال
  شتتركا  متخصصتتة للمتتتاجر  أونشتت، النفايتتا  الصتتناعية الستتامةللتتتخلص متتن  وستتيلة

اإي اليتتة المختصتتة بجمتتع النفايتتا  والمتتتاجر  باتتا  Jelly Waxباتتذه النفايتتا  كشتتركة 
 وتسويقاا في العالم ال الث  

النفايتتا  الصتتناعية الخ تتر  والمتتواد الكيميا يتتة 0900ي صتتيف العتتامفتتبتتدأ  هتتذه القهتتية 
من قتة يفي مستودع ستكني التي كان  مخزنة المستعملة في صناعة األسلحة الكيميا ية 

ذهتتب هتتحيتاا عشتترا  القتلتتى والمصتتابين ياألع تتام الدا متتة، و فتتانفجر   ،فتترن الشتتياا
ة الخ تتتر  الستتتامة فتتتي منتتتا ق لنفايتتتا  الصتتتناعيظاتتتور اوهتتتي وتوجتتت  يالكار تتتة ال انيتتتة 

   برميل 00111قدل ر  بنحو ،  0907لبنان منذ العام  مختلفة من
تتلل   الهتتوا علتتى عنتتتدما  ،0994، فتتي شتتار عب متتن العتتام  قهتتية النفايتتا  الستتتامة ص 

اكتشف أحد الموا نين صدفة ، مستتوعيا  للنفايتا  فتي من قتة عيتون الستيمان، جترى نقلتل 
بتراهيم، كانتت  الرا حتة القويتة التتي تنيعتتث منتل مصتدر قلتتق  متن أحتد معامتل من قتتة ناتر ا

، 0900للموا نين الذين عاد  أذهانام إلى النفايا  الستامة التتي دخلت  لبنتان فتي العتام
والتتي لتتم يستتت ع لبنتتان أن ي بتت  لفمتتم المتحتتد  وللتتدوم المعنيتتة متتا إذا تتتمَّ التتتخلص مناتتا 

                                                 
(1

 
 )

تي كاندح السدباقة لتسدليط الضدوء علدى هدذه القضدية،  أفدردي تقتضي األمانة العلمية، أن نحفم حق جر وة النهان ال 

لها لفحاي طو لة  تحقيقاي مطولة على موى سنواي األزمة.  كل ما نونده في هذه الفقرة، مقتبس مد  جر دوة النهدان 

  فقاً للتوان   التي نذكرها في الحواشي السفلية.
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برميتتل عيتتون  علتتى نقتتلعملتتوا األهتتالي  نمتتع أو أختترى   ناا يتتا ، أم   زام هنتتاا براميتتل
إلتتتى الحتتتوض الختتتامك فتتتي مرفتتتأ بيتتترو  تمايتتتدا  لتصتتتديره للختتتارج، فتتت ن قهتتتية  الستتتيمان

  ل0دالنفايا  السامة بدأ  فعليا  في هذا التاريخ
لتم يكتن ي لتع ناتار إ  وت لتع فيعد هذا ا كتشال األوم كرَّ  سيحة البراميل المكتشفة، 

وما  جديد  عن النفايا  السامة، وأحص  جريتد  الناتار يعهتا  الصحف اللبنانيين يمعل
حريق مفتعل لبراميل فتي  -من أمكان وجود هذه البراميل: براميل في غزير ويسوع الملا

برميتل  0011اتتبل -برميتل فتي ستوق مصتيح 011براميل في ساحل علما و -شننعير
اكتشتتال  -رفند وصتتوربرميتتل فتتي يستتاتين الصتت 22 -براميتتل فتتي جبيتتل 4 -فتتي الكرنتينتتا

براميتتل نفايتتا   -براميتتل علتتى امتتتداد المستتاحة اليحريتتة فتتي العمتتق بتتين النتتاقور  والصتترفند
براميتل  -براميتل فتي العاقبيتة 01-براميتل فتي مرفتأ صتور 01 -قترب كنيستة متار يوستف
وأخرى على شا ي األكوامارينتا وزغرتتا والمنيتة ودراميتل ستامة  -على شا ي بلد  الرميلة

ولتم تقتصتر   ل9د نتا   9400ويبلغ وزن النفايا  السامة المكتشفة حوالي -العقيية جدا  في
ع تتار النفايتتا  الستتامة علتتى الستتبمة البي يتتة، بتتل كتتان لاتتا هتتحايا يشتترية أيهتتا ، حيتتث 

التتي  ،الناار قصص العديد ممن أصيبوا وتوفوا نتيجة هذه النفايا  السامةجريد  ذكر  
  ل2دسن رزق وميبد جرجوعي وديار ماليشيفلم يسلم مناا حتى الخبراا ول

 
 التحرك الرسمي األول للتخلص من النفايات السامةأواًل: 

، إ  0994إذا كان  قهية النفايا  السامة قد أ ير  فعليا  فتي ال لتث األخيتر متن العتام 
أن القهتاا اللبنتتاني كتان قتتد ياشتر التحقيتتق فتي هتتذه القهتية قبتتل ذلتا يستتنوا ، وتحديتتدا  

 ا أ ار مجلك اإنماا واإعمار هذه القهية  يعدم
 
 مباشرة التحقيقات القضائية-1

                                                 
(1

 
 )

 1/9/1998جر وة النهان تان  
(1

 
 )

 30/1/1992  جر وة النهان تان 
(3

 
 )

9/1/1992جر وة النهان تان  
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عتتتتن دختتتتوم يتتتتاخرتين 9/4/0900خبتتتترا  بتتتتتاريخ Magazineمجلتتتتة التتتتتيعتتتتد ان نشتتتتر  ف
تتتتتل فتتتتتي  تتتتترابلك وال انيتتتتتة فتتتتتي الجيتتتتتة  تحمتتتتتبن نفايتتتتتا  وفرَّغتتتتتتا حمولتامتتتتتا، واحتتتتتد   وجَّ

يتتتز كتايتتتا  إلتتتى المفتتترز  القهتتتا ية المحتتتامي العتتتام لتتتدى محكمتتتة التمي 90/2/0900بتتتتاريخ
المركزية جاا فيل:" نحيل إليكم صور  عن صفحة في مجلة الماغزين في خصوص خبر 

 لتب إجتتراا التحقيتق التتدقيق العامتة إلتتى األراهتي اللبنانيتتة، و إنتزام متتواد مهترَّ  يالصتتحة 
امتة حوم صحة هذا الخبر، وما إذا كان  حقا  أنزل  هذه اليهتاعة المهتر  يالصتحة الع

جراا جميع ما من  جراا الكشف علياا بواس ة الخبر  الفنية لبيان ماهيتاا واا إلى لبنان، واا
 شأنل إظاار الحقيقة 

ياشتر  المفترز  القهتا ية المركزيتة تحقيقاتاتا واستتمع  إلتى إفتادا   97/2/0900بتاريخ
وع يستتفتتي من قتتة متامتتين،  تتمَّ استتتمع إلتتى إفتتاد  خبيتتر بي تتي كشتتف علتتى براميتتل موجتتود  

الملتتا وجعيتتتا، وانتاتت  التحقيقتتا  إلتتى توقيتتف ستتتة متامتتين وتستت ير متتذكر  يتتبغ يحتتث 
وتحري يحقل  شتخص  ستايع فتار متن وجتل العدالتة، إقتدامام ودتتاريخ لتم يمتر عليتل التزمن 

غيتتر شتترعية   ريقتتة  يعلتتى إدختتام متتواد ستتامة ومهتتر  يا نستتان إلتتى األراهتتي اللبنانيتتة 
وياستعمام و ا ق غير صحيحة وتقارير فنية مغاير  للواقع يا شتراا والتدخل مع عخرين 

تتستبب و  أناتا نفايتا  ستامة ومهتر وعلى تصريف هذه اليها ع أو يعهتاا متع علماتم ي
 يانتشار أمراض ويا ية      

أدعتتتت  النيايتتتتة العامتتتتة ا ستتتتت نافية علتتتتى المتتتتدعى علتتتتيام الستتتتتة  90/0/0900ودتتتتتاريخ 
ار، الموقوفين، والمدعى عليل الفار ا  Ecolifشتمل اإدعتاا أيهتا  شتركة كمتا رمان نصَّ

S.O.S.   ر ، وشركة التي عمل  علتى اتتبل  .Adonis Production. Engالمصدل 
جتاا فتي و   .Jelly Wax S.P.Oهذه النفايا  الصناعية بناا  على تكليف متن شتركة  

ة علتتى صتتحة إدعتاا النيايتتة العامتتة أن المتتواد موهتوع هتتذه القهتتية تشتتكل ل أخ تارا  جستتيم
اإنستتان وتاتتدد يقتتتل المتتوا نين يشتتكل  جمتتاعي وحيتتث أنتتل كتتان ب مكتتان المتتدعى علتتيام 
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توقع حصوم هذه النتيجة فقبلوا يالمخا ر  رغتم ذلتا، فيقتهتي اإدعتاا علتيام ستندا  إلتى 
   ل0دمنل      910و 009عقويا  مع وفة على المادتين 249الماد 

 
م يتتل جتتوزل بتتواري أمتتام النيايتتة تتتزامن النظتتر فتتي هتتذه القهتتية متتع ادعتتا ا شخصتتي تقتتدَّ

العامتة ا ستتت نافية، هتد مجاتتولين إقتدامام علتتى رمتي براميتتل نفايتا  ستتامة فتي اليحتتر، 
األمتتر التتذي أدى إلتتى اتختتاذ الدولتتة والستتل ا  الفاعلتتة أقصتتى درجتتا  الحي تتة والحتتذر، 

يمتل للزدتا ن  وهتذا سواا  يالنستية إلتى ا ستتحمام فتي اليحتر أو يالنستية لصتيد الستما وتقد
  ل9دوالم عم الملحق يل    ما ألحق هررا  بليغا  يالجاة المدعية يالنسية إقفام المسيح

 
وقتاا أعلن وزير الماجرين وليتد جنتيبا، أن ملتف الستاعة هتو ملتف النفايتا ، وهتو فتي 
 الحقيقة ملف ال يقة السياسية التي حكم  ياألمك وال يقة السياسية التي حكم  اليتوم،

للتتاريخ  تتراث وتحريتف  لإنل صور  حقيقية لما يجتري فتي لبنتان متن تشتويل للبي تة وتتدمير ل
وتحقير أليسف القيم اإنستانية فتي العتيش الكتريم،    لتذلا متن المستحستن معالجتة ملتف 
النفايا  يشتكل  جتدي كتي يستت يع هتذا النظتام الجديتد أن يع تي لنفستل الحتد األدنتى متن 

استتتدعاا جميتتع -و التتوزير جنتتيبا جملتتة إجتترااا  هتتي التاليتتة: الصتتدقية والجديتتة  واقتتتر 
استتتدعاا –المستتؤولين التتذين ستتماهم النا تتب ستتمير عتتون وتحتتويلام فتتورا  إلتتى المحاكمتتة   

 -ومحتاكمتام بتامتة    استتيراد المتواد الستامة    رموز سياسية وعستكرية  وعلتى رأستام 
لعتتراق وستتجن فيتتل وهتتو يعمتتل رفتتع الغ تتاا عتتن كتتل وزيتتر أو نا تتب أومانتتدك عمتتل فتتي ا

حاليتتتا  لمصتتتلحة وزيتتتر البي ة   التتتتذكير يا نفجتتتار التتتذي حصتتتل فتتتي من قتتتة فتتترن الشتتتياا 
متترد ا نفجتتار متتواد ستتامة أو محرقتتة استتتورد  عنتتذاا تبتتين أن وأودى يحيتتا  العشتترا ، و 

 ستتتتتتخداماا فتتتتتي لبنتتتتتان أو لتصتتتتتديرها إلتتتتتى العتتتتتراق، وجتتتتترى التعتتتتتتيم الكلتتتتتي حتتتتتوم هتتتتتذا 
  ل2دالموهوع   

                                                 
(1

 
 )

مناددددون فددددي جر ددددوة النهددددان  -11/9/1911مطالعددددة المحددددامي العددددام االسددددتئنافي د. منيددددف حمددددوان تددددان  

 18/1/1992تان  
(1

 
 )

 18/1/1992 ند نا االدعاء في جر وة النهان تان   
(3

 
 )

 1/1/1992جر وة النهان تان   
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 نداء االستغاثة الذي وجه  الرئيس السابق لمجلس اإلنماء واإلعمار-2

تتل  برنتتامج األمتتم المتحتتد  نتتداا استتتغا ة إلتتى  التتر يك الستتابق لمجلتتك اإنمتتاا واإعمتتاروجَّ
، ي لتتتتب فيتتتتل 91/0/0991تتتتاريخ 920-0يموجتتتب رستتتتالة تحمتتتل التتتترقم وذلتتتتا اإنمتتتا ي

ي نفايا  صتناعية ستامة ومشتعة ردمتا، برميل تحو  02011المساعد  على التخلص من 
وحتتتتدد  الرستتتتالة أمكنتتتتة البراميتتتتل علتتتتى الشتتتتوا ي وفتتتتي الجيتتتتام دمرفتتتتأ بيتتتترو  الحتتتتوض 

ستاحل -كسروان وتحديتدا  قترى شتننعير -الدور -برج حمود  -شوا ي الكرنتينا -الخامك
 -من قتتة المتتتن -والعقييتتة -شتتوا ي التتزوق -ناتتر الكلتتب -جعيتتتا -زوق مصتتيح -علمتتا

األخ تار الستر انية  الرستالة  شا ي العبتد ل وعتدد  - رابلك-صور-شعيا أحراج مار
واإصتايا  التتي قتد تتنجم عتن النفايتا  الكيميا يتة القاتلتة، وختتم ستبم رستالتل يتتالقوم أن 
عينتتا  متتن ميتتاه اليحتتر واألستتماا واألمتتبو المستتتخرجة متتن الشتتوا ي اللبنانيتتة أظاتتر  

ة الستتامة التتتي تتجتتاوز المعتتدم ال بيعتتي المعتتترل وجتتود نستتية عاليتتل متتن المتتواد الكيميا يتت
  فتي أعلتى المرتفعتا  فتي ا  وأن أغلب هتذه النفايتا  متروكتة علتى الشتوا ي أو ملقتل0ديل

  ل9دمنا ق ما ية والشعب اللبناني يبدو جاهب  هذه األخ ار المرعية
 
 ةلعين بهذه القضياالقضاء اللبناني يصدر قرارًا ظنيًا ببعض المتهمين الض-3

األوم فتتي بيتترو  يعتتد إحالتتة النيايتتة العامتتة لملتتف النفايتتا  الستتامة أمتتام قاهتتي التحقيتتق 
:"    ل2د، جتتتتتتاا فيتتتتتتل21/2/0999بتتتتتتتاريخ قتتتتتترارا  ظنيتتتتتتا   األخيتتتتتتر أصتتتتتتدر  لبيتتتتتتب زويتتتتتتن

وصتتل  إلتتى الحتتوض الختتامك فتتي مرفتتأ بيتترو  اليتتاخر  رادهوستت   90/9/0907بتتتاريخ
يموجتتب بوليصتتة شتتحن ياستتم المتتدعى عليتتل وعلتتى متناتتا حمولتتة شتتحنتاا شتتركة إي اليتتة 

تتار اليحريتتة روجيتتل ميشتتام حتتداد المستتتخ عتترَّل المانيفستت  عتتن  دم فتتي شتتركة أرمتتان نصَّ
ن ؤولو مستهذه الحمولة يأناا متواد أوليتة كيميا يتة للصتناعة والزراعتة، األمتر التذي حمتل ال

                                                 
(1

 
 )

  11/1/1992جر وة النهان تان  
(1

 
 )

  11/1/1992جر وة النهان تان  
(3

 
 )

 13/1/1992مناون في جر وة النهان بتان   30/3/1991قران قاضي التحقيق األ ل في بير ي تان  
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تتلة تظاتت م  حقتتا  إفتتادا  مخبريتتة مفصَّ ر بدقتتة نوعيتتة علتتى الستتماو ب دخالاتتا علتتى أن يقتتدَّ
را  إذ تهتمَّن عرهتا   المواد  وتبتين أن المانيفست  المعترل ل عتن نوعيتة اليهتاعة كتان متزوَّ
ب  لاذه النوعية للتمكن من تمرير إدخالاا إلى األراهي اللبنانية فتي الوقت   خا  ا  ومفصَّ

ياتا الذي كان  الدولة المشحونة اليهاعة مناا ترفض إيقااها على أراهياا أو إتبفاا ف
كوناتتا تعتبتتر متتن النفايتتا  الصتتناعية الفاستتد  والستتامة والملو تتة والمعتتد  لإلتتتبل الفتتوري 

 والتي   يمكن إعاد  استعمالاا أو تصنيعاا في أي حام  من األحوام  
ت  لجنة الخبراا األكاديمية ذلا موهحة  أن هذه المواد تشكل ل على المدى القريب وقد  بَّ 

حتمب  على الصحة العامة والبي ة وأوص  بجمعاا وترحيلاا يأسترع واليعيد خ را  داهما  م
وقت   ممكتن وجترل التردتة التتي وهتع  فياتتا وااعتاد  تأهيلاتا كمتا أوصت  بتتدابير وقا يتتة 
أخرى، م م نة إلى أن المواد المحللة   تحتوي على إشعاعا  نووية مهتر  وأنتل  المتا 

ل لق أو لم تدخل في جتول األرض وفتي لم تستخرج من معلياتاا ولم تحرق في الاواا ا
المياه ف ن خ ورتاا على الصحة العامة وعلى اإنسان والحيوان والنيا  تيقى في صور  
عامة خ ور  احتمالية؟ إ  أن انتشار يعهتاا ختارج معلياتاتا وحرقتل ورميتل فتي األمتاكن 

لتتتى ظاتتتور يعتتتض  ال عتتتوارض العامتتتة وفتتتي مكيتتتا  النفايتتتا  قتتتد أدى إلتتتى تلتتتوث التردتتتة واا
الصتتحية ومناتتا  علتتى يعتتض الخبتتراا أنفستتام    ويتتالواقع لقتتد تتتمَّ نقتتل هتتذه النفايتتا  إلتتى 
المستتتتودعا  المحجتتتوز  فتتتي شتتتننعير وستتتاحل علمتتتا وجعيتتتتا وزوق مصتتتيح حيتتتث عمتتتل 
المتتدعى عليتتل ان تتوان أستتد العتتم بتصتتنيف هتتذه المتتواد وتستتويقاا، فقتتام عتتدد متتن التجتتار 

رمتان نصتار اليحريتة يالكشتف علياتا وتحليلاتا يصتور  يالتعاون مع روجيل حتداد وشتركة أ
ستتترية لفرزهتتتا وديعاتتتا، واشتتتترى يعتتتض التجتتتار والصتتتناعيين قستتتما  مناتتتا واستتتتعملوها فتتتي 
الصناعا ، كما جرى حرق القستم اآلختر أو اتبفتل ورميتل فتي مكتب النورمانتدي إلتى أن 

 ة   "  خراجل من األراهي اللبنانيإأكتسف أمرها فجرى جمع ما تيقى مناا 
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اتتتذه البراميتتتل فتتتي عيتتتون الستتتيمان أعلتتتن وزيتتتر البي تتتة أناتتتا   تحتتتوي لوم يعتتتد الظاتتتور أل
، ردَّ عليتتل النا تتب منصتتور البتتون أن المكتتان الفعلتتي لتتردم النفايتتا  قتترب ةنفايتتا  كيميا يتت

لت  لتتردم لتيب  ق  مة، ألن هذه النفايتا  ن  شالياا  عيون السيمان، هو دليل على وقوع جري
تحتت  أجنحتتة الظتتبم وأن الحفتتر  كانتت  معتتد  خلستتة  للتتردم و  تحمتتل أي مواصتتفا  ممتتا 

ذ كانتت  وزار  البي تتة قتتد أعلنتت  أن هتتذه النفايتتا  خاليتتة متتن المتتواد  اذكرتتتل وزار  البي تتة، واا
تحلتتتتيب  علتتتتى هتتتتذه الستتتتامة، فلتخبرنتتتتا عتتتتن الخبتتتتراا والمختبتتتترا  التتتتتي أجريتتتت  لتتتتدياا ال

   ل0دالمواد
الذي أصر على أن محتويا  المستتوعب  سمير مقبلخالف مجلك الوزراا، وزير البي ة 

غير سامة، فقترر إقامتة دعتوى علتى صتاحب هتذه المتواد  وأكتد خبيتران فتي شتؤون البي تة 
لناتتتار أن المتتواد التتتتي أشتتار  وزار  البي تتتة إلتتى أناتتتا فتتي المستتتتوعب"خ ير  جتتتدا  جريتتد  ال

 وسامة وتؤدي إلى أمراض مميتة" 
وفتتي م العتتتل أمتتام مجلتتك التتوزراا أوهتتح وزيتتر البي تتة أن هتتذه النفايتتا  هتتي متتواد أوليتتة 

عامتتا  وهتتي غيتتر ستتامة وغيتتر هتتار   واقتتترو  ب تتة خيتتارا   91أدخلتت  إلتتى لبنتتان قبتتل 
للتتتخلص مناتتا هتتي:  متتر المتتواد ترحيلاتتا أو احراقاتتا  واستتتقر رأي مجلتتك التتوزراا علتتى 

   ل9د يار الترحيل على نفقة صاحب العبقةخ
 
 فايات السامةالنالتحقيقات في قضية تواكب منظمة غرين بيس  -1

إلتى أن ع ل البراميتل التتي أدخلت  يحترا  إلتى  فتي بيتان  لاتا غرين بتيك،صرَّح  منظمة 
متتتن اي اليتتتا هتتتي قنابتتتل بي يتتتة موقوتتتتل، وأن اختيتتتارا   0900و 0907لبنتتتان بتتتين عتتتامي

لى عينا  من مستوعبي النفايا  في مرفأ بيرو ، أظار  أناما يحويان على أجري  ع
متتتواد كيميا يتتتة ستتتامة تتستتتبب فتتتي تلتتتوث الميتتتاه الجوفيتتتة ستتتنوا  عتتتد ، وأن متتتن واجتتتتب 
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ر عتتددها يعشتتر  ع ل  الحكومتتة ا ي اليتتة األخبقتتي استتتعاد  النفايتتا  المتيقيتتة التتتي يقتتدَّ
  ل0دبرميل

منعتت  منظمتتة ووزار  البي تتة اللبنانيتتة، حتتوم هتتذه القهتتية، ويعتتد ستتجام   ويتتل بتتين هتتذه ال
الستتل ا  اللبنانيتتة يتتاخر  تايعتتة لمنظمتتة غتترين بتتيك متتن الرستتو فتتي مرفتتأ بيتترو ، فعقتتد 
مم ل المنظمتة فتي لبنتان متؤتمرا  صتحفيا  علتى متتن اليتاخر  شترو فيتل أن نتتا ج الفحتوص 

عينتتتة متتتن التردتتتة اللبنانيتتتة،  المخبريتتتة التتتتي أجرتاتتتا فتتتي جامعتتتة اكستتتترا فتتتي انكلتتتترا، علتتتى
أظار  يأن من قة شتننعير فتي جيتام كستروان اللبنانيتة تعتاني حالتة تلتوث شتديد  يمتزيج 
متتتتن الملو تتتتا  الستتتتامة جتتتتدا  يستتتتبب نفايتتتتا  اي اليتتتتة ستتتتامة أحرقتتتت  و متتتتر  هنتتتتاا فتتتتي 

نتتت  فياتتتا 0900العتتتام ، وتشتتتتيل المنظمتتتة فتتتي أن يكتتتون التلتتتوث شتتتمل أمتتتاكن أختتترى خزل 
  ل9دعيتا وزوق مصيح وغيرها    النفايا  في ج

نيتتة معاتتا يمنتتع واستتتغرد  منظمتتة غتترين بتتيك الستتلبية التتتي تعاملتت  باتتا الستتل ا  اللبنا
متن الرستو فتي مرفتأ بيترو ، خصوصتا  وأن هتذه المنظمتة تستعى إلتى  الياخر  التايعتة لاتا

منظمتة الحفاظ على سبمة البي ة اليحرية في لبنان وفي كل دوم العالم، كما استغرد  ال
إعتتبن وزيتتر البي تتة عتتن إقفتتام ملتتف النفايتتا  علمتتا  أن القهتتاا اللبنتتاني لتتم يصتتدر حكمتتل 
الناتتا ي يعتتد فتتي هتتذه القهتتية، لتتذا تعتبتتر منظمتتة غتترين بتتيك أن ملتتف النفايتتا    يتتزام 
مفتوحتتا  حتتتى إعتتاد  متتا يمكتتن إعادتتتل متتن نفايتتا  إلتتى بلتتد المنشتتأ اي اليتتا، ياإهتتافة إلتتى 

  ل2داهي الملو ةإعاد  تأهيل األر 
منع  السل ا  اللبنانية السفينة التايعة لمنظمتة أيها   انية المر  ويعد أك ر من عام، ولل

القيتام يحملتة توعيتة حتوم هتذه المتر ، هتي غرين بتيك متن دختوم لبنتان، رغتم أن مامتاتا 
لتى أنتل تحفتظ ع بيتار فرعتون   وقتام وزيتر البي تة ل4د ياا لبناننالمشكب  البي ية التي يعا
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كمتا قدوم الياخر  إلى لبنان ألنام ينشرون أخيارا  في العالم أن و ننا ملوث يمتواد ستامة، 
  ل0دمواقف المنظمة حيام لبنان كان  دا ما  سلبية أن
برميتتل متتن  9111لفتتت  منظمتتة غتترين بتتيك أنتتل   يتتزام يوجتتد فتتي مكتتب بتترج حمتتود و 

عتون رفتض إعتاد  تأهيتل من قتة إلى أن وزير البي ة بيتار فر   ، وأشار 0907نفايا  العام
  ل9د شننعير التي   تزام ملو ة ولم يف  وعده في هذا المجام

 
   تقارير خبراء البيئة-2

يعتتد اكتشتتال البراميتتل الستتامة، تتتولى الخبتتراا الكشتتف علياتتا لتحديتتد  بيعتتة المتتواد التتتي 
تحوياتا هتذه  أن المتواد التتيالذي اعتبر وفسور افتيم عكر  ر الب تحتوياا،  ومن بين هؤ ا

أن طمـــر هـــذه النفايـــات متتتاد  الديكستتتين التتتي تستتتبب أمراهتتتا  ستتتر انية، و هتتتيالبراميتتل 
الســـامة فـــي بـــاطن األرض اللبنانيـــة سيشـــكل كارثـــة تحـــلب علـــى جميـــع أفـــراد الشـــعب 

قابتل للتحلتل وتتغيتر تركيبتتل يمترور التزمن،   ، خاصتة  وأن يعهتا  متن هتذه المتواداللبناني
ة بتقرير  متر هتذه النفايتا  فتي من قتة عيتون الستيمان نظترا  لتكتا ر وقد أخ أ وزير البي 

وجود منايع المياه في تلا المن قة، واستغرب البروفسور إعبن التوزير أن   تتأ ير لاتذا 
ال مر على منايع المياه، مع أن دراسة أعدتاا الجامعتة األميركيتة فتي بيترو  ا بتت  أنتل 

المنا ق اللبنانية لك ر  وجود الينابيع الما يتة فتي  يستحيل  مر النفايا  في أي يقعة من
   ل2دكل أرجاا لبنان

، أشتتتار  إلتتتى ةللاي تتتة اللبنانيتتتة للبي تتتة واإنمتتتاا حتتتوم قهتتتية النفايتتتا  الستتتام بيتتتان  وفتتتي 
أن  ذكراومستشاره  ألنلالمسؤوم عن حماية البي ة، فاو  سمير مقبلوزير البي ة مسؤولية 

وهمتا  hydroquinoneو  ethyl acrylateل هتي متادتي المتواد التتي تحوياتا البراميت
وفقا  للمراجع العملية مواد سامة وقاتلتة  فمتن أيتن حصتل وزيتر البي تة علتى معلوماتتل متن 
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متتيبد المرحتتوم ومتتن الخبتتراا التتذين تتتايعوا تفاصتتيل قهتتية النفايتتا  الستتامة، خبيتتر البي تتة 
تقتتارير خبتتراا وزار  علتتى فتتي قهتتية النفايتتا  الستتامة، يتتالرد التتذي بتتدأ حملتتتل جرجتتوعي 

تقتارير ال، ويالتتالي فت ن وزار  البي تة غيتر صتالحة تستتعملااالمعدا  التي البي ة، مبينا  أن 
تن بتق علياتا الصتفة السياستية   العلميتة وتاتدل إلتى ختداع  التي خرج باا خبراا التوزار 

ذي تعتمتتد عليتتل وزار  البي تتة يفتقتتر إلتتى المعرفتتة التترأي العتتام  كمتتا أن الجاتتاز اليشتتري التت
خولتتتتل إجتتتراا الفحوصتتتتا  فتتتتالخبراا التتتتتايعون للتتتوزار  لتتتتم يتخصصتتتتوا فتتتتي يي ذالعلميتتتة التتتت

الكيميتتاا التحليليتتة وهتتي الحقتتل العلمتتي التتذي يتترتيف يموهتتوع تحليتتل نتتوع النفايتتا  يشتتكل  
  ل0د مياشر

دبيتتار ماليشتتتيف ولستتتن رزق  ودنتتاا  علتتتى تكليتتف  قهتتتا ي رستتتمي أصتتدر  لجنتتتة الخبتتتراا
 90/9/0907ميبد جرجوعيل تقريرا  حوم النفايا  الكيميا ية السامة، جاا فيتل:" بتتاريخ

وصتتل  إلتتى الحتتوض الختتامك فتتي مرفتتأ بيتترو  اليتتاخر  رادهوستت  وعلتتى متناتتا حمولتتة 
ين علتتى مستتؤولمعلنتتة يأناتتا متتواد أوليتتة كيميا يتتة للصتتناعة والزراعتتة، األمتتر التتذي حمتتل ال

لة تظار بدقتة نوعيتة المتواد    السم م  حقا  إفادا  مخبرية مفصَّ او ب دخالاا على أن يقدَّ
ولمتتا نتتتج عناتتا أعتتراض ستتي ة عمتتل هتتؤ ا     استتتعمل   هتتذه النفايتتا  فتتي الصتتناعا  

الصتتتتناعيين علتتتتى التتتتتخلص مناتتتتا، ستتتتواا  ياتبفاتتتتا أو تستتتتويقاا أو رمياتتتتا      ودنتيجتتتتة 
متن هتذه  ا  أن قستمتبتين راا يالتعاون مع الستفار  اإي اليتة، ف الذي أجراه هؤ ا الخبشالك

ملتتتوث، وجميعاتتتا غيتتتر صتتتالحة لبستتتتعمام أو هتتتو عختتتر  ا  النفايتتتا  هتتتو ستتتام جتتتدا  وقستتتم
    ل9دإعاد  التصنيع

 
 41إلتتتى  21وفتتي مقابلتتة أجرتاتتتا جريتتد  الناتتار متتتع التتدكتور  تتانيوك العتيتتتق قتتام يتتأن 

دتتل فتي جونيتل  ليتا  للعتبج متن عتوارض تقتيا إلتى عيا 0900إصاية توجات  فتي العتام
وحترار  مرتفعتة وأوجتاع مزمنتة فتي الترأك، وأن جميتع المصتابين يق نتون علتى مقردتة متن 
المكتتان التتذي وهتتع  فيتتل النفايتتا  الستتامة أي فتتي من قتتة الكستتارا  الواقعتتة بتتين ستتاحل 
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متتا أورده  علمتتا وشتتننعير  وفتتي اتصتتام أجرتتتل الناتتار متتع النا تتب ستتعود روفايتتل قتتام يتتأن
البروفستتتور أفتتتتيم عكتتتره يحتتتتم معالجتتتة ستتتريعة لتجنتتتب الكار تتتة، ومتتتا قيتتتل عتتتن األمتتتراض 

ين كلاتم مستؤولالسر انية التي تنتج عن السموم التي يحملاا المستتوعب تفترض توقتف ال
  ل0دأمام معالجة جدية ومصيرية لاذه الفهيحة الكار ة

 
 تحرك النيابة العامة االستئنافية -3

الخبيتترين متتيبد جرجتتوعي وولستتون رزق  فية فتتي جبتتل لبنتتانايتتة العامتتة ا ستتت ناالني كلَّفتت 
،  تم 0900معاينة البراميل وتحديد ما إذا كان  من النفايا  التتي دخلت  لبنتان فتي العتام

بذا  المامة ، مدير الفرع ال اني في كلية العلوم الجامعة البنانية التدكتور   وكلَّف  عاد
ة األيحتتتاث العلميتتتة والزراعيتتتة فتتتي وزار  الزراعتتتة التتتدكتور اليتتتاك غتتتاوي  ور تتتيك مصتتتلح

في حديث  إلى جريد  الناار إلى أن وزار     خريستو هيبن  وأشار مستشار وزير البي ة 
البي تتة هتتي التتتي اكتشتتف  هتتذه المتتواد واقترحتت  حرقاتتا و مرهتتا، األمتتر التتذي لتتم يحصتتل 

مجلتك التوزراا إخراجاتا متن  متنستمير مقبتل يسبب معارهة الناك، ف لب وزيتر البي تة 
 لبنان، وهكذا قرر مجلك الوزراا 

التدكتور جرجتوعي يوماتا صترَّو و ولم تنفذ كتب اللجنتتين مامتاتا، فيالنستية للجنتة األولتى، 
أنل والدكتور ولسون رزق لم يتمكنتا متن معاينتة البراميتل ألن يتاب المستتوعب كتان لجاتة 

تحل، وقد انتا  مامة اللجنة بتكليف اللجنة األرض وتع َّر  كل المحاو   الرامية إلى ف
 المتا أن مجلتك التوزراا أصتدر قترارا  بترحيتل النفايتا ، ورأى يأنتل   ال انية بتذا  المامتة

بتت خراج النفايتتا  متتن لبنتتان، ألنتتل   يجتتوز أن  القاهتتيقتترار هتتذا الهتتو تنفيتتذ  هتتمألفتت ن ا
حراقاا و مرها داخل األر كرَّ تت  اهي اللبنانية  ك سايقة إحهار النفايا  واا

ويالنسية للجنة ال انية، ف ناا أيها  لتم تجتر المعاينتة يعتد اعتتذار التدكتور خريستتو هتيبن 
فحص المواد الغذا ية فقف، ويالتالي   يست يع يألن المختبر الذي يعمل فيل، مخصص 

  ل9دتحمل مسؤولية هذه البراميل ألناا ليس  من اختصاصل
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ظاتتر  براميتتل المصتتري فتتي أعتتالي الجتترود بتتين عيتتون  ويعتتد مستتتوعب ودراميتتل النخيلتتة
بترميب  تفتوو مناتا التروا ح الكرياتة، و البت   92السيمان وحدث يعليا، وهي عيار  عن 

النيايتة العامتتة متتن وزار  البي تتة، العمتتل علتتى جمتتع هتتذه المستتتوعيا  وهتتماا إلتتى محتتتوى 
خراجاا من لبنان   المستوعب الموجود في المرفأ واا

معاينتاتتا  وقتتام وزيتتر لر التتدكتور اليتتاك غتتاوي إلتتى مكتتان اكتشتتال البراميتتل توجتتل الخبيتت
  ل0دأن الظاور المفاجي للبراميل في أعالي الجيام ليك من مسؤوليتنا    البي ة

انتقتتد التتوزير وليتتد جنتتيبا عجتتز األجاتتز  الحكوميتتة عتتن كشتتف مكتتان النفايتتا  الستتامة، 
  وقتتتتام ل9دلتنقيتتتتب عتتتتن تلتتتتا النفايتتتتا واستتتتتقداماا شتتتتركا  عالميتتتتة عاليتتتتة ا ختصتتتتاص ل

المدعي العام التمييزي منيف عويدا  أن مامة القهاا الجزا ي هي التحقيق لمعرفتة متا 
إذا كتتان  متتة جتترم  جزا تتي، ولتتيك متتن شتتان القهتتاا اليحتتث عتتن النفايتتا  الكيميا يتتة أو 

   ل2دإخراجاا من لبنان، فاذا عمل الجاا  المسؤولة إداريا  وحكوميا  
بتترميب  للنفايتتا  الصتتناعية  21هتتي   القتتوى األمنيتتة فتتي الشتتمام 90/0/0992خودتتتاري

عنتتد مصتتب ناتتر أبتتو علتتي، وقتتد زار  الناتتار موقتتع اكتشتتال هتتذه البراميتتل التتتي لتتم يبتتق  
، كمتتا أصتتاب يقاياهتتا الصتتدأ دلتتيب  علتتى قتتدم وجودهتتا امناتتا ستتوى األشتتبا نظتترا   حتراقاتت

    ل4دعند المصب
رأك متتتاعز قتتتد نفقتتت  علتتتى أ تتتر شتتترداا مياهتتتا  ملو تتتة  099منيتتتة أن وأورد  التقتتتارير األ

   ل2د ر علياا على  ريق عيون السيمانيسموم برميلي النفايا  الكيميا ية التي ع
  بينمتا أعلتن ل0دنفى وزير البي ة أن تكون هذه الحيوانا  قد نفق  يسبب المتواد الكيميا يتة

نفتتتتق رؤوك المتتتتاعز هتتتتو النفايتتتتا  الستتتتامة وزيتتتتر المتتتتوارد الما يتتتتة والكاردا يتتتتة أن ستتتتبب 
المستخرجة من مواد الدهان، ودنى رأيتل علتى تقريتر هتمنل نتيجتة الفحتوص التتي أجراهتا 
فريق من الخبراا الفرنسيين في شركة ليونز دي زو يعدما كشتف علتى أمكنتة نفتق ق يتع 
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وزير الموارد الماعز في اليقاع وأخذ عينا  وأرسلاا إلى مختبراتل في فرنسا، بتكليف  من 
الما يتتة والكاردا يتتة  وأشتتار التقريتتر إلتتى أن هتتذه العينتتا  ستتامة ومهتتر  يالصتتحة وناتجتتة 

  ل0د من نفايا  تصنيع مواد الدهان، وهي على نوعين سام وسام جدا  
 
 تقرير مديرية المخابرات في الجيش اللبناني -4

وستتلم   ،21/0/0992فتتي تقريتتر  أعدتتتل مديريتتة المختتابرا  فتتي الجتتيش اللبنتتاني بتتتاريخ
نستتخة  منتتل إلتتى ر استتة مجلتتك النتتواب، جتتاا فيتتل أن هتتذه النفايتتا  دخلتت  إلتتى لبنتتان فتتي 

ج      وقتتتتتد تور تتتتت  القتتتتتوا  اللبنانيتتتتتة فتتتتتي هتتتتتذه العمليتتتتتة، وأن  0900و 0907عتتتتتامي
عختترين  97الموظتتف فتتي وزار  البي تتة هتتو أحتتد المتتتور ين فتتي هتتذه العمليتتة إهتتافة  إلتتى 

  ل9دعتتتتتتون ل فتتتتتتي وزار  البي تتتتتتةستتتتتتمير ام دحستتتتتتب رأي النا تتتتتتب يعمتتتتتتل قستتتتتتما  كبيتتتتتترا  متتتتتتن
ي بت  أن هتذه النفايتا  التتي التذي تقريتر، هذا النشر  جريد  الناار  9/9/0992دتاريخو 

 متتتر  فتتتي األراهتتتي اللبنانيتتتة ستتتامة وستتتر انية ومتفجتتتر  وخ تتتر  علتتتى الصتتتحة العامتتتة 
  ل2دوالبي ة

 
 توقيف الخبير البيئي بيار ماليشيف-5

قتتتق العتتتدلي ستتتعيد ميتتترزا متتتذكر  توقيتتتف وجاهيتتتة يحتتتق الخبيتتتر البي تتتي بيتتتار أصتتتدر المح
ماليشتيف بجتترم اختتبق أدلتتة كاذيتة وااع تتاا شتتااد  كاذيتة وافتتتراا، وماليشتيف هتتو عهتتو 
لجنة البي تة الفرعيتة المنب قتة متن اللجنتة النيابيتة التتي تألفت  لمتايعتة قهتية النفايتا  وهتو 

   ل4د0907ا  منذ العامأحد خبراا الذين تايعوا ملف النفاي
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العديتد متن و وقد أ ار توقيف ماليشيف موجة احتجاج رسمية، بدأها الوزير وليتد جنتيبا، 
، ورفهتام فتي أن صر العدم، معردين عتن تهتامنام معتلنظار  ق الذين زاروه فيالنواب 

   ل0ديكون كيش محرقة من أجل لفلفة قهية النفايا  السامة
 لق النا ب العتام التمييتزي منيتف عويتدا  ستراو ماليشتيف ويعد توقيف  استغرق أسبوع أ

ن لديتل اقتنتاع يالتدوافع اإيجابيتة  يعدما استجويل  انيتة  المحقتق العتدلي ستعيد ميترزا، وتكتوَّ
التتي يتحترا متن خبلاتا التدكتور ماليشتيف نظترا  إلتى الجاتد الكبيتر التذي يبذلتل متن أجتل 

ستتتتجوب الخبيتتتر البي تتتي متتتيبد جرجتتتوعي الكشتتف علتتتى مبيستتتا  النفايتتتا  الستتتامة   تتتمَّ ا
 يسند إقامة   لوترك

ل النا ب نجاو واكيم من أن يصيح القهاا والخبراا يعض هحايا قهتية النفايتا   تخوَّ
  ل9دنتيجة مناور  السل ة وأن ييقى الموا ن في كل األحوام هحية هذه النفايا 

 
 البيئةوزير النائب سمير عون يتهم -6

ياستتتقدام النفايتتا  الستتامة وأستتلحة  ستتمير مقبتتل ن مياشتتر  التتوزيراتاتتم النا تتب ستتمير عتتو 
، كمتتا اتاتتم أيهتتا  فتتي هتتذه 0902لمصتتلحة القتتوا  اللبنانيتتة متتن العتتراق مياشتتر   فتتي العتتام

وأن مستشتاري  0902امفي صفقة نفايا  عقد  فتي العت   القهية مستشار وزير المام 
نيايتتة العامتتة يتتالتحرا ووهتتع يتتدها متور تتان يالصتتفقة ذاتاتتا، و التتب ال وزيتتر البي تتة    

  ل2دعلى ملف النفايا 
، ل4دأدلتتى النا تتب ستتمير عتتون بوقتتا ع حتتوم ملتتف النفايتتا  الستتامة 92/0/0992دتتتاريخو 

وأعلن أن المفارقة الخ ير  أن وزيرا  ومستشتاريل، وأن مستشتارا  لتوزير  عختر متور تون فتي 
فأوم أخ اا وزير البي ة المجام  قهايا النفايا  السامة، وأن لام ماض  مشاود في هذا 

كانتا علتى عبقتة مياشتر  ياستتيراد متواد ستامة ولامتا صتب  إلتى وزارتتل و  ت   هو اتيانل بت
يشتتركا  نفتتذ  عمليتتة ا ستتتيراد بتتل ويقومتتان حاليتتا  يالتستتتر علتتى أمتتاكن  متتر النفايتتا   
                                                 

(1
 

 )
  ما بعو هذا التان   1/3/1992ناجع جر وة النهان تان  

(1
 

 )
 9/3/1992جر وة النهان تان   

(3
 

 )
 19/1/1992جر وة النهان تان   

(8
 

 )
 19/1/1992جر وة النهان تان  



376 

 

ياستتيراد  0902اموأك ر من ذلا ف ن وزير الب ية كان لل التزاماتل في العراق وقام في الع
األسلحة من العراق وكان لل اليد ال تولى فتي استتيراد النفايتا  الستامة  ورأى يتأن جريمتة 

مكتن لقتانون العفتو أن يإدخام المتواد الكيميا يتة الستامة إلتى لبنتان هتي جريمتة مستتمر    
يستتدم الستتتار علياتتا ألن نتا جاتتا ستتتكون كار يتتة فتتي المستتتقبل إذا لتتم يلتتق القتتيض علتتى 

يتتع المشتتاركين فتتي هتتذه الجريمتتة يغيتتة إرشتتاد األجاتتز  المعنيتتة إلتتى أمتتاكن  متتر هتتذه جم
  النفايا  من أجل استخراجاا وترحيلاا قبل أن تتسرب إلى المياه الجوفية وتلو اا 

حصتل انفجتار فتي مستتودع للقتوا   0900في شار عب من العاموتايع النا ب عون أنل 
شخصتتا  ،  91جتتار حريتتق أدى إلتتى مقتتتل نحتتو فتتي من قتتة عتتين الرمانتتة ونتتتج عتتن ا نف

فالمواد المحترقة كان  تحتوي مواد حارقة، وغازا  خانقتة، استحهتر  متن العتراق  وقتد 
منعتتتت  يومتتتتذاا القتتتتوا  اللبنانيتتتتة الخبتتتتراا متتتتن الكشتتتتف علتتتتى المستتتتتودع وعرقلتتتت  عمتتتتل 

  دا  الهاي ة العدلية، وشل  القهاا وما زام الملف موجودا  حتى اآلن في عدلية يعب
أحتتد شتتركا اا  .C.C.Sأسستت  شتتركة لبستتتيراد والتصتتدير ياستتم شتتركة 0907وفتتي العتتام

التتتايع للقتتوا   يمستشتتار وزيتتر الماليتتة، والتتذي كتتان وقتاتتا مستتؤو   فتتي الصتتندوق التتو ن
اللبنانية، وكان هدل هتذه الشتركة الوهميتة جلتب النفايتا  الكيميا يتة متن اي اليتا و مرهتا 

 الية ياهظة  في لبنان لقاا ميالغ م
كتتاد  تقتتع كار تتة بي يتتة فعنتتد منتصتتف الليتتل أخرجتت  متتن معمتتل  99/0/0994ودتتتاريخ

نفايا  كيميا ية يمرافقة مستشار وزير البي ة بنتاا  شاحنة ليسيكو المقفل يالشمع األحمر، 
  وكتذلا فقتد تعرهت  ق عتان الماشتية التتي شترد  متن شخصتيا  وزير التعلى تكليف  متن 

، وقتتد أصتترَّ مستشتتار وزيتتر البي تتة إلتتى أن اتتامان إلتتى نفتتق عتتدد  منمستتتنقعا  عيتتون الستتي
لبيانتا  تفهتح نفق هذه الحيوانا  كتان يستبب الصتقيع وستوا التغذيتة  متع أن الصتور وا

المحاو   الدا مة إخفتاا الحقيقتة، بتل هتذه المحتاو   قتد تكتون دلتيب  علتى تتور ام فتي 
  ل0دملف النفايا  السامة
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صتترَّو النا تتب ستتمير عتتون يعتتد خروجتتل متتن اجتمتتاع متتع المتتدعي  20/0/0992ودتتتاريخ
العام التمييزي أ لعتل فيتل علتى متا يملكتل متن معلومتا   عتن تتورا وزيتر البي تة فتي ملتف 
م للمتدعي العتام التمييتزي ملفتا  يتهتمَّن  النفايا  السامة، ومما جاا في تصتريحل:" أنتل قتدَّ

لعتتراق، كمتتا وهتتع بتتين يتتدي المتتدعي العتتام ستتردا  لوقتتا ع استتتيراد النفايتتا  واألستتلحة متتن ا
تقارير الخبراا التي تتعارض متع تقتارير البي تة، إهتافة  إلتى قترار قا مقتام كستروان ي متر 
مستوعب صفرا في جرود عيون السيمان بناا  على قترار وزيتر البي تة  وأوهتح أنتل اقتترو 

ا  وأخهتتاعام علتتى المتتدعي العتتام التمييتتزي استتتدعاا جميتتع المتتتور ين فتتي ملتتف النفايتت
  وحتوم براميتتل النفايتا  المكتشتتفة عنتد مصتتب ل0دللتحقيتق وخصوصتتا  التوزير ومستشتتاريل

د النيايتة  ،نار أبو علي أدلى النا ب سمير عون للناار يأن المدعي العام فتي الشتمام زوَّ
العامتتة التمييزيتتة بتقريتترين: األوم مصتتدره وزار  البي تتة يؤكتتد أن البراميتتل التتتي وجتتد  عنتتد 

نار أبو علتي نظيفتة وخاليتة متن أي متواد ستامة، والتقريتر اآلختر أعدتتل مجموعتة مصب 
راميل عيناا تهم اشعاعا ،  وأشار النا ب عون إلى ان المدعي بمن الخبراا وفيل أن ال

ت بت  أن نتتا ج الفحتوص التتي ا تقتارير تعتود إلتى خبتراا بي يتين العام في جبل لبنان يملت
كاذيتة، و التب ر تيك مجلتك التوزراا إحالتة وزيتر ي مستشار وزيتر البي تة هت صدر  عن

  ل9دالبي ة ومستشاريل على التحقيق واسناد هذه الحقيية إلى وزير  عخر
 

ردَّ مستشار وزير البي ة على ا تااما  التي وجااا إليل النا ب سمير عون، نافيا  تور ل 
أوهتح أن مجلتك قيتاد  في ملف النفايا  الكيميا ية السامة لجاة إدخالاتا إلتى التيبد،  و 

القوا  اللبنانية كلفتل معالجتة هتذه القهتية وأن دوره كتان التصتدي لاتذه النفايتا  يكتلل  متا 
أوتتي متن قتو ، يتوم انتشتر  را حتاتا فتي تلتا المن قتة، وأنتل قتام يا تصتا   متع إي اليتتا 

برميتتل التتتي أعيتتد  متتن  0111 ستتتعادتاا وأشتترل علتتى توهتتيباا لترحيلاتتا ظنتتا  أن التتت
يث أت  هي كل ما كان عنذاا على األراهي اللبنانية  وعندما س ل عن التقارير التي ح

أشتتار  إلتتى أن الحفتتر  فتتي عيتتون الستتيمان التتتي أتلفتت  فياتتا النفايتتا  لتتم تكتتن مستتتوفية 
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للمواصفا  البزمتة، أجتاب إلتى أن المستتوعب قتد ن قتل إلتى من قتة عيتون الستيمان يتأمر  
ل كان سيجري تجايز الغرفتة العلميتة التتي ستوهتع فياتا هتذه مياشر  من وزير البي ة، وأن

  ل0دالنفايا ، إ  أن الحملة األهلية قد حال  دون استكمام يقية ا جرااا  
على اتااما  النا ب سمير عون، ودعاه إلى منازلة قها ية  اليتا  منتل    ردَّ وزير البي ة

تل الوزاريتة متن أجتل ا فستاو فتي التنازم عن حصانتل النيابية، وأنتل ستيتنازم عتن حصتان
المجام أمام النياية العامة للتحقيتق فتي ا تاامتا  التتي وجااتا إليتل النا تب ستمير عتون  
ونفى أي عبقة لل يالقوا  اللبنانية ونفى أي عبقة لل يالنفايتا  الستامة   وقتام أن هتذه 

مجاولتتة رغتتم  و  تتتزام أمتتاكن  مرهتتا 0907و 0902النفايتتا  دخلتت  لبنتتان فتتي األعتتوام 
متتا يقتتام أو يتتوزع متتن صتتور  وأقاويتتل حولاتتا، حيتتث أن وزار  البي تتة لتتم تبلتتغ عتتن أمتتاكن 
وجودها ليصتار إلتى كشتفاا  وأمتا البراميتل التتي تكتشتف بتين حتين  وعختر فتي شتوا ي أو 
مرتفعا  جيام لبنان، فاي النفايا  التي تفرزها المعامل اللبنانية، حيتث يوجتد فتي لبنتان 

ع تتعامتتل يتتالمواد األوليتتة نفتتي لبنتتان متتن بيناتتا متتا   يقتتل عتتن ألفتتي مصتتألتتف مصتتنع 92
 ذهب نفايتتا  هتتذه المصتتانع؟تتتوحتتتى اليتتوم أيتتن  0972، منتتذ العتتامالتتوزيرالستتامة، وستتأم 

  ل9د
بواحتد متن أمترين إمتا    ردَّ النا ب سمير عون على كبم وزير البي ة م اليا :"الوزير   مَّ 

  ل2دع مستشاريل بتصرل القهااأن يستقيل أو أن يهع نفسل م
 
 وزير البيئةالمطالبة باستقالة -7

أن األخ ار المترتية عن عملية  معتبرا    ياستقالة وزير البي ةل4د الب النا ب ياسم السيع 
  تحتمتتل أي نتتوع  متتن المما لتتة والتتتأخير بتتل تفتتترض  0907التستتمم الجاريتتة منتتذ عتتام

 التحرا يسرعة  في ا تجاها  التالية:
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 )

 3/1/1992جر وة النهان تان  
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 )

 11/1/1992جر وة النهان تان  
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 )

 11/1/1992جر وة النهان تان  
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 )
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عليتتتتة عمتتتتل قهتتتتا ي استتتتت نا ية يتو هتتتتا المجلتتتتك العتتتتدلي وتتتتتتدحرج متتتتن خبلاتتتتا  -0
 مجموعة من الرؤوك المتداولة في سوق النفايا  إلى السجن مياشر  

ورفع الغ اا عتن كتل المتوظفين  البي ة وزير الة علية عمل سياسية تقهي ياستق -9
السياسية عتن  المتور ين في وزارتل وسا ر المواقع لتتحدد من خبلاا المسؤولية

 هذه الفهيحة البي ية الكبرى 

 علية فنية تسرل ع في معالجة موهوع النفايا  -2

يعتتد أن اتامتتل يتتالتوا ي و متتك  وزيتتر البي تتة  كمتتا  التتب النا تتب ستتليم ستتعاد  ياستتتقالة 
يعاد الشباا  في قهية النفايا ، خاصة  لجاة محاولة  مر عشرا  البراميل  الحقا ق واا

يمان برعايتتتتة وزار  البي تتتتة ومستشتتتتارياا، وأن انكشتتتتال أمتتتتر هتتتتذه الستتتتامة فتتتتي عيتتتتون الستتتت
الجريمتتتة قبتتتل وقوعاتتتا   يلغتتتي النيتتتة الجرميتتتة وراا هتتتذه المحاولتتتة التتتتي ي اولاتتتا القتتتانون 

  ل0ديأك ر من عقوية   
التوزير محستن دلتوم متن وزيتر البي تة إقالتة مستشتاريل وفي جلستة  لمجلتك التوزراا،  لتب 

ل   يست يع اتخاذ خ و  كاذه في ظل األجواا السا د ، وأعلتن يأنتل يأن الوزير، فردَّ     
  ل9دسيقاهي النا ب سمير عون ألن كراما  الناك ليس  فالتة

أعلن النا ب سمير عون أنل سلَّم ر يك الحكومة أوراقا  سرية تتعلق  0992عذار 7ودتاريخ
  ل2دالتي تدينل الذي منحل أسبوعا  ليستقيل واا  أبرز هذه األوراق    يالوزير

 
 والهيئة العليا لإلغاثة إحالة قضية النفايات السامة إلى المجلس العدلي-8

بلبلتتة واهت راب فتتي األصتوا  الشتتعبية، متن يعتد تفتاقم أزمتتة النفايتا  الستتامة ومتا خلقتتتل 
قرر مجلك الوزراا اتخاذ اإجرااا  الكفيلة يمعالجة مشكلة النفايا  السامة و ي ملفاا 

وا متتتا ياتتت  تشتتتكلل متتتن أخ تتار علتتتى ستتمعة لبنتتتان الدوليتتة، فهتتتب  عتتتن يستترعة فتتتي هتت
األخ تتار البي يتتة والصتتحية الجستتيمة الناجمتتة عتتن انتشتتار براميتتل النفايتتا  و مرهتتا فتتتي 
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أماكن متفرقة من لبنان   وقرر مجلك الوزراا معالجتة القهتية متن شتقين، فأحتام ملفاتا 
ليا لإلغا ة للتخلص من النفايا  وتنظيف قها يا  على المجلك العدلي، وحرَّا الاي ة الع

لمتتتتا لاتتتتذه الاي تتتتة متتتتن القتتتتدر  علتتتتى العمتتتتل الستتتتريع التتتتذي يتجتتتتاوز األ تتتتر مناتتتتا،  لبنتتتتان
البيروقرا يتتتة الي ي تتتة  وعتتتن موهتتتوع النفايتتتا  رأى مجلتتتك التتتوزراا أن النفايتتتا  نوعتتتان 

، وهنتتتتاا النفايتتتتا  0909-0900-0907األوم جتتتترى استتتتتيراده ختتتتبم ستتتتنوا  الحتتتترب
ناعية التتتي تصتتدر عتتن المصتتانع فتتي لبنتتان، وأن مامتتة الاي تتة العليتتا لإلغا تتة اتختتاذ الصتت

  ل0دالتدابير اآليلة للتخلص من نوعي النفايا 
 
 لدى المجلس العدلي -أ

صدر مرسوم إحالة قهية النفايا  السمة إلى المجلك العدلي، وجاا  2/9/0992بتاريخ
لتى المجلتك العتدلي قهتية ا عتتداا علتى في الماد  األولى من هتذا المرستوم:" أحيلت  ع

أمتتتن الدولتتتة التتتداخلي والحاصتتتلة فتتتي تتتتواريخ مختلفتتتة والناجمتتتة عتتتن إدختتتام نفايتتتا  ستتتامة 
وخ تتتر  ونشتتترها فتتتي مختلتتتف المنتتتا ق اللبنانيتتتة أو ا تجتتتار باتتتا أو استتتتعمالاا متتتع العلتتتم 

رر يالبي تتة يتتاألمر، ممتتا أحتتدث ذعتترا  واهتت رايا  بتتين النتتاك، تفاقمتت  نتا جاتتا ملحقتتة  الهتت
واإنستتان والمحاصتتيل الزراعيتتة والمواشتتي ومتتا يتفتترَّع عناتتا، متتع جميتتع األشتتخاص التتذين 

  ل9داشتركوا أو حرَّهوا أو تدخلوا باا في أي صفة  كان "
وفتتي تصتتريح  لتتوزير العتتدم قتتام يتتأن المحقتتق العتتدلي ستتعيد ميتترزا قتتد تستتل م ملتتف النفايتتا  

فتتا  التتتي كانتت  موجتتود  فتتي المنتتا ق واستتتمع وهتتمَّ كتتل المل 4/9/0992الستتامة بتتتاريخ
فتتي نحتتو شتتار إلتتى حتتوالي ستتتين شتتاهدا  أو متتدعى عليتتل، وأصتتدر أردتتع متتذكرا  توقيتتف 
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 )

 1/1/1992جر وة النهان تان  
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 )

  -8/1/1992هذا النا مأخو  م  جر وة النهان تان   -3/1/1992تان   9331مرسوم نقم  

شرنا فدي دناسدتنا حدول المجلدس العدولي: التأسديس  األهدواف،  القضدا ا المحالدة عليده  التدي نادري فدي جر دوة كنا قو أ

كمدا فاتحة القضا ا التي نمر فيها المجلس العولي هي قضا ا تتعلدق بدالفت  الطائفيدة،  ، أن 19/1/1001المستقبل بتان   

هي قضا ا ترتبط بنزاعاي تتلون بالصبغة الطائفية أ  تثير المخدا ف  1990ان غالبية الوعا ى التي أحيلح إليه بعو عام

مد  أن تكدون ندة الفعدل عليهدا  اي طددابع طدائفي ،   أن فئدة أخدرى مد  القضددا ا تتعلدق بالتنميمداي المسدلحة التدي تقددوم 

ح هو أن  قضية النفا اي السدامة قدو أحيلدح إلدى المجلدس العدولي،  كدان الدوافع بأعمال مخلة باألم  الواخلي، إال أن الالف

إلحالتهددا إلددى المجلددس العددولي هددو حالددة الرعدد   الفوضددى التددي عمددح المندداطق اللبنانيددة بعددو انكادداف فضددائح النفا دداي 

 السامة.
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أحداها غيابية،  وأن هناا تنسيق كامل بين القهتاا ودتين هي تة اإغا تة التتي عاتد إلياتا 
  ل0دمجلك الوزراا يمامة مساند  القهاا
تتتتيل ن القاهتتتتي ستتتتعيد ميتتتت حقيقاتتتتتل تا  فتتتتي هتتتتذه القهتتتتية، ياشتتتتر عتتتتدلي ا  محققتتتترزا ويعتتتتد أن ع 

ده يكل الو ا ق والمعلوما  التي يحوزتل، كما ي ا ستماع إلى النا ب سمير عون الذي زوَّ
دارا  حكوميتة     استمع إلى مستشار وزير البي ة وس َّر استتناية إلتى األجاتز  األمنيتة واا

   ل9دنفايا إيداعل كل التقارير المتوافر  لديل حوم ملف ال
 دفوعتتا  تتعلتتقأمتتام المحقتتق العتتدلي ستتعيد ميتترزا، الموقتتوفين وكتتبا المتتدعى علتتيام أ تتار 

هتتتذا ردَّ المحقتتتق العتتتدلي ، إ  أن 0990ون العفتتتو العتتتام الصتتتادر ستتتنةيستتقوا الجتتترم يقتتتان
أحام على المجلك العتدلي جترا م إدختام  0992لعام 0229الدفع معتبرا  أن المرسوم رقم

ستامة حصتل  بتتواريخ مختلفتة فتي مختلتف المنتا ق اللبنانيتة، ولتم يقتصتر ونشر نفايا  
  واعتبتتر المرستتوم أن 0907علتى جريمتتة إدختام النفايتتا  الستامة التتتي حصتل  فتتي العتام

األهتتترار الناتجتتتة متتتن جميتتتع جتتترا م إدختتتتام النفايتتتا  وتفتتتاقم تلتتتا األهتتترار يشتتتمل كتتتتل 
، ويقتهتتتي يالتتتتالي اعتيتتتار 9/9/0992األهتتترار الستتتايقة لتتتتاريخ صتتتدور المرستتتوم فتتتي 

الجترا م المحالتتة يالمرستتوم المتتذكور علتتى المجلتتك العتتدلي هتتي الواقعتتة يعتتد صتتدور قتتانون 
ويعتتد صتتدور قتتانون العفتتو العتتام وأن المبحقتتا  الستتايقة ومتتا تهتتمنتل  0900البي تتة عتتام

  04/00تعتبتر عناصتتر ماديتة تتتدخل فتي تتتوافر عناصتر الجتترا م التتي نتتصَّ علياتا قتتانون 
  ل2ديقتهي يا ستناد إلى ما تقدم رد الدفوع الشكلية الم ار  لعدم قانونيتااوحيث 

 
   الهيئة العليا لإلغاثة لدى-ب

أحتتام مجلتتك التتوزراا قهتتية النفايتتا  الستتامة إلتتى الا يتتة العليتتا لإلغا تتة يستتبب األهميتتة 
جتاا قترار مجلتك التوزراا علتى و   ل4دالتو ني   الصتعيد الذي يشغلاا هذا الموهتوع علتى
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 انيتا : ال لتب متتن الاي تة العليتا لإلغا تة التتتي تتم تل فياتا كتل التتوزارا     الشتكل التتالي:" 
المعنية معالجة هذا الملف من الناحية الفنية على أن تتخذ الاي ة كل التدابير اآليلة إلتى 

النفايتتتا  وجمعتتتا  لاتتتا وتخلصتتتا  مناتتتا ووهتتتع ا مكانتتتا   نحتتتل  جتتتذري  وستتتريع تحريتتتا  عتتت
 تصرفاا وتكليفاا ا ستعانة يمن تشاا  نجاز مامتاا" البزمة تح  

يعدما احام مجلك الوزراا قهية النفايا  السامة إلى المجلك العدلي،  لب متن الاي تة 
 العليا لإلغا ة معالجة موهوع النفايا  السامة من الناحيتين التقنية واإدارية 

رى فياتتا تختتزين المتتواد الستتامة عملتت  الا يتتة العليتتا لإلغا تتة علتتى تحديتتد المواقتتع التتتي جتت
وكتتذلا التتتي أحتترق فياتتا يعتتض هتتذه المتتواد  وكتتذلا تحديتتد الينتتابيع وعيتتار الميتتاه الجوفيتتة 
القريية من هذه المواقتع والمحتمتل تعر هتاا للتلتوث متن جتراا تستر ب يعتض النفايتا  إلتى 

 يا ن األرض 
وهتتي شتتركة  Burgeapستتيةلاتتذه الغايتتة  تعاقتتد  الا يتتة العليتتا لإلغا تتة متتع الشتتركة الفرن

  وجتتتاا  ا  وفقتتتا  لمعتتتايير األمتتتم المتحتتتد متخصصتتتة يمعالجتتتة التلتتتوث ومعتتتترل باتتتا دوليتتت
نتيجتتتة التحاليتتتل التتتتي أجرتاتتتا الشتتتركة فتتتي مختبتتترا  ياستتتتور ستتتوتينور فتتتي فرنستتتا، أن   
وجود لنفايا  سامة، وأما النفايا  الصتناعية التتي وجتد  فاتي   تحتوي أي متواد ستامة 

 ا  التي تحوياا يعض اآليار هي همن النسب األورودية المعتمد  لصبحيتاا أن الملو 
نما يجب مراقبتاا دوريا      ل0دللشرب واا

أصدر  اللجنة الفرعية المنب قة متن الاي تة العليتا لإلغا تة والمكلفتة  01/9/0992ودتاريخ
صتترل -ة: بدراستتة العتتروض المقدمتتة فتتي موهتتوع النفايتتا ، تقريتترا  تهتتمَّن البنتتود التاليتت

اعتمتتاد التحقيتتق القهتتا ي والتقتتارير األمنيتتة فتتي تحديتتد  -النظتتر عتتن عتتروض الشتتركا 
 -التعاقتد متع شتركا   ستتخراج هتذه النفايتا  يعتد تحديتد مواقعاتا -مكان  مر النفايتا 

 -فحتتص هتتذه النفايتتا  بواستت ة خبتتراا كيميتتا يين لمعرفتتة نوعيتتة المتتواد التتتي تتتتألف مناتتا
  ل9دالنفايا  والقهاا الجذري عليااوأخيرا  اتبل براميل 
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هاجم وزير جنيبا اللجنة الوزاريتة التتي ألفتاتا الاي تة العليتا لإلغا تة  2/9/0992ودتاريخ
 وزيتتر البي تتةلمعالجتة قهتتية النفايتتا  الستتامة، معتبتترا  أن مامتتة اللجنتتة هتتي التغ يتتة علتتى 

بيتار ماليشتيف التذي كتاد  وفريقل بد   من أن يحتاكم  ونتدد يا عتتداا علتى الخبيتر البي تي
يودي يحياتل، وتساام لماذا اعتدي عليل، وأين أصتيح التحقيتق فتي هتذا الحتادث، ولمتاذا 

  ل0د نستعين بخبراا أجانب وهناا خبراا لبنانيين؟
وقد تبن  اللجنة الفرعية للبي ة في مجلك النواب للتقرير الرسمي الذي تسلمتل من الاي ة 

فايا  السامة، والتذي يؤكتد أن التردتة والميتاه الجوفيتة فتي لبنتان العليا لإلغا ة في شأن الن
غير ملو تين حاليا  ووصف ر تيك لجنتة البي تة النيابيتة النا تب عغتوب جوخادريتان التقريتر 

  ل9ديأنل جدي
 
 لمسؤولية السياسيةل وزير البيئةل يتحم-9

رفيتتق الحريتتري كمختترج  يحفتتظ متتاا الوجتتل، وإقفتتام ملتتف النفايتتا  الستتامة، قتترر التتر يك 
قتدَّم  حكومتة  92/2/0992بتتاريختقديم استتقالة حكومتتل، بتد   متن إقالتة وزيتر البي تة، ف

الحريري تشكيل حكومة جديتد  عتيل ن رفيق الر يك رفيق الحريري استقالتاا، ليعيد الر يك 
بم ،  إ  أن المنية وافتتل قبتل استتسمير مقبلفياا جوزل مغيزم وزيرا  للبي ة خلفا  للوزير 

بيتتار  بتعيتتين 90/0/0992تتتاريخ  0912حقيبتتتل الوزاريتتة،  فصتتدر مرستتوم يحمتتل التترقم
  مغيزمجوزل خلفا  للوزير  وزيرا  للبي ة فرعون 

 
 بيار فرعون  البيئة الجديد وزير ت السامة في عهد ًا: قضية النفاياثالث
ل إقفتتام ملتتف كانتت  فتتي أولتتى ماامتتوزار  البي تتة،  بيتتار فرعتتون  تستتلَّم 90/0/0992بتتتاريخ
نتتا ج التحاليتل المخبريتة التتي أجرتاتا مؤسستتي ويالفعتل عنتدما وصتل  ا  السامة  النفاي

ياستور وسوتينور الفرنسيتين، على عينا  من المياه والتردتة أختذ  متن أهتم الينتابيع فتي 
لبنتتان ومتتن كتتل المنتتا ق التتتي وهتتع  فياتتا براميتتل النفايتتا  الستتامة، كشتتف وزيتتر البي تتة 
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كتتل الينتتابيع غيتتر ملو تتة ومياهاتتا صتتالحة للشتترب ولتتم تظاتتر نتتتا ج الفحتتوص  أن الجديتتد
   ل0دوجود أي رواسب أو يقايا سامة أو خ ر  في التردة التي تمَّ تحليلاا

إقفام ملف النفايا  السامة، انتقادا  النا ين يشار  مرهج وستمير  أ ار إعبن وزير البي ة
التتتي تشتتكا فتتي صتتحة متتا أورده التتوزير حتتوم ن ستتردا العديتتد متتن ا عتيتتارا  اذلتت، العتتون 

انتاتتاا قهتتية النفايتتا  الستتامة، خاصتتة  لجاتتة التنتتاقض بتتين تقريتتر اللجنتتة العليتتا لإلغا تتة 
وتقريتتر منظمتتة غتترين بتتيك،  ولجاتتة دقتتة التترقم التتذي قدمتتتل الاي تتة العليتتا لإلغا تتة حتتوم 

ميتة،  وكتذلا يستتبب فتي تحديتده استتحالة علمتع أن النفايتا  الداخلتة والنفايتا  الخارجتة، 
رفتتتض وزار  البي تتتة ا تتتبع ستتتكريتاريا اتفتتتاق يتتتام التايعتتتة لفمتتتم المتحتتتد  علتتتى النتتتتتا ج، 

إن العينا  يمكن أن تكون مأخوذ  من من قة شننعير ولكتن لتيك متن مستنتجا  من ذلا 
كستتاراتاا، ومعنتتى ذلتتا أناتتم لتتم يفحصتتوا أمتتاكن  متتر النفايتتا  وهتتذا أوم خ تتأ أدى إلتتى 

تقرير غرين بيك وتقريتر الدولتة اللبنانيتة، كمتا أن التحقيتق القهتا ي لتم يقفتل  التياين بين
في هذا الملتف فلمتاذا يقفلتل وزيتر البي تة متن عنتده، وهتل يريتد وزيتر البي تة باتذا األمتر أن 

  ل9د يقنع اللبنانيين يأن قصة النفايا  السامة كان  إشاعة وكذية؟
، خاصتتة   تتةوجيتتل النقتتد لتقريتتر وزيتتر البيت عتتون أعتتاد النا تتب ستتمير  00/9/0992بتتتاريخ 

لجاتتة أن العينتتا  لتتم تأختتذ متتن األمتتاكن المتترجح أناتتا ملو تتة، واستتتند فتتي ذلتتا إلتتى أقتتوام 
الخبتتراا الفرنستتيين التتذين صتترحوا يتتأن يعتتض المنتتا ق لتتم يستتت يعوا الوصتتوم إلياتتا ألختتذ 

ين التتذي تبنتتاه العينتتا  م تتل وادي شتتننعير،  ، وفتتي تعليقاتتا علتتى تقريتتر الخبتتراا الفرنستتي
يهتتلل التترأي العتتام، إذ أنتتل    وزيتتر البي تتة، أعلتتن مم تتل لجنتتة غتترين بتتيك أن وزيتتر البي تتة

ادعى أن النتتا ج الرستمية لتحليتل العينتا  التتي أختذ  متن لبنتان دلَّت  علتى أن   وجتود 
لتلوث، وأوهح حمدان أن تقرير الخبتراا الفرنستيين أورد أنتل يعتد ا ستقصتاا فتي من قتة 

تبين وجود احتمتام كبيتر ألن يكتون ذلتا الموقتع استتخدم ل متر النفايتا  الستامة  شننعير
   ل2د بداا  من وسف المن قة وصو   حتى الوادي
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شتحن  يبدو أن ملف النفايا  السامة قد أقفل مع إعبن وزير البي ة أن النفايتا  الستامة 
صتتعيد القهتتا ي فتتب وعلتتى ال  ل0دوجتترى اتبفاتتا فتتي أحتتد المصتتانع األوروديتتة دون تحديتتد

 زام الملف قيد النظر من المجلك العدلي ولم يصدر الحكم حتى اليوم 
 

 بيار فرعون  ت سامة في عهد وزير  البيئة الجديدنفايااستيراد  رابعًا: 
لتتم نكتتد نستتتفيق متتن صتتدمة النفايتتا  اإي اليتتة الستتامة، التتتي لوَّ تت  تردتتة لبنتتان ومياهتتل، 

ر  إلتتى اتت حتتة البلتتدان المصتتاية يتتالتلوث البي تتي، حتتتى ظوأدرجتت  استتم يتتبد األرز فتتي  
العلن شحنة خ ر  جديد  فتي مرفتأ بيترو ، وتهتم  أصتنافا  عديتد  متن نفايتا  اليبستتيا 

قتتتدما   وفتتتي التفاصتتتيل أن شتتتركة دافتتتاك  41مستتتتوعيا  ستتتعة كتتتل مناتتتا  20الخ تتتر ، فتتتي 
فتتي قهتتاا جبيتتل يقهتتي  أورويتتا دل، الاولنديتتة قتتدَّم  عرهتتا  إلتتى شتتركة لبنانيتتة مركزهتتا

بتزويد الشركة اللبنانيتة شتاريا  م تا  األ نتان متن المتواد اليبستتيكية دون تحديتد مصتدر 
 هذه المواد أو أوصافاا  

كاد  اليهاعة تدخل لبنان لو  كتتاب متن ا نتردتوم التدولي موجتل إلتى القهتاا اللبنتاني 
أدخل  إلى لبنان عبتر مرفتأ  يبلغل أن عددا  من المستوعيا  تحوي مواد يبستيكية خ ر 

أو هي على وشا الدخوم، وأن هذه المواد المستورد  غير قابلة للتصنيع وتنقلب بيرو  
 يمرور الوق  مواد مشعة وسامة وخ ر  على البي ة والصحة العامة  

عملتتت  األجاتتتز  القهتتتا ية والجمركيتتتة علتتتى أختتتذ ا حتيا تتتا  البزمتتتة فتتتي مرفتتتأ بيتتترو  
ذه المستتتوعيا  تمايتتدا  إعتتاد  شتتحناا وايعادهتتا يالستترعة القصتتوى للحتؤوم دون تاريتتب هتت

متتن لبنتتان  ويعتتد وهتتع القهتتتاا يتتده علتتى القهتتية  لتتتب متتن وزار  البي تتة إرستتام خبيتتتر 
للكشتتف علتتى محتويتتا  المستتتوعيا ، التتذي تبتتين لتتل أن الشتتحنة الهتتخمة تهتتم خلي تتا  

ار  البي تتتة المتتتؤرخ فتتتي مرعيتتتا  متتتن أصتتتنال نفايتتتا  اليبستتتتيا وكتتتتب فتتتي تقريتتتره إلتتتى وز 
أن هتتذه المتتواد صتتعية الفتترز حتتتى فتتي أورويتتا، وتصتتنَّف كمتتواد خ تتر     9/01/0990

يمكتتن معالجتاتتا أو إعتتاد  تصتتنيعاا فتتي لبنتتان، ويجتتب إعادتاتتا فتتورا  إلتتى مصتتدرها  ورغتتم 
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هتذا التقريتر الحافتل، لتم تحترل ا وزار  البي تة اللبنانيتة ستاكنا  والتزمت  الصتم  إلتى أن أ تار 
 النا ب التمييزي القاهي عدنان عهوم الملف برمتل  

هنتأ  منظمتة غترين بتيك القهتاا اللبنتاني علتى سترعة التحترا وتعاملتل يحتزم  وشتد  متتع 
تتتل   متتتة دختتتوم هتتتذه النفايتتتا  الستتتامة علتتتى  هتتتذا الموهتتتوع الخ يتتتر، ولكنتتتل يالمقابتتتل وجَّ

  ل0دالسل ا  اللبنانية
ان، كمتتتا تروياتتتا جريتتتد  الناتتتار، أن المصتتتنع أمتتتا عتتتن كيفيتتتة دختتتوم هتتتذه المتتتواد إلتتتى لبنتتت

م متتن وزار  البي تتة ي لتتب الستتماو لتتل ياستتتيراد المتتواد المبينتتة يتتالعرض الموجتتل  اللبنتتاني تقتتدَّ
علتتى استتتيراد هتتذه المتتواد يموجتتب كتتتاب      متتن شتتركة دافتتاك أورويتتا،  وافتتق وزيتتر البي تتة

موقتع ادنتاه أؤكتد أن المتواد جتاا فيتل: أنتا ال 92/7/0990وجال إلى إدار  الجمارا بتاريخ
جبيتتتل إعتتتتاد  تصتتتتنيعاا، -التتتتي استتتتتوردتاا شتتتركة روكتتتتي للتجتتتار  والصتتتتناعة فتتتي يتتتتبا

"النفايتا  ويقايتا المتواد اليبستتيكية" ويخهتع 2902تستوفي شتروا التعرفتة الجمركيتة رقتم
 م يبد  لاستيراد هذه المواد من المجموعة األورودية للموافقة المسيقة من وزير البي ة، الذي 

،  ستتخداماا 99/0/0990أي اعتراض على إدخام النفايا  المسجلة في الفتاتور  تتاريخ
فتتتي صتتتناعا  المعمتتتل المتتتذكور   تتتم عتتتاد وزيتتتر البي تتتة وأكَّتتتد هتتتذه الرخصتتتة يكتتتتاب  عختتتر 

  9/0/0990تاريخ
رفتتض ر تتيك المجلتتك األعلتتى للجمتتارا، هتتذا ا ستتت ناا التتذي منحتتل  وزيتتر البي تتة، حيتتث 

جتتاا فيتتل:" ياإشتتار  إلتتى كتتتابيكم المشتتار  4/9/0990ب  خ تتي تتتاريخاب كتتتأجايتتل يموجتت
إليامتتتا فتتتي المرجتتتع، واللتتتذين تستتتلمون يموجبامتتتا لمصتتتنع روكتتتي للتجتتتار  والصتتتناعة فتتتي 

جبيتتتتل ياستتتتتيراد نفايتتتتا  المتتتتواد اليبستتتتتيكية، متتتتن دون إخهتتتتاع بيانتاتتتتا -من قتتتتة يتتتتبا
قرار القاهتي ب خهتاع المتواد الكيميا يتة الجمركية لموافقتكم المسيقة، نحي كم علما  أن ال

   ل9دللتأشير لل صفة تنظيمية   تجيز است ناا المصنع المذكور من احكامل"
كشال أمر هذه النفايا  وخ ورتاا، ومساالة اإعبم ومنظمتا  البي تة عتن كيفيتة نيعد ا

اد الموجتود  فتتي ستماو وزيتر البي تة اللبنتاني ب دخالاتتا إلتى لبنتان، ردَّ وزيتر البي تتة يتأن المتو 
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  كما أن وزار  البي ة ل0دالمواد التي وافق الوزير على استيرادهايمرفأ بيرو    عبقة لاا 
  تع ي إجازا  مسيقة  ستتيراد متواد إعتاد  تصتنيع اليبستتيا، وأناتا لتم ت لتب إعفتاا 
 أي متتتواد متتتن هتتترور  الكشتتتف والتحليتتتل التتتبزم، ليقتتتام أن وزار  البي تتتة تستتتمح والجمتتتارا

    ل9دتمنع
العتترض الموجتتل متتن  -ردَّ  جريتتد  الناتتار علتتى توهتتيح وزيتتر البي تتة، أن نتتص الفتتاتور 

  .L.D.P.Eأورويا، واهح لجاة كفاية تحديد المواد اليبستيكية من أصنال-شركة دافاك
تور  توهيح لمصدر المواد االتي كان  سترسل إلى لبنان، كما لم يرد في الف H.D.P.Eو 

ب التتوزير إلتتى إدار  الجمتتارا، جتتاا صتتريحا  لجاتتة الستتماو بتتدخوم ان كتتتوحجماتتا  كمتتا أ
  ل2دهذه المواد إلى لبنان    

بدأ  النياية العامة تحقيقاتاا فتي هتذه القهتية، واستتمع  إلتى متوظفين حتاليين وستايقين 
في وزار  البي ة، وأعلن المدعي العتام التمييتزي عتدنان عهتوم أن المياحتث الجنا يتة تقتوم 

جتتراا المقتتايب  فتتي متتا بيتتنام لتحديتتد يمتاي عتتة التحقيقتتا  يالنستتية إلتتى يعتتض المتتوظفين واا
المستتؤوليا  ولمعرفتتة متتا إذا كانتت  النفايتتا  التتتي أدخلتت  إلتتى لبنتتان لتتم تخهتتع لمراقيتتة 
مستتتتيقة، ألنتتتتل كمتتتتا تبتتتتين ويحستتتتب التتتتروتين المتيتتتتع فتتتتي استتتتتيراد متتتتواد صتتتتناعية كتتتتالمواد 

ركتتي عينتتة مناتتا ويفحصتتاا وتع تتي وزار البي تتة المهتتبو ة فتتي المرفتتأ، يأختتذ كشتتال جم
الموافقة أو عدماا في هوا النتيجة، ومن  مَّ يتم  إدخالاا  وانتاتى التحقيتق القهتا ي متع 
الموظفين، إلى أن هذه النفايا  تعتد يعتد اكتشتافاا فتي  تور محاولتة إدخالاتا إلتى لبنتان، 

  ل4دولم تبلغ  ور التنفيذ المعاقب عليل قانونا  
األجاز  األمنيتة والقهتا ية إلتى كشتف ستيناريو صتفقة المتو  وأوقفت  عتددا  متن توصل  

 األشخاص، وأصدر  مذكر  يبغ يحث وتحري عن عخرين  
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 ب  من التحقيقا ، حسيما أورد المدعي العام التمييزي عدنان عهوم، أن هذه النفايا  
نيعاا تفوق كلفتاا، صتالمحجوز  قد استورد  من أجل  مرها في لبنان، ألن كلفة إعاد  

 مليون دو ر، هذا عدا عن أناا غير قابلة إعاد  التصنيع   22وهي 
فتتي خهتتمل  هتتذه األزمتتة، حتتاوم وزيتتر البي تتة التتدفاع عتتن وزارتتتل وشخصتتل لرفتتع المستتؤولية 
عنل، يحيتث نفتى علمتل يمتا حتدث إ  متن ختبم الصتحف، شتارحا  جاتود البي تة ودورهتا  

عدم قبوم الدفع الذي أدلى يل وزير البي ة، وأصر  على  لكن جريد  الناار أصر  على
تقديم حجج  مقابلة، فنشتر  كتايتا  تستلمل التوزير متن متدير عتام وزار  البي تة اليتاك م لتي 
قبل انكشال الفهتيحة، يبتين ا تبع التوزير يصتور  مستيقة علتى وجتود المستتوعيا  فتي 

مكونتتتتا  الخ تتتتر  للنفايتتتتا  مرفتتتتأ بيتتتترو ، ياإهتتتتافة إلتتتتى تقتتتتارير تلتتتتو تقتتتتارير تفهتتتتح ال
 المحجوز  في المرفأ   20اليبستيكية في المستوعيا  الت

يقهتي ب ع تاا  04/0، أصتدر وزيتر البي تة قترارا  يحمتل الترقم0990تشترين األوم0بتاريخ
مدير عام وزار  البي ة الياك م لي إجاز  إدارية لمتد  عشترين يومتا  مدفوعتة الراتتب، وفتي 

عتتتتتام التتتتتوزار  علتتتتتى كتتتتتتاب وزيتتتتتر البي تتتتتة يموجتتتتتب كتتتتتتاب يحمتتتتتل اليتتتتتوم التتتتتتالي ردَّ متتتتتدير 
/ب شتتارحا  فيتل أنتتل   يستتت يع أختذ إجتتاز  ألنتل يتتتايع  ب تتة ملفتا  هامتتة متتن 9242الترقم

قهية مستوعيا  النفايا  الموجود  متايعة بيناا كما جاا في حرفية الكتاب:" ا هتمام و 
حاليتا  بتحليلاتا تمايتدا  لرفتع التقريتر في حرم مرفأ بيرو ، والتي أخذنا عينا  مناا ونقوم 

المناسب إلى جانب المديرية العامة لقوى األمن الداخلي"  إ  أن وزير البي ة أصترَّ علتى 
منح المدير العام إجاز  إدارية، حيث أعاد كتاب المدير العام مذيب  يعيار ، سعاد  المدير 

  ل0دالعام، ن لب تنفيذ قرارنا فورا "
ستوعب الكيميا ي الهوا على الهتوايف القانونيتة والتشتريعية البزمتة سل   فهيحة الم

لحماية البي ة ومنع تسلل النفايا  الخ ر  ومكافحة التلوث  ويالواقع ف ن التشريع اللبناني 
لتتتم يكتتتن خاليتتتا  متتتن نتتتص  يجتتترل م إدختتتام نفايتتتا  ستتتامة إلتتتى لبنتتتان، حيتتتث صتتتدر قتتتانون 

حافظة على البي تة هتد التلتوث متن النفايتا  المتعلق يالم 09/0/0900تاريخ  04/0رقم
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الهار  والمواد الخ ر  على البي ة وأوجد عقويتا  رادعتة تصتل حتتى اإعتدام  كمتا أوكتل 
 900المشترع إلى وزار  البي ة  مامة المحافظة على البي ة وكان ذلتا يموجتب قتانون رقتم

  9/4/0992تاريخ
م  الح وزيتر انتاى ارتيتاا كومتة استتقالتاا، فتعلى أ ر انتخاب مجلك النواب الجديتد، قتدَّ

، ولكتن فتي فتتر  توليتل التوزار  متاذا 02/01/0990وزار  بتتاريخاتذه التب بيار فرعون  البي ة
م للبي ة اللبنانية؟   قدَّ

تتتتتتتلم التتتتتتتوزير أكتتتتتتترم شتتتتتتتايب مستتتتتتتؤولية وزار  البي تتتتتتتة  يعتتتتتتتد تشتتتتتتتكيل التتتتتتتوزار  الجديتتتتتتتد ،   تسَّ
وعيان جديتتدان قادمتتان متتن بلجيكتتا، دختتل إلتتى مرفتتأ بيتترو  مستتت 94/01/0990ودتتتاريخ

ويحتويتتان علتتى متتواد يبستتتيكية ملو تتة يمتتواد خ تتر ، وقتتد اهتتيف هتتذان المستتتوعيان إلتتى 
   امستوعب التي   تزام تنتظر قدوم اليع ة األلمانية من أجل استرجاعا 20الت

 كتايتتا  إلتى وزيتتر البي تتة 0/00/0990اكتشتف  إدار  الجمتتارا هتذه المتتواد، ووجاتت  يتتاريخ
موهوعل ا شتياه فتي إعتاد  تصتدير نفايتا  ستامة، و لبت  متن وزار  البي تة إيفتاد خبتراا 
للكشف على المستوعبين يعدما تبين أناما يحويان منتجا  مكبوسة ومرصوصة وتنيعث 
مناتتا روا تتح كرياتتة وحتتاد   وفتتي اليتتوم التتتالي ويعتتد معاينتتة خبتتراا وزار  للمستتتوعبين تبتتين 

ستتتتتيكية ملو تتتتة يمتتتتواد كيميا يتتتتة، وهتتتتي غيتتتتر صتتتتالحة إعتتتتاد  أنامتتتتا يحويتتتتان نفايتتتتا  يب
 التصنيع  
وجل وزير البي ة كتايا  إلى النياية العامة التمييزية يخ رهتا يموجيتل  9/00/0990ودتاريخ

م متتتتتواد ملو تتتتتة إلتتتتتى لبنتتتتتان بواستتتتت ة التزويتتتتتر والغتتتتتش فتتتتتي البيانتتتتتا  اإدختتتتت ةإلتتتتتى محاولتتتتت
  ل0دالجمركية

قبتتتل  االو حصتتلمتتام وزيتتر البي تتة الجديتتد أكتترم شتتايب عكانتت  هتتذه القهتتية هتتي يتتاكور  أ 
 تسلمل ماامل الوزارية بيومين 

لت  مستتوعيا  النفايتا  الستامة التت 09/2/0997ودتاريخ القادمتة متن ألمانيتا علتى  20رحل 
  ل9د متن ياخر  ألمانية عمل  على إعادتاا إلى بلد المنشأ

                                                 
(1

 
 )

 18/1/1992جر وة النهان تان  
(1

 
 )

 19/2/1999جر وة النهان تان  
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 :نيالثا فصلال
 وزراء ـــــالم ـــــــجرائ

 
تدخل الجرا م التي يرتكباا التوزراا، والتتي تخهتع للمحاكمتة أمتام المجلتك األعلتى،  فتي 
اليتتاب الواستتع المستتمى الفستتاد، ألنتتل إذا كتتان ياإمكتتان متتن الناحيتتة النظريتتة وجتتود وزيتتر 
متام خارج إ ار الفساد، إ  أنل متن النتادر فتي الحالتة المعاكستة وجتود وزيتر صتالح فتي 

لفستتتاد، ويستتتبب هتتتذه الراي تتتة بتتتين الفستتتاد وارتكتتتاب التتتوزير لففعتتتام دولتتتة  يستشتتتري فياتتتا ا
الموجية للمساالة، كان أي يحث  فتي محاستية التوزراا، هتو يحتثإ نتاقص، إن لتم نتحتدَّث 
عمَّا يعرل  يالفساد، الذي تتنغمك فيتل معظتم ال يقتة السياستية، وتحتوم دون مبحقتة أي 

 وزير  متام وتمنع مساالتل 
مرتكبيل سيكون موهوع القسم األوم من هذا الفصل، على أن نتحدَّث فالفساد ومحاسية 

ونختتم فتي قستم   التث بتعريتف  عن جرا م التوزراا الحاصتلة فتي ظتل الفستاد، في قسم   ان  
  تهارب التفسيرا   للمواد المنظمة لمسؤولية الرؤساا والوزراا عن
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 القسم األول:
 الفساد في لبنان وآلية مواجهته

 
و استتتتغبم أو إستتتاا  استتتتعمام الوظيفتتتة العامتتتة متتتن أجتتتل مصتتتالح شخصتتتية، الفستتتاد هتتت

ويؤدي الفساد إلتى حرمتان الدولتة متن المتداخيل أو يزيتد متن النفقتا  وهتو متا يتستبب فتي 
تقتتويض الوهتتع ا قتصتتادي ويحصتتل ذلتتا عنتتدما   تصتتل الهتترا ب والرستتوم الجمركيتتة 

لعامة عن  ريق التبعب يالمناقصا  إلى خزا ن الدولة أو عندما تزيد نفقا  المشاريع ا
دون رقايتة ماليتة مستتقلة متوام العامتة متن أو إرسا اا علتى المحاستيب أو عنتدما تنفتق األ

   ل0دومسؤولة
يصيح و  العامة هعيفة ويتقلص حكم القانون،الفساد ينمو حيث تكون مؤسسا  اإدار  ف
فستاد،السجام ال يتحترا القهتاا   و  سياسي عن اختبسا  وصفقا  وسمسرا  وفستاد واا

  ل9دعتبر هذا اإقرار جزاا  من لغة السياسة السا د يبل ، استيهاحا  أو استفسارا  
جتتزا متتن العاتتود الر استتية،  حقتاتتا حتتتى  ،فتتي الغالتتب ،بتتل أك تتر متتن ذلتتا، كتتان الفستتاد
 ومتع ذلتا لتم يختل  شتااب واليتاك ستركيك، الر يسين فتؤاد أياماا األخير ، ما خب عادي 

المكتتب ال تاني يشتااد  أحكتام القهتاا التتي ستيق  مارستل  فستاد  متن شتااب ر يك عاد ال
ومستتؤوليتام عتتن تبديتد المتتام العتتام واستتعمالل للتتتدخل فتتي  0979هتد هتتيا ل فتتي العتام

ستركيك فلتم في عاد التر يك اليتاك ا نتخايا  النيابية والرشو  وممارسة الهغوا  وأما 
ستتواهما متتن الرؤستتاا زامتتل الفستتاد و إلتتى عاتتده  يتستتنَّ للفستتاد يفعتتل الحتترب شتتق  ريقتتل 

     ل2د ي العاود التالية إدانة لفسبلعاودهم أو تكشف ف
وكان الفساد، هما  لكل من أراد القيام يما يمليل عليل واجيل تجاه الو ن المؤتمن على 

ان يرسموا خ ة لمكافحة هذا الفساد، بل  ةمسؤوليهذه الن عليام، يحكم أ، و مؤسساتل

                                                 
(1

 
)

 جر دددوة النهدددان تدددان   -الفسددداد لددديس ثقافدددة اجتماعيدددة بدددل مسدددؤ لية الحددداكم  المجتمدددع المدددوني -خيدددرهللا، دا  د 

11/11/1999 
(1

 
)

 1/9/1999تان   حقوق الناي -جر وة النهان  -م   حمي القضاء في لبنان–قرطبا ي، شكي   
(3

 
 )

 19/1/1991تان   نهانجر وة  - المماهر الملكية في العهود تتحول فساداً -ناليف، نقوال 
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ا صبو السياسي يشكل ل شر ا  أساسيا  من شروا  قد أدرا الجميع يأنو   ست صالل"و"ا
تصويب عبقة ال يقة السياسية ياإدار  العامة  فال يقة هذه، ودخاصة رموز ال وا ف 

، تستخدماا أدا  لتو يد ملكا  لاا فياا، تتعامل مع ا دار  العامة ومؤسساتاا كأناا
ا الشخصية والف وية، في محاولة مناا لتجديد سي رتاا نفوذها، عبر تحقيق مصالحا

من هنا كان الركن األساك في عملية وتأبيد هذه السي ر  همن التركيية السا د   
 على مستوى السل تين التشريعية والتنفيذية  اإصبو، أو نق ة البداية 

يح مجلك فالم لوب أو   إصبو قانون ا نتخاب لتصحيح التم يل الشعبي يحيث يص
للشعب ويتفاعل معل،  النواب يأك ريتل يم ل الشعب  عندها يصيح المجلك مدينا  

 عن حقوق الناك   ويحاسب السل ة التنفيذية دفاعا  
والخ و  ال انية تتم ل بتفعيل الرقاية على السل ة التنفيذية، وتعزيز هي ا  الرقاية 

 وتحصيناا وا عتماد على العنصر اليشري الكفي 
ذي جرى لخ و  ال ال ة فتتم ل ب عاد  النظر في قانون ا  راا غير المشروع الأما ا

   تشويال وافراغل من مهمونل
تصيح قادر  على وهع يدها تلقا يا  ومن لالسل ة القها ية، الخ و  الرايعة يوتتعلق 

دون توجياا  وارشادا  وتنبياا  ومحايا ، ويتم  ذلا عبر تحديد مفاوم السل ة 
ية وعدم اقتصار هذه السل ة على القها ، بل يجب أن نع ي لاذه السل ة القها 

ونقابتا والدستوريين حجماا الحقيقي لتشمل القها  العدليين واإداريين والماليين 
، فيكون جميع هؤ ا أركانا  في السل ة القها ية، القانون المحامين، وكيار فقااا وأساتذ  
 للسل ة القها ية يم َّلام جميعا  المجلك األعلى 

في ممارسة المسؤولية ألن اإدار   ارتقاا أن يرافقل يجب، فإصبو اإداري وفيما خصَّ ا
تتشتتكل فتتي أك ريتاتتا الستتاحقة إن لتتم تكتتن كلاتتا متتن المحستتودين علتتى أ تترال الحكتتم ولتتو 
بنسب متفاوتتة  والعقتد  هنتا ليست  فتي و ا اإداري علتى أي مستتوى كتان للحكتم فتالو ا 

مرجعيتتة التتتي كانتت  وراا تعيتتين هتتذا أو ذاا  المشتتكلة فتتي اإدار  هتتي فتتي أولويتتة هتتو لل
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التو ا للجاتتة التتي كانتت  وراا التعيتين ولتتيك للدولتة ألن الصتتحيح أن   يكتون اإصتتبو 
 على مقياك الو ا  فال يقارب اإصبو اإداري الجديد ميزان العدالة؟

البتتدا فتتي است صتتام أستتيايل ولتتيك فتتي إن أي خ تتة لمواجاتتة الفستتاد تت لتتب يالهتترور  
استكشتتتال يعتتتض نتا جتتتل ياعتيتتتار أن القهتتتاا علتتتى األستتتياب يتتتؤدي إلتتتى القهتتتاا علتتتى 
النتتتا ج  أمتتا ا مستتاا يالنتتتا ج كليتتا أو جز يتتا فتتب يعنتتي إ  ا فستتاو فتتي المجتتام لتفتتريخ 

  الفساد من جديد
ختبم تحريتا القهتاا من فقف الفساد السياسي   يكون ة السبو األوم واألفعل لمحاردف

ختتتتتبم النظتتتتتام التتتتتديمقرا ي البرلمتتتتتاني الحتتتتتر  متتتتتن لمعاقيتتتتتة الفاستتتتتدين والمفستتتتتدين، بتتتتتل 
فالمحاستية السياستتية ألي رجتل سياستتي يجتتب أن تبتدأ ختتبم اإراد  الشتعبية، التتتي يجتتب 
أن تيقى سل ة المحاسية األولى، وعلى أن تيقى المحاسية القها ية هي ا ست ناا  فمن 

يتتتا  الديمقرا يتتتة الصتتتحيحة تبتتتدأ محاستتتية الشتتتعب للنتتتواب والمرشتتتحين، فتتتالنواب ا نتخا
المنتخبون في صور  ديمقرا ية حقيقية يفترض فيام القيام بواجبام في محاسية الحكومتة 
والرؤساا وتكون حريتام في التحرا أكبر وأك ر فعالية  أما دور القهاا فيجب أن يكون 

تناستت نا يا  فتي هتذه العمليتة، فيب متن اختتراق حتاجز المصتتفا   حتق ويعاقتب أي فاستد تمكَّ
أن تصتتيح المحاستتية القهتتا ية هتتي القاعتتد  والمحاستتية الشتتعبية هتتي  متتن ، بتتد   الشتتعبية

ا ست ناا  ولنجاو المساالة الشعبية ينيغي إجراا انتخايا  حر  ونزياة انتخايا  تم يليتة 
  ل0د ي إلى ديمقرا ية حقيقيةيكلل  معنى الكلمة تؤدي إلى إعاد  النظام اللبنان

 
إنحترال داختل اإدار  العامتة أو عمليتة تقتويم امحاولتة تحقيتق اإصتبو فتي اإدار  أما و 

بادل تحسين أدا اتا وجعلاتا إدار  فاعلتة وفعالتة وقرييتة متن المتوا نين تتؤمن لاتم أفهتل 
وحتازم قترار سياستي صتريح  إلى  فاي تحتاج ،الخدما  في أسرع وق  وأقل كلفة ممكنة

خ تتة واهتتحة وشتتاملة ومتكاملتتة، ألن اإصتتبو   يتتتم  علتتى أستتاك  بتحقيتتق اإصتتبو
اإصبو أركان  هذا يتناوم بل يجب أن  بتدابير مجتزأ    تتناوم الوهع اإداري برمتل 
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 )

 9/8/1999تان   النهانجر وة  -محانبة الفساد بالو مقراطية  القضاء -قرطبا ي، شكي 
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اإدار  األردعتتة أي العنصتتر اليشتتري، القتتوانين التتتي تحكتتم اإدار  العامتتة،  تترق وأستتاليب 
عمليتتتتة اإصتتتتبو أجاتتتتز  الرقايتتتتة تهتتتتمن استتتتتمرارية أن و  ليتتتتة اإدار  العمتتتتل، بنيتتتتة وهيك

  ل0دالمستقلة، التي يقتهي تفعيلاا ومنحاا ا ختصاص والسل ا  البزمة للعمل

 لفقرة األولى:ا

 المحاوالت الفردية لمعالجة أزمة الفساد

لت  إلتى عقتد  اإصتبو اإداري تتاريخ لبنتان منتذ عاتد ا نتتداب الفرنستي،  تم تحوَّ رافق  
تحتتتتد  حقيقتتتتي  حتتتتاوم كتتتتل عاتتتتد كستتتتيل علتتتتى  ريقتتتتتل الخاصتتتتة، إ  أن جميتتتتع محتتتتاو   

 اإصبو ياا  يالفشل ألسياب  عديد   
وكتان ر يستا  لمجلتك التوزراا، علتى إصتبو اإدار   0990فعندما عزم إميل أده في العام

ر  متن المعلمتين من لقا  من وزار  المعارل التي كان  تشكو من تعيين عشتوا ي لعتدد  كبيت
غيتتر الكفتتو ين  وعنتتدما قتترر صتترل غيتتر مستتتحقي التعيتتين، تعتترَّض لمااجمتتة ال وا تتف 
التي ينتمي إلياا الموظفين المصتروفين، ممتا حملتل تحت  هتذا الهتغف الكبيتر إلتى وقتف 

 عملية اإصبو وتقديم استقالة وزارتل 
انتا  بوهع متدراا  عملية اصبحية واسعة 0929وفي عاد شارم دياك، نفَّذ في العام

عتتتامين وكيتتتار المتتتوظفين ورجتتتام سياستتتة فتتتي الستتتجن، وكانتتت  النتيجتتتة اصتتت دامل يقتتتوى 
 ا فيتة وسياستتية التتي دفعتت  ستل ة ا نتتتداب الفرنستتي للهتغف علتتى ديتاك ممتتا اهتت ره 

 إلى إصدار عفو عام عن جميع المتامين ووقف عملية اإصبو 
لتتيك فقتتف ا كميتتل شتتمعون التتتي أناتت  اإصتتبحا  التتتي بتتدأه 0920 تتور  العتتام وأفشتتل  

  بل وعاده أيها   إصبحاتل
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 )

مدو ر  19نأي أباده في تحقيقل حول القراناي اإللالحية األ لدى لمجلدس الدوزناء التدي قضدح بوضدع  -عبال،  ليو

 .11/1/1999تان   -ملحق نهان الاباب– انالنهجر وة   -عام بتصرف نئيس مجلس الوزناء
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في عاد الر يك فؤاد شااب الذي وهتع  نظتام اإدارا  فكان  أما أهم تجردة اصبحية 
وأنشتتأ مجلتتك الخدمتتة  -العامتتة، ونظتتام المتتوظفين، ونظتتام التقاعتتد والصتترل متتن الخدمتتة

 المدنية والتفتيش المركزي   
ولكتن  ،ج تعبيتر الت ايتر اإداري وأنشتأ المجلتك التتأديبي العتاموفي عاد شارم الحلتو در 

عتدم اعتمتاده فتي عمليتة اإصتبو إهمالل الواقتع ال تا في و فشل  أيها  يسبب إصبحاتل 
الدراستتتتتا  الدقيقتتتتتة،  وأمتتتتتا محتتتتتاو   ستتتتتليمان فرنجيتتتتتة اإصتتتتتبحية فكانتتتتت  فتتتتتي علتتتتتى 
شتتتواغر الف تتتة األولتتتى فتتتي عنتتتدما عمتتتد إلتتتى تعيتتتين األستتتاتذ  الجتتتامعيين فتتتي  0970العتتتام

 اإدار ، ولكن الحرب األهلية ع َّل  محاولتل اإصبحية 
، إ  0992عمليتتة الت ايتتر اإداري فتتي العتتام  وفتتي عاتتد التتر يك اليتتاك الاتتراوي، أ لقتت

خهاع اإصبو لحسايا  سياسية هيقة أفشل العملية اإصبحية أيها    أن التسرع واا
شتتتعار محاردتتتة الفستتتاد وتحقيتتتق اإصتتتبو اإداري  ع، ر ف تتتوفتتتي عاتتتد التتتر يك اميتتتل لحتتتود

وستتاعد ر تتيك مجلتتك النتتواب نبيتتل بتتري فتتي هتتذه العمليتتة اإصتتبحية، فرفتتع والسياستتي، 
الغ تتاا السياستتي عتتن كتتلل  متتتام  منتستتب  إلتتى تنظتتيم حركتتة أمتتل التتتي يرأستتل نبيتتل بتتري  

، وجتترى وهتتع ألوم متتر  محاكمتتة سياستتيين كيتتار، حيتتث حتتوكم  ب تتة وزراالبنتتان  دشتتا  و 
ل  أجاتز  الرقايتة قرَّ ، وأ  تصرلمدير عام في ال 09   العديد من القوانين اإصبحية وفعل 

ودون الغتتوص بتتدعاوى مبحقتتا   ومتتنح القهتتاا هتتامش واستتع فتتي المبحقتتة والتحقيتتق 
دعتتتااا   التتت   الفستتتاد فتتتي العاتتتود الماهتتتية، ستتتنكتفي يعتتترض نمتتتاذج عتتتن مبحقتتتا   واا

  ر يك الاراوي والر يك اميل لحود رؤساا ووزارا في عاد ال
حكتتم  فتتي كتتل إدار  كانتت  تحتتتاج إلتتى أن يوجتتد اقتتتبع الفستتاد ويبحتتظ أن كتتل محتتاو   

هيكليتل وتركيبتل، فالوزير النظيتف يجعتل كتل المتوظفين التتايعين لتل نظيفتين،  نظيف في
د إلى كتل خل الفسادالفاسد يخجل من نفسل ويتشيل ياآلخرين، والوزير الفاسد يالموظف و 

م اميتل ختوري م تا   علتى صتحة هتذا  دوا ر وزارتل ويفستد حتتى متن يقتي نظيفتا  فياتا، وقتدَّ
ال تترو، عنتتدما تتتولى المغفتتور لتتل كمتتام جنتتيبا  وزار  البريتتد والاتتاتف، وكتتان الموا نتتون 

السيد كمام يشكون من دفع الرشاوى لتركيب خف هاتف، ولمجرد ما سمع الموظفون أن 



396 

 

أن التتتوزير جنتتتيبا اكتشتتتف  لمتتتا%، و 91ا ، تراجعتتت  الرشتتتو  بنستتتيةجنتتتيبا صتتتار وزيتتتر 
موظفا  في ديوان الوزار  ارتشى مقدما  شخص على عخر فتي الحصتوم علتى ختف هتاتف، 
كتتتان العقتتتاب الفتتتوري لاتتتذا الموظتتتف وقفتتتل متتتن عملتتتل متتتا جعتتتل الختتتول يتتتدب  بتتتين كتتتل 

  ل0د الموظفين فانتظم العمل وانتا  الرشاوى 
 

 في عهد الرئيس الياس الهراوي المالحقاتأواًل: 
عاد الر يك اا نانية من أهم التحديا  التي واجاتعتبر مشكلة تحسين مستوى اإدار  اللب

الورشة الكبرى في الدولة اللبنانية، حيث كان من البزم أن يترافق مع ، الياك الاراوي 
مل معايير ااعاد  تأهيل الجااز اإداري، الذي كان  تحكو تحسين متزامنة في خ وا  

بداية على ت بيق  الحكومةالمحسودية والتسيب والرشو  واإهمام وغيرها   ، فأقدم  
 099انون رقمقالقانون ا ست نا ي الخاص يالموظفين في ا دارا  العامة الصادر يال

، والقانون اإست نا ي الخاص يالمستخدمين في المؤسسا  العامة 97/9/0992تاريخ 
  9/2/0992تاريخ 911انون رقم قالبلديا  الصادر يموجب ال والبلديا  واتحادا 

أجاز  هذه القوانين لكل موظف أو مستخدم ان ي لب انااا خدماتل في خبم مالة 
شار من تاريخ العمل باا ، و  يحق ل الب اإنااا الرجوع عن  ليل يعد انقهاا هذه 

ب الموظف أو المستخدم سجيل  لشار على تاريخ تأذا انقه  مالة  ب ة اا المالة، و 
من تاريخ  حكما   ن يرفض من قبل مجلك الوزراا ، اعتبر مقبو   أدارتل دون إفي 

انقهاا المالة المذكور  وتنتاي خدمة الموظف أو المستخدم المعني حكما يالتاريخ 
المذكور دون حاجة  ستصدار اي نص خاص سوى اعبن انتااا الخدمة من ر يك 

  الخدمة المدنيةمجلك 
قهتايا اي تة العليتا للتأديتب  م جر  عملية ت اير  ال  م ا  الموظفين، وأحيل  إلى ال

قهية شمل   992بلغ   911/92ورقم 099/92 ار ة يفعل القانونين اإست نا يين رقم
موظفتتتتا   وتوالتتتت  اإصتتتتبحا  فتتتتي الجاتتتتاز التتتتوظيفي، متتتتن ختتتتبم إعتتتتداد وتأهيتتتتل  901
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عتمتاد معتايير جديتد  ة، وتحتديث العمتل التوظيفي، وا الموظفين، وتفعيتل دور اجاتز  الرقايت
قترار شترعة المتوا ن    في اإدار ، أ  هماا مبدأ الشترعية ودولتة القتانون ومبتدأ الشتفافية، واا

  ل0د
إلى وزراا ورسميين الموجاة الك ير من ا تااما  في هذا العاد، حفل  وسا ل اإعبم ي

م يا لتة، أكان  هذه ا تاامتا  صتحيحة  وغير رسميين دون ان يتسنى لنا معرفة ما إذا
حصوم تدخب  للتغاهي يعد وسبب ذلا هو عدم وصوم هذه ا تااما  إلى القهاا، 

، ألنتتل وفقتتا  لتعبيتتر التتر يك القهتتاا المستتتقل الحاجتتة إلتتىظاتتر وهتتو متتا أعتتن كتتل اتاتتام  
ستتية متتع قهتتاا غيتتر مستتتقل  و  احتتترام لقتتوانين و  محا :حستتين الحستتيني ف نتتل   دولتتة

 لفاسد أو مختلك 
م النا ب نجتاو واكتيم ب خيتار إلتى النيايتة العامتة الماليتة مرفقتا   09/09/0994ودتاريخ تقدَّ

يمستندا  وو ا ق تتصل ياتااما  ساقاا هد ر يك مجلك الوزراا ووزير المالية ونواب 
ام يتتأن المتتدعى علتتيام أقتتدموا علتتى دفتتع رشتتاوى للنتتواب متتن أجتتل تمريتتر مشتتروع  لتتم يستتمل 
م موقتتتتف هتتتتؤ ا النتتتتواب  الشتتتتركة العقاريتتتتة إعمتتتتار وستتتتف بيرو "ستتتتوليدير" يحيتتتتث تبتتتتدَّ
المرتشتتين متتن معتتارض  لمشتتروع الشتتركة إلتتى مؤيتتد  م لتتق  لاتتا، كتتذلا عتترض المخالفتتا  

 المرتكية في مرحلة ا كتتاب يأسام الشركة  
تت  0992ةم ب خيتتار  عختتر حتتوم متتا ورد فتتي تقريتتر ديتتوان المحاستتية عتتن أعمتتام ستتندكمتتا تقَّ

% متتتتتن التلزيمتتتتا  والمناقصتتتتا  العا تتتتد  لتتتتتإلدارا  74والتتتتذي تهتتتتمَّن اإشتتتتار  إلتتتتى ان 
والمؤسسا  العامة قد تم  يالتراهي ورستى معظماتا علتى أشتخاص وشتركا  تايعتة أو 
مقردتتتة أو محستتتوية علتتتى سياستتتيين، ممتتتا يجعتتتل هتتتذه األفعتتتام واقعتتتة تحتتت   ا لتتتة قتتتانون 

  ل9دالرايعة المتعلقة يا ختبك واست مار الوظيفةفقرتاا  202العقويا  وخصوصا  الماد 
جديتدا  ل النا تب نجتاو واكتيم إلتى النيايتة العامتة التمييزيتة إخيتارا  وجَّ  04/0/0997ودتاريخ

 204و 209و 229و  227و  220يتعلق يقيام مستؤولين يأفعتام تن بتق علياتا المتواد 
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ارهم بتتراخيص مح تا  إذاعيتة من قانون العقويتا  وقتانون اإ تراا غيتر المشتروع  ستت  
 وتلفزيونية

جميتتتتع وستتتتا ل  92/2/0994وفتتتتي الوقتتتتا ع أن مجلتتتتك التتتتوزراا منتتتتع متتتتن منتصتتتتف ليتتتتل
بتتث األخيتتار والبتترامج السياستتية يصتتور  متتن اإعتتبم المر تتي والمستتموع العاملتتة فتتي لبنتتان 

مؤقتتتتتتتة إلتتتتتتى حتتتتتتين صتتتتتتدور القتتتتتتانون المتعلتتتتتتق بتنظتتتتتتيم اإعتتتتتتبم التلفزيتتتتتتوني واإذاعتتتتتتي  
منتتل لمؤسستتا   21التتذي أع تت  المتتاد    209صتتدر القتتانون رقتتم 4/00/0994ريخودتتتا

البث التلفزيوني واإذاعي العاملة قبل نفتاذه، مالتة شتارين لتقتديم  ليتا  تترخيص   وفقتا  
اتختتذ مجلتتك التتوزراا قتترارا  قهتتى  07/0990للشتتروا المحتتدد  فتتي هتتذا القتتانون  ودتتتاريخ
تلفزيتون الشتيكة الو نيتة  -: تلفزيتون المستتقبل يالترخيص ألردع مح تا  تلفزيونيتة  هتي

 المؤسسة اللبنانية لإلرسام  -مر تلفزيون  -لإلرسام 
الوظيفتتة العامتتة للمنفعتتة فكتتان ا ستتت  ار يتتالتراخيص وحصتترها لتتيك إ  إمعانتتا  ياستتت مار 

استتتفاد هتتؤ ا الرؤستتاا والتتوزراا وحققتتوا ألنفستتام منفعتتة كبيتتر  القيمتتة بتتتأمين و الشخصتتية  
اخيص تبلتتغ قيمتاتتا عشتترا  مبيتتين التتدو را  وحتتارمين غيتترهم متتن م لاتتا ومحتكتترين تتتر 

ر قيمتاتتا يمتتا   يقتتل عتتن   411الستتوق اإعبنيتتة الداخليتتة والفهتتا ية يكاملاتتا والتتتي تقتتدَّ
 مليون دو ر سنويا  يحسب رأي الخبراا 

 220المواد ام جرا م منصوص علياا في بوجاا في اإخيار مسؤولية الفاعلين عن ارتكا
متتتن قتتتانون العقويتتتا  يحصتتتولام علتتتى منتتتافع ومكاستتتب  204و 209و 229و  227و 

 ا لة ي ريقة اإ تراا غيتر المشتروع وهتي مستؤولية شخصتية يتحملاتا هتؤ ا التوزراا عتن 
أعمتالام المخلتتة يالقتتانون كتتأي متتوا ن عتادي  ويالتتتالي تخهتتع للقتتانون العتتام ولصتتبحية 

   ل0دالمحاكم العادية
ه اإدعتااا  المياشتر ، واإخيتارا  عبتر وستا ل اإعتبم، فت ن أي محاكمتة فعليتة رغم هتذ

أو حتتتى مستتاالة أو استتتدعاا مستتؤوم أو وزيتتر لستتماع إفادتتتل حتتوم هتتذه اإدعتتااا  أو 
 اإخيارا  لم يحصل  وام عاد الر يك الياك الاراوي 
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 ميل لحودا ًا: اإلدعاءات بالفساد وإهدار المال العام في عهد الرئيسنيثا

علتتتى مبتتتدأ تغييتتتر اقتصتتتر  تتتتدابير الرقايتتتة فتتتي هتتتذا العاتتتد، كمتتتا فتتتي العاتتتود الستتتايقة، 
األشخاص وا تيان يغيرهم دون وهع التشريعا  التي تحمي المام العام وحقتوق األفتراد 

  ل0دمن معاود  ا عتداا علياا
بو تحقيتتق اإصتت  عمليتتة ت ايتتر ومبحقتتة تاتتدل إلتتى ، بتتدأ0990ففتتي أواختتر العتتام 

حركتتة جديتتة فتتي فتتتح ملفتتا   تتعلتتق  0999وشتتاد العتتام السياستتي واإداري علتتى الستتواا 
ب هدار في األموام العامة بدأ  أولى قصصاا مع وزير النفف شتاهي برصتوميان عنتدما 

  00/9/0999استدعي للمر  األولى في 
 91ملتتف اآل تتار، وشتتمل  التحقيقتتا   09/2/0999يعتتد ملتتف التتنفف فتتتح القهتتاا بتتتاريخ

تتذ مكتتتب مكافحتتة الجتترا م الماليتتة عمليتتة دهتتم   شخصتتا  متتن متتوظفين وعمتتام ومقتتاولين  ونفَّ
واسعة شمل  أماكن لتجار ع ار وتم  مصادر  أك ر من ألف ق عة أ رية مسروقة  كمتا 

ق عتتة أ ريتتة فتتي من قتتة عكتتار  وتتتمَّ توقيتتف متتدير عتتام اآل تتار  0911أستتتعاد  الدولتتة 
  99/4/0999كميل أسمر بتاريخ

أمتتام محكمتتة الجنايتتا  محاكمتتة المتتدير العتتام الستتابق اآل تتار كميتتل األستتمر وعتتدد   جتتر و 
من موظفي المديرية بجرم اختبك أموام عامة من المديرية العامة لا ار خبم األعوام 

هتتتتدارها عبتتتتر قتتتتيض قيمتتتتة فتتتتواتير وحتتتتوا   مدفوعتتتتة علتتتتى 0990و 0997و 0990 ، واا
  ل9دحساب المديرية العامة لا ار

حمَّل تقرير ديوان المحاسية المتعلق يأموام البلديا  ر يك الوزراا  21/2/0999دتاريخو 
رفيق الحريري و ب ة من الوزراا السايقين في حكومتل المسؤولية المياشر  في انفاق هذه 
األموام وهم فؤاد السنيور  وياسم السيع وعغوب ديمرجيان  وقد أحام مجلك الوزراادالذي 

الحتتتصل هتتتذا التقريتتتر إلتتتى النيايتتتة العامتتتة لتتتدى محكمتتتة التمييتتتز  تختتتاذ  يرأستتتل د  ستتتليم
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خهتتتع هتتتتؤ ا التتتوزراا ال ب تتتتة لإلستتتتجواب  أمتتتتام المحتتتامي العتتتتام ف المقتهتتتى القتتتتانوني،
ار في ملف إهدار أموام البلديا ، وكان ذلا بتاريخ    01/2/0999التميزي أمين بو نصَّ

ام البلتديا  إلتى أن أمتوام الصتندوق البلتدي انتاى تقرير ديوان المحاسية حتوم أمتو وكان 
متن قتانون البلتديا  ويقتهتي توزيعاتا  07هي امانة لصالح البلديا  ستندا  ألحكتام المتاد 

، وأن استعمام أمتوام 0907/79على البلديا  واتحادا  البلديا  يحسب أحكام المرسوم
وم يشتكل ل إختب   الصندوق البلدي المستقل في غير الغايتا  المحتدد  يموجتب هتذا المرست

يالقواعد التي ترعى األمانتة  تهتمَّن هتذا التقريتر عرهتا  لتتدابير وتصترفا   الت  أمتوام 
الصتتندوق البلتتدي المستتتقل واعتبرهتتا التقريتتر ياناتتا تتتدابير وتصتترفا  يا لتتة ي بنتتا  م لقتتا  

وزيتتر إقتتدام  شتتار التقريتتر إلتتىيستتبب مخالفتاتتا القتتوانين واألنظمتتة المرعيتتة اإجتتراا  كمتتا أ
قدامتل علتتى عقتد نفقتتة دالشتؤون البل مشتروعا  يقيمتتة  492يتتة والقرويتة علتتى دفتع مكافتتآ  واا

ألف لير  لبنانية من دون توافر ا عتماد التبزم لاتا يرتل تب  201مليون و 420مليارو 07
متتن قتتانون المحاستتية العموميتتة وان علتتى التتوزير أن  009المتتاد  ا  ألحكتتاموفقتت تل،مستتؤولي

ام متتتن حستتتايل الختتتاص     وكتتتذلا األمتتتر يالنستتتية للعقتتتود التتتتي أبرماتتتا يتتتدفع هتتتذه األمتتتو 
دار   مجلتتتك اإنمتتتاا واإعمتتتار ، وأيهتتتا  يالنستتتية إلتتتى تحويتتتل األمتتتوام إلتتتى مؤسستتتا  واا
عامتتتة قبتتتل تتتتوفر ا عتمتتتادا  البزمتتتة  وقتتتد  لتتتب التقريتتتر متتتن وزارتتتتي الماليتتتة والشتتتؤون 

د الميتالغ المدفوعتة متن دون وجتل حتق متن البلدية والقروية اتختاذ كتل اإجترااا   ستترادا
  ل0دمليار لير  لبنانية 0021أموام الصندوق البلدي المستقل واليالغ مجموعاا 

 
ف المدير العام السابق للمكتتب التو ني للتدواا قاستم حمتاد  يعتد وق  أ   90/2/0999بتاريخ

 اإدعاا عليل بجرم اختبك أموام عامة 
 

م النا ب 90/2/0999بتاريخ العام التمييزي يكتاب  إلى ر اسة مجلك النواب متهمنا   تقدَّ
دعتتو  النا تتب عمتتر مستتقاوي للحهتتور كشتتاهد للنحقيتتق فتتي التتدعوى التتتي رفعتاتتا شتتركة 
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ستتارمولم، فتتي قهتتية ستترقة معتتدا  ومخالفتتة قتترار قهتتا ي، وقتتد أوقتتف فتتي هتتذا الملتتف 
لجتتتزاا فتتتي محكمتتتة استتتت نال اإ  أن  ر تتتيك مجلتتتك إدار  مرفتتتأ بيتتترو  مايتتتب عيتتتتاني 
بتصديق الحكم الصادر عن القاهي   بيرو  بر اسة القاهي المنتدب جميل بيرم حكم

المنفتتترد بتبر تتتتة المانتتتتدك مايتتتتب عيتتتتتاني وهتتتتارو  صتتتتافويان متتتتن تامتتتتة ستتتترقة جنتتتتازير 
ستارمولم  وقهتى ى المقامتة هتدهما متن شتركة واستغبم نفوذ وهدر مام عام في التدعو 
   ل0دمليون لير  21ية للمدعى علياما مقدارها الحكم المصدق أيها  بتعويها  شخص

 

م يل النا ب وديع عقل،  جرى في ملف األمبا اليحرية الذي جرى فتحل نتيجة إخيار تقدَّ
  ومتع انتاتاا التحقيقتا  األوليتة فتي عمتاد النتوام ستابق لتوزار  النقتلالعتام المتدير ال توقيف

حامية العامتة التمييزيتة بتدعو  قرار قها ي عن الم 7/0/0999هذا الملف صدر بتاريخ 
التتوزير الستتابق للنقتتل عمتتر مستتقاوي  ستيهتتاحل كتتوزير للنقتتل عتتن معلوماتتتل فتتي ملتتف 

  ل9دالتعديا  على األمبا اليحرية
سلَّم وزير النقل السابق وزير العدم جوزل شاووم تقريرا  عن مشكلة  0/0/0999ودتاريخ

 تالية:الخبصا  ال لاألمبا العامة اليحرية، جاا في
اعتيار كل المخالفا  التي نشأ  عبرها مؤسسا  سياحية وسواها أ ناا األحتداث وقبتل -

يحكتتم المشتتروعية ا قتصتتادية، وفقتتا  لتوصتتيف السياستتة العامتتة فتتي الدولتتة  0992العتتام 
 ومسؤولية اإدار  تندرج تاليا  همن هذه المع يا  في انتظار الحل التشريعي  

للدولتتة المعنيتتة ب ع تتاا الحلتتوم لاتتذا الواقتتع هتتي المستتؤولة عتتن اعتيتتار السياستتة العامتتة -
 التأخير في إصدار التشريعا  المب مة 

مستتتؤولية اإدار  تنحصتتتر فتتتي مستتتتجدا  ا عتتتتداا علتتتى األمتتتبا العامتتتة يقتتتدر تعتتتاون -
يتتبغ المديريتتة العامتتة  مفتترز  الشتتوا ي التايعتتة لتتوزار  الداخليتتة المعنيتتة ب زالتتة المخالفتتا  واا

 ر  النقل لوزا
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يتحتتتتتدث عتتتتتن اإهمتتتتتام فتتتتتي أداا  272و 279و 270إن قتتتتتانون العقويتتتتتا  فتتتتتي المتتتتتواد 
الوظيفة يرتكز على  اإهمام مع وهوو المامة، فحيث تكتون مستؤولية السياستة العامتة 

تشريع  ، تنتفي المسؤولية لدى إلى صدور  تسويتااتي يحتاج لمعالجة كتلة المخالفا  ال
  ل0دا  المتعلقة يكيفية ت بيق النصوصالموظف نظرا  إلى الصعوي

ومتتن متفرعتتا  ملتتف األمتتبا اليحريتتة، كتتان بنتتاا السنستتوم اليحتتري فتتي استتتراحة صتتور 
علتتى نفقتتة مجلتتك اإنمتتاا واإعمتتار يكلفتتة مليتتاري ليتتر ، وقتتد استتتمع  المحاميتتة العامتتة 

الستتابق  التمييزيتتة فتتي هتتذا الملتتف إلتتى متتدير عتتام وزار  الستتياحة دمحم الخ يتتب، والمحتتافظ
شتتتتلق، كمتتتتا اإنمتتتتاا واإعمتتتتار الستتتتابق الفهتتتتل  للجنتتتتوب حلتتتتيم فيتتتتاض، ور تتتتيك مجلتتتتك
   ل9داستدع  وزير األشغام يسام مرتهى

أوقف  النياية العامة التمييزية المدير العتام ياإنايتة فتي وزار  النقتل  90/2/0999دتاريخو 
ا الملتف يعتد المتدير وهو الموقول ال تاني فتي هتذ حنا سليمان في ملف األمبا اليحرية 

  العام السابق عماد النوام 
لتمييزيتتة احهتتر وزيتتر النقتتل عمتتر مستتقاوي أمتتام المحاميتتة العامتتة  00/0/0999خودتتتاري

ستتاعا  ونصتتف، وتركتتتل  7التتتي استتتمع  أقوالتتل فتتي ملتتف األمتتبا اليحريتتة علتتى متتدى
صتور ،  رهن التحقيق  وتناول  المناقشا  موهتوع السنستوم اليحتري الختاص ياستتراحة

وأبتترز مستتتتندا  تفيتتد أنتتتل وافتتتق علتتى إنشتتتاا السنستتوم فياتتتا يعتتتد م اليتتا  متتتن الجاتتتا  
المعنيتتتة وقتتترن موافقتتتتل يشتتترا استصتتتدار مرستتتوم واعتبتتتر أن مستتتؤولية إصتتتداره تقتتتع علتتتى 

   ل2دعاتق جاا  إدارية أخرى 
 

ادعتتى النا تتب العتتام المتتالي خليتتل رحتتام علتتى المتتدير العتتام الستتابق  90/0/0999خبتتتاري
 لوزار  البي ة الياك م لي بجرم اختبك أموام عامة وتزوير وااهدار 
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أوقف المدير العام للصيانة وا ست مار في وزار  البريد والمواصب   02/9/0999بتاريخ
 عبد المنعم يوسف بجرم إهدار أموام عامة  

 
إلتتتى فتتتي تحليلاتتتا لواقعتتتة فتتتتح الملفتتتا  التتتتي تمتتتك قهتتتية إهتتتدار المتتتام العتتتام، والستتتعي و 

إلتى فتتح هتذه الملفتا   ينالتدافعأن  ،روزانتا بتو منصتفذكتر   استعاد  ما فقدتل الخزينة،
علتتى ت بيتتق القتتانون علتتى الجميتتع دون أي  هتتو الحتترصاألوم:  عتتاملين أساستتيين،همتتا 

 ، والتتيفتي األعتوام الماهتية  ي حصتلتموجة الفساد وا هدار ال مواجاةتمييز، وال اني 
و  عند شخص  معين  فالادل من هذه الملفا  ليك انتقاميا ،   تتوقف عند ملف واحد 

يالمقابتل فت ن فتتح الملفتا    إعتاد  المتام العتام إلتى الخزينتة، نل يمقتدار الحترص علتى أل
  ل0ديادل إلى ا نتقام من أحد أو ظلمل أليل  اعتيار  عخر

 
 الفقرة الثانية:

 الحد من الفساد دور الهيئات الرقابية في
 

اإدار  اللبنانية يوما  م لقة الصبحية تعمل خارج األ ر الرقابية، ففي سبيل لم تكن 
 بد من وجود هي ا  إدارية متخصصة  النجاو في إدار  شؤون العامة بجميع تفرعاتاا،

تزودها يالدراسا  البزمة التي تستوجباا  بيعة يعض النشا ا  التي تحتاج إلى 
ية أو ا  التي تمارك يصور  أساسية وظيفة رقابخبرا  خاصة، وتتعدد صور هذه الاي 

  يحدد أ رها القانون  وظيفة استشارية لىإهافة إ قها ية

د في ظلل اا إداريإ ما يخالف القانون او يجعل  دْ  هذه األجاز  الرقابية، وو ج  ف ذا و ج 
على  يعني يصور  مياشر  ان الرقاية ، فاذاالدا ر  التي يعمل فياا مزرعة تايعة ألمبكل

هذا اإداري، يمن في ذلا الوزير، غير موجود  او مقصر   ويالتالي ف ن عملية 
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اإصبو يجب ان تبدأ من هنا، أي من مساالة المعنيين يالسار على الرقاية وليك من 
الذين ارتكبوا الفعل  فلو كان الموظفون مجموعة من اللصوص وكان  هناا هي ا  

تعون يالعدد والعد  الكافية لقيامام يالمسؤولية الملقا  رقابية من أصحاب المناقبية ويتم
 على عاتقام ويالحصانة البزمة والم لقة لما است اع هؤ ا ارتكاب أي مخالفة 

فالواجيا  الملقا  على عاتق أجاز  الرقاية، بداا  من هي ة التفتيش المركزي وديوان 
يب،  لجاة مكافحة الفساد اإداري، المحاسية ومجلك الخدمة المدنية والاي ة العليا للتأد

  يحتاج القيام باا إلى أوامر سل وية عليا يقدر ما يستلزم مساالة القيمين علياا حوم 
األسياب التي تحوم دون تمتعام يالفاعلية إنجاز ما تني ل بام القوانين المرعية 

م ن يحوم دون ا جراا  ف ذا كان  الحماية السياسية متوافر  للوزراا في ا دارا  ف
مبحقة المدراا العامين ويقية الموظفين، ومن يتحملل مسؤولية التنقل الحر للسماسر  في 

 يعض ا دارا   الما ان وجودهم محرلم  
واستنادا  لاذه القاعد ، ف ذا كان الموظف يرتشي وهذا جرم يعاقب عليل جزا يا ، ولم 

ذا تلكأ الموظف عن تنفيذ معاملة يردعل وجود القهاا الجزا ي الذي يدخلل السجن، و  اا
موا ن ولم ييام  بوجود ر يسل في العمل وهو الوزير المختص، ولم يأيل لاي ة التفتيش 

ذا حصل ذلا، نقوم ف   ة والنياية العامة الماليةالمركزي ولم يلتف  لوجود ديوان المحاسي
الرقاية ذلا أن   يالدرجة األولى ةياي ا  الرقابالالتقصير هو عند يكلل   قة، يأن 

القها ية على أعمام اإدار    تقتصر على الدور الذي مارسل القهاا الجزا ي، بل 
هناا دور فاعل لاي ا  أخرى كديوان المحاسية وهي ة التفتيش المركزي   فالقهاا 

جاهز  ياألدلة من األجاز  الرقابية، ترده ملفا    يست يع أن يحاكم، ما لم العدلي 
 تسمح لل يممارسة دوره  في مكافحة الفساد في اإدار   والبراهين ل

 
 
 

 أواًل: دور التفتيش المركزي
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وهع  بيد ، يعدما 9111و 0999دورا  فاعب  في العامهي ة التفتيش المركزي مارس  
القهاا الجزا ي أدق الملفا  وأك رها إ ار  للجدم، وهي ملفا  الكارداا والااتف الخليوي 

   وملف وزار  الماجرين مودوملف محرقة برج ح
رسوم مأنشي  التفتيش المركزي المرتيف مياشر  بر يك مجلك الوزراا يموجب ال

وتشمل صبحياتل جميع اإدارا   09/0/0929الصادر بتاريخ  002اإشتراعي رقم 
العمومية والمؤسسا  العامة والمصالح المستقلة والبلديا ، والذين يعملون في هذه 

دا مة أو مؤقتة ياست ناا القهاا والجيش وقوى األمن الداخلي واألمن  اإدارا  يصفة
  العام 

تشمل الماام األساسية إدار  التفتيش المركزي مراقية اإدارا  والمؤسسا  العامة 
والبلديا  بواس ة التفتيش على اختبل أنواعل والسعي إلى تحسين اساليب العمل 

دارية عفوا  أو بناا ل لباا، إنتاااا  بتنسيق األعمام اإداري وابداا المشور  للسل ا  اإ
المشتركة بين عد  إدارا  عامة والقيام يالدراسا  والتحقيقا  واألعمام التي تكلفاا باا 

   ل0دالسل ا 
التفتيش المركزي المفتشين العامين والمفتشين الملحقين يل صبحيا  في غاية  أولىكما 

وما  واقتراو التوصيا  يعد أعمام التفتيش السنوية األهمية، على صعيد جمع المعل
اتخاذ القرارا  يانزام العقاب وياقرار  موالدا مة وأعمام التحقيق مع الموظفين"  ويمكنا

ينشر ر يك التفتيش المركزي تقريره السنوي في الجريد  الرسمية كما يمكنل و التوصيا ، 
، ومناا عندما يتعلق الموهوع ن يحيل على مجلك الوزراا تقارير عن نقاا معينةأ

ساسية او يموظفين كيار يوصي بوهعام بتصرل وزير او ر يك مجلك أيقهايا 
 الوزراا  

يتلقى التفتيش المركزي شكاوى من الموا نين ويحقق فياا، حيث يتحرا ر يك التفتيش 
ب صدار التكاليف او بتشكيل لجان تحقيق عندما يتسلم شكاوى من الموا نين كما يحق 

   كان  يمخالفا   حاصلة في اإدارا  العامة يعلم يأي وسيلة ن يتحرا تلقا يا  عندماألل 
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للقهايا المحالة على ه ية التفتيش المركزي رأى فارك خشان،  أن هذه وفي تحليلل 
الاي ة قد حيَّد  كليا  المسؤولين السياسيين الحاليين في كل الملفا  التي وهع  يدها  

سا ل م ار  عن األداا الحالي فيما ركَّز  على المسؤولين السايقين أو علياا وتتعلق يم
اعتمد  كحد  أدنى اإشار  إلى مسؤولياتام  ويدفع كل ذلا إلى ا عتقاد أن هي ة 

وع التفتيش المركزي يما عاد إلياا من الملفا  لم تست ع أن تيعد نفساا عن شباة الوق
إليل يشكل  ردما يكون أسقف حيادية مؤسسة  في فخ اإيحاا السياسي بل جرَّ  نفساا

رقابية كان الك يرون سايقا  يعتقدون اناا تشكل وصفة ناجعة ألمراض اإدار  اللبنانية 
  ل0دف ذا باا تصاب يعدوى عدم تحقيق اإصبو السياسي

 
م عد  تقارير ساهم  بتحريا القهاا  وعندما اتيح للتفتيش المركزي فرصة العمل، قدَّ

 لمبحقة المتامين ياختبك المام العام  الجزا ي
 
 في الصندوق المركزي للمهجرين-1

ه أوهتتاع الصتتندوق المركتتزي للماجتترين، حتتوم التتر يك الجديتتد للصتتندوق  فتتي تقريتتر  أعتتدَّ
واقتتع إدارتتتل الداخليتتة لجاتتة عتتدد و وانجازاتتتل وحجتتم ا نفتتاق التتذي نفتتذه منتتذ بتتدا أعمالتتل، 

تكلفتتتتة إعتتتتاد  الماجتتتترين متتتتا بتتتتين  تبتتتتيَّن أنلياتام  موظفيتتتتل ورواتتتتتبام وكفايتتتتاتام ومستتتتؤو 
أشتتتار التقريتتتر إلتتتى اإهتتتدار ا يقتتتارب المليتتتار دو ر أميركتتتي، و متتتغتتت  بل 99و 92عتتتامي

ا عتيتتا ي والغتتامض علتتى أبتتواب لتتم يت لباتتا ا نفتتاق، كتتذلا أهتتدر  مبيتتين التتدو را  
األبواب األخرى  على ا خباا  بنسية قياسية تكاد تبلغ أك ر من هعف ما أنفق على 

وأورد التقرير أن ملف الماجرين هو ملف سياسي يخهع للتجاذيا  السياسية والهغوا 
  ل9دالحزدية
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أحام ر يك التفتيش المركزي على النياية العامتة التمييزيتة صتور   99/2/9110تاريخ دو 
عتتتتن كتتتتل مستتتتتندا  الملتتتتف المتعلتتتتق يتتتتالتحقيق فتتتتي صتتتترل أجتتتتور لمتعتتتتاملين فتتتتي وزار  

تتتتتاريخ  041/9110ن، خبفتتتتا لفصتتتتوم، وقتتتترار هي تتتتة التفتتتتتيش المركتتتتزي رقتتتتم الماجتتتتري
والمتهتتتتتمن ان المتعتتتتتاملين فتتتتتي وزار   القاهتتتتتي ياحالتتتتتة ملتتتتتف التحقيتتتتتق، 90/9/9110

 9انق عتتتتتا عتتتتتن مركتتتتتز عملامتتتتتا فتتتتتي التتتتتوزار  المتتتتتذكور  تياعتتتتتا فتتتتتي تتتتتتاريخ    الماجتتتتترين 
ا أدرج استتماهما فتتي ودتترغم ذلتت 0997/ 9/ 2والتحقتتا بخدمتتة العلتتم حتتتى 90/0/0990و

وجتتترى  0997و 0990جتتتداوم القتتتيض الشتتتارية المنظمتتتة فتتتي دا تتتر  المحاستتتية لعتتتامي 
التوقيع على الخانا  المخصصة لاما في هذه الجداوم رغتم تأكيتدهما انامتا لتم يتقاهتيا 
اي راتب او تعويض من وزار  الماجرين  يلة فتتر  التحاقامتا يالخدمتة العستكرية، وانامتا 

أي متتتن هتتتذه الجتتتداوم، وان حوالتتة ماليتتتة قيمتاتتتا تستتتعة مبيتتتين وتستتتعم ة  لتتم يوقعتتتا علتتتى
تاريخ  0192ديموجب القرار رقم    وسيعون الف لير  تم ل مساعد  اعمار صادر  ياسم 

صادر عن وزير الماجرين عنذاال ومذيلة بتوقيع ا مر يالصرل، وا مر  01/0/0990
قيمتاتتا رغتم تأكيتتد ا خيتر عتتدم علمتتل  جتترى صترل    يالتدفع وخاليتتة متن توقيتتع المستتفيد

 يأمرها 

أصدر قاهي التحقيق ا وم في بيرو  عبتد الترحيم حمتود قتراره  9112شياا  7بتاريخ 
الظنتتي فتتي أحتتد ملفتتي اختتتبك أمتتوام عامتتة متتن وزار  الماجتترين، و لتتب عقويتتة الستتجن 

ابيتتا ور تتيك للمتدعى عليامتتا المتتدير العتتام الستابق للتتوزار  هشتتام ناصتتر التدين المبحتتق غي
التتدا ر  الماليتتة فتتي التتوزار  الموقتتول نباتتان ابتتو علتتي يعتتدما اعتبتتر ان فعلامتتا يستتتنتج منتتل 
اشتتراكاما بتزويتتر تواقيتتع ا نتين متتن المتعتتاملين متع التتوزار  علتتى جتداوم الرواتتتب الشتتارية 
ختتبم انق تتاع هتتذين المتعتتاملين عتتن العمتتل والتحاقامتتا بخدمتتة العلتتم، وتزويرهمتتا توقيتتع 

ا على  لب مساعد  اعمار وصرل الحوالة المتعلقة باا  واعتبتر ان هتذه ا فعتام أحدهم
متتتن قتتتانون العقويتتتا  مع وفتتتة  229و 201و 424و 427و 420تن بتتتق علتتتى المتتتواد 

وتنص على السجن مد    تقل عن خمك ستنوا ، وايجتاب  221و 927على المادتين 
  محاكمتاما تيعا لذلا امام محكمة الجنايا  في بيرو  
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 لب ر يك مجلك الوزراا  متن يعد أن  97/09/0999تاريخ والقهية ال انية حصل  ب
/ص، التحقيتق فتتي المخالفتتا  المنستتوية التتى 9900التفتتيش المركتتزي يموجتتب كتايتتل رقتتم 

يعتتتتض المتتتتوظفين فتتتتي وزار  الماجتتتترين، فتتتتأجرى التفتتتتتيش المركتتتتزي تحقيقاتتتتتل وتبتتتتين ان 
ع يصتتفتل المتتدير العتتام فتتي وزار  الماجتترين المتتدعى عليتتل هشتتام ناصتتر التتدين وافتتق ووقتت

، يحجتة ان مامتا  ا خيتر     معاملة تأمين السيار  الخاصة بتر يك التدا ر  الماليتة فياتا
تحتم عليل ا نتقام الدا م بين مركتز التوزار  فتي التدامور ووزا  المتام وغيرهتا متن التوزارا  

نتت  تتتتم بواستت تل وفتتي ستتيارتل والتتدوا ر التتتي لاتتا عبقتتة يماماتتتل و ن هتتذه المامتتا  كا
     الخاصة من دون اي مترتيا  على ا دار  من اوامر مامة ومحروقا   

بتتين وزار   92/4/0994" متتنظم فتتي تتتاريخ 0عقتتد اتفتتاق رهتتا ي رقتتم "توقيتتع جتترى كمتتا 
الماجرين مم لة يشخص المدير العام السابق المدعى عليل هشام ناصر الدين وصاحب 

المتتتواد المفصتتتلة فتتتي العتتترض  يتهتتتمن تعاتتتدا  متتتن ا خيتتتر بتقتتتديمغتتتاليري للمفروشتتتا ، 
ليتتر   721و الفتتا   244مليونتتا  و 47، وتبتتين وجتتود مستتتند تصتتفية وصتترل قيمتتتل المرفتتق

فتتتي وقتتت  لتتتم يظاتتتر الكشتتتف الحستتتي التتتذي اجتتتراه التفتتتتيش ، 92/4/0994يحمتتتل تتتتاريخ 
 المركزي وجود هذه التجايزا  في وزار  الماجرين  

كلتتف يموجيتتل  0190قتترار ا رقمتتل  9/01/0990جتترين اصتتدر فتتي تتتاريخ وان وزيتتر الما
القيام يماما  كان  منو ة بيعض العاملين الذين تركتوا العمتل نظترا التى       :كب من

ظروفام الخاصة ودناا على  لبام وقرر لام بدم اتعاب اعتيارا من تاريخ مياشر  عملام 
ل متنام فتي متنتل، وجترى تنظتيم مستتند وحتى صدور هذا القرار التذي ذكتر مقابتل استم كت

صتتادر  90/9/0990م م  تتتاريخ  2924102211تصتتفية وصتترل لاتتذه البتتد   قيمتتتل 
ياسم المدعى عليل نباان أ  جرى قيض قيمتتل وتبتين ان ا شتخاص التذين شتملام القترار 
ا عتدادي لتم يقيهتوا بتتدم ا تعتاب المشتار اليتتل وان التيعض متنام ياشتتر عملتل فعليتا فتتي 

 ر  الماجرين يعد التاريخ المحدد الى جانب اسمل في هذا القرار  وزا
الملف على النياية العامة التمييزية التي كلف  بدورها ر تيك قستم  المركزي التفتيش  حامأ

 إ اجتتتراا التحقيقتتتا  البزمتتتتة،  92/01/9111المياحتتتث الجنا يتتتة المركزيتتتة فتتتتي تتتتاريخ 
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الجنا يتة المركزيتة، بنتاا علتى اشتار  النيايتة  احتث التحقيقا  ا ولية التي اجراهتا قستم المي
التمييزيتتتة فتتتي شتتتأن الجتتترا م موهتتتوع هتتتذه المبحقتتتة بتتتدأ  ختتتبم تشتتترين ال تتتاني  العامتتتة 
لتياشتتتتر مجتتتتددا ختتتتبم كتتتتانون ا وم  9110كتتتتانون ال تتتتاني   تتتتم توقفتتتت  ختتتتبم  9111
9114  

لقهتتاا يحتتق  ب تتة قتتراره الظنتتي فتتي الملتتف ال تتاني العتتالق امتتام اقاهتتي التحقيتتق أصتتدر ف
العتام الستابق لتوزار  الماجترين هشتام  عناصر من الحزب التقدمي ا شتتراكي هتم المتدير 

ناصتتتر التتتدين المبحتتتق غيابيتتتا  فتتتي الملتتتف، والموقوفتتتان ر تتتيك التتتدا ر  الماليتتتة فتتتي التتتوزار  
و لتتب لاتتم عقويتتة الستتجن متتد     نباتان أ  وعهتتو لجنتتة تستتلم التجايتتزا  فياتتا نمتر ب 

 مك سنوا   تقل عن خ
 
 في قضية الخليوي -2

لاي تتة التفتتتيش المركتتزي حتتوم موهتتوع الاتتاتف الخليتتوي التتذي صتتدر فتتي عختتر فتتي تقريتتر  
، والذي استند إلى تقرير  سبق لديوان المحاسية أن أصدره فتي 9111أوا ل شار حزيران 

وأشتتتار فيتتتل إلتتتى مخالفتتتا   إداريتتتة حصتتتل  فتتتي مختلتتتف  0999شتتتار حزيتتتران متتتن العتتتام
 التي واكب  إنشاا الااتف الخليوي في لبنان   المراحل

أحالت  هي تتة التفتتتيش المركتتزي هتتذا التقريتتر علتى مجلتتك النتتواب لإل تتبع علتتى التقصتتير 
حتتى اليتوم وستمَّى ياإستم التوزراا التذين يقصتدهم  0994في هيف المخالفتا  منتذ عتام 

لتم ي لتب التقريتر وهم على التوالي: دمحم غزيري، الفهل شلق، رفيق الحريري  ومع ذلتا 
 من القهاا العدلي التحقيق مع الوزراا   

نمتا لاتا أن تعتدد  ذا لم يكن لاي ة التفتيش المركزي صبحية في تقييم أعمام الوزراا، واا واا
األعمتتام التتتي تعتبرهتتا مخالفتتة للقتتوانين المرعيتتة اإجتتراا، وترفتتع الملتتف لاتتذه الجاتتة إلتتى 

متا إحالتتل علتتى المجلتك األعلتتى مجلتك النتواب إمتتا لستحب ال قتة متتن التوزير  المعنتتي، واا
     ل0دلمحاكمة الرؤساا والوزراا، وفقا  لما يراه مجلك النواب

                                                 
(1

 
 )

 19/9/1000تان  ر سفيجر وة ال -ملف الخليوي  تالزم المفانقاي -خاان، فاني
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 ثانيًا: ديوان المحاسبة

لماد  اوتحديدا  في على إنشا ل، نص الدستور اللبناني  هي ة دستورية، ديوان المحاسية 
سية" وعلى الرغم من منل التي نص :" سيوهع قانون خاص لتشكيل ديوان المحا 07

هذا النص ف ن ديوان المحاسية في لبنان لم ينشأ إ  يعد مرور خمك وعشرين سنة، 
  00/0/0920من قانون المحاسية العمومية الصادر بتاريخ  992يموجب الماد  

تاريخ  000شتراعي رقم رسوم ا م م صدر قانون تنظيم الديوان يموجب ال
تاريخ  09 شتراعي وفقا  للمرسوم ا شتراعي رقم لغي هذا المرسوم اأ  09/0/0929
تاريخ  2منل يموجب المرسوم ا شتراعي رقم  02-4عيد العمل يالمواد وأ  00/9/0902
   ل0د92/2/0902

ديوان المحاسية محكمة  على أن  09/02لماد  األولى من المرسوم اإشتراعيانص  
ارية ذا  الصفة القها ية ويرتيف ادارية تتولى القهاا المالي، وهو من الاي ا  اإد

اداريا بر يك مجلك الوزراا، و  يعتبر جزاا  من تنظيما  وزار  العدم القها ية، و  
من الدستور لتيعيتل  91يتمتع ياستقبلية السل ة القها ية المنصوص عناا في الماد  

تي يقوم باا، لر اسة مجلك الوزراا، أي السل ة التنفيذية  ويسبب ازدواجية الوظيفة ال
المؤخر  على الحسايا  العامة إهافة إلى وظيفتل القها ية  وأسواا  الرقاية المسيقة 

 000/0929كان من األجدى اليقاا على التعريف الذي قدمل المرسوم اإشتراعي رقم
 قها ية إدارية"  -الذي نص على أن :" ديوان المحاسية هي ة
ر  اللبنانية موقعا  متميزا  كونل الجااز األعلى يشغل ديوان المحاسية همن هيكلية اإدا

للرقاية المالية الذي أني   يل مامة السار على األموام العمومية عن  ريق مراقية 
استعمام هذه األموام ومدى ان ياق هذا استعمام على القوانين واألنظمة المرعية 
                                                 

(1
 

 )
ً بموج  المادة 18/8/1991تان    131المواد بموج  القانون نقم جرى تعو ل بعد  م  القانون  12،  أ ضا

م  المرسوم  39   32   38الذي عوسَل المواد  11/1/1998" تان   1998"الموازنة العامة لعام  119نقم 

علق بالمعامالي التي ) قانون تنميم د وان المحاسبة( فيما  ت 19/9/1913الصادن بتان    11/13االشتراعي نقم 

لح المادة  م  المرسوم  32تخضع للرقابة االدان ة المسبقة فيما خا الوانداي  المصالحاي. ثمس ُعوِّ

فيما  تعلق بالمعامالي التي تخضع  9/3/1999تان    911م  القانون نقم  81بموج  المادة  11/13اإلشتراعي

للرقابة االدان ة المسبقة فيما خا النفقاي .
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ة المسؤولين عن اإجراا، والفصل في صحة وقانونية معامبتاا وحساياتاا ومحاكم
مخالفة القوانين واألنظمة المتعلقة باا، وداذه الصفة ف ن الديوان يمارك دوره كمحكمة 
عليا للقهاا المالي يك ير من المرونة واإيجابية من خبم تعاونل مع كل من السل تين 

 التشريعية والتنفيذية 

الديوان بوصفل محكمة قه  الماد  األولى من قانون تنظيم ديوان المحاسية يأن يتولى 
إدارية تتولى القهاا المالي " السار على األموام العمومية المودعة في الخزينة وذلا 
عبر مراقية استعمام هذه األموام ومدى ان ياق هذا اإستعمام على القوانين واألنظمة 
ن المرعية اإجراا، والفصل في صحة وقانونية معامبتاا وحساياتاا، ومحاكمة المسؤولي

 عن مخالفة القوانين واألنظمة المتعلقة باا 
من القانون ذاتل لتنيف يالديوان وظيفتين أساسيتين، هما الوظيفة  21وجاا  الماد  

تقارير عن نتا ج ، ووهع الاإدارية التي  يمارساا برقابتل المسيقة على تنفيذ الموازنة
بداا الرأي في األمور المالرقابتل المسيقة والمؤخر ، و  وظيفة قها ية كما يمارك   يةاا

برقابتل على الحسايا  وعلى كل من يتولى استعمام أو إدار  األموام العمومية واألموام 
 المودعة لدى الخزينة 

رقاية الديوان المسيقة من المعتامب  الجوهريتة التتي تجعتل كتل معاملتة   تجتري  تعتبرو 
ولكتن  ختتص وهتعاا فتي التنفيتذالموظتف الم علياا هذه الرقاية غيتر نافتذ  ويحظتر علتى

 هل تعتبر اإدار  ملزمة يما توصل إليل الديوان في إ ار رقابتل المسيقة؟ 
ن عليل الموقف من قرارا  الديوان،  فيما خص و كتصورا  لما ي 41وهع  الماد و 

رأي المرجع الصالح للب  يالمعاملة، فعلى هذا ل الواردا  إذا جاا رأي الديوان مخالفا  
لتقيد يقرار الديوان، ا  اذا وافق الوزير المختص على عرض المعاملة على المرجع ا

 مجلك الوزراا 
رأي مراقب عقد النفقا ، فعلى هذا ل أما فيما خص النفقا  ف ذا جاا رأي الديوان مخالفا   

المراقب التقيد يقرار الديوان، ا  اذا وافق وزير المالية على عرض المعاملة على مجلك 
أما اذا جاا رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان لبدار  المختصة ان  الوزراا،
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 تعرض الخبل على  مجلك الوزراا الذي يب  يالمعامب  التي تعرض عليل يقرارا   
معللة ويقوم قراره مقام تأشير الديوان او تأشير مراقب عقد النفقا ، وفي كلتا الحالتين 

 لك الوزراا يشار في المعاملة الى قرار مج
 

من  07لماد  اإلى الدور الرقابي يمارك الديوان دورا  استشاريا  حيث أجاز   إهافة  
لبدارا  والمؤسسا  العامة والبلديا  وسا ر الاي ا   09/02المرسوم اإشتراعي

يصدر   الخاهعة لرقاية ديوان المحاسية ان ت لب رأي الديوان في المواهيع المالية
 ي ة المختصة ويكون لل الصفة ا ستشارية هذا الرأي عن الا

و شا أن الدور الرقابي للديوان يكسب أهمية خاصة في هذه المرحلة التي تجتازها 
اليبد والتي تتميز يحركة إنما ية شاملة تحشد لاا الدولة مختلف الموارد المتاحة التي 

 المرسومة   يقتهي استعمالاا وفقا  لفصوم والقواعد المرعية لتحقيق األهدال
 أمامأن يهع يخبم التقرير السنوي والتقارير الخاصة من  المحاسية ديوانويساهم 

أن  السل ةالسل ة التشريعية صور  جلية عن واقع اإدار  المالية للدولة يحيث يتاو لاذه 
الموازنة  قانون يموجب تقدر مدى تقيد السل ة التنفيذية ياإجاز  البرلمانية المع ا  لاا 

  ل0دعامة واألنظمة المالية األخرى ال
نح قانون المحاسية العموميتة دورا  فتي مبحقتة التوزير التذي يعقتد نفقتة بتدون توقيتع م   كما

 وفقتا   نفقتة عقد   ذاف لاا اعتماد في الموازنة  ا  مراقب النفقا ، أو بدون أن يكون محجوز 
 اعتمتتاد، يقابلاتتا انوكتت النفقتتا ، عقتتد مراقتتب تأشتتير علتتى الحصتتوم قبتتل القتتانون  ألحكتتام
 المحاستتتتتية ديتتتتتوان أمتتتتتام المستتتتتؤولون  يبحتتتتتق أن علتتتتتى التستتتتتوية، ستتتتتبيل علتتتتتى صتتتتترف 
  من قانون المحاسية العموميةل 000دالماد 

 باتذا علمتل متع لوزارتتل المفتوحتة وأما إذا عقد الوزير النفقة يما يتجتاوز قيمتة ا عتمتادا 
 هتذا كتانو  المذكور  ا عتمادا  من تصرل التي النفقا  زياد  إلىأو إذا عمد  التجاوز،
 متتن شخصتتيا   مستتؤو   فتت ن التتوزير يكتتون   ستتايقة تشتتريعية أحكتتام عتتن نتتاتج غيتتر التتتدبير

                                                 
(1
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 2/1/1001تان   النهانجر وة -ناجع: دناستنا حول أي  اقع للهيئاي الرقابية  االستاان ة 
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 المتتوظفين مبحقتتة دون  المستتؤولية هتتذه تحتتوم و عتتن هتتذه التجتتاوزا    الخاصتتة أموالتتل
 أمترا   رزوايبت لتم متا المحاستية، ديتوان أمتام وصترفاا، وتصتفيتاا، النفقتة، يعقتد تدخلوا الذين
  من قانون المحاسية العموميةل 009دالماد  المسؤولية من ام إعفا شأنل من خ يا  

من المفترض أن تتسم الصادر  عن ديوان المحاسية والتي على هوا التقارير 
يالموهوعية والحيادية، تصحح السل ة التنفيذية مسارها العام، ويحرل ا مجلك النواب 

ال قة عن الحكومة او عن يعض وزرا اا، أو يحيل الوزير دوره في المحاسية، فيحجب 
ذا لم يفعل، ف ن التقرير  الذي المتام على المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا، واا

في وسا ل اإعبم والجريد  الرسمية من المفترض أن يحرل ا الرأي العام  الديوان بنشره 
  ل0دمح ا  ا نتخابيةالذي يمارك دوره في المحاسية وخصوصا  في ال

 
 الفقرة الثالثة:

 قانون اإلثراء غير المشروعتطبيق 
 

يتفق جميع اللبنانيين من حكتام  ومحكتومين علتى حتد  ستواا، أن المتام اللبنتاني قتد ستلب، 
وأن الفستتاد مستشتتري، وحتتوم هتتتذا الفستتاد المستشتتري يقتتوم أدمتتتون صتتعب فتتي مقتتام  لتتتل 

"إننا نريتد أن ن تل متن خلتف ستياج مزرعتة ال تا ف  ل9ديعنوان   وهل يقي   رو  لإل راا؟
،  ترو  يمكتتن أن ماهتيةالمناصتب العامتة  تتوام الستنوا  التولتوا لنستأم، هتل أيقتى التتذين 

يس ى علياا أو تسلب حتى يبحق المشتيل فيل بتامة اإ تراا غيتر المشتروع؟"    وتتايع 
 ترو  التتي نابت  قبتل أن يقوم:" إن التحدي الذي تواجال اليبد اليوم هو كيتف نعتول ض ال

يتعاد الحاكم يأنل لن يمد يده إلى حرام، كما لن يزيد اموالل المنقولة وغير المنقولة  وام 
متتد  و يتتتل يتتاموام قتتذر   محرمتتة عليتتل"،    " ولبنتتان لتتيك استتت ناا، ففتتي كتتل دوم العتتالم 

ومبحقتا   فساد ورشو  واستغبم نفوذ، ولكن في ك ير مناا، أي من هذه الدوم، شفافية

                                                 
(1

 
 )

 جر ددوة السددفير تددان   -محاكمددة الفسدداد جزائيدداً محكومددة بددو ن الهيئدداي الرقابيددة الغانقددة بالملفدداي -خاددان، فدداني

10/9/1000 
(1

 
 )

 11/1/1000  جر وة النهان تان - هل بقيح ثر ة لإلثراء  -لع ، ادمون
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للرؤستتاا متتن الو يتتا  المتحتتد  إلتتى فرنستتا، فألمانيتتا التتتي لتتم تتترحم هلمتتو  كتتوم، وأي اليتتا 
التتتتي تحاستتتب ر تتتيك وزرا اتتتا برلستتتكوني، ف ستتتتر يل حيتتتث يبحتتتق ر تتتيك الدولتتتة عتتتتازار 
وايزمان وتيعتل اياتود يتاراا، يعتدما ستيقاما بنيتامين نتنيتاهو وزوجتتل، ونجتا يصتعوية متن 

 وزراا الحالي ارييل شارون  " المبحقة ر يك ال
 

 تتتتتتتتتاريخ 024رقتتتتتتتتم قتتتتتتتتانون قتتتتتتتتانون اإ تتتتتتتتراا غيتتتتتتتتر المشتتتتتتتتروع، يموجتتتتتتتتب اليعتتتتتتتتد صتتتتتتتتدور 
وذلتتا ستتندا  التتوزراا فتتي إ تتار األشتتخاص الخاهتتعين ألحكامتتل، دختتل ، 97/00/0999

 يا نتختاب إليتل، أستند متن كتل عامتة بخدمتة قا متا   عتبتريمفاومتا يللماد  ال انية منل التي 
 أو التتتوزراا، مجلتتتك ر استتتة أو النتتتواب مجلتتتك ر استتتة أو الجماوريتتتة ر استتتة ،يتتتالتعيين أو

         النياية أو الوزار 
 التتذيوأمتتا اإ تتراا التتذي يبحتتق يموجيتتل القتتا م يالخدمتتة العامتتة فاتتو، وفقتتا  للمتتاد  األولتتى، 

 متتن أو اإ تتراا، فتتي لاتتم شتتريا كتتل أو     عامتتة بخدمتتة والقتتا م الموظتتف عليتتل يحصتتل
 إلتيام الموكتوم العمتل أو الوظيفتة، استت مار أو النفتوذ صرل أو يالرشو  اسمام، يعيرونل

 غيتتتتتر الوستتتتتا ل متتتتتن وستتتتتيلة يتتتتتأي أو ،لالعقويتتتتتا  قتتتتتانون  متتتتتن 200 إلتتتتتى 220 المتتتتتوادد
ن المشروعة  التصتدير رختص نيتل أو ا ستتمبا  ريق عن أو  جزا يا   جرما   تشكل لم واا
 أو نيتلأو   للقانون  خبفا   حصل إذا أنواعاا، اختبل على األخرى  المنافع أو وا ستيراد

 جليتا   العام القانون  أشخاص أحد من الممنوحة والرخص وا متيازا  المقاو   تنفيذ سوا
  للقانون  خبفا   حصل  إذا للمنفعة

وقد أوجب  المتاد  الرايعتة متن هتذا القتانون علتى كتل موظتف أو قتا م بخدمتة عامتة   يمتا 
ووفقتا    العمتل مياشترتل تتاريخ متن شتار مالتة فتيلتصريح عن ال رو  فيام الوزارا بتقديم ا

 مجلتتتك ر تتتيك الدولتتتة، ر تتتيك تصتتتاريحيتتتودع لتتتدى ر استتتة المجلتتتك الدستتتتوري  2للمتتتاد  
  والنواب الوزراا الوزراا، مجلك ر يك النواب،
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 يعتد أشتار  ب تة ختبم تصتريحا   يقتدموا أن والنتواب والتوزراا التوزراا مجلك ر يك علىو 
 التوزاري  المنصتب تتوليام انتاتاا متن أشار  ب ة يعد عخر وتصريحا   انتخابام أو نامتعيي
  انتخابام مد  انتااا أو

 الفقرتين في عليل المنصوص التصريح يعتبرعلى أنل  0ال ال ة من الماد   واعتبر  الفقر 
 العامتتة الخدمتتة تتتولي شتتروا متتن شتتر ا   القتتانون  هتتذا متتن الرايعتتة المتتاد  متتنل 9د ول 0د

 والوزراا، الوزراا مجلك ور يك والنواب النواب مجلك ولر يك الجماورية لر يك يالنسية
 فتي التصتريح تقتديم عتن القتانون  هتذا صتدور بتتاريخ العامتة الخدمتة متولي تخلف ويعتبر
  الفعلية الخدمة من المتخلف استقالة يم اية المحدد  المال

ذا كتتتتان تحريتتتتا أنتتتتواع معينتتتتة متتتتن التتتتدعاوى يت لَّتتتتو  ب إذن مستتتتبق، كمتتتتا ستتتتبق وأشتتتترنا، اا
عناصر القوى األمنية  ، إ  أن قانون اإ راا غير المشروع قد ألغى  –قها   -موظفين

 المشتتتروع، غيتتتر اإ تتتراا دعتتتاوى علتتتى أنتتتل فتتتي  0اإذن المستتتبق، عنتتتدما نتتتصَّ فتتتي المتتتاد 
 المستتتيقة التتتتراخيص أو األذونتتتا  الجزا يتتتة المبحقتتتة دون  تحتتتوم   نتتتص، لكتتتل وخبفتتتا  

   الدستور أحكام مراعا  مع القوانين في الملحوظة
وتفيتتد العيتتار  األخيتتر  أن اإذن المستتبق المفتتروض دستتتوريا    يمكتتن تجتتاوزه، أي بتعبيتتر  

متن الدستتور تمنتع متن مبحقتة النا تب  41ابية المقرر  فتي المتاد يعخر، ف ن الحصانة الن
 ية عنل بجرم اإ راا غير المشروع قبل رفع الحصانة النياب

 
يتتم  اإدعتاا فتتي قهتايا اإ تراا غيتتر المشتروع عبتتر شتكوى خ يتة يرفعاتتا المتهترر أمتتام 

وقتد فترض القتانون علتى   بيترو  في األوم التحقيق قاهيأمام  مياشر  أو العامة لنيايةا
 ل01دالماد   لبنانية لير  مليون  وعشرون  خمسةالشاكي تقديم كفالة مصرفية مقدارها 

ذا   أن المختص فللمرجع يحقل التعقيا  إي ام أو منل المشكو عن المحاكمة منع تقررواا
 من ويالسجن لبنانية لير  مليون  مايتي عن يقل   يمبلغ النية السيا الشاكي تغريم يقرر
 الشتتاكي إلتتزام يقتترر أن لتتل كمتتا أصتتلل، علتتى نافتتذ يقتترار ستتنة إلتتى أدنتتى كحتتد أشتتار  ب تتة
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 تقتديم جتراا من يل لحق  التي األهرار عن ضتعوي بدفع هده المشكو  لب على بناا
  ل02 الماد د الشكوى 

ويعتبر فرض كفالتة ماليتة كبيتر  جتدا  قبتل تقتديم الشتكوى، إهتافة إلتى خ تر تعتذ ر إ يتا  
وقتتوع الجتترم ومتتا يتتنجم عنتتل متتن تغتتتريم الشتتاكي وحيستتل، متتن األستتياب األساستتية لجعتتتل 

 القانون حبرا  على ورق وغير قابل للتنفيذ  
 في الجزا ية ا ست نال محاكمى صعيد المحاكمة، فقد جعلاا القانون من اختصاص وعل

 يصتفتاا التمييتز محكمتة أمام للمراجعة أحكاماا تخهععلى أن  األولى، يالدرجة بيرو 
إ  أناتتا فرهتت  أيهتتا  مراعتتا  أحكتتام الدستتتور، وهتتي بتتذلا   ل07دالماد استتت نافيا   مرجعتتا  

يتتتاإ راا غيتتتر المشتتروع إلتتتى نق تتتة التنتتازع األساستتتية حتتتوم تعيتتد قهتتتايا مبحقتتتة التتوزراا 
المرجتتتتع المختتتتتص يمبحقتتتتة التتتتوزراا باتتتتذا الجتتتترم، ومتتتتا إذا كتتتتان يتتتتدخل فتتتتي اختصتتتتاص 

 المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوراا، أم يدخل في اختصاص القهاا العدلي 
 
 
 
 
 

 الفقرة الرابعة:
 للفاسدينلمحاكمة القضائية استقالل القضاء هو المدخل ل

 
يلعب القهاا دورا  محوريا  في الحد من الفساد وفي مراقية مظاهره  وهو يشكل قتو  هترورية 

ذا ألنتل إورادعة لتعزيز القانون وفعاليتل في مواجاة الفساد ، لذلا يقتهي حمايتل وصتونل   
اعتا  لحق الفساد يالنظام القها ي نفسل ، يكون هذا دليب  قا عا  على تستردل التى جميتع ق 

الفستتتاد التتتذي يلحتتتق يالقهتتتاا يستتتبب فالدولتتتة ودافعتتتا  لبنتشتتتار فتتتي جميتتتع مرافقاتتتا الحيويتتتة   
أي نقتاش يتنتاوم دور القهتاا فتي محاردتة الفستاد فتلعدالة وتح يمتا  لقيماتا   إنايارا  في بنية ا

داختتتل النظتتتام  هتتتذا الفستتتاد يجتتتب أن يأختتتذ يعتتتين ا عتيتتتار ا حتيا تتتا  البزمتتتة للوقايتتتة متتتن
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  و  يستتوي إصتبو النظتام القهتا ي متن أجتل وهتع استتراتجية لمكافحتة الفستاد ل0دا يالقه
ستقبم القاهي وتوفير حماية المجتمع للقهاا     ا  بتأمين إستقبم القهاا واا

 ستتتتقبم القهتتتاا هتتتو شتتترا أساستتتي ألي إصتتتبو مامتتتا كتتتان نوعتتتل ،  ألن القهتتتاا يشتتتكل ف
علتتى الجميتتع متتن ختتبم إجتتراا رقابتتتل علتتى كتتل  صتتمام األمتتان التتذي يفتترض احتتترام القتتانون 

أعمتتام الدولتتة بتتداا  متتن قتتوانين التتتي تقرهتتا الستتل ة التشتتريعية، إذ يراقتتب المجلتتك الدستتتوري 
متتدى م ايقتتة هتتذه القتتوانين متتع أحكتتام الدستتتور ، ومتترورا  يأعمتتام الستتل ة التنفيذيتتة وا داريتتة 

التنفيذيتة وأجازتاتا يأحكتام القتانون  يتولى مجلك شورى الدولتة رقايتة متدى تقيتد الستل ةحيث 
عتا  بتين األفتراد يمتا نزا العتدلي إحقتاق الحتق والفصتل فتي ال واحترام مياد تل ، ويتتولى القهتاا

يتؤمن الستتبم فتتي المجتمتتع يحيتتث يكتتون القهتتاا دار أمتتان للمجتمتتع وإستتتقرار األوهتتاع فتتي 
م   وعنتتدما يتتنعم القهتتاا التتيبد   كمتتا يشتتكل القهتتاا حمايتتة حقيقيتتة لحقتتوق األفتتراد وحريتتاتا
    ل9ديا ستقبلية ، إذ ذاا يكون قادرا  على اتخاذ قرارا  عادلة وفعالة 

 

مكانتا  و  تكليف القهاا بوهع يده على الفها ح نظرا  إلى ما يتمتع يل من استتقبلية واا
ن قام يل حكمإ  يعاني تتدنيا  فتي رصتيده السياستي وانتقتادا  لمستلكيتل  هو إجراا صحيح واا

ذا كتان اللجتوا إلتى القهتاا يستستيغل الترأي العتام المتتع ش إلتى دولتة القتانون الخل قية  واا
-والعدالتتة، إ  أن القهتتاا يمفتترده   يستتت يع منفتتردا  أن يحتتلَّ هتتذه المعهتتلة ا جتماعيتتة

أن تعمتد  ، متن الواجتب السياسية  لذلا وصونا  للعدالة وحفظا  لايية القهتاا ومصتداقيتل
بحقتا  الجزا يتة،  إلتى اتختاذ إجترااا  فتي الحقلتين السياستي والتو ني، الدولة يموازا  الم

م الدولة إلى مؤسسة لتنمية الرذيلة أو لمحاردة القيم األخبقية   ل2دتحوم دون تحو 

ؤازر المجلتك النيتابي ، فمتن المفتترض أن يتيالفستاد وارتكتاب التجتاوزا التوزراا ف ذا اتاتم 
أو أقلتتل التحقيتتق  نتتواب دور فتتي محاستتية التتوزرااللعمتتل القهتتا ي، حيتتث يكتتون لمجلتتك ال

والتحقتتتتق متتتتن صتتتتحة ذلتتتتا  ففتتتتي إمكتتتتان مجلتتتتك النتتتتواب ستتتتواا  باي تتتتة مكتيتتتتل أو بلجانتتتتل 
المختصتتة أو بتشتتكيل لجنتتة برلمانيتتة خاصتتة تنظتتر فتتي ا تاامتتا  الموجاتتة إلتتى التتوزير 
                                                 

(1
 

  )
-قباني،خالو

 
مناوناي مركز بيدر ي لألبحداف  -مجلة أبحاف في القانون العام  -اإللالح القانوني  النمام القضائي

 19ص  -1008العود األ ل لسنة - المعلوماي
(1

 
  )

-قباني،خالو
 

 30ص  -مرجع سابق-اإللالح القانوني  النمام القضائي
(3

 
 )

 18/11/1998تان   نهانجر وة  -واجهة الفساد العوالة في م -بطري، فؤاد



418 

 

أو ت ب  التامتة  وتستمتع إليل وتجري تحقيقا  في الموهوع، ف ما تبرَّأ ساحة الوزير المتام
تتتتتولى عمليتتتة  تتتمَّ   ل0دا  محاكمتتتتل مجراهتتتا القتتتانونيعليتتتل وعند تتتذ  ينيغتتتي ان تأختتتذ إجتتتراا

محاسية الوزراا هي ة قها ية، سواا أكان  هذه الاي ة القهاا العدلي يقسمل محاكمة أو 
الجنتتتا ي، أم القهتتتاا السياستتتي التتتذي يحمتتتل تستتتمية المجلتتتك األعلتتتى لمحاكمتتتة الرؤستتتاا 

ا، ففي الحالة األولى ف ن القها  العدليين يمفردهم هم من يتولى مستاالة التوزير، والوزرا
 وأما في الحالة ال انية فيشترا في المساالة أعهاا من السل ة التشريعية 

ولكي تنجح هذه المساالة ويست يع القهتا  ت بيتق القتانون بتجترد وأمانتة، فيبر توا التوزير 
جني وا فتراا ويعاقبوا الوزير الذي ت ب  إدانتل، يت لتب الذي ت ب  برااتل ويحموه من الت

أن يتمتع هؤ ا القها  ياستقبلية حقيقية وفاعلتة تجتاه الستل ة التنفيذيتة والتشتريعية، فتب 
يكتتتتون تحريتتتتا ملفتتتتا  المحاستتتتية متوقفتتتتا  علتتتتى إجتتتتاز  هتتتتمنية أو صتتتتريحة متتتتن الستتتتل ة 

هتتتتتا ية تصتتتتتريحا  متتتتتن ر تتتتتيك التنفيذيتتتتتة، إذ متتتتتن غيتتتتتر المقبتتتتتوم أن تنتظتتتتتر الستتتتتل ة الق
الجماورية، مت ب ، يمحاكمتة الفاستدين لكتي يتحترا القهتاا ويبتدأ يفتتح الملفتا  الموجتود  
بين يديل  ولكن الم لوب هو أن يتحرا القهاا تلقا يا  فور وصوم إخيتار  إليتل يارتكتاب 

 جرم أو وقوع ما يوجب المبحقة،   أن ينتظر اإذن من سل ة  أخرى في الدولة 
نجتتتاو مستتتاالة التتتوزراا جزا يتتتا ، يتوقتتتف علتتتى استتتتقبلية الستتتل ة القهتتتا ية، ولكتتتن فتتتي ف

الحقيقة كما يقوم الدكتور عصام النعمان،  مة تايع وهو القهاا و مة متبوع هو السل ة 
اإجرا ية التي تتصرل فتي غالتب األحيتان وكأناتا صتاحية القهتاا ومتدبر  شتؤونل وردمتا 

ايع، لتتدينا قهتتا  متنزهتتون عتتن  الشتتباة والمحايتتا  ويتصتتفون أيهتتا  مالكتتة زمتتام أمتتره، ويتتت
ويمارستتتتون واجيتتتتاتام يمقتتتتدار  عتتتتادم  متتتتن ا ستتتتتقبم والترفتتتتع  يالكرامتتتتة والنزاهتتتتة والكفايتتتتة

لفاعلية، ومع ذلا ف ن لدينا قها  وليك سل ة قهتا ية، ومترد ذلتا إلتى ستببين، األوم او 
ما عداها  ولعل التاريخ السياسي سجل سي ر   اغية عبر التاريخ للسل ة التنفيذية على 

صراع حاد و ويل لسل ة اشتراعية  م لسل ة قها ية تحاو  توكيد وجودهما واستقبلاما 
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 19/1/1999تان   نهانجر وة لئال تبقى الحقيقة ضائعة ..  -خوني، اميل 
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فتتي مواجاتتة ستتل ة تنفيذيتتة تريتتد أن تقتتود المجتمتتع يمفردهتتا أو أن تحتتتفظ لنفستتاا، علتتى 
    ل0د األقل يالكلمة األخير  في كل شأن من شؤون الحيا  العامة

 ن ختتروج القهتتاا متتن حالتتة التيعيتتة يت لتتب أمتترين، األوم:  قيتتام قهتتا  أفتتذاذ متتن لتتذا فتت
 تتراز األي تتام الرستتوليين التتذين يتوختتون تغييتتر قواعتتد اللعيتتة ودنتتاا تقاليتتد تاريخيتتة جديتتد  

أن القهاا سل ة مستقلة فتي يكرل ك اللبناني فالدستور    ل9دومتقدمة لسل ا  ومؤسسا 
فسل مستتقب  نعلى القاهي أن يكرل ك هذه الحقيقة وأن يعتبر ينيغي لذلا ، لمن 91الماد 

عن الجميع وغيتر متدين ألحتد ، فاتو ينفتذ القتانون ياستم الشتعب اللبنتاني ولتيك ياستم أي 
ي بق القانون عليام وياستمام، فتب يجتوز أن ينظتر إلتى و حكم بين الناك يسل ة  أخرى، 

ي ممارستل ماامتل متيقظتا  دومتا  إلتى نفسل كموظف  رفيع  في جااز الدولة، بل أن ييقى ف
أنل مستتقل، وقتد أع تي ستل ة مراقيتة تنفيتذ القتوانين بتين النتاك والمحافظتة علتى حقتوقام 

  ل2دوحرياتام، وأن هذه السل ة تنيع من إراد  المجتمع في المحافظة على دولة القانون 
،  ألنتل ممتا ل4دال اني هو وهع تنظيم جديد للستل ة القهتا ية يهتمن استتقبليتااواألمر 

عنتتوي المتتالي والم الستتل ة القهتتا ية ذه ا ستتتقبلية أن يستتتمر تنظتتيم وهتتعيتنتتافى متتع هتت
  محاولة التأ ير عليل قا مة  ستمرعا دا  للسل ة التنفيذية، وت

 ع تتاا المتتدى الحقيقتتي لستتل ة قهتتا ية مستتتقلة فعتتب ، هتتو عبتتر إقتترار تشتتريع عصتتري ف
ة يمؤسساتاا الذاتية صبحية تقرير أمورها من كافة يقهي ب يبا السل ة القها ية مم ل

فعب ، يحتاكم فتي ظلاتا  اذا كنا نريد في لبنان دولة قانون حقة  فل2دجوانباا يصور  منفرد 
فتتب بتتد متتن استتتقبم الستتل ة  كتتل فاستتد  ومتترتش  ومستتيا  لمستتير  الدولتتة وحقتتوق الشتتعب، 

 علتتى يصتتور    تجعتتل للستتل ة تكتتوين مجلتتك القهتتاا ا يتتتمَّ القهتتا ية وعنتتوان ذلتتا ان 
التنفيذية اليد العليا فيل، وهذا   يتم ا  همن هتمن الت تور التديموقرا ي  وفتي انتظتار 
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التسلح يالشتجاعة ا دبيتة ويصتبية الموقتف ويالتشتبث  إ للقها  اللبنانيين  ييقىذلا   
   ل0دياستقبم كل منام

دستتورية الت بث فتي الدولتة الحدي تة وفتي ومبدأ استقبم القهاا كأحد السل ا  العامتة ال
النظتتام التتديمقرا ي هتتو األك تتر أهميتتة فتتي وقتنتتا الحاهتتر، حيتتث نلحتتظ إمتتا ستتي ر  جاتتة 
واحتتد  علتتى الستتل تين التشتتريعية والتنفيذيتتة، أو وجتتود تعتتاون و يتتق بتتين هتتاتين الستتل تين 

ظتتل هتتذا  فتتيو   ل9دالحكومتتةأعمتتام علتتى تاتتا الستتل ة التشتتريعية رقابممارستتة علتى حستتاب 
الوهع كان القهاا هرور  من أجل تأكيد شرعية المؤسسا  الدستورية ومراقية النشتاا 
اإداري ومحاسية أعهاا السل تين التشريعية والتنفيذية عند مخالفتام ألحكام القانون أو 

 ارتكابام ما يوجب المحاسية 
قترار قتانون فتي إ 0991يرى الر يك حستين الحستيني أن مجلتك النتواب أخ تأ فتي العتامو 

أصتتوم المحاكمتتا  أمتتام المجلتتك األعلتتى لمحاكمتتة الرؤستتاا والتتوزراا، ألن هتتذا القتتانون 
عتتتود ا ختصتتتاص فياتتتا يأتتتتاو محاكمتتتة رؤستتتاا الحكومتتتة والتتتوزراا أمامتتتل بجتتترا م جزا يتتتة 

للقهاا العدلي، فيما يفترض أن يبحق هؤ ا أمام هذا المجلك عند ا خبم يالواجيا  
ا يشتاا ظنتا  متخرق الدستور وااهمام الوظيفة فتب يجتوز للتوزير أن يعمتل المترتية عليام ك

 منل أنل فوق العقاب و فوق المحاسية  
فتتتترض أنتتتل عنتتتدما يهتتتع القهتتتاا يتتتده علتتتى موهتتتوع  متتتا،   يعتتتود متتتن حتتتق الستتتل ة وي  

ا شتتتتراعية التتتتدخل فتتتي عملتتتل أو الحتتتؤوم دون قيتتتام القهتتتاا يمامتتتتل  لتتتذلا فتتت ن إع تتتاا 
ي حتتق مبحقتتة التتوزراا يتتالجرا م الجزا يتتة يحيتتث يتستتاوى الكبيتتر والصتتغير القهتتاا العتتدل

أمتتام القتتانون ويترستتخ المفاتتوم الحقيقتتي للدولتتة يجعتتل الحاجتتة ماستتة والهتترور  ملحتتة فتتي 
قتتراره يستترعة لكتتي  التعجيتتل بتتدرك اقتتتراو إقامتتة الستتل ة القهتتا ية المستتتقلة فتتي التتيبد واا

تامتتتين يارتكتتتاب جتتترا م جزا يتتتة أمتتتام ستتتل ة تجتتتري المحاكمتتتا  التتتتي بتتتدأ  لمستتتؤولين م
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 اتمونقلالقها  ن ييتعالتنفيذية التي تملا حاليا  حق قها ية مستقلة   تؤ ر فياا السل ة 
  ل0د اموعزل

الكبم عن دور القهاا وأهميتل في  يقل   ،في المجتمعا  الديمقرا ية الحقيقيةيبحظ أنل 
كل   بيعي، ومن دون هجيج ألنتل يتدخل تنظيم المجتمع، إذ يمارك القهاا دوره في ش

فتي مستتلما  الحيتا  اليوميتتة، ويقتدر متتا تقتتل الممارستة الديمقرا يتتة يك تر الكتتبم عتتن دور 
ا ستتتقبم، وفقتتا  هتتذا و   ل9دحمايتتة المجتمتتعالقهتتاا وأهميتتتل حيتتث يختتف دوره الفعلتتي فتتي 

ديموقرا ي ساستتي يحققتتل الت تتور التتأ  يمكتتن حصتتولل ا  بتغييتتر للمعنتتى التتذي ن رحتتل، 
فتي المجتمعتا  السياستية المت تور  ان استتقبم القهتاا هتو عبمتة  يا  واهحا  و العام، 

من عبما  انتماا المجتمع الى الديموقرا ية والى دولة القانون التتي تخهتع لاتا جميتع 
حتتوام فصتتل مستتألة استتتقبم القهتتاا عتتن مستتألة متتن األ يمكتتن يحتتام   نتتل  الستتل ا ، أل

ذا كتتتان ي فتتتي بلتتتد متتتن البلتتتدانر التتتديموقرا الت تتتو  متتتن القاهتتتي أن يتحلتتتى الم لتتتوب   واا
القاهتتي يتتاعبن تتحقتتق شتتجاعة فتت ن هتتذه ال، النافتتذ  السياستتيةالقتتوى الشتتجاعة لمواجاتتة ي
لحق دون ختول او وجتل، ألنتل وان كتان عمتل القاهتي هتو فتي صتميم الشتأن العتام ا  ل

دخل فتتي مواجاتتة سياستتية يمعنتتى اتختتاذ موقتتف سياستتي حتتتى يتت سياستتيا   انتتل لتتيك عمتتب  
  اصيح فريقا في معركة سياسية وعنتدها يفقتد دوره فتي ت بيتق القتانون وتوزيتع اا مياشر  و 

و ستيما  هتذه الشتجاعة   تعتوز القهتا  اللبنتانيين عمومتا  و ، العدالة ويتحتوم خ تا  سياستيا  
لمتتولجين ياصتتدار ا حكتتام الناا يتتة، وقتتد تجلتتى ذلتتا، رغتتم حمتتأ  الظتترول قهتتا  الحكتتم ا

السياسية وتجاذياتاا الشديد  في السنوا  ا خير  ياصدار العديد من احكام البراا  ووقف 
    ل2د التعقيا  في قهايا عامة اتسم  يال ايع السياسي
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 تفعيل نظام المساءلة السياسية
 

حسب ما ورد في مقدمتة الدستتور، ومستؤولية  ن النظام البرلماني الديموقرا ي،يعتمد لبنا
المقدمتتة، هتتذه جتتاا فتتي  وقتتدالنظتتام  هتتذا الحكومتتة امتتام البرلمتتان هتتي متتن ابتترز مميتتزا  

 احتتتتترام علتتتتى تقتتتتوم برلمانيتتتتة، ديمقرا يتتتتة جماوريتتتتة لبنتتتتانأن  فتتتتي الفقتتتتر  "ج" وخصوصتتتتا  
 والمستاوا  ا جتماعيتة العدالتة وعلتى والمعتقتد، رأيالت حرية  ليعتاا وفي العامة، الحريا 

وكذلا اشار الدستور   تفهيل أو تمايز دون  الموا نين جميع بين والواجيا  الحقوق  في
التتى مستتؤولية الحكومتتة التهتتامنية ومستتؤولية التتوزراا ا فراديتتة امتتام البرلمتتان، وهتتو مبتتدأ 

تتتتت  عليتتتتتل جتتتتتوهري فتتتتتي النظتتتتتام البرلمتتتتتاني فتتتتتي فقرتاتتتتتا ن الدستتتتتتور متتتتت 00 المتتتتتاد ، نصَّ
 العامتتتتة الحكومتتتتة سياستتتتة تيعتتتتة النتتتتواب مجلتتتتك تجتتتتاه اجماليتتتتا   التتتتوزراا يتحمتتتتلاألخير :"

هتتتذا المبتتتدأ المستتتؤولية السياستتتية يكتتترك و    "الشخصتتتية افعتتتالام تيعتتتة إفراديتتتا   ويتحملتتتون 
للحكومتتة امتتام البرلمتتان، التتذي يستتت يع ان يحجتتب ال قتتة عناتتا بنتتاا آلليتتا  دستتتورية تبتتدأ 

   لسؤام وتمر يا ستجواب وتنتاي في جلسة مناقشة عامةمن ا
 

 أواًل: في مجال الرقابة على أعمال الحكومة
هتي و تأخذ الرقاية التتي يمارستاا مجلتك النتواب علتى الحكومتة، تستمية الرقايتة السياستية، 

رقاية   تصل إلى درجة إي تام أو إلغتاا األعمتام أو التصترفا  التتي تتختذها الحكومتة، 
رقايتتة تتوقتتف عنتتد حتتدود عتتدم المتتكل  يمبتتدأ فصتتل الستتل ا ، واستتت  ار الحكومتتة بتتل هتتي 

مبحظتتا  يالستتل ة التنفيذيتتة  لتتذلا ارتي تت  فعاليتتة هتتذه الرقايتتة بتجتتاوب الحكومتتة متتع 
ب مكتتتان المجلتتتك  يصتتتيحفتتتي حتتتام عتتتدم التزاماتتتا باتتتذه التوجاتتتا  النتتتواب وتوجياتتتاتام، و 

قالتاا   النيابي حجب ال قة عن الحكومة واا
وتتخذ الرقاية البرلمانية على األعمام الحكومية، إما شكل سؤام، أو استجواب أو تحقيق 

 برلماني، وأخيرا   رو ال قة يالحكومة  
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 السؤال: -1
 إلتى أو يمجموعاتا الحكومتة إلتى الخ يتة أو الشتفوية األست لة توجيتل أك تر أو لنا تب يحق
تل   الجتواب تأجيتل ت لتب نأ وأ فتورا   الستؤام علتى تجيب أن وللحكومة   الوزراا احد يوجَّ

 خمسة مالة في خ يا   عليل تجيب أن وللحكومة ،المجلك ر يك بواس ة الخ ي السؤام
ذا تبين ل0دن د 094دالماد السؤام تسلماا تاريخ من األك ر على يوما   عشر  للحكومةل  واا

 ما ستحصتتتا يتعتتتذر معلومتتتا  جمتتتع أو تحقيتتتق إجتتتراا يت لتتتب الستتتؤام علتتتى الجتتتواب نأ
 يكتتاب المجلتك مكتتب هي تة تعلتم ان ، فعلياتاالستايقة المتاد  فتي المبينة المالة في علياا
كافيتة إهتافية  مالتة تمنحاتا ان المتذكور  وللاي ة المالة، تمديد  الية الر اسة إلى توجال

 ل ن د  092المتاد د
 
 االستجواب:-2

 موهتتوع فتتي وزرااالتت احتتد أو يمجموعاتتا الحكومتتة استتتجواب ي لتتبأن  نا تتب لكتتليحتتق  
 الحكومتتتة إلتتتى يحيلتتتل التتتذي المجلتتتك ر تتتيك إلتتتى خ يتتتا   ا ستتتتجواب  لتتتب يقتتتدم معتتتين،
ل سؤا     إلى ن د  020دالماد  عليل تجب  لم و الحكومةل، وأيها  يحق للنا ب الذي وجَّ
، وكتتتذلا لن د  090 المتتتتاد د استتتتجواب إلتتتى ستتتؤالل يحتتتوم أن ،القانونيتتتة المالتتتة هتتتمن

 ل ن د  099نع النا ب بجواب الحكومة على هذا السؤام دالماد األمر إذا لم يقت
 في ا ستجواب  لب على تجيب وعند توجيل ا ستجواب إلى الحكومة يتوجب علياا أن

 يقتهتتي الجتتواب كتتان إذا إ  ،إيتتاه تستتلماا تتتاريخ متتن يومتتا عشتتر خمستتة أقصتتاها مالتتة
 هذه وفي المذكور ، المالة يف الجواب تقديم معاا يتعذر معلوما  جمع أو تحقيق إجراا
 المالتتتة، تمديتتتد المجلتتتك مكتتتتب هي تتتة إلتتتى المختتتتص التتتوزير أو الحكومتتتة ت لتتتب الحتتتام
 ل ن د  029 المتاد دكافيا تراه الذي يالقدر المالة تمدد ان المذكور  وللاي ة
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 تجتب لتم الحكومتة كان  إذا المالة انقهاا يعد أو ا ستجواب، على الجواب ورود فورو 
 المخصصتة الجلستا  متن جلستة أوم أعمتام جتدوم فتي ا ستتجواب موهوع درجي عليل،

  وروده تاريخ حسب لبستجوايا 
 جلستتتة إلتتتى الجلستتتة تحويتتتل يجتتتوز و  ا ستتتتجواب موهتتتوع فتتتي المناقشتتتة حصتتتر يجتتتب

 أو الحكومتة متن  لتب   علتىبناا   المجلك يموافقة إ  عام بوجل   الحكومة سياسة لمناقشة
 والجتواب ا ستتجوايا  جميتع  ترو ويعتد  لن د  022المتاد دألقتلا علتى نواب عشر  من

ذا  يالحكومتتتتة ال قتتتتة  تتتترو ذلتتتتا يعتتتتد ويمكتتتتن شتتتتاا لمتتتتن الكتتتتبم يع تتتتى علياتتتتا،  أعلتتتتن واا
 النتواب احتد تبنتى إذا إ  اليحتث انتاتاا الر يك يعلن الحكومة بجواب اقتناعل المستجوب
 ل ن د  022 المتاد دا ستجواب موهوع

واب الحكومتة التتي عقتدها مجلتك النتواب، نتذكر الجلستة التتي ع ق تد  ومن جلستا  استتج
ونحديتتدا  قهتتية ا غتيا  ""وذلتتا لمناقشتتة بنتتد واحتتد هتتو  9112 شتتياا 90ا  نتتين يتتوم 

  اغتيام الر يك رفيق الحريري 
فتي هتذه الجلستة     : "جتاا فياتامداخلتة ر تيك مجلتك النتواب نبيتل بتري الجلستة ي استالَّ 

يكاملتتتل يحمتتتل صتتتفة ا دعتتتاا علتتتى التتتذين حرلهتتتوا وخ  تتتوا او نفتتتذوا  ان مجلتتك النتتتواب
جريمتتتة اغتيتتتام التتتر يك الشتتتايد رفيتتتق الحريتتتري ومرافقيتتتل وعتتتدد متتتن المتتتوا نين اللبنتتتانيين 

دتتتتتتتتوفي متتتتتتتتأ را  بجراحتتتتتتتل  واصتتتتتتتابوا العشتتتتتتترا  فتتتتتتتي  ليعتتتتتتتتام النا تتتتتتتب الزميتتتتتتتل فليحتتتتتتتان
ل يحتق النا تب متروان حمتاده ، وكذلا على الذين ارتكبوا الجرم نفستل09/4/9112بتاريخ

التتذي نجتتا يفهتتل عنايتتة هللا  ان مجلتتك النتتواب يستتأم متتن قتتتل رفيتتق الحريتتري؟  يستتأم 
المجلتتتتك يكتتتتل مستتتتؤولية ويريتتتتد متتتتن الحكومتتتتة ان تبنتتتتي جواباتتتتا استتتتتنادا  التتتتى التحقيقتتتتا  
القهتتا ية يكتتل صتتدق وشتتفافية، واستتتنادا  التتى ا دلتتة والبتتراهين الواجيتتة فتتي هتتذه القهتتية، 

لك يعرل ان المتهرر سبم لبنان والمستتادل استتقراره وازدهتاره وتقدمتل  المجلتك المج
يعتترل ان المستتتادل يا غتيتتام هتتو التشتتكيا يتتأوم هديتتة ستتعى الراحتتل الكبيتتر متتع متتن 
ستتعوا التتى تقتتديماا للبنتتان اي اتفتتاق ال تتا ف، ويامكتتان استتتكمام تنفيتتذه وترستتيخل كرمتتز 

تادل باذا الزلزام هو هزل ال قتة بلبنتان كهترور  للوفاق الو ني  المجلك يعرل ان المس
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المجلتتتك يستتتتدعي اجويتتتة تتعلتتتق يستتتؤام واحتتتد: متتتن قتتتتل رفيتتتق   لبنانيتتتة وعرديتتتة ودوليتتتة 
م      الحريري؟     ة حكومتلالر يك عمر كرامي استقال وفي هذه الجلسة قدَّ

 
 المناقشة العامة-3

تلتى العمتل الحكتومي، أن يرأى المجلك النيابي، في سبيل تفعيتل دوره الرقتابي ع  صخصل 
 جلستتا   تتبث كتتل العامتتة للمناقشتتة أو لبستتتجوايا  جلستتة أو واألجويتتة لفستت لة جلستتة
 جلستتتتة نعتتتتيَّ ت  و   ن د ل 020دالماد وا ستتتتت نا ية العاديتتتتة العقتتتتود فتتتتي األك تتتتر علتتتتى عمتتتتل

 نتواب عشتر  متن وأ الحكومتة متن  لتب  نتاا  علتى ب العامتة سياستتاا فتي الحكومتة لمناقشة
 ل ن د  027 المتاد دالمجلك موافقةيعد  األقل على
 
 
 طرح الثقة بالحكومة-4

 و  ا ستت نا ية العقتود وفتي العاديتة العقتود فتي نا تب لكتل م لتق ال قة عدم  لب حقإن 
 من األقل على أيام خمسة انقهاا يعد إ  عليل يقترع و  ال لب هذا في المناقشة تجري 
ي المجلك عمد  أمام إيداعل   من الدستورل 27دالماد بذلا المقصودين الوزراا بغلواا

 ال قتة  رو ي لب أن نا ب ولكل للحكومةوقد ورد في النظام الداخلي لمجلك النواب أن 
 أن للحكومتتة يحتتق كمتتا العامتتة، المناقشتتة فتتي أو ا ستتتجوايا  فتتي المناقشتتة انتاتتاا يعتتد
 المشتروع رفتض يعتبتر الحتام هتذه وفتي يتل، تقتدم  قتانون  مشتروع إقترار على ال قة تعلق
 على قاايعلل   أن أو منفردا   بنفسل ال قة ي رو أن وزير لكل يحقكما   يالحكومة لل قة نزعا
 يشتتتتتتخص ال قتتتتتتة  تتتتتترو ي لتتتتتتب أن نا تتتتتتب لكتتتتتتل يحتتتتتتق كمتتتتتتا المناقشتتتتتتة قيتتتتتتد مشتتتتتتروع   أيل  

 وذلتتا يا ستتماا المنتتادا  ي ريقتتة ال قتتة علتتى التصتتوي  يجتتري ن د ل   020دالمتتاد الوزير
 الممتنعتين عتدد يتدخل  علتى أن   ممتنتع  قتة،    قتة،: اآلتيتة الكلمتا  ياحدى ابيالجو 
 التتوزراا يأحتتد ال قتتة عتتدم المجلتتك يقتترر عنتتدماو  ل ن د  02المتتتاد دا غلبيتتة حستتاب فتتي
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متتتتتن  00دالماد يستتتتتتقيل أن التتتتتوزير هتتتتتذا علتتتتتى وجتتتتتب وال ب تتتتتين الستتتتتايعة للمتتتتتاد  وفاقتتتتتا  
  الدستورل

 
  اوى والشك العرائض تقديم -5

لم يتهمَّن النظام الداخلي لمجلك النواب، تحديدا  لمفاوم العرا ض والشتكاوى التتي يحتق  
للنا تتتب أن يوجااتتتا إلتتتى أحتتتد أعهتتتاا الحكومتتتة، كمتتتا لتتتم يتهتتتمن تبيانتتتا  لمهتتتمون هتتتذه 
العتتترا ض أو المواهتتتتيع التتتتتي يمكتتتتن تقتتتتديم عريهتتتة أو شتتتتكوى هتتتتدها  واكتفتتتتى النظتتتتام 

ن األصتتتتتوم اإجرا يتتتتتة التتتتتتي تتيتتتتع فتتتتتي تقتتتتتديم العتتتتترا ض التتتتداخلي لمجلتتتتتك النتتتتتواب بتبيتتتتا
  والشكاوى 

 أو توقيع بدون  مناا ورد ما كل ويامل المجلك مكتب هي ة الى والشكاوى  العرا ضرفع ت  
 الشتتتكوى  أو العريهتتتة المكتتتتب هي تتتة تتتتدرك ل ن د  42المتتتتاد دنابيتتتة  عيتتتارا  ا  تهتتتمنم

 التتتتوزير التتتتى احالتاتتتتا أو لمختصتتتتةا الدا متتتتة اللجنتتتتة التتتتى احالتاتتتتا أو حفظاتتتتا متتتتاإ وتقتتتترر
 احيلتتت  ذاواا   لن د  40دالماد العامتتتة باي تتتتل المجلتتتك علتتتى تعرهتتتاا ان ولاتتتا المختتتتص
 حفظاتا امتا وتقترر بدرستاا ا خيتر  هتذه تقتوم المختصتة اللجنة على الشكوى  أو العريهة

   لن د  47دالماد المجلك على عرهاا أو المختص الوزير الى احالتاا أو
ذا أحيل   شتار،مالتة  ختبمإلى الوزير المعني، ولم يجب علياتا  الشكوى  أو العريهة واا

يعتتتد  المجلتتتك علتتتى عرهتتتاا تقتتترر ان المختصتتتة اللجنتتتة أو المجلتتتك مكتتتتب اي تتتةيحتتتق  ل
  لن د  40دالماد ا قتهاا عند والمقترحا  يالوقا ع تقرير  وهع 

 
 التحقيق البرلماني-6

لك النواب ب جراا التحقيتق البرلمتاني، ولكتن لم ينص الدستور اللبناني على صبحية مج
هذه الصبحية تستمد وجودها من األعرال الدستورية المرتي ة يالنظام البرلمتاني، حيتث  

اد  الشتعبية   البرلمان يصفتل المؤسستة الدستتورية األولتى فتي الدولتة، والمم تل الوحيتد لتإلر 
التي تام  الشعب، لتذا أوجتد لنفستل  وجد نفسل معنيا  يمتايعة كل القهاياف ن هذا البرلمان 
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ستتل ة إجتتراا التحقيقتتا  البرلمانيتتة فتتي جميتتع القهتتايا التتتي يتترى هتترور   إجتتراا تحقيتتق  
 حولاا 

وفتتتتتتي لبنتتتتتتان ورد  اإشتتتتتتار  إلتتتتتتى التحقيتتتتتتق البرلمتتتتتتاني فتتتتتتي النظتتتتتتام التتتتتتداخلي لمجلتتتتتتك 
 فتي رلمتانيب تحقيتق إجتراا يقرر أن العامة هي تل فيل، الذي لل 042-029النوابدالمواد

 في استجواب أو سؤام معرض في أو للمناقشة إليل مقدم اقتراو على بناا معين موهوع
 وترفتتع تحقيقاتتا اللجنتتة جتتري ت   ل ن د  029المتتتاد دعليتتل ي تترو مشتتروع أو معتتين موهتتوع
 فتتتتتي للبتتتت  المجلتتتتك علتتتتتى ي رحتتتتل التتتتذي المجلتتتتتك ر تتتتيك التتتتى اعمالاتتتتتا بنتيجتتتتة تقريتتتترا  

 فتتتي ا وراق جميتتتع علتتتى ت لتتتع ان التحقيتتتق لجنتتتةيعتتتود ل ل ن د  041المتتتتاد دالموهتتتوع
 جميتع وت لتب ا فتادا  تستتمع وان عناتا نستخا   تبليغاتا ت لتب وان الدولتة دوا تر مختلف

 لجنة تعين ناا أل حق  كما ي ل ن د  040المتاد دالتحقيق تفيد اناا ترى  التي ا يهاحا 
 ا دار  امتنتتتاع حتتتام فتتتيو   معينتتتة قهتتتية فتتتي الحقتتتا ق  ستقصتتتاا اعهتتتا اا متتتن فرعيتتتة

 تقريتترا   ا خيتتر  هتتذه ترفتتع الفرعيتتة اللجنتتة التتى الم لويتتة المعلومتتا  تتتوفير عتتن المختصتتة
 متن برلمانية تحقيق لجنة تعيين ي لب بدورها تقوم التي انتدبتاا، التي اللجنة الى يا مر
جتتتتان يمكتتتتن للمجلتتتتك ان يتتتتولي ل 042لمتتتتاد ووفقتتتتا  ل ل ن د  049المتتتتتاد دالعامتتتتة الاي تتتتة

التحقيتتق البرلمانيتتة ستتل ا  هي تتا  التحقيتتق القهتتا ية علتتى ان يصتتدر القتترار فتتي جلستتة 
يتتتم التحقيتتق وتمتتارك اللجنتتة صتتبحياتاا وفقتتا  حكتتام  وفتتي هتتذه الحالتتة للاي تتة العامتتة 
وهتتتتو القتتتتانون المتعلتتتتق بتخويتتتتل لجتتتتان ، 0979ايلتتتتوم  92تتتتتاريخ  00/79القتتتتانون رقتتتتم 

  قها  التحقيق التحقيق البرلمانية يعض سل ا 
أن  لجنة التحقيق النيابية المنتخية، وفقتا  ألحكتام  هذا القانون، جاا في الماد  األولى من

من النظام الداخلي لمجلك النواب تتمتع يصبحيا  قها  التحقيتق ياستت ناا  94الماد  
إصتتتتتدار متتتتتذكرا  التوقيتتتتتف وا ستتتتتتنايا  القهتتتتتا ية وقتتتتترارا  الظتتتتتن أو ا تاتتتتتام أو منتتتتتع 

اكمتتتة   ت بتتتق اللجنتتتة فتتتي انتختتتاب ر يستتتاا ومقررهتتتا وأصتتتوم العمتتتل فياتتتا نصتتتوص المح
  النظام الداخلي للمجلك النيابي المتعلقة ياللجان البرلمانية 
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وكل من دعي لشااد  أمتام لجنتة التحقيتق البرلمانيتة المنصتوص عناتا فتي المتاد  األولتى 
متتين  وت بتتق يحتتق الشتتاود متتن هتتذا القتتانون، عليتتل الحهتتور وأداا الشتتااد  يعتتد حلتتف الي

التتذين يتتدعون أمتتام لجنتتة التحقيتتق البرلمانيتتة المتتذكور  النصتتوص القانونيتتة لجاتتة التخلتتف 
عن الحهور أو تقديم العذر الكاذب أو شااد  التزور أو كتتم المعلومتا  وغيتر ذلتا متن 

   ل9لماد  دااألفعام التي تقع تح   ا لة قانون العقويا 
الشتاود المشتار إلتيام فتي المتاد  الستايقة بنتاا علتى  لتب  تتحرا دعوى الحق العام يحق

 متتتن ر تتتيك لجنتتتة التحقيتتتق البرلمانيتتتة يقتتتدم بواستتت ة وزار  العتتتدم مرفقتتتا  يالو تتتا ق الم بتتتتة
ل  و  تعتبتتر جلستتا  لجنتتة التحقيتتق البرلمانيتتة قانونيتتة إ  يحهتتور األك ريتتة متتن 2دالمتتاد 

نتتتة تحقيقاتاتتتا، تهتتتع تقريتتترا  وتقدمتتتل ل  ويعتتتد أن تناتتتي اللج2دالمتتتاد   مجمتتتوع أعهتتتا اا
 ل 0من النظام الداخليدالماد   042للمجلك وفقا  للماد  

 
هتتذه هتتي ياختصتتار  شتتديد خبصتتة الوستتا ل الرقابيتتة التتتي ياستتت اعة النتتواب اللجتتوا إلياتتا 
عنتتد اختتبم الحكومتتة بواجياتاتتا أو عنتتد تقصتتيرها فتتي الماتتام التتتي علياتتا تنفيتتذها، أو إذا 

ومتتتة عمتتتب  يختتتلَّ يتتتاألمن ا جتمتتتاعي وا قتصتتتادي للدولتتتة يكامتتتل منا قاتتتا ارتكبتتت  الحك
 وموا نياا ومرافقاا، مما يستدعي مساالة نيابية عاجلة، وهذا من أوجب واجيا  النا ب 
فالتتدور الرقتتابي التتذي يملكتتل النا تتب، لتتم يمنحتتل إيتتاه المشتتترع كوستتيلة تتترل  وتستتلية، بتتل 

الرقايتتتة البرلمانيتتتة الفعاليتتتة الكاملتتتة  وأن تكتتتون و جتتتد  هتتتذه الوستتتا ل، متتتن أجتتتل إع تتتاا 
ذا متتا تخلتتى  الحكومتتة حتتذر  دا متتا  فتتي نشتتا اا متتن ستت و   نا تتب  يقتتف لاتتا يالمرصتتاد  واا

يكون قد أساا للشعب الذي منحل  قتل وأتمنل  لالنا ب عن ممارسة هذا الدور الرقابي ف ن
  على مصيره 

 
 

 ت البوماثانيًا: التحقيق البرلماني في قضية طوافا
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قهية صفقة  ا را  البوما، في مجلك النواب، عندما اجتمعت  اللجتان النيابيتة  تحرَّك 
المشتركة التي همَّ  لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع ولجنة المام ويح   موهوع 

تت  التستتوية يشتت فتتي فرنستتا  0999نل ستتنةأدفتتع ا لتتتزام المتعلتتق يتتالقرض الفرنستتي التتذي تمَّ
خفض قيمتة الفوا تد المترتيتة علتى الدولتة يستبب امتناعاتا عتن دفتع أصتل  والذي أدى إلى
مليتتتتتون فرنتتتتا كفوا تتتتتد القتتتترض  ويعتتتتتد اليحتتتتتث  44مليتتتتون فرنتتتتتا إلتتتتى 094التتتتدين، متتتتتن 

لستتتتبو االمستتتتتفيض، اتختتتتذ القتتتترار اآلتتتتتي: تألفتتتت  لجنتتتتة حقتتتتا ق يالنستتتتية إلتتتتى موهتتتتوع 
ما إذا كان  ال ا را  التي  نان من فرنسا، ويدور التحقيق حوموال ا را  التي تسلماا لب

تستتلماا لبنتتان ليستت  فرنستتية الصتتنع وليستت  جديتتد  كمتتا نتتصَّ عليتتل البرتوكتتوم وا تفتتاق 
  ل0دالموقع بين فرنسا ولبنان

 
 
 تشكيل لجنة تحقيق نيابية في قضية  طوافات البوما-1

ح والرامتي إلتى فتت 9702مشروع قانون صادر يالمرسوم رقمالنيابي عندما ناقش المجلك 
مليتتتون فرنتتتا فرنستتتي  44، يمتتتا يتتتوازي 0999اعتمتتتاد إهتتتافي فتتتي الموازنتتتة العامتتتة لستتتنة

لتسديد جزا من مستحقا  القتروض الفرنستية المترتيتة علتى وزار  التدفاع التو ني   التب 
متتا تنتاتتي لجنتتة تقصتتي الحقتتا ق متتن جمتتع  يوماتتا النتتواب بتأجيتتل اليحتتث فتتي المشتتروع ري

إ تتار هتذا القتترض الفرنستتي المترتتب علتتى عتتاتق  المعلومتا  عتتن الصتفقة التتتي تمتت  فتي
 الدولة اللبنانية  

لفت  النا تتب نستتيب لحتتود إلتتى الشتتباا  الك يتتر  التتتي تحتتوم حتتوم  ريقتتة تتنفيتتذ البرتوكتتوم 
خصوصا  فيما يتعلق يصفقة  وافا  البوما، وأدلى الر يك عمر كرامي أن قيمة القرض 

، هتي مليتار فرنتا فرنستي 0909في العاماألساسي، كما هي وارد  في البرتوكوم الموقع 
ما  0907%، وقد سدد مناا لبنان لغاية العام9,2% سنويا  وفا د  تأخير يمعدم01يفا د 

مليون فرنا،   وهذا القرض تدور حولل شباا  تكاد تكون حقتا ق، واقتترو  021يقارب الت
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لمحاكمتة  الر يك عمر كرامي تشكيل لجنة تحقيق، ألن قهية هذا القترض ستتكون بدايتة
   وأجمتتع النتتواب المتكلمتتين ل0دالرؤستتاا والتتوزراا، وأبتتدى رفهتتل لتتدفع الدولتتة لاتتذا المبلتتغ

 على وجود سوا في استعمام هذا القرض، و البوا يهرور  تشكيل لجنة تحقيق نيابية  
م يل عدد من النواب ينص على  في نااية المداو   تلى ر يك مجلك النواب اقتراحا  تقدَّ

متن النظتام التداخلي تشتكيل  047النواب الموقعين أدناه يقترحتون عمتب  يالمتاد  اآلتي:"إن
متن النظتام  020لجنة تحقيق برلمانية لاا ستل ة التحقيتق القهتا ي، عمتب  يأحكتام المتاد 

الداخلي للمجلتك، وذلتا للتحقيتق فتي كتل متا أ يتر حتوم القتروض الفرنستية لحستاب وزار  
رهتتتا إلتتتى الاي تتتة العامتتتة ختتتبم أردعتتتة أشتتتار في نتتتص التتتدفاع التتتو ني علتتتى أن ترفتتتع تقري

ا قتراو األساسي كان  المد  شارين، إ  أن الر يك رفيتق الحريتري اعتترض علتى مالتة 
الشارين ياعتيارها غير كافيتة لتنجتز اللجنتة مامتة باتذا الحجتم، فصتوَّ  النتواب علتى أن 

الشتتيا مقتهتتاه"   تكتتون متتد  عمتتل اللجنتتة أردعتتة أشتتارق، كتتي يبنتتي مجلتتك النتتواب علتتى
، واستتتغن  تيعتتا  لتتذلا عتتن لجنتتة ل9دوأقتتر  الاي تتة العامتتة تشتتكيل لجنتتة التحقيتتق ياألك ريتتة
لتاا اللجان النيابية المشتركة   تقصي الحقا ق التي شكَّ

يسبب تعذ ر إنجاز التحقيق في المالة المحدد ، وافق  الاي ة العامة لمجلك النواب على 
قهية  وافا  البوما، وكان التمديد األوم لمد  شارين انتات  التمديد للجنة التحقيق في 

 0992تمتتوز0، وأمتتا التمديتتد ال تتاني فكتتان لمتتد  ستتتة أشتتار، ابتتتدأ  متتن0992تمتتوز  2فتتي
، وتوال  التجديدا  لعمل اللجنة  إلى أن وهع  تقريرها يعد سنتين 2/0/0994ولغاية 

   0994من التحقيقا  انتا  في األوم من شار كانون األوم
 
لت إليها لجنة التحقيق حول صفقة طوافات البوما-9  الحقائق التي توصَّ

ختتبم األشتتار األردعتتتة األولتتى لعمتتتل لجنتتة التحقيتتق، تحققتتت  اللجنتتة متتتن أن  متتة جتتترم، 
فال وافا  رومانية وليست  فرنستية، كمتا أناتا مستتعملة ومجتدد  وليست  جديتد ، كمتا هتو 

صوم عمو  ، يسبب ا رتفاع الكبير فتي ستعر اللجنة من ح تأكد وراد في العقد  كما 
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ألتتف دو ر  متتن ال وافتتة الرومانيتتة فتتي وقتت  توقيتتع ا تفتتاق،  011ال وافتتة الواحتتد  متتن 
 ليشترياا لبنان على أناا فرنسية يمبلغ  ب ة مبيين وخمسماية ألف دو ر لكل  وافة  

اتتا إقفتتام الملتتف متتن متتن المتعتتذر علي أصتتيحويعتتد أن تأكتتد للجنتتة التحقيتتق وجتتود الجتترم، 
دون معرفتتتة المستتتؤولين الحقيقيتتتين عتتتن صتتتفقة البومتتتا الفاستتتد  ألن جتتترمام حاصتتتل  وأن 
لتتى  تتل  إليتتل واا اللجنتتة   تستتت يع التوقتتف فقتتف عنتتد التقصتتير اإداري والتقنتتي التتذي توصَّ
المستؤولين عنتل متن جتراا تستلم  وافتا  غيتر م ايقتة للمواصتفا  المنصتوص عناتا فتتي 

  ل0دالفرنسي، كما  ب  في التحقيقا  التي أجرتاا اللجنة -انيالبرتوكوم اللبن
تحتتتدَّث قا تتتد الجتتتيش الستتتابق العمتتتاد  نتتتوك،  إلتتتى جريتتتد  الناتتتار عتتتن مبيستتتا  صتتتفقة 

، وممتا قالتل، أنتل كتان مقتنعتا  أن األستعار كانت  مرتفعتة، إ  أن هي تة اإدار  ل9دال وافا 
علياا ألن األستعار حتددتاا وزار  التدفاع التي كان  تتولى المفاوهة، اقترح  المصادقة 

الفرنسية ولم تست ع المديرية العامة لإلدار  خفهاا خبم المفاوها   ولدى سؤالل، أنل 
لتتو  بتت  أن  وافتتا  البومتتا التتتي ستتلل م  إلتتى لبنتتان قتتد جمعتت  فتتي رومانيتتا، هتتل تترتتتب 

ق أن هنتتاا مستتؤوليا ؟ أجتتاب قا تتد الجتتيش الستتابق  التتذي فتتي عاتتده جتتر  صتتفقة البومتتا
مستتتؤولية معنويتتتة علتتتى الستتتل ة التتتتي أجتتتر  التستتتلم ولتتتم تكتشتتتف الغتتتش  وأيهتتتا  هنتتتاا 

لية علتتى و نتتاا مستؤ همستؤولية ماليتة علتتى الدولتة الفرنستتية ألناتا أخلت  يموجيتتا  العقتد، و 
ألناتتا وهتتع  إفادتاتتا الناا يتتة ومارتاتتا يالموافقتتة الناا يتتة علتتى  ل2دل.S.I.A.Rمؤسستتة د

لبنان على أناا م ايقة لمواصفا  العقد، ولمواصفا  العتاد المعتمد  تسليم ال وافا  إلى
في الجيش الفرنسي  كما توجد مسؤولية جزا ية على كتل متن ي بت  أنتل حقتق أرداحتا  متن 
هذه الصتفقة متن دون وجتل حتق  وأمتا إذا  بت  أن ال وافتا  جمعت  فتي فرنستا، وتخللاتا 

يعتتي ألنتتل ك يتترا  متتا تتعتتاون الشتتركا  يعتض الق تتع المصتتنوعة فتتي رومانيتتا، فاتتذا أمتتر  ب
 فيما بيناا لتيادم ق ع الغيار 
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إلتتى لجنتتة التحقيتتق وجتتل قا تتد الجتتيش العمتتاد ابتتراهيم  نتتوك كتايتتا   94/2/0992بتتتاريخ 
ى فيتل إلتى القتوم أنتل لتم يوقل تع أي أمتر يتعلتق بتتأليف لجتان ا ستتبم أو أي النيابية، أنتا

أشتتار م ي عتترض عليتتل أي  لتتب  باتتذا الخصتتوص، و محهتتر يتعلَّتتق يالموهتتوع، كمتتا أنتتل لتت
دقانون الدفاع الو نيل يتولي المديريتة  019/02في كتايل إلى أن المرسوم اإشترعي رقم

العامتتتة لتتتإلدار  مامتتتة مراقيتتتة قانونيتتتة ا عمتتتام اإداريتتتة   وأنتتتل وفقتتتا  للمرستتتوم الت بيقتتتي 
عتتاد تحت  إشترال وزيتر ف ن هذه المديرية هي المرجع المكلتف ياستتبم ال 2009/01رقم

   ل0دالدفاع الو ني
 وافا  بوما  0لشراا  0ويشير نقو  ناصيف، ويعد عرهل لمراحل إبرام اتفاق ميسدور 

مليتتون فرنتتا فرنستتي، وقَّتتع هتتذا ا تفتتاق متتن جانتتب الدولتتة  004يمبلتتغ إجمتتالي يقتتارب التتت
، وستتلَّم  هتتذه ل9داللبنانيتتة التتوزير عصتتام ختتوري، وعتتن الجانتتب الفرنستتي شتتركة ستتوفراتيم

–الشركة ال وافا  إلى لجنة التسلم اللبنانية في مشاغل ايروسيسيام في مدينة مارينيان 
فرنسا، وحصل التبعب في أ ناا التنفيذ، وأمتا الشتباا  فظاتر  يعتد ستنوا  متن عمليتة 
تستتليم ال وافتتا ، وعنتتد هتتذه النق تتة يالتتذا  يتعتتين اليحتتث عتتن عمتتو   غيتتر قانونيتتة إذا 

نتتة التحقيتتق وجودهتتا  وهتتذه النق تتة هتتي مستتار تنفيتتذ العقتتد والمستتارب التتتي متتن أ بتتت  لج
خبلاتتتتا فتتتت ن أ تتتترال  تتتتال ون أشخاصتتتتا  أو مؤسستتتتا  مستتتتؤولين أو وستتتت اا، دخلتتتتوا إلتتتتى 

  ل2دالصفقة لتقاهي العمولة
 
 دعوة الرئيس أمين الجميل للشهادة أمام لجنة التحقيق النيابية-2

للحهتتور أمتتام لجنتتة التحقيتتق، تبلَّتتغ التتدعو  األولتتى  تلقتتى التتر يك أمتتين الجميتتل دعتتوتين
فتتردَّ علياتتا خ يتتا   90/0/0992،للم تتوم أمتتام اللجنتتة فتتي جلستتة0992حزيتتران 00بتتتاريخ
متتتن  01حزيتتتران متتتدليا  أن   شتتتأن لتتتل علتتتى اإ تتتبق قانونيتتتا ، يحستتتب المتتتاد  00بتتتتاريخ
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القدرض، ألن قدواني  الو لدة الفرنسدية ال تسدمح  هي مؤسسدة عامدة فرنسدية أنادئح خصيصداً لتنفيدذ مضدمون اتفداق 

بتنفيددذ اتفاقددداي القدددر ض مددد  د لدددة إلددى د لدددة، فكاندددح مؤسسدددة سدددوفراتيم هددي الوسددديط بدددي  الو لدددة اللبنانيدددة  شدددركة 

 ا ر سبسيال  هي المؤسسة العامة الفرنسية المختصة بانتاج طوافاي البوما  بعد أنواا األسلحة  العتاد الجوي. 
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عتتتتا ى الشتتتتؤون الدستتتتتور اللبنتتتتاني فتتتتي تفاصتتتتيل عقتتتتود أو صتتتتفقا  األستتتتلحة  فاتتتتو   يت
التنفيذيتتة وتفاصتتيلاا خصوصتتا  فيمتتا يتعلتتق بتحديتتد الستتلع والمعتتدا  والتفتتاوض فتتي شتتأن 
العقتتود والتوقيتتع علياتتا، ومتتن يتتاب أولتتى تستتلماا أو الت بتت  متتن ت ايقاتتا متتع مواصتتتفا  
العقد  إن دوره يقتصر على ا شتراا مع مجلك الوزراا في رسم سياستة التيبد الدفاعيتة 

وتنزيااا، وما عدا ذلا فاو شأن الوزارا  واإدارا  المختصة في قياد   وتحصين اإدار 
فختتور يأنتتل فتتي ووزار  التتدفاع  وأنتتل، أي التتر يك الجميتتل/  ل0دالجتتيش والمجلتتك العستتكري 

جرى اعتماد مبدأ التعاقد من دولة إلى دولة من دون وسيف أو عمولة عاده للمر  األولى 
رستتالتل، يأنتتل يفتتترض فتتي أي تحقيتتق فتتي قهتتية فتتي شتتأن صتتفقا  األستتلحة،      وختتتم 

القتروض الفرنستتية أن يتوجتتل إلتتى المعنيتتين فتتي اإدارا  والشتتركا ، إن فتتي لبنتتان أو فتتي 
الختتارج، وهتتمن هتتذا اإ تتار الصتتحيح، أعلتتن التتر يك الجميتتل استتتعداده التتتام لتقتتديم أي 

   ل9دشورى 
أمتتتين الجميتتتل لإلمتنتتتاع عتتتن لتتم تقتنتتتع لجنتتتة التحقيتتتق يتتتالمبررا  التتتتي أدلتتتى باتتتا التتتر يك 

فتتتتي جلستتتتتاا المنعقتتتتد   اتتتتاالم تتتتوم أمتتتتام اللجنتتتتة، ووجاتتتت  إليتتتتل دعتتتتو   انيتتتتة للم تتتتوم أمام
  ل2د9/0/0992بتاريخ

وحتتتوم ستتتبب إستتتتدعاا التتتر يك أمتتتين الجميتتتل، يقتتتوم ر تتتيك لجنتتتة التحقيتتتق النا تتتب إيلتتتي 
ر يستتا  للدولتتة الفرزلتتي، أن قتترار ا ستتتدعاا اتختتذ ياعتيتتار أن التتر يك أمتتين الجميتتل كتتان 

عنتتتدما وقل تتتتع اتفتتتتاق القتتتترض الفرنستتتي، وهتتتتو متتتتن قتتتتاد يومتتتذاا المفاوهتتتتا  متتتتع الجانتتتتب 
الفرنسي، وخصوصا  مع وزير الخارجية كلود شيسون، وان لديل من المعلوما  ما يمكن 

 أن يشقَّ ال ريق أمام جبا يعض المبيسا   
 
 يل بالمثول أمامهابحث اللجنة في مدى صالحيتها بإلزام الرئيس أمين الجم-4
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ر أنده خدالل فتدرة توقيدع برتوكدول تسدليح الجديش اللبنداني،  خصولداً أثنداء فتدرة توقيدع اتفاقيدة طوافداي البومدا  ندذك ِّ

ئديس الجمهون دة أمدي  الجميدل المرسدوم  تنفيذ االتفاق، فإن المجلدس العسدكري كدان مندز ا الصدالحياي، فقدو ألدون ن

المتعلق بتكليف الجيش بمهام أمنية استثنائية،  الذي نقل بموجد  المدادة السدابعة منده لدالحياي  10/13االشتراعي نقم
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حهتور لتإلد ا يشتاادتل، نقاشتا  حتوم صتبحية الأ ار امتناع التر يك أمتين الجميتل عتن 
يالحهتتور، أو إصتتدار متتذكرا  أو استتتنايا  قهتتا ية،  للجنتتة التحقيتتق النيابيتتة فتتي إلزامتت

المتعلتق 0979ايلتوم  92تتاريخ  00/79رقتم خصوصا  وأناا تعمل وفقتا  ألحكتام القتانون 
   ان التحقيق البرلمانية يعض سل ا  قها  التحقيقبتخويل لج

لمتتتاد  وفقتتتا  ل ف ناتتتاواستتتتنادا  إلتتتى هتتتذه الصتتتبحيا  التتتتي تمتلكاتتتا لجنتتتة التحقيتتتق النيابيتتتة، 
لجنتتتة التحقيتتتق النيابيتتتة يصتتتبحيا  قهتتتا  التحقيتتتق تتمتتتتع  ،00/79ن القتتتانو  األولتتتى متتتن

قرارا  الظن أو ا تاام أو منع ياست ناا إصدار مذكرا  التوقيف وا ستنايا  القها ية و 
 المحاكمة   

كتل متن دعتي لشتااد  أمتام لجنتة التحقيتق البرلمانيتة وتلزم الماد  ال انية من هتذا القتانون، 
الحهتور وأداا الشتااد  يعتد بواجتب المنصوص عناا في الماد  األولى من هذا القانون، 

 حلف اليمين  
النصتتوص القانونيتتة ، تحقيتتق البرلمانيتتةون أمتتام لجنتتة الوت بتتق يحتتق الشتتاود التتذين يتتدع

لجاتتتة التخلتتتف عتتتن التتتوارد  فتتتي قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  الجزا يتتتة وقتتتانون العقويتتتا ، 
الحهتتتور أو تقتتتديم العتتتذر الكتتتاذب أو شتتتااد  التتتزور أو كتتتتم المعلومتتتا  وغيتتتر ذلتتتا متتتن 

  األفعام التي تقع تح   ا لة قانون العقويا  
بنتتاا علتتى  لتتب متتن ر تتيك لجنتتة  الممتنعتتين، ود وتتحتترا دعتتوى الحتتق العتتام يحتتق الشتتا

 ل 2دالماد  يقدم بواس ة وزار  العدم مرفقا  يالو ا ق الم بتة ،التحقيق البرلمانية
وفي حالة الر يك أمين الجميل، المقيم في فرنسا، عند مياشر  التحقيق في هذه القهتية، 

  تناية قهتا ية عبتر وزار أن تصتدر استلجنة التحقيق النيابية، ي حقكان الرأي يدور حوم 
الخارجيتة اللبنانيتة، وموجاتة إلتى وزار  الخارجيتة الفرنستية ومناتا إلتى وزار   تمَّ وزار  العدم 

العتتدم الفرنستتية تتهتتمن هتتذه ا ستتتناية ال لتتب متتن الستتل ا  القهتتا ية الفرنستتية إجتتراا 
ى هتذا ال لتب، التحقيقا  التي تحتاج إلياا هذه اللجنة  ف ذا وافق  السل ا  الفرنسية عل

ف ناتتا تجتتري هتتذه التحقيقتتا  وتتتودع نتا جاتتا المراجتتع اللبنانيتتة المختصتتة  وعنتتدما يعمتتل 
القهتتاا الفرنستتي يا ستتتناية القهتتا ية، ف نتتل يمتتارك كتتل صتتبحياتل يمتتا فياتتا التوقيتتف، 
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وا سترداد، يحيث إذا  ب  من التحقيقا  وجوب توقيف أحد المتامين، ف ناا تعمل على 
ي    ل0دعاده إلى البلد الذي ي لب استردادهتوقيفل واا

إ  أن لجنة التحقيق اللبنانية، لم تتقدم يأي استتناية قهتا ية، وهتو متا أشتار  إليتل شتركة 
م  باتا التتر يك أمتتين الجميتتل أمتتام  ستوفراتيم فتتي   حتاتتا الجوابيتتة علتى المراجعتتة التتتي تقتتدَّ

خبيتر للكشتف علتى الو تتا ق قاهتي األمتور المستتعجلة فتي مدينتة نتانتير متن أجتل تعيتين 
المتعلقتة يصتتفقة  وافتا  البومتتا والموجتتود  لتدى شتتركتي ستتوفراتيم واورسيستيام، وقتتد جتتاا 
فتتي هتتذه الب حتتة أن القهتتية ذا   تتايع  لبنتتاني  يحتت ، ولتتو كانتت  فرنستتا معنيتتة يتتاألمر، 

فرنسية عبر فلماذا لم تيادر لجنة التحقيق النيابية اللبنانية إلى اعتماد األصوم القانونية ال
م باتا  وقد رد القهاا الفرنسي ل9د لب اإناية القها ية التر يك أمتين  المراجعتة التتي تقتدَّ

  ل2دالجميل
 
 عرض تقرير لجنة التحقيق على الهيئة العامة لمجلس النواب-5

اجتمع  الاي ة العامة لمجلك النواب، لمناقشة التقريتر التذي أعدتتل  0/09/0994بتاريخ
نيابيتة فتي ملتف البومتا   واتجات  الاي تة العامتة إلتى تجتريم التر يك أمتين لجنة التحقيق ال

الجميتتل، وكتتاد هتتذا األمتتر أن يحصتتل لتتو  تتتدخل النا تتب جتتوزل مغيتتزم واعتراهتتل علتتى 
عدم قانونية التجتريم استتنادا  إلتى مخالفتة أصتوم التصتوي  عنتد اتاتام ر تيك الجماوريتة، 

م قتترار التجتتريم إلتتى توصتتية بتحميتتل فأيتتده ر تتيك مجلتتك النتتواب فتتي وجاتتة نظتتره، وت حتتوَّ
التتر يك أمتتتين الجميتتتل والستتيد ستتتامي متتتارون المستتؤولية، متتتع إحالتتتة مجمتتل الملتتتف علتتتى 

 النياية العامة التمييزية 
تحتتدث فتتي جلستتة المناقشتتة النا تتب إيلتتي الفرزلتتي يصتتفتل ر يستتا  للجنتتة التحقيتتق النيابيتتة، 

فتشتتية العامتة فتتي وزار  التتدفاع التتو ني فتذكر أن اللجنتتة ان لقتت  فتتي عملاتا متتن تقريتتر الم
التتتي حققتت  متتع الهتتياا التتذين تستتلموا ال وافتتا  متتن دون أن يتهتتمن التقريتتر أي إشتتار  
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ستتوى أنتتل فتتي ناايتتتل يتتذكر أن هنتتاا إشتتاعا  عتتن التتر يك  محتتدد ،مستتؤولية ترتيتتب إلتتى 
انسوا والسيد دو غروسوفر مستشار الر يك الفرنسي فر  مارون أمين الجميل والسيد سامي 

 ميتران وعبقتام يموهوع الصفقة  
تتتص النا تتتب إيلتتتي الفرزلتتتي مهتتتمون التقريتتتر، مبينتتتا  أن ال وافتتتا  ليستتت  فرنستتتية   تتتمَّ لخَّ
الصتتنع، كمتتا يفتتترض أن تكتتون وفقتتا  لمهتتمون العقتتد، بتتل هتتي  فوافتتا  مستتتعملة، جتترى 

يتوفر  تجديدها في براشول درومانيتال، وقتد كتتب استم براشتول تحت  لوحتة ال وافتة، ممتا
 الدليل على وقوع الجرم وتحقق اإخبم في بنود العقد  

يعتتتد الت بتتت  متتتن وجتتتود المخالفتتتة فتتتي بنتتتود العقتتتد، بتتتدأ  اللجنتتتة فتتتي اليحتتتث عتتتن تحديتتتد 
المسؤوليا  المترتية عن هذا الجرم،  أكانت  لبنانيتة أو فرنستية  ت بتت  اللجنتة متن واقعتة 

، وجترى استتبدالل يمصتنع ستودر 0901إغبق مصنع  ا را  البوما فتي فرنستا فتي العتام
بومتا، وهتذا متا عتزز الشتتا لتدى لجنتة التحقيتق يحصتوم تبعتتب فتي تنفيتذ العقتد، ودتتدأ  

 اللجنة التحري عن المتور ين 
توفر للجنة التحقيق قناعة متن حصتوم التتورا يعتد أن تأكتد  متن إصتدار قيتاد  الجتيش 

فقتتد أدلتتى أحتتد الهتتياا، أنتتل عنتتدما األوامتتر ياإستتراع فتتي تنفيتتذ العقتتد واستتتبم ال وافتتا ، 
سأم قا د الجيش عن ستبب العجلتة فتي تنفيتذ الصتفقة، أجايتل العمتاد  نتوك ب يمتاا  إلتى 

 صور  الر يك أمين الجميل، يأنل هو من يستعجل التنفيذ 
وأدلتتى النا تتب إيلتتي الفرزلتتي، متايعتتا ، يأنتتل تلقتتى رستتالة متتن التتر يك أمتتين الجميتتل يتترفض 

م لجنتتتة التحقيتتتق لعتتتدم وجتتتود هتتتمان ألمنتتتل، إ  أن ر تتتيك المجلتتتك يموجباتتتا الم تتتوم أمتتتا
يتابي هتمن أمتن التتر يك أمتين الجميتل، فكتترر  التدعو  لتل للحهتتور، فلتم يتأ   أيهتتا   نال

ويسبب عدم تمكن اللجنة من ا ستحصام علتى التدليل الكتافي إدانتة أي شتخص، ف ناتا 
ليتتتولى القهتتاا القتتوم يتتالبراا  أو ت لتتب إحالتتة الملتتف إلتتى النيايتتة العامتتة التمييزيتتة، ، و 

 يالتجريم  
هتتتترور  إدانتتتتة كتتتتل متتتتن يظاتتتتره التحقيتتتتق فتتتتاعب  أو شتتتتريكا  أو متتتتتدخب  أو وختتتتتم تقريتتتتره ي

محرهتا ،  وهتي مستألة متن صتبحية النيايتة العامتة التمييزيتة  وأمتا يالنستية لقا تد الجتتيش 
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ر  عليتل العماد  نوك فمسؤوليتل هي مستؤولية تقصتيرية ناجمتة عتن اإهمتام ، ألنتل م ترل 
  ل0دخ ة صمم  يشكل  جيد فلم يست ع تلمك معالماا

يعد كلمة ر يك لجنة التحقيق النيابية، بدأ النواب يالتعليق على ما ورد في تقرير اللجنة، 
نتتذكر متتن هتتذه التعليقتتا  متتا قالتتل النا تتب نجتتاو واكتتيم يتتأن عقتتد شتتراا ال وافتتا  كتتان متتن 

  عتتن إهتتدار القستتم األكبتتر متتن ا حتيتتاا النقتتدي هتتمن خ تتة تستتلح أحا تت  باتتا إشتتاعا
   على صتفقا  التستلح  فالمستألة ليست  فقتف و للدولة اللبنانية، حيث ذهب معظمل عم

مليتتون دو ر أهتتدر ، بتتل إن المستتألة الخ يتتر  هتتي فتتي الفستتاد السياستتي وستتوا  00فتتي 
اهتي حكتم، ورأى أن لجنة التحقيق النيابية هي قاهي ظن وليست  ق استغبم السل ة  

 لذلا ف ن ما توصل  إليل اللجنة من أدلة هو كال  للظن يالمتامين 
تتتايع النا تتب واكتتيم يتتأن الشتتاود تعتتاملوا متتع اللجنتتة بخفتتة وعتتدم جديتتة ويعتتدم وجتتود روو 

وجتتة تقصتتيرية وجزا يتتة، فاتتي تقصتتيرية بتتداا  يقا تتد دللمستتؤولية، وهتتذه المستتؤولية هتتي مز 
إذا أدلتى يأنتل   علتم لتل  د الجتيش   تنتفتي مستؤوليتلري، فقا الجيش وانتااا  يآخر عسك

 بتأليف لجنة استبم ال وافا  
ك ر متن مناستية أأما المسؤولية الجزا ية فتقع على عتاتق ر تيك الجماوريتة، التذي أدلتى يت

يأنل هو المفاوض في عقود صفقا  التسلح، وهنا تكون المستؤولية علتى هتذا المفتاوض  
ذا كان امتناع ر يك ال جماورية السابق أمين الجميل عن الم وم أمام لجنة التحقيتق   واا

نجتتاو ى اتتيجعلتتل متامتتا ، ولكتتن متتع القتترا ن الستتايقة، تجعلتتل فتتي موهتتع ا تاتتام     وانت
واكتتيم يمرافعتتتل إلتتى  لتتب الظتتن يتتالر يك الستتابق أمتتين الجميتتل وستتامي متتارون يتتالتورا 

  ل9ديالصفقة وقيض عمو   غير مشروعة
حتتا  النتتواب علتتى التصتتوي ، امتتداخب  النتتواب،  تترو ر تتيك المجلتتك اقتر اا اتتيعتتد انت

قتراحتا  المقدمتة يالتصتوي  ياستت ناا اقتتراو النا تب نجتاو واكتيم التذي ا فسق   جميع 
أقتتترَّ معتتتد  ، ففتتتي البتتتدا  تتترو التتتر يك عمتتتر كرامتتتي والنا تتتب نجتتتاو واكتتتيم اقتتتتراو الظتتتن 

د أمتوام الدولتة وتقاهتي عمولتة فاحشتة  بجترم تبديت متارون يالر يك أمين الجميل وستامي 
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فتتتاعترض النا تتتب جتتتوزل مغيتتتزم علتتتى التصتتتوي  ألنتتتل غيتتتر قتتتانوني، ألن اتاتتتام ر تتتيك 
الجماوريتتة يكتتون أمتتام مجلتتك النتتواب وفقتتا  النصتتاب  محتتدد هتتو  ل تتا عتتدد أعهتتاا مجلتتك 
النواب  ألن ما حصل مع الر يك أمين الجميل كان في إ ار و يتتل، واا  لكتان القهتاا 
وهتتع يتتده علتتى القهتتية ولتتيك مجلتتك النتتواب، علتتى أن تكتتون المحاكمتتة أمتتام المجلتتك 

متتن  01األعلتى  أيتتد ر تتيك مجلتك النتتواب رأي النا تتب جتوزل مغيتتزم استتتنادا  إلتى المتتاد 
الدستور، وأنل   يمكن السير ياتاام ر يك الجماورية، كمتا ورد فتي اقتتراو النا تب نجتاو 

   مواكي
ل بتتري  تحميتتل التتر يك الجميتتل المستتؤولية دون ا تاتتام  فتلتتى اقتتترو ر تتيك المجلتتك نبيتت

ا قتراو اآلتي: يا ستتناد إلتى متا ورد فتي تقريتر اللجنتة ومتا ستاقل النتواب متن معلومتا ، 
حالتة الملتف إلتى النيايتة متارون ن لب تحميل المسؤولية للر يك أمين الجميل وستامي  ، واا

    ل0د  فأقرَّ ياألك ريةالعامة التمييزية  و رو ا قتراو على التصوي
 

إلتتى تبر تتة  : أن هتتذه التوصتتية لتتم تتتؤد  ل9دفتتي تعليقتتل علتتى التوصتتية، يقتتوم نقتتو  ناصتتيف
الر يك امين الجميل،  ولم تنجح ب دانتلق  ألن المجلك أكد خبم تعا يل في هذا الملف 

ورية  ولتو أن  مة شرو ا  للتجريم ليك أقلاا التزام األصوم الدستورية ياتاام ر يك الجما
كان ر يسا  سايقا ق تمايدا  إحالتل على المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا، وكتان 
المجلك مايتأ  إدانتة التر يك الجميتل، لكنتل يالتأكيتد لتم يكتن مستتعدا  للختوض فتي اتاامتل 

ألن التام المنسوية للر يك أمين الجميل توجب يالهرور   من الدستور، 01 عمب  يالماد
 اخا  وظرول سياسية مؤاتية من
 
 قضية طوافات البوما أمام النيابة العامة التمييزية-0
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جر وة النهان  -بتحميل الرئيس أمي  الجميل مسؤ لية إهوان المال العام تولية للنيابة العامة -ناليف، نقوال

 1/11/1998تان  
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إحالة التوصية على النياية العامة التمييزية لمياشر  تحقيق جديد في صفقة البوما،   إن 
تعنتتي أن النيايتتة العامتتة ملزمتتة يمتتا توصتتل  إليتتل لجنتتة التحقيتتق النيابيتتة، والنيايتتة العامتتة 

تجد نفساا متى خاه  في التحقيق مجتددا  أناتا تستت يع مبحقتة كتل النتاك التمييزية س
متن الدستتور، وهتذا يعنتي أن التدا ر  ستتدور إذا  01إ  الر يك أمين الجميل يسبب الماد 

 بتت  ياألدلتتة الحستتية تتتورا التتر يك أمتتين الجميتتل، ممتتا يوجتتب إعتتاد  الملتتف متتن النيايتتة 
 العامة التمييزية إلى مجلك النواب  

 
تتلو  المتتدعي العتتام التمييتتزي عتتدنان  مجتتددا  أعيتتد تحريتتا ملتتف  وافتتا  البومتتا، عنتتدما وجَّ

كتايتتتا  تأكيتتتديا  إلتتتى ر استتتة مجلتتتك التتتوزراا بواستتت ة وزيتتتر ، 90/9/9119بتتتتاريخعهتتتوم 
   ل0د العدم ي لب فيل إيداعل ملف صفقة  وافا  البوما

 

 ثالثًا: في عدم إثارة مسؤولية الوزارة السياسية
، ان 0990ث فتي تتاريخ لبنتان السياستي ومنتذ قيتام الجماوريتة اللبنانيتة فتي العتام لم يحتد

حجتتب البرلمتتان ال قتتة عتتن الحكومتتة نتيجتتة ستتوا ادا اتتا او فشتتلاا فتتي حكتتم التتيبد ورستتم 
السياستتة العامتتة فتتي الدولتتة، او يعتتتد ازمتتة ناتجتتة متتن ت تتتورا  خ يتتر  م تتل اغتيتتام احتتتد 

د حتتا   تتتوتر بتتين الستتل تين التشتتريعية والتنفيذيتتة، ولكتتن لبنتتان شتتا  الرؤستاا او التتوزراا
  من م ولاا امام البرلمان وكان من نتا جاا استقالة الحكومة تاردا  

يتتة تقتتوم علتتى د فتتي مقدمتتة الدستتتور فتتان لبنتتان جماوريتتة برلمانيتتة ديموقرا ور حستتب متتا و 
ال قتة عناتا الحكومة مسؤولة امام البرلمتان وا خيتر يستت يع نتزع فالفصل بين السل ا ، 

وهتتذا هتتو المعيتتار ا وم للنظتتام البرلمتتاني التتديموقرا ي  امتتا المعيتتار ال تتاني فاتتو امكتتان 
الستل ة التنفيذيتتة حتل البرلمتتان  ويالتتالي هنتتاا تتوازن، مبتتد يا، بتين الستتل ا  وخصوصتتا 

حتكتتام فتتي امتتر بتتين الستتل تين التشتتريعية وا جرا يتتة دالتنفيذيتتةل والعتتود  التتى الشتتعب لب
يعتتد أن أختتتلَّ و دال تتا فل  0991يعتتد التعتتديل التتذي جتترى عتتام ولكتتن   ،بينامتتا الختتبل
التتتتتوازن اختتتتتل لمصتتتتلحة الستتتتل ة التشتتتتريعية التتتتتي تستتتتت يع ان تستتتتحب ال قتتتتة متتتتن هتتتتذا 
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بينمتتتتا متتتتن شتتتتيل المستتتتتحيل ان تتتتتتمكن الستتتتل ة ا جرا يتتتتة متتتتن حتتتتل الستتتتل ة  ،الحكومتتتتة
   ل0د من الدستور 22ياا في الماد  الى الشروا التعجيزية المنصوص عل التشريعية نظرا  

ر تتيك فلتتدى شتتعور  ل المجلتتك ولتتم تستتقف فتتي البرلمتتان، الحكومتتا  لتتم تواجتت أنالبفتت  
"للشتماتة"  وعلتى هتذا ا ستاك فتان  يقدم استتقالتل تجنيتا  النيابية يل، الحكومة يفقدان ال قة 

ب الحيتتا  هتتو غيتتاوالستتبب فتتي ذلتتا،   ل9دمعظتتم الحكومتتا  كانتت  تستتتقيل فتتي ا زمتتا "
سيق  على األقل في الفتر  التي الحزدية وعدم وجود تكتب  سياسية كبير  في البرلمان، 

كان مجلك النواب مشرذما  والحكوما  ا تبفية تهم مم لين عن ، حيث ال ا فدستور 
ال وا تف ويالتتتالي لتتم يتتتم نتزع ال قتتة  و متتة ستتبب ر يستتي عختر يكمتتن فتتي صتتبحية ر تتيك 

عنتدما فيعين ويقيل التوزراا   فاومن الدستور،  22جاا في الماد   االجماورية، حسب م
لى تقديم استقالتل، إن الود بينل ودين ر يك الجماورية مادد يعمد أر يك الحكومة يشعر 

او فمعدم عمر الحكومة في لبنان وأما حوم اي ان ا ستقالة كان  تتم خارج البرلمان  
في الفتر  الممتد  من  72ة حتى اليوم مناا حكوم 02اشار قبل ال ا ف، اذ شكل   01

  0991الى العام  0990العام 
ان قتترر البرلمتتان حجتتب ال قتتة عتتن حكومتتة اوغستت  ياشتتا اديتتب  0990حصتتل فتتي العتتام 

علتتى عريهتتة حجتتب ال قتتة، فمتتا كتتان متتن ر تتيك  00متتن اصتتل  شتتيخا   09عنتتدما وقلتتع 
متع حكومتة يشتار   0997عتام الحكومتة ا  ان قتدم استتقالة حكومتتل، وتكترر ا متر فتي ال

 92/4/0972الختتتوري  كتتتان هتتتذا فتتتي فتتتتر  ا نتتتتداب، امتتتا يعتتتد ا ستتتتقبم وتحديتتتدا فتتتي 
، وتهتامن التر يك لحكومتتل واجا  ر يك الحكومتة عنتذاا امتين الحتافظ معارهتة نيابيتة

متل دعلما كميل شمعون مع تلا المعارهة، فما كان من الحافظ ا  ان قدم استقالة حكو 
ل تلتا الحكومتة يعتد استتقالة حكومتة التر يك صتا ب ستبم ا تر عمليتة الكومنتدك نل شكَّ أ
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جر دوة النهدان  – تحقيدق عبداي الصدب اغ -فدي البرلمدان بعدوما سدقطح فدي الادانا  الحكومدة هدل تسدقط  -عبال،  ليو

11/1/1002تان  
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جر دوة النهدان  – عبداي الصدب اغ تحقيدق - ي البرلمان بعدوما سدقطح فدي الادانافالحكومة تسقط هل  -الجميل، أمي 

11/1/1002تان  
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من قاد  منظمة التحرير الفلس ينية في من قة فردان فتي  2ا سرا يلي التي اود  يحيا  
  ل0د بيرو ل

كتان  ،وزيترال 21موستعة دالحكومتا  الظاتر  ف ، تغيترَّ  تشتكيلة الحكومتة، يعد ال تا ف
 دتترز و متتن النتواب، وكانتت  الحكومتة اشتتيل يمجلتك نتتواب مصتغر، التوزراا هتتؤ ا معظتم 

المقاومتتتة والتنميتتتة  ،اللقتتتاا التتتديموقرا يالمستتتتقبل،  كتتتتل برلمانيتتتة كبيتتتر  م تتتل كتلتتتة قتتترار
 بيعتة الظترول ، يهتال إلتى ذلتا ، اإصبو والتغييتركتلة الوفاا للمقاومة" ،التحرير و 

لجاتة محاستية الحكومتة  ن  وصتا  لتم تستمح للنا تب ان يمتارك كامتل وظا فتل، خصالتتي 
و ا ستجواب، في حتين ان التكتتب  أما تكون يشكل فردي عبر السؤام  المحاسية غاليا  

   ل9دفي الرقاية على العمل الحكومي هعف دور النا بأالكبير  لم تلجأ الى ذلا، مما 
ة التر يك إقالتة أو استتقالة الحكومتة يعتد ال تا ف، نتذكر، استتقالة حكومت من األم لة عنو 

حكومتتة التتر يك  ةاستتتقالنتيجتتة  ألزمتتة النفايتتا  الستتامة، و  0992رفيتتق الحريتتري فتتي العتتام
قهية اغتيام في ستجواب الحكومة المخصصة   90/9/9112عمر كرامي يعد جلسة 
  ل2دالر يك رفيق الحريري 

 
 ل4دًا: حل هذه اإلشكالية بفصل النيابة عن الوزارةرابع

النيايتتتة، لتتتيك م لقتتتا  أو م يقتتتا  علتتتى ن تتتاق واستتتع فتتتي كتتتل و ر  التتتوزا إن مبتتتدأ الجمتتتع بتتتين
األنظمة الديمقرا ية  ففي النظام الر اسي القا م على مبتدأ الفصتل الجامتد بتين الستل تين 
التشتتريعية والتنفيذيتتة،   يجتتوز الجمتتع بتتين عهتتوية البرلمتتان والتتوزار   وكتتذلا األمتتر فتتي 

لقتة علتى تشتكيل الحكومتة التتي   تعتدو أن النظام المجلستي حيتث للبرلمتان الايمنتة الم 

                                                 
(1

 
 )

جر دوة النهدان  – عبداي الصدب اغلتحقيدق  -فدي البرلمدان بعدوما سدقطح فدي الادانا  الحكومدة هل تسدقط  -عبال،  ليو
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 23ص 1002الحقوقية 



442 

 

تكتتتون لجنتتتة مختتتتار  متتتن البرلمتتتان، فتتت ن تعيتتتين التتتوزاراا الستتتيعة يتتتتم  متتتن بتتتين المتتتوا نين 
 من الدستور السويسريل  92السويسريين الذين يملكون حق الترشح للبرلماندالماد 

ي، فت ن الحكومتة هتي أما في النظام البرلماني الذي يم ل لل يصور  أساسية النظام البري تان
حكومة األغلبية في البرلمان، ويالتالي يكون اختيار الوزارا من النواب هتو أمترإ من قتي، 
خاصتتتة  وأن النظتتتام البرلمتتتاني يقتتتوم علتتتى قاعتتتد  التعتتتاون بتتتين الستتتل ا  وأفهتتتل وستتتيلة 
لتتتتأمين هتتتتذا التعتتتتاون والتنستتتتيق هتتتتو اشتتتتتراا ذا  األشتتتتخاص فتتتتي التتتتوظيفتين التشتتتتريعية 

ذا لتتم تكتتن مستتألة الجمتتع بتتين النيايتتة والتتوزار  موهتتع تستتاؤم فتتي النظتتام ل0دةوالتنفيذيتت   واا
نجتتاو تجردتتة الجمتتع بتتين التتوزار  حيتتث البرلمتتاني، ياعتيارهتتا متتن خصتتا ص هتتذا النظتتام، 

  والنياية في بري انيا، قد أمَّنتل خصوصية الحيا  السياسية البري انية
ام، نجتد أناتا فشتل  فتي تحقيتق ا ستتقرار عندما أراد  دومإ أخرى ت بيق هذا النظلكن و 

السياستي الم لتوب، فمت ب ، لتتم تتنجح تجردتة الجمتتع بتين التوزار  والنيايتتة فتي فرنستا، حيتتث 
شتتاد  أيتتام الجماتتوريتين ال ال تتة والرايعتتة حالتتة عتتدم استتتقرار غيتتر مشتتاود، وهتتو متتا دفتتع 

ع الجمتتع بتتين الجنترام ديغتتوم إلتتى اإصتترار علتى إدختتام نتتص فتتي دستتور الجماوريتتة يمنتت
  وت بيقتتتا  لاتتتذا التتتنص فتتت ن النا تتتب التتتذي يعتتتين وزيتتترا  فتتتي ل9دعهتتتوية البرلمتتتان والتتتوزار 

ذا  الحكومة، ف نل يمنح مالة شار للمفاهلة بين المنصتب التوزاري أو منصتيل النيتابي، واا
ما اختار المنصب الوزاري، ف نل يترا وظيفتل النيابية ويحل  مكانتل النا تب الرديتف التذي 

  ل2دب معلانتخ
 نأو  ،التوزار  ووظيفة النياية بين الجمع زاجو على  ستورمن الد90وفي لبنان تنص الماد 

 متن أو عنل خارجين أشخاص من أو النيابي المجلك أعهاا من انتقاؤهم يجوز الوزراا
  كلياما

ولعتتتل متتتن األهميتتتة يمكتتتان وهتتتع مستتتألة الجمتتتع بتتتين النيايتتتة والتتتوزار  فتتتي إ تتتار ت ورهتتتا 
لرصد الغايا  والمآرب التي كان  كامنة وراا إيصام هذه المسألة الى ما هي الدستوري 

                                                 
(1

 
 )

 23ص 1919بو ن ناشر طبعة سنة -المسؤ لية الوزان ة في النمم السياسية المعالرة -السيو، نج  السيو
(2)

 Art 23: " Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice 

de tout mandat parlementaire…". 
(3)

 Lavroff, Dimetri- Le droit constitutionnel de la 5
e
 république- Dalloz1995 p819 
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كتتان الجمتتع بتتين  0990أيتتار ستتنة  92عليتتل اليتتوم  فعنتتدما صتتدر الدستتتور اللبنتتاني فتتي 
جتتتب أن   يتجتتتاوز ال ب تتتة وزراا فقتتتف  وفتتتي التعتتتديل الدستتتتوري األوم و النيايتتتة والتتتوزار  ي

ارتفعت  نستية الجمتع يحيتث أصتيح  معادلتة  0997تشرين األوم سنة  07الصادر في 
دستتتور   90ألك ريتتة مجلتتك التتوزراا الم لقتتة أي النصتتف زا تتد واحتتد كمتتا ورد فتتي المتتاد  

أصتتيح الجمتتع  0999وفتتي التعتتديل الدستتتوري ال تتاني الصتتادر فتتي ال تتامن متتن أيتتار ستتنة 
 م لقتتا يحيتتث يمكتتن أن تتشتتكل الحكومتتا  متتن داختتل المجلتتك أو متتن خارجاتتا متتن دون 

 األخذ يأي نسية وهو األمر المعموم يل حتى اليوم  
القراا  المن قية لم ل هذه التعديب  تفسح في المجام للقوم إناتا لتم تكتن بري تة فتحديتد و 

وأن ذلتا  خصوصتا    بيعيتا   نسية الجمع  بث مرا  في حوالى  بث سنوا  ليست  أمترا  
ذا كان عدم البراا  يظاتردستوريا   يت لب تعديب   متن هتذا التعتديل مجتردا عتن كتل متا    واا

 عداه ف ن ذلا يصيح اتااما إذا ما وهع في إ ار اإجرااا  األخرى التي رافقتل  
فتعتديل نستتية الجمتع بتتين النيايتة والتتوزار  حتتتى أصتيح  م لقتتة ومتن دون حتتدود، ترافقتت  
ا مع مجموعة تعديب  كان متن بيناتا ابتتداع صتيغة المشتاريع المعجلتة التتي يمكتن نشتره

يعد أردعين يوما من إحالتاتا التى مجلتك النتواب، ومهتاعفة متد  و يتة ر تيك الجماوريتة 
لغاا الحا   الحصرية التي  يحيث أصيح  س  سنوا  بد    من  بث قابلة للتجديد، واا

يمكتن علتى أساستتاا حتل مجلتك النتتواب يحيتث أصتتيح حتق الحتل م لقتتا ومتن دون تتتوافر 
ي رافقتتت  تعتتتديل نستتية الجمتتتع بتتين النيايتتتة والتتتوزار  أي شتترا عملتتتي  فاتتذه التعتتتديب  التتت

شتتتكل ، ويامتيتتتاز، انقبيتتتا أبتتتيض علتتتى النظتتتام السياستتتي التتتذي وهتتتع أحكامتتتل الدستتتتور 
  من هنا يتبين أن األهدال األساسية التي كمن  وراا جواز الجمع 0990الصادر سنة 

التديموقرا ي  لم تكن من أجل الحترص علتى األصتوم المعمتوم باتا فتي النظتام البرلمتاني
إنمتتا متتن أجتتل مصتتادر  هتتذا النظتتام واإجاتتاز علتتى كتتل حستتناتل التتتي تتم تتل أو  يفصتتل 

  ل0دالسل ا  والدور الرقابي الذي يمارسل المجلك على الحكومة
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 )

جر ددوة السددفير  -انة لتحقيددق اإللددالحخصولددياي الواقددع اللبندداني تتطلدد  فصددل النيابددة عدد  الددوز -ز دد ، أحمددو

 9/9/1002تان  
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ويقوم الدكتور زهير شكر أنل إذا كان للجمع بين النياية والوزار  ع ارا  سياسية إيجابية في 
مما يعزز التهامن الوزاري وا نسجام بين أعهاا الحكومة  إ   النظم البرلمانية الحزدية

أن التجردة التي مترَّ باتا لبنتان تقهتي يهترور   عتدم  جتواز الجمتع بتين النيايتة والتوزار ، 
وهذا أمر   يشكل ل تعديا  على حقوق النواب بل علتى العكتك فاتو يستمح بتتدعيم متوقفام 

وهتو مستألة  بيعيتة عنتد السياستيين ، خاصتة  فتي تجاه السل ة اإجرا يتة، ألن ا ستتيزار 
غيتتاب الحيتتا  الحزديتتة، يتتدفع النتتواب إلتتى المنافستتة علتتى ا ستتتيزار، حتتتى ولتتو أد  هتتذه 

  كمتتتا استتتتند  معارهتتتة الجمتتتع بتتتين النيايتتتة ل0دالمنافستتتة إلتتتى تاديتتتد استتتتقرار الحكومتتتا 
لتتى أستتاك المقاعتتد والتتوزار  إلتتى الرغيتتة فتتي جعتتل التتتزاحم بتتين الحكومتتة والنتتواب، لتتيك ع

، ورأى عختتتترون فتتتتي هتتتتذا الجمتتتتع أدا   ل9دالحكوميتتتتة، بتتتتل علتتتتى أستتتتاك المصتتتتلحة العامتتتتة
  ل2دإهعال رقاية البرلمان على أعمام الحكومة

وكان أوم من  رو فكر  الفصل بين النياية والوزار  في لبنان هو المرحوم كمتام جنتيبا 
ر الحكتتتم واإدار  متتتن األهتتتواا ، وهتتتدل متتتن وراا هتتتذا ال تتترو إلتتتى تحريتتت0929فتتتي العتتتام

تبنتتتى التتتر يك كامتتتل األستتتعد فكتتتر  الفصتتتل بتتتين النيايتتتة  تتتمَّ الحزديتتتة السياستتتية التاديميتتتة، 
والوزار ، من أجل معالجة علَّة ا ستيزار، معتبرا  أن عدم الجمع بين النياية والوزار  يتؤدي 

، 0900ر  في العام إلى رفع مستوى السياسة، وتيعام في هذا الموقف الدكتور بايج  يا
معتبرا  أن الفصل بين النياية والوزار  من شتأنل أن يصترل النا تب إلتى وظيفتتل التشتريعية 
ومراقية الحكومة، كما يتحرر الوزير من القيتود ا نتخابيتة التتي تشتد  النا تب إلتى ناخبيتل، 

لحتزب التقتدمي  م كرَّ  سيحة األحزاب المنادية يالفصل بين الوزار  والنيايتة، فنتادى باتا ا
،  وكتتتتتذلا الحتتتتتزب 0979، 0970، 0900، 0904ا شتتتتتتراكي فتتتتتي مشتتتتتاريعل لفعتتتتتوام

وورد ايها  في مذكر  حزب الكتا ب لإلصبو السياسي في ، 0970الديمقرا ي في العام
  وعندما عرهت  فتي اتفتاق ال تا ف مستألة الفصتل بتين ل4د0972كانون األوم من العام
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 999ص 1001دان بالل بير ي -الوسيط في القانون الوستوني اللبناني -شكر، زهير
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 )

 891النمم الوستون ة في لبنان  البالد العربية بو ن  كر الناشر ص -عو واي، عبو 
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 )

 931ص 1998الوان الجامعية بير ي -ون الوستونيالوجيز في النمم السياسية  القان -شيحا، ابراهيم
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891ص - 1991الطبعة األ لى -المركز الوطني للمعلوماي  الوناساي بير ي -النمم االنتخابية -غنو ن، ضاهر 
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ض متن قبتل النتواب، وأيقتي علتى التنص الدستتوري القتديم متن النياية والوزار ، قودل  يالرف
  ل0ددون تعديل

 
م  مؤخرا  و  النا ب نعمة هللا ابتي نصتر يتاقتراو قتانون دستتوري التى مجلتك النتواب متن  تقدَّ

ن ا داا وقتتتتتد أورد فتتتتتي مقدمتتتتتة هتتتتتذا ا قتتتتتتراو، أ  ل9داجتتتتتل الفصتتتتتل بتتتتتين النيايتتتتتة والتتتتتوزار 
حيث أدى هيان يفصل السل تين ا جرا ية والتشريعية، الديموقرا ي والنظام البرلماني يق

مجلتتك النتتواب متتن استتقاا اي حكومتتة منتتذ الجمتتع بتتين النيايتتة والتتوزار  إلتتى عتتدم تمكتتين 
فتتتتي  دوره الرقتتتتابيوهتتتتذا متتتتا انتتتتتقص متتتتن ا ستتتتتقبم رغتتتتم "المعارهتتتتا " علتتتتى انواعاتتتتا، 

  المساالة والمحاسية
 وجاا نص ا قتراو على الشكل اآلتي: 

متتن الدستتتور وتستتتبدم يتتالنص اآلتتتي: "ياستتت ناا ر تتيك  90د  ا ولتتى: تلغتتى المتتاد  "المتتا
التتوزراا  متتاأونا تتب ر تتيك مجلتتك التتوزراا،   يجتتوز الجمتتع بتتين النيايتتة ووظيفتتة التتوزار   

فيجتتتوز انتقتتتاؤهم متتتن اعهتتتاا المجلتتتك النيتتتابي او متتتن أشتتتخاص ختتتارجين عنتتتل او متتتن 
 كلياما"  

الفقتتر  ال انيتتة اآلتيتتة: "اذا ختتب مقعتتد فتتي المجلتتك  40لمتتاد  المتتاد  ال انيتتة: تهتتال التتى ا
فتتي المركتتز الشتتاغر الشتتخص التتذي  ن حكمتتا  لستتبب قبتتوم نا تتب تعيينتتل فتتي الحكومتتة، يعتتيَّ 

يكون قد نتام فتي ا نتخايتا  النيابيتة ا خيتر  فتي التدا ر  ا نتخابيتة عيناتا اكبتر عتدد متن 
 نياية العهو القديم الذي يحل محلل"  ا صوا     تتجاوز نياية العهو الجديد اجل 

وقد أورد في اقتراحل تسعة أسياب موجية لاذا التعديل، نتذكر مناتا فقتف، النقتاا المتعلقتة 
ب هتتعال الجمتتع بتتين النيايتتة والتتوزار ، للرقايتتة السياستتية التتتي يفتتترض يمجلتتك النتتواب أن 

 على السل ة التنفيذية: ايمارسا
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، 0920تشترين ا وم  4لصتادر فتي ا الدستور الفرنستي اان الدساتير الحدي ة، و سيم -
اعتمتتد  مبتتدأ الفصتتل بتتين متتن يتتتولى وظيفتتة وزاريتتة والنيايتتة لستتبب التمتتانع بينامتتا وذلتتا 

 لحسن سير السل ا  العامة و نتاجية اك ر فاعلية  
" أن أحتتتدا    يمكتتتن أن فتتتي أحتتتد مؤتمراتتتتل الصتتتحافية ل Gaulle  Deدصتتترو الجنتتترام -

و ترل، مراق تب ومراق تب     يمكتن أبتدا  الجمتع بتين وظيفتة  ا  ووزيرا ، أي قتاض  يكون نا ي
 الوزير والنا ب، وهذا ما تفترهل أخبقيا  السياسة 

يقتهتتتي اع تتتاا تفستتتير نتتتوعي وحقيقتتتي لمبتتتدأ فصتتتل الستتتل ا  التتتذي منتتتل تتتتنجم فكتتتر   –
نتتي انتتل التمتتانع  اذ ان مفاتتوم فصتتل الستتل ا  متتن وجاتتة نظتتر تصتتورية او تجريديتتة يع

يجتتب ان تعاتتد مختلتتف ستتل ا  الدولتتة التتى اجاتتز  مختلفتتة لكتتي توقتتف ستتل ة متتا ستتل ة 
اخرى  في هذه الحام ياست اعة ا جاز  المفصولة ان تتعاون يصور  و يقة يعهتاا متع 

مخصتص لجعلتل  يعض مما يؤدي التى نظتام برلمتاني حقيقتي والتى اعتداد نظتام برلمتاني 
متتع وظيفتتة الستتل ة  المراقيتتة البرلمانيتتة تتعتتارض كليتتا   اك تتر فاعليتتة وانتاجيتتة اذ ان مامتتة

 ا جرا ية  
تولي حقييتة من  ن أساسيين: من جاة   يمنع نا يا  ان النص المقترو يرتكز الى مبدأي –

وتحظتتتر هتتتذه القاعتتتد  نتتتل الجمتتتع بتتتين النيايتتة والتتتوزرا ، عتتدم امكاوزاريتتة بتتتل يهتتتع قاعتتتد  
هتتتذا العمتتتل الوزاريتتتة وتوليتتتل يالوقتتت  ذاتتتتل مارستتتة شتتتخص واحتتتد المراقيتتتة علتتتى ا عمتتتام م

  ومتتن جاتتة اختترى ان التتنص مستتتوحى متتن احتتترام الوكالتتة النيابيتتة يالتتذا  التتتي التتوزاري 
ن ا نتخايا  العامتة هتي هتدل متن ا هتدال التتي لاتا ألمنح  يموجب ا نتخاب العام 

ا نتظتام العتتام ل ايعاتا ا ساستتي التتي تت لتب حمايتتة دقيقتة لتعلقاتتا ي قيمتة دستتورية نظتترا  
علتتى تلتتا ا حكتتام يشتتكل  ومتتن بتتين هتتذه ا هتتدال احتتترام ت بيتتق الدستتتور وان كتتل تعتتد  

 عنصر فوهى واه راب للسبمة العامة  
  9112ويعتتد ا نتخايتتا  النيابيتتة التتتي جتتر  فتتي النصتتف األوم متتن شتتار حزيتتران لعتتام 

التتب دولتتة التتر يك لعتتام وانتاتت  بتشتتكيل مجلتتك نتتواب جديتتد بر استتة الستتيد نبيتتل بتتري،  
أي منتتع الجمتتع بتتين التتوزار  والنيايتتة  ، فتتي ممارستتة الستتل ة بوهتتع حتتد لاتتذه ا زدواجيتتة
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 نيابيتا   قوانين ا نتخايتا  المتعاقيتة أنتجت  تم تيب  وسبب ذلا كما يقوم أحمد زين هو أن 
مق ع األوصام يحيث لم يشاد أي مجلك في لبنان وجود أك رية حزدية أو كتلتة ملتزمتة 

ل مناا م ل هذه األك رية  وكان من نتيجة ذلا ان الحكومتا  المتعاقيتة استت اع  تتشك
ن  تشتتكيل م تتل هتتذه األك ريتتة متتتن ختتبم تشتتكيلتاا يهتتم شتتتتا  الكتتتل إلياتتا يحيتتث تتكتتتول
أك رية نيابية   يجمع بيناتا   سياستا  و  بترامج إنمتا التو ا للحكومتة وهتذا متا أدى فتي 

منية الوزارية في مجلك الوزراا، والى وجود من يعارض معظم األحيان الى غياب التها
الحكومة وهتو عهتو فياتا وتستجيل حتا   عديتد  امتنتع فياتا التوزراا عتن توقيتع مراستيم 

  ومقررا  لمجلك الوزراا  
درجتتت  العتتتاد  علتتتى تشتتتكيل الحكومتتتا  ال ب ينيتتتة التتتتي كانتتت  تهتتتم  0999 العتتتاممنتتتذ ف

ل أعهاا 0/0ألمر الذي يعني أن حوالى سدك دحوالى  ل ياا من داخل مجلك النواب ا
مجلك النواب يشاركون في الحكومتة، وهتذا الستدك يم تل دا متا الكتتل الصتغير  والكبيتر ، 
فلتتو كتتان كتتل وزيتتر ممتت ب لكتلتتة متتن  ب تتة نتتواب يمتتا فتتيام هتتو يالتتذا  ألصتتيح  كتلتتة 

يفعتتل القتتانون الحكومتتة ممستتكة ياألك ريتتة فتتي المجلتتك ودتتذلا تتع تتل الرقايتتة البرلمانيتتة 
بين النياية والوزار  في صلب  يالفصلالم الية من هنا دخل  الذي يحكم عملية الرقاية  

اإصتتبحا  السياستتية الم لويتتة إن لتتم تكتتن األستتاك لاتتا ولاتتذا يتوجتتب علتتى الم تتالبين 
ياإصبو أخذها على محمل الجدية والعمل لوهع حد لما هو قا م يانتظار ردتف قتانون 

ن حصل اليتوم فت ن استتيعايل علتى المستتوى العملتي   ا نتخاب يق انون األحزاب الذي واا
متا يقتي األمتر علتى  بد من أن يت لب سنوا  وسنوا    يمكن للبلد احتمتام نتا جاتا إذا

 ما هو عليل  
ولاتتذا فتت ن تجردتتة الجمتتع ال ويلتتة تفتترض علتتى الماتمتتين يعمليتتة اإصتتبو السياستتي أن 

فقتتتف  متتتن الدستتتتور يحيتتتث يصتتتيح النتتتواب نوايتتتا   90يل المتتتاد  يعملتتتوا لإلقتتتبع عناتتتا بتعتتتد
والوزراا وزراا  فكيف يمكتن للتوزير أن يصتول  لنفستل فتي المجلتك وكيتف يمكتن للنا تب 

ن الفصتتل بتتين التتوزار  والنيايتتة   يحتتد متتن كمتتا أأن يراقتتب متتا يقتتوم يتتل وهتتو فتتي التتوزار ، 
 ا نهيااماامام النيابية وتحقيق  موحا  النواب إنما يفسح في المجام أمامام للتفرغ ل
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وقتتد  فتي تم تيلام للشتعب، فع تاا النا تب المستتوزر فتتي النيايتة هتو يالتأكيتد ع تاا خجتو   
  ل0دعلى ا ستع ال يكون في يعض الحا   مبنيا  

 ًا: المحاسبة الشعبيةخامس
لين ، حيث يسقف الشعب المسؤو تتم  عملية المحاسية الشعبية، من خبم عملية ا نتخاب

التتذي أستتااوا فتتي ممارستتة الستتل ة المتتؤتمنين علياتتا  وهتتذه المحاستتية تتتتيح المجتتام أمتتام 
   اإتيان ي يقة  جديد  تعمل على إصبو ما أفسدتل ال يقة القديمة

ويبحتتتظ أنتتتل فتتتي ا نتخايتتتا  النيابيتتتة اللبنانيتتتة التتتتي جتتتر  فتتتي شتتتار حزيتتتران متتتن العتتتام 
تتتت9112 ز  علتتتتى شتتتتعار محاردتتتتة الفستتتتاد، ومحاكمتتتتة ، فتتتت ن الحمتتتتب  ا نتخابيتتتتة قتتتتد ركَّ

 ناب  يغير وجل حق   يالفاسدين واسترجاع األموام العامة الت

إلتتى  د  العمتتاد ميشتتام عتتون معركتتتل ا نتخابيتتة قبتتل عتتو التيتتار التتو ني الحتتر،  فمت ب  ابتتتدأ
ستعى التى ختوض معركتة حيث قام يأنل سي 0/2/9112لبنان بيوم  واحد، وتحديدا  بتاريخ

توقيتتع و يقتتة عبتتر  إلزامتتل األ تترال المتحالفتتة معتتل علتتى رجم هتتذا التوجتتل وقتتد تتت الفستتاد ،
للتغيير مع علمل يأن هتذه الو يقتة ردمتا يكتون مصتيرها ستلة المامتب  يعتد ستاعا  فقتف 

  ل9دمن انتااا المعركة ا نتخابية، لكناا على ا قل تيقى ومن وجاة نظره و يقة للتاريخ

لجنتتة ، حيتتث  التتب بالمحاستتية ا قتصتتاديةلم تتالبين يعلتتى ختتف استتعد الحريتتري  ودختتل 
ف يستتل، راميتتا  متتن ذلتتا تدوليتتة للتتتدقيق فتتي كتتل متتا ارتكتتب متتن مويقتتا  ماليتتة واقتصتتادية

ح الصور  يالنسية لدور يوهمن أجل أن يعيد ت الهوا على حقية سوداا من تاريخ لبنان
حقيتة فتي واجاتة الكار تة الر يك الشايد رفيق الحريري الذي تم وهعل عمدا   وام هذه ال

دور يعتض عتن شتف متن أجتل الك لب التتدقيق التدولي باتذه الكار تة يأتي و  ،ا قتصادية
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المافيا  السياسية وغير السياستية التذين وياستم مشتروع التر يك الحريتري قتاموا يمتا قتاموا 
  ل0ديل

تتت ا نتختتتابي الخ تتتابهتتتذا م التتتدكتور ستتتليم الحتتتص، أن يقتتتو و  ز علتتتى رفتتتض التمتتتايز يركل 
ال ا في، ويدعو إلى مكافحة الفساد، وينادي يمحاسية المسؤولين عن حقية ما يعد اتفاق 
ال ا ف يما أفرز  من معهب  م ل تراكم الدين العتام واستشتراا الفستاد وتفتاقم الي التة 

تتتم األجاتتتز  األمنيتتتة يمجريتتتا  الحيتتتا  العامتتتة   كتتتبم هتتتو هتتتذا الالجديتتتد فتتتي و والاجتتتر  وتحك 
المستتؤولين عتتن يبيتتا الحقيتتة التتتي أعقبتت  الحتترب اللبنانيتتة القتتذر   أمتتا  الم اليتتة يمحاستتية

مجترد و   0990تجاوزا  الحرب وجرا ماا فقد  واها قانون العفو العام التذي صتدر عتام 
الحديث عن فتح ملفا  الحقية التي أعقبت  الحترب باتدل محاستية المستؤولين عناتا هتو 

ولية علتتتى شتتتتى المستتتتويا  إيتتتان هتتتذه التتتذي يقتتتضل مهتتتاجع الك يتتترين ممتتتن تولتتتوا المستتتؤ 
الحقية  م ن المسؤوم عن دين عام شارل أردعتين مليتار دو ر وجعتل ماليتة الدولتة أستير  
حلقة مفرغة بين عجز مستديم في خزينة الدولتة وديتن متعتاظم ستنة يعتد ستنة؟ متن التذي 

سياستي، داك مبدأ الفصل بين السل ا  فع لتل عليتا  المستاالة والمحاستية فتي النظتام ال
وذلا عبر التمادي في ممارسة بدعتة  ب تي دترويكتال الحكتم كمتا عبتر التتدخل فتي ستير 
القهتاا، وكتتذلا عبتر تحييتتد هي تتا  المستاالة والمحاستتية علتتى الصتعد اإداريتتة والماليتتة؟ 
يعيار  أخرى من المسؤوم عن ا بق عفة الفستاد علتى غارداتا فتب كتوايح و  هتوايف و  

ل عليا  المحاسية الديموقرا يتة ب فستاد عمليتة ا نتخايتا  النيابيتة روادع؟ ومن الذي ع ل 
فحتتتلل المتتتام السياستتتي وا ستتتتنفار المتتتذهبي محتتتل إراد  الشتتتعب الحتتتر  فتتتي تقريتتتر نتتتتا ج 
عمليتا  ا نتختتاب؟ ومتتن التتذي تجتتاوب متتع تتدخب  أجاتتز  األمتتن الستتورية واللبنانيتتة فتتي 

لتلتا األجاتز   شتريكا    مارهتا فكتان فعليتا  إدار  شؤون الدولة ورهخ لاتا   بتل وق تف متن 
في مويقاتاا  هذه الملفا ، إن ف ت ح ،   بد ان تفهي الى إدانة معظم ال يقة السياسية 

  و ومعاتتا معظتتم التتذين تعتتاقبوا علتتى الحكتتم منتتذ وهتتع  الحتترب اللبنانيتتة القتتذر  أوزارهتتا  
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د، بل أيها  من أجل مناص من م ل تلا المحاسية، ليك فقف من أجل كتاية تاريخ مو  حل
المؤسستا ، علتى قواعتد ديموقرا يتة و فتح عفاق عاد جديتد متن البنتاا: بنتاا دولتة القتانون 

ر والنمو    و يد ، تمني يا ستقرار والت و 
ال ا فية والفساد وجاان لعملتة واحتد   فل المتا هما، أي و أما حامي الفساد فاو ال ا فية، 

اسية زعماا ال وا ف تيقى شتيل مستتحيلة فتي ظتل واقتع محو  ،كان  ال ا فية درعا  للفساد
ر الزعيم للمف ان إدانتل هي يم اية اإدانة لجماعتل    يست يع ان يصول

الفستاد ظتاهر  متعششتة فتي حياتنتا الو نيتة،  يقتيالفاسد في حصن حصين، و  ييقهكذا و 
لمحاستية م لويتة   بل هكذا تيقى ال ا فية والفساد من سما   قافتنا الو نية المعتلتة  فا
متع بتبر تة الك تر  تليك لمحاكمة الماهتي فحستب، و  هتي م لويتة لتبيتيض صتفحة المج

فيل من رزايا القلة فحستب، ويالتتالي ت ايتر  قافتنتا الو نيتة متن أدران الماهتي، بتل هتي 
م لوية كذلا لفتح صفحة جديد  من البناا،   قيامة للبنان الو ن والدولة والمجتمع من 

يقتتتوم التتتر يك ستتتليم الحتتتص، متتتن فأمتتتا عتتتن الجاتتتة التتتتي  ستتتتتولى المحاستتتية، و دوناتتتا  
المحاستتتية السياستتتية متتتن اختصتتتاص مجلتتتك النتتتواب، والمحاستتتية اإداريتتتة المفتتتترض أن 

والمالية من اختصاص الحكومة، والمحاسية القانونية من اختصاص القهاا  ف ذا كان  
متن التذي يحاستباا؟ هتل تحتاكم ال يقتة ال يقة السياسية، ومناا ال يقة الحاكمتة متامتة، ف

السياسية نفساا؟ وماذا تست يع ال يقة الحاكمة وهي منب قة مياشر  من ال يقة السياسية؟ 
وهتتتل يستتتت يع القهتتتاا شتتتي ا  متتتن ذلتتتا متتتا دام خاهتتتعا  للستتتل ة ا جرا يتتتة، أي للستتتل ة 

 الحاكمة، تنظيما  وتعيينا  وتمويب ؟ 
دما ، المحاسية منو ة في ناايتة الم تال يالشتعب عبتر في ديموقرا يا  العالم األك ر تق

ا نتخايتتتتا  النيابيتتتتة فتتتتي األنظمتتتتة البرلمانيتتتتة، وعبتتتتر ا نتخايتتتتا  الر استتتتية فتتتتي األنظمتتتتة 
الر استتتية وكتتتذلا فتتتي ا نتخايتتتا  النيابيتتتة  فتتتي تلتتتا المجتمعتتتا  تستتتود الحيتتتا  الحزديتتتة  

ى هتدفا  لشتباا  او مآختذ، فالحزب الحاكم يتعترلض للستقوا فتي ا نتخايتا  إذا متا أهتح
والحزب الحاكم ييقى  وام وجوده في الحكم تح  مجار التدقيق والمراقية والمبحقة في 
أدا ل من جانب الحزب المعارض على شتى المستويا  وفي شتى المجا  ، وهو كفيل 
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 يغدو الحكم خاهعا  للمحاسية المياشتر  متنفبتسليف أهواا الرأي العام على هذا األداا  
جانتتتتب الشتتتتعب عبتتتتر ا نتخايتتتتا  الر استتتتية أو البرلمانيتتتتة    بتتتتل أيهتتتتا  تخهتتتتع ال يقتتتتة 
م أو التجتدد فتي نستيجاا يحيتث ييقتى  السياسية، ومعاا ال يقة الحاكمتة، لشتيا متن التبتد 
يتتاب المحاستتية مفتوحتتا  أمتتام الستتل ة ا شتتتراعية والستتل ة التنفيذيتتة، فتتب ينجتتو عاتتد متتن 

 مبحقة عاد يليل  
وجتود أحتزاب ، يستبب عتدم سية غير متوافر  في بلتدنا لبنتانآللية الديموقرا ية للمحاهذه ا

فاعلتتة علتتى امتتتداد التتو ن، وا نتخايتتا    تختتاض علتتى أستتك حزديتتة بتتل تتمحتتور علتتى 
زعامتتتا  وتحالفتتتا  ف ويتتتة تقليديتتتة، وهتتتذه الزعامتتتا  قتتتادر  دومتتتا  علتتتى التتتتحكم فتتتي مستتتار 

اسية، ومعاا ال يقة الحاكمة، التجديتد لنفستاا،   بتل ا نتخايا  يحيث تكفل ال يقة السي
 تأبيد سي رتاا، في الدور  ا نتخابية تلو الدور  
  نجتا  للبنتان إ  ب تور  ديموقرا يتة  ولتن ومن هنا ينتاي التر يك ستليم الحتص، إلتى أن 

يكون ذلا إ  ياعتمتاد نظتام انتختابي جديتد يهتمن تجديتد ال يقتة السياستية متع كتل دور  
نتخابيتتة، واستتتكمام مقومتتا  الفصتتل بتتين الستتل ة ا شتتتراعية والستتل ة ا جرا يتتة يحظتتر ا

الجمتتتع بتتتين النيايتتتة والتتتوزار ، وكتتتذلا تنميتتتة الحيتتتا  الحزديتتتة علتتتى قواعتتتد   ف ويتتتة يحيتتتث 
تتنتتتاوب األحتتتزاب علتتتى الحكتتتم  وتنميتتتة الحيتتتا  الحزديتتتة تتتتتبزم يالهتتترور  وتنميتتتة ال قافتتتة 

وهتتذا فتتي  وحظتتر التمديتتد لتتر يك الجماوريتتة تحتت  أي ظتترلق ، الديموقرا يتتة لتتدى الفتترد
منتاتتى األهميتتتة فتتي أي مشتتتروع لتنميتتة الحيتتتا  الديموقرا يتتة  ومتتتن الملتتح اقامتتتة الستتتل ة 
تتن القهتتاا فتتي وجتتل أي تتتدخل فتتي شتتؤونل متتن جانتتب  القهتتا ية المستتتقلة، يحيتتث ي حصل

تل في حتام صترل النفتوذ السل ة ا جرا ية، وأخيرا تحميل ر يك الجماورية تيعة ممارسا
على وجل غير مشروع إهافة الى حالتي مخالفة الدستور والخيانة العظمى اللتين يتنص 

  ل0دعلياما الدستور

نمتا يالوكتون خالو قباني ،  مقال نقرأ أ ضاً في  أن مكافحة الفساد ليك أمرا  مستحيب  ، واا
المجتمتتع يكتتل عناصتتره معالجتتتل هتتي متتن الصتتعوية يحيتتث تت لتتب وقتتتا  ومراستتا  وتعتتاون 
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 )

 10/2/1002جر وة السفير تان   -المحاسبة موخل اإللالح -الحا، سليم



452 

 

ومكوناتتتتل للوقتتتول بوجتتتل انتشتتتاره والقهتتتاا عليتتتل ألن الفستتتاد ياتتتدد استتتتقرار المجتمعتتتا  
وأمناتتتتا ، ويقتتتتوض قتتتتيم الديمقرا يتتتتة واألختتتتبق ، ويعتتتترض للخ تتتتر التنميتتتتة ا جتماعيتتتتة 
وا قتصادية ، ويشوه سمعة الدولة ويهرب صدقيتاا ، ويحد من ا ست مار ويكيح النمو 

  لذلا يعتقد الدكتور قياني، أن مواجاة الفساد، تت لتب ا صتبو القتانوني، ا قتصادي 
قتانون أن  يترى التدكتور خالتد قيتانيوتمتين النظام القها ي  ولتحقيق اإصبو القانوني 

ا نتختتاب هتتو المتتدخل األساستتي، بتتل يتترى يأنتتل جتتوهر كتتل إصتتبو ألن شتترعية مجلتتك 
من نشاا يتوقف على مدى ما يكون المجلك  النواب وما يسنل من تشريعا  أو يقوم يل

منب قتتا  عتتن إراد  شتتعبية صتتحيحة وممتت ب  صتتادقا  لتتبراد  العامتتة   و  يتتتأمن ذلتتا ا  متتن 
   ل0دلسياسي وحرية ا نتخاب ونزاهتل خبم قانون إنتخاب يؤمن صحة التم يل ا

 
 

 المطالبة بمحاكمة مسببي المديونية العامةسادسًا: 
أقتتل متتتن شتتتارين  هتتتمنخرجتت  القتتتوا  الستتتورية متتن لبنتتتان، و  9112 نيستتتان 90بتتتاريخ

رج يموجباتتتتا مجلتتتتك نيتتتتابي جديتتتتد يتتتتدعو لإلصتتتتبو ختتتتجتتتتر  انتخايتتتتا  نيابيتتتتة جديتتتتد ، 
ل في و  محاكمة مرتكبي الفساد في لبنان، وناهبي العام، وكل من شارا أو ساهم أو تدخَّ

نيتتتابي نبيتتتل بتتتري "يتتتأن   وأعلتتتن ر تتتيك المجلتتتك المليتتتار دو ر 44وصتتتوم المديونيتتتة إلتتتى 
مسألة مكافحة الفساد والمفسدين وفتح الملفتا  علتى متداها، ومحاكمتاتا أمتام الترأي العتام 
يعتتد إع تتاا الحصتتانة ألجاتتز  الرقايتتة واستتتقبلية القهتتاا  نعتتم فتتتح جميتتع الملفتتا  دون 

 نت كاو   ل9داست ناا هي الوسيلة األنجع  ست صام هذه اآلفة التي أخذا الصالح يال تالح"
والتذي  تداعيا  الفساد المياشر وغير المياشرتحقيقيا  حوم نتا ج قد نشر  جريد  الناار 

، وأورد التحقيق يعها  من النمتاذج عتن الق اعتا  التتي مليار دو ر 20دى الى خسار  أ
يتصتتف يا خيتتار وجتترى التستتاؤم عمتتا إذا كتتان هتتذا التحقيتتق،   ل2د  الاتتا الناتتب والستترقة

 92متن قتانون اصتوم المحاكمتا  الجزا يتة ويمقتهتى المتاد   97المتاد  وفقا  لمتا حددتتل 
                                                 

(1
 

  )
-ي،خالوقبان

 
 19ص – اسبق  كره مقالة -اإللالح القانوني  النمام القضائي
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 )
 2ص 1002حز ران  22العود-مجلة الحياة النيابية -اتفاق الطائف مسؤ لية مجلس النواب -بري، نبيه

(3
 

 )
 1002نيسان  30  19جر وة النهان تان    –الخر ج السوني م  لبنان: النتائج  التواعياي  -أبي نجم، طوني
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من القانون المذكور ت لع النياية العامة على الجرا م بوسيلة او اك ر من الوستا ل ومناتا 
كمتتا ان الواقعتتا  التتوارد  فتتي التحقيتتق المتتذكور تؤلتتف جتترا م الرشتتو  وا ختتتبك  ا خيتتار 

متن قتانون العقويتا   220نصوص عناتا فتي المتاد  واست مار الوظيفة وصرل النفوذ الم
عمومتتتا  وللمتتتدعي العتتتام التمييتتتزي خصوصتتتا  أن العتتتادي لقهتتتاا وهتتتل يحتتتق  ل ومتتتا يلياتتتا 

لمبحقتتة الجنتا  التتذين نابتتوا المتتام العتتام والحجتتز علتتى استتتنادا  إلتتى هتتذا ا خيتتار، يتحترا 
متتوالام أقبتام والتنفيتتذ علتتى امتتوالام المنقولتتة وغيتتر المنقولتتة واحتتالتام علتتى المحاكمتتة لمعتتا

مليتتار دو ر والتتتي قتتد  20قيمتتة الخستتار  الفادحتتة جتتدا  واليالغتتة ف تحصتتيب  لمتتام الشتتعب 
خاصتتة  يعتتد دختتوم تعتتادم قيمتتة التتدين العتتام جتتدير  ياهتمتتام جميتتع المعنيتتين متتن الشتتعب، 

 لفستتاد تتستتم يالمحاستتية والمستتاالة والشتتفافية ومكافحتتة ا، لبنتتان مرحلتتة جديتتد  متتن تاريختتل
 بواجتب تشتكيلهي تا  المجتمتع المتدني ودخاصتة جمعيتا  حقتوق ا نستان وهنا ته لع 

هي تتة بتتل قتتو  هتتاغ ة مامتاتتا حتتض الستتل ة علتتى العمتتل علتتى استتتعاد  المتتام المناتتوب 
   ل0دالى الخزينة
فتتتح ملفتتتا  الفستتتاد علتتى اوستتتع ن تتتاق يالتتتر يك ستتليم الحتتتص  التتب التتتر يك متتن جاتتتتل 

عتتا التتى ا ستتتعانة يمنظمتتة دوليتتة غيتتر حكوميتتة تتتتولى المامتتة ومحاستتية المتتتور ين  ود
عنتتتوان ي بيانتتتا  ووزَّع التتتر يك ستتتليم الحتتتص وتتتتأليف "هي تتتة لبنانيتتتة متتتن الحكمتتتاا للتحقيتتتق"  

تكتتتا ر التتتتدعوا  التتتى فتتتتتح ملفتتتتا  إن جتتتاا فيتتتتل: " ل9دملفتتتا  الماهتتتتي"فتتتتتح "المحاستتتية و 
متتتتن  ا خمستتتتة عشتتتتر عامتتتتا  ور تاتتتتأالماهتتتتي واجتتتتراا محاستتتتية شتتتتاملة عتتتتن اليبيتتتتا التتتتتي 

الممارسا  على يد ال يقة الحاكمتة، ومتن ورا اتا ال يقتة السياستية، منتذ وهتع  الحترب 
   0991القذر  اوزارها عام 

تتتتتب ،ألنتتتتتل إالم لوب يعيتتتتتار  متتتتتوجز  محاكمتتتتتة ال يقتتتتتة السياستتتتتية فتتتتتي لبنانفتتتتت ن لتتتتتم يحاس 
رتجتتى علتتى اي ي علتت  اليتتل حتتام التتيبد والعيتتاد، فتتب اصتتبو ي  رز المستتؤولون عتتن واقتتع 

 صعيد  
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 )

  1002أ ان  13جر وة النهان تان   -إخبان برسم الموعي العام الجو و -الحلبي، سمير
(1

 
 )

 جر وة النهان  تان   -بيان لون في جميع الصحف اللبنانية -المحاسبة  فتح ملفاي الماضي -الحا، سليم
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الستل ة قتد أنتاا الدستتور يعود السبب بتحميتل ال يقتة السياستية لاتذه المستؤولية، هتو أن 
يمجلتتتك التتتتوزراا  وقتتتد تعاقتتتب علتتتى الستتتتل ة حكومتتتا  لاتتتا رؤستتتتاؤها  ا جرا يتتتة تحديتتتدا  

ن، فالحكومتتا  يمتتتوا   ، ولتتو كتتان لاتتم شتتركااووزراؤهتتا  هتتؤ ا هتتم المستتؤولون دستتتوريا  
و أداا الحكتتتم ستتتواا يسياستتتاتاا وممارستتتاتاا مياشتتتر  أعتتتن  مستتتؤولة دستتتتوريا   استتتا  ستيقتتتى أ
 و استسبماا او عدم تصدياا  أغفالاا إ و أ يسكوتاا

و  مجلك النواب شريا كامتل للحكومتة فتي مستؤولياتاا  فاتي تنب تق منتل وتعتيش أيها  و 
لرهتوخ لعرقلتة يعفي الحكوما  من مسؤولياتاا، فاي غير مه ر  الى ايوجد أي مبرر 

او القبتتتوم يمشتتتاركة فتتتي حتتتام متتتن ا حتتتوام  ويقتتتام ان اجاتتتز  ا ستتتتخيارا  تتتتدخل  فتتتي 
شتتؤون   تعنياتتا، وهتتذا   ينفتتي مستتؤولية الحكومتتا  عتتن اجاتتز  ا ستتتخيارا  بتكويناتتتا 
وادا اا وممارساتاا  ويقام ان ا دار  حال  دون ا نجاز يفسادها وعقماا وتسيباا، ولكن 

 الحكوما  من مسؤوليتاا عن ا دار  واصبحاا  هذا   يحل 
جايا  حاسمة عن اس لة محدد  تتراود كتل متوا ن:  المحاسية الم لوية يجب ان تأتي بف

متتتتن المستتتتؤوم عتتتتن التتتتدين العتتتتام المتفتتتتاقم، ومتتتتن المستتتتؤوم عتتتتن الفستتتتاد وا فستتتتاد، ومتتتتن 
فكتتان ستتبيا  المستتؤوم عتتن استشتتراا المذهبيتتة وال ا فيتتة؟ ومتتن يتتاع نفستتل لجاتتا  خارجيتتة

 لكوارث في بلده؟ 
كيتتتف تتتتراكم التتتدين العتتتام التتتى حتتتدود اردعتتتين مليتتتار دو ر، فتتتأوقع ماليتتتة الدولتتتة فتتتي حلقتتتة 

يان الدين العام مرشح للتصاعد المستتمر  عجز مستحكم ودين متعاظم، علما   مفرغة بين
عتتام  ستتنة يعتتد ستتنة ياستتتمرار عجتتز الخزينتتة  التتدين العتتام كتتان يبلتتغ اقتتل متتن مليتتار دو ر

من دون ان تعترهتل  يعد خمسة عشر عاما     فكيف قفز الى حدود اردعين مليارا  0991
محتتاو   جديتتة لوقتتف التتتدهور؟ يقتتام ان هنتتاا متتن افتعتتل عقيتتا  عنتتد مح تتا  معينتتة، 

من و ولكن ماذا فعل  الحكوما  لتذليل تلا العقيا ، ولماذا سللم  يالازيمة واستمر ؟  
لمساالة والمحاسية والرقاية في ا دار ،   بل من المسؤوم المسؤوم عن تع يل هي ا  ا

عن ا وان ان تفتح هذه الملفتا  علتى اوستع ويرى الر يك سليم الحص أنل عن افسادها؟ 
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متن التذي ستيجري  محاستية شتاملة ودقيقتة وفاعلتة  ولكتن الستؤام ييقتىوأن تجتري ن اق  
 هذه المحاسية؟ 

انة يمنظمة دولية غير حكومية للقيام يالمامتة، ا ستعهرور  يرى الر يك سليم الحص، 
من تلا المنظما  المشاود لاا يالنزاهة والموهوعية والحصتانة، متن م تل منظمتة العفتو 

يختار اعهاا هتذه ، على أن لبنانية عليا من الحكماا للتحقيقهي ة وأن تؤازرها الدولية  
  الاي ة المجلك النيابي الجديد، ويمنحاا اوسع الصبحيا  

وأيها  في الكلمة التي ألقاها  الر يك سليم الحص في الندو  البرلمانية العردية عن اتفاق 
في مجتمعاتنا العرديتة  قام يأن الفساد اهحى مستشريا   ،ل0دا مم المتحد  لمكافحة الفساد

ن  على وجل م ير للقلق الشديد، بل هذا حكم كل مجتمعاتنتا العرديتة متن دون استت ناا، واا
دهى ما في هذا الواقع ا ليم ان الفستاد اهتحى جتزاا متن حياتنتا، او أمتفاوتة  و بدرجا  

ن يكتتون ستتمة أشتتيل يالمستتلما   منتاتتى الفستتاد أمتتن  قافتنتتا فأمستتى  كتتاد، بتتل غتتدا جتتزاا  
 قافتتة المجتمتتع، حيتتث بتنتتا نستتمع يمتتا يستتمى " قافتتة الفستتاد"، التتتي متتن مظاهرهتتا المألوفتتة 

موام الغير  أوتهارب المصالح والواس ة وسوا التصرل يالرشو  وا  راا غير المشروع 
وسمي  في لبنان المام السياسي، الذي جعل فتي حتا   ك يتر  للصتو  فتي ا نتخايتا  
النيابية  منا وللمقعد النيابي أو الحكومي  منا ، كما جعل في يعض الحا   للرأي والقلتم 

لا للتتتتراخيص وا جتتتازا  وشتتتتى وحتتتتى الخبتتتر  منتتتا  وجعتتتل للتتتو اا  والتتتذمم ستتتوقا ، وكتتتذ
 المعامب   

وتتقبتتل مجتمعاتنتتا هتتذه الممارستتا  والتجتتاوزا  كأناتتا شتتأن عتتادي او  بيعتتي، فتتب نستتمع 
أصواتا  تعترض علياا او تديناا  فأهحى الفساد أشيل بتنمف حيتا  فتي مجتمعاتنتا، وتترى 

ي المجتمتتتتع الهتتتالعين فيتتتتل يحتلتتتتون أعلتتتى المقامتتتتا  والمناصتتتتب والمراكتتتز، ومكتتتتانتام فتتتت
محفوظتتة   بتتل مميتتز   ومتتع أنتتل صتتدر فتتي لبنتتان قتتانون لب تتراا غيتتر المشتتروع وستتمي 

 قانون "من أين لا هذا؟" ولكنل لم ينل فرصتل من الت بيق  
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 )
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فتتي لبنتتان، الناختتب، اي المتتوا ن،   يحاستتب النا تتب التتذي يفتتترض ان يم لتتل فتتي النتتدو  
بام لستتتمعتام ينتتتددون بتقاعستتتام وعتتتدم النيابيتتتة، لتتتو تستتتأم المتتتوا نين فتتتي لبنتتتان عتتتن نتتتوا

فاعليتام وردما فسادهم، وعندما يحين موعد ا نتخايا  النيابية تترى النتاك يارعتون التى 
 اعاد  انتخاب معظم ا شخاص اياهم  

وأيهتتا  النا تتب   يحاستتب الحكومتتة  ففتتي جلستتا  المناقشتتة العامتتة للحكومتتة فتتي مجلتتك 
العيتتارا  حتتتى حتتدود الشتتتا م، وعنتتدما يحتتين اوان  النتتواب، ياتتاجم النتتواب الحكومتتة يأقتتذع

التصوي  علتى ال قتة فتي الحكومتة يحصتل احتد امترين: امتا تمتنح الحكومتة ال قتة يأك ريتة 
ما يهيع نصاب الجلسة فب ت رو ال قة    موصوفة واا

وكتتتتذلا فتتتت ن الحكومتتتتة   تحاستتتتب ا دار ، فلتتتتيك فتتتتي لبنتتتتان متتتتن   يشتتتتكو عقتتتتم ا دار  
متتع ذلتتا فالحكومتتة   تقتتوم يتتأي جاتتد للتصتتحيح او اصتتبو الوهتتع  وتستتيباا وفستتادها 

 د   ل  
فالدرك الذي نستخلصل واهح: اذا كان الموا ن   يحاستب فتالمجتمع   يحاستب، واذا 
كتتان المجتمتتع   يحاستتب فعب تتا تنشتتد المستتاالة والمحاستتية الفاعلتتة علتتى اي صتتعيد فتتي 

 مؤسسا  الدولةد   ل"  
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 :ثانيالقسم ال
 ريف لجرائم الخيانة العظمى واإلخالل بالواجباتامحاوالت وضع تع

 
وهتذه أمتام القهتاا العتدلي،  مقاهتا متن الر يك مجلتك التوزراا والتوزراا يحصتانة  يتمتع

تتنص فمتن الدستتور  70و 71 تينالمتاد متن الحصانة هي ذا  أصتل دستتوري، مستتمد 
يتتتام ر تتيك مجلتتك التتوزراا والتتوزراا ب رتكتتابام  علتتى أن " لمجلتتك النتتواب أن 71المتتاد  

الخيانتتتتة العظمتتتتى، أو بتتتت خبلام يالواجيتتتتا  المترتيتتتتة علتتتتيام، و  يجتتتتوز أن يصتتتتدر قتتتترار 
  اإتاام إ  يغالبية ال ل ين من مجموع أعهاا المجلك " 

 المجلتك أمتام المتتام والتوزير التوزراا مجلتك ر يك يحاكمأن فتنص على  70وأما الماد 
  األعلى

ر يك مجلتك التوزراا والتوزراا   القها ية لتحصانة ال، ف ن تينلمادا هاتينياإستناد إلى 
اتذه الحصتانة ي فتترض بتشمل إ  الخيانة العظمى واإخبم يالواجيتا  المترتيتة علتيام، و 

أن تياشتر التدعوى العامتة يحقاتم إرتكتابام الخيانتة العظمتى متن تمنع النيايتة العامتة، أن 
  يالواجيا  المترتية عليام خبلامأو إ

ناا نص صريح في أأما يالنسية للجرا م العادية التي يمكن أن يرتكباا الوزير، فلم يرد يش
متن الدستتور  01الدستور، كما هتو الحتام يالنستية لتر يك الجماوريتة حيتث نصت  المتاد 

 صتتتراحة، علتتتى أن ر تتتيك الجماوريتتتة يحتتتاكم عتتتن الجتتترا م العاديتتتة أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى
ر تتيك لمحاكمتتة الرؤستتاا والتتوزراا، لتتذلا ويغيتتاب التتنص فتت ن المرجتتع الصتتالح لمحاكمتتة 

التتتوزراا عتتتن الجتتترا م العاديتتتة يكتتتون متتتن اختصتتتاص المحتتتاكم الجزا يتتتة العاديتتتة، التتتوزراا و 
  ل0داألصيل في القهايا الجزا ية ة ا ختصاصصاحي
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متا  49و 00مادتيل  ولما صدر قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى، قنَّن في
 من الدستور  71سبق وورد في الماد  

  رتكتابام والتوزراا الحكومتة رؤستاا يتتام ان النيابي للمجلكعلى أن  00 الماد فنصَّ  
  عليام المترتية يالموجيا   خبلام او العظمى الخيانة

تتت    بموا ختتت العظمتتتى والخيانتتتة الدستتتتور ختتترق  ياستتتت ناا ، علتتتى أنتتتل49 المتتتاد كمتتتا نصَّ
 يالقتانون  مقيتدا ا علتى المجلتك يكتون  والتوزير الحكومتة  ر تيك علتى المترتية يالموجيا 

 الوصتتف تعتتديل لتتل ويحتتق فرهتتاا، الممكتتن العقويتتا  وفتتي والجتتنح الجنايتتا  وصتتف فتتي
  ا تاام قرار في الوارد القانوني

 
خيانتتتة متتتن ختتتبم القتتتراا  األولتتتى لاتتتذه المتتتواد نبحتتتظ، أناتتتا خلتتت  متتتن تعريتتتف  لمعنتتتى ال

العظمتتتى، أو اإختتتبم يالواجيتتتا  المترتيتتتة علتتتى ر تتتيك الحكومتتتة والتتتوزراا  وهنتتتا كمنتتت  
محاكما  حاوم واهعو مشاريع إقرار أو تعديل قانون أصوم الاإشكالية األساك، التي 

  أمام المجلك األعلى، أن يهعوا الحلوم العملية لاا
 

فتتتتا  لجتتتترا م الخيانتتتتة يعر ، وهتتتتع ت0991جتتتتوزل شتتتتاووم لعتتتتام ل ل0دمشتتتتروع األومالفتتتتي 
متتن قتتانون  49العظمتتى وختترق الدستتتور واإختتبم يالواجيتتا ، وذلتتا عبتتر تعديلتتل للمتتاد  

 أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى، والتي أصيح  يعد التعديل يالصيغة اآلتية: 
إن المجلتتك ا علتتى مقيتتد يالقتتانون فتتي وصتتف الجنايتتا  والجتتنح وفتتي العقويتتا  الممكتتن 

 ق لل تعديل الوصف القانوني الوارد في قرار ا تاام فرهاا ويح
يعتبتتتر خيانتتتة عظمتتتى كتتتل عمتتتل متتتن األعمتتتام المنصتتتوص علياتتتا فتتتي اليتتتاب األوم متتتن 
الكتتتاب ال تتاني متتن قتتانون العقويتتا   وفتتي هتتذه الحالتتة تنتتزم يالفاعتتل العقويتتة المنصتتوص 

 علياا في القانون المذكور ياإهافة إلى العزم 
 كل عمل جسيم يتجاوز فيل حدود الدستور  يعني بخرق الدستور
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علياا فتي الفصتل ال تاني متن اليتاب المنصوص عند خرق الدستور تنزم يالفاعل العقوية 
 األوم من الكتاب ال اني من قانون العقويا  ياإهافة الى العزم 

متن الدستتور، كتل عمتل يرتكيتل  71حكتام المتاد  أل يعتبر اختب   بواجيتا  الوظيفتة، وفقتا  
وم متتن اليتتاب ال التتث متتن  تتيك الحكومتتة او التتوزير ويقتتع تحتت   ا لتتة احكتتام الفصتتل األر 

 20الكتتتاب ال تتاني متتن قتتانون العقويتتا  او تحتت   ا لتتة احكتتام المرستتوم ا شتتتراعي رقتتم 
 المتعلق يا  راا غير المشروع  00/9/0922تاريخ 

 
نما وهع ، فلم يت رق إلى تعريف  لاذجوزل شاوومأما في المشروع ال اني ل ه الجرا م، واا

معيارا  لتحديد ا ختصاص، فاعتبر أن كل جرم يقع تحت   ا لتة أحكتام قتانون العقويتا  
هتتتتو متتتتن اختصتتتتاص القهتتتتاا العتتتتدلي، وحصتتتتر اختصتتتتاص المجلتتتتك األعلتتتتى يالخيانتتتتة 

   متتن المشتتروع علتتى أنتتل: 00لمتتاد  ا  حيتتث جتتاا فتتي ل0دالعظمتتى واإختتبم يالواجيتتا 
وريتتة لعلتتتي ختترق الدستتتور والخيانتتة العظمتتى او يستتبب الجتترا م يمكتتن اتاتتام ر تتيك الجما

 العادية ا  من قبل المجلك النيابي 
ولمجلتتتتتك النتتتتتواب أن يتتتتتتام رؤستتتتتاا الحكومتتتتتة والتتتتتوزراا  رتكتتتتتابام الخيانتتتتتة العظمتتتتتى او 

  خبلام يالموجيا  المترتية عليام 
علتتتى ر تتتيك مجلتتتتك  وياستتتت ناا جريمتتتة الخيانتتتة العظمتتتتى واإختتتبم يالواجيتتتا  المترتيتتتتة

الوزراا والوزراا، تكون صبحية المبحقة والتحقيق والمحاكمة للمراجع والمحاكم الجزا ية 
 المختصة وذلا فيما يتعلق يالجرا م المعاقب علياا في قانون العقويا " 

 
 ، نجد التعريفا  اآلتية: ل9دوفي المشروع األوم لتت أنور الخ يب

عظمتتتتى كتتتل عمتتتتل متتتن األعمتتتتام المنصتتتوص علياتتتتا فتتتتي :" يعنتتتتى يالخيانتتتة ال00المتتتاد  
 الفصلين األوم وال اني من الكتاب ال اني من قانون العقويا  
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:" يعنتتى بختترق الدستتتور كتتل عمتتل يتجتتاوز فيتتل أحتتد أعهتتاا الستتل ة التنفيذيتتة 09المتتاد  
 حدود الدستور 

م الوظيفتة :" يعني اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزير كل عمتل متن أعمتا02الماد  
يتجتتتاوز فيتتتل التتتوزير حتتتدود القتتتوانين المرعيتتتة اإجتتتراا أو يتنتتتافى متتتع شتتترل رستتتالة الحكتتتم 

 وقداستاا 
 

تعريفا  لجرا م خرق الدستور وهع في ماد  وحيد  ، ل0دفي المشروع ال اني ألنور الخ يب
 يأنتل: ي عنتى يالخيانتة العظمتى 91المتاد  والخيانة العظمتى واإختبم يالواجيتا ، فنصت  

 وخرق الدستور:
يمصتالح التو ن  يلحتق هتررا   سياستيا   كل خرق خ ير لواجيا  الوظيفة يؤلف ذنيا   -او   

 وتقتصر العقوية في هذه الحالة على العزم 
كل عمل من ا عمتام المنصتوص علياتا فتي اليتاب ا وم متن الكتتاب ال تاني متن  - انيا  

 القانون المذكور يا هافة الى العزم قانون العقويا  وتنزم يالفاعل العقوية المعينة في 
ويعنتى يتا خبم الخ يتتر بواجيتا  الوظيفتتة كتل عمتل يرتكيتتل التوزير يقتتع تحت   ا لتتة  -

احكتتام الفصتتل ا وم متتن اليتتاب ال التتث متتن الكتتتاب ال تتاني متتن قتتانون العقويتتا  او تحتت  
ا  راا المتعلتق يت 0922شتياا  00المتؤرخ فتي  20 ا لة احكام المرسوم ا شتراعي رقم 

 غير المشروع 
 

وم المحاكمتا  امتام المجلتك ا علتى أصت لتعتديل قتانون  النا ب نزيل منصوروفي اقتراو 
ف نتتل  لتتم يعتترل ل هتتذه الجتترا م، ولكنتتل وهتتع معيتتارا  لتحديتتد  ،ل9دلمحاكمتتة الرؤستتاا والتتوزراا

متا  متن المشتروع 00المتاد  المرجع الذي يبحق أمامل ر يك الوزراا والوزراا  فجاا في 
 يلي:
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يحاكم امام المجلك ا على رؤساا الوزراا والتوزراا عنتد ارتكتابام الخيانتة العظمتى  -0 
او اخبلاتتتتم يالواجيتتتتا  المترتيتتتتة علتتتتيام، المتصتتتتلة مياشتتتتر  يممارستتتتة مامتتتتاتام الوزاريتتتتة 

 القانونية سواا اتسم  يال ايع الجزا ي او    
 م العاديتة التتي يرتكباتا رؤستاا التوزراا تيقى المحاكم الجزا ية العدلية مختصة يتالجرا -9

والوزراا في حياتام الخاصة او في معترض ممارستتام مامتاتام الوزاريتة او المتأتيتة عتن 
 تحويلام للسل ة ب حبم مصلحتام الخاصة محل المصلحة العامة  

 
ييقتتى أن هتتذه التعريفتتا ، هتتي تعريفتتا  فقايتتة غيتتر ملزمتتة  المتتا أن المشتتترع لتتم يتبناهتتا 

كيتف الفصتل األوم متن هتذا الكتتاب، نون  صريح، أمتا يالنستية لبجتاتاد فقتد رأينتا فتي يقا
ماا ا جتاتتاد لإلختتبم يالواجيتتا ، وكيتتف كتتان موقتتف الفقتتل متتن تعتدد   المعتتاني التتتي قتتدَّ

هتتذه اإجتاتتادا  المتعتتدد ، وفتتي القستتم البحتتق متتن هتتذا الكتتتاب، ستتنيحث فتتي محتتاو   
 من الدستور  71و 01ين مجلك النواب التفسيرية للمادت

سنتوقف عند الجرا م التي يبحق باا ر يك الوزراا والوزراا،  وهي ففي هذا القسم، أما و 
اإختتبم يالواجيتتا  الوظيفيتتة المنصتتوص جتترا م يتتا  دالفقتتر  األولتتىل،  تتم اإختتبم يالواج

، وأخيترا  خترق دالفقتر  ال انيتةل، فالخيانتة العظمتى دالفقتر  ال ال تةل عناا في قانون العقويا 
 الدستور دالفقر  الرايعةل 

 
 

 الفقرة األولى:
 في معنى إخالل الوزير بالواجبات

متن  71و 00تحديد معنى إختبم التوزير يالواجيتا ، المنصتوص عناتا فتي المتادتين إن 
الدستور، ليك لل فقف فا د  نظرية، بل علتى العكتك متن ذلتا، تترتتب علتى هتذا المعنتى 

يمحاكمتتتة التتتوزراا، هتتتل هتتتو القهتتتاا العتتتادي أم هتتتو المجلتتتك المرجتتتع المختتتتص معرفتتتة 
القهتتتاا العتتتدلي   وقتتتد تعتتتدد  التعريفتتتا  لمعنتتتى اإختتتبم يالواجيتتتا  الوزاريتتتة، فاألعلتتتى
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من أجل معرفة الحا   التي يكتون لإلخبم يالواجيا   حاوم الوصوم إلى وهع معنى
لذي لل دور كبير في تحريا فياا مختصا  يمبحقة الوزراا  وكذلا ف ن المجلك النيابي ا

لتعريتتتف اإختتتبم يالواجيتتتا  الوظيفيتتتة،  هؤ أعهتتتا تصتتتدىا تاتتتام أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى 
ولتتتم يغتتتب الفقتتتل عتتتن هتتتذا  وتاليتتتا  تحديتتتد المرجعيتتتة المختصتتتة ياتاتتتام ومحاكمتتتة التتتوزراا 

الميتتدان الخصتتب والمفتتتوو لكتتل ا حتمتتا  ، فأيَّتتد فريتتقإ القهتتاا العتتدلي واعتبتتره مختصتتا  
يمحاكمتتتة التتتوزراا، بينمتتتا انحتتتاز فريتتتق عختتتر إلتتتى المجلتتتك األعلتتتى وقتتتام يأنتتتل   يمكتتتن 
محاكمتتتتة التتتتوزير إ  أمتتتتام المجلتتتتك األعلتتتتى لمحاكمتتتتة الرؤستتتتاا والتتتتوزراا  ولعتتتتل النق تتتتة 
األساستتية فتتي الختتبل كانتت  تفستتير معنتتى اإختتبم يالواجيتتا  الوظيفيتتة، ومتتتى يكتتون 

هتع فعلتل تيعتا  لتذلا   ختصتاص المجلتك األعلتى، الوزير مخب  بواجياتتل الوظيفيتة ويخ
  ومتى يكون فعلل جرما  عاديا  يكون اختصاص النظر فيل للقهاا العادي؟

هي ي بيعتاا مسؤولية فردية يتحملاا كل  ن مسؤولية الوزير الجزا يةمن المتعارل عليل أ
ياا القانون، وزير  يمفرده عن األعمام التي يقوم باا والتي لاا صفة جرمية يعاقب عل

وهذه الجرا م هي على نوعين: الجرا م العادية التي   عبقة لاا من قريب  أو يعيد 
يماامل الوزارية والتي يرتكباا الوزير في حياتل الخاصة كموا ن  عادي، كأن يتسبب 
يمو  شخص  عن غير قصد أ ناا رحلة صيد، أو بتورا في عملية تاريب أسلحة أو 

وصية ليستفيد من أرث أحد أقردا ل  أو يع ي شيكا  يب مؤونة مخدرا ، أو يزول ر 
لتسديد دين  شخصي    والنوع ال اني، هو جرا م الوظيفة وتتناوم الخيانة العظمى 

 واإخبم يالواجيا  المترتية عليل كوزير  
فالنوع األوم من الجرا م، أي الجرا م العادية، يبحق الوزير ويحاكم علياا أمام القهاا 
الجزا ي العادي، عمب  يمبدأ المساوا  بين الموا نين أمام القانون، فاذه المسألة   
خبل علياا ومسلَّمإ باا فقاا  واجتاادا    وأما النوع ال اني من الجرا م التي يمكن أن 
تنسب إلى الوزير، هي جرا م الوظيفة وتشمل الخيانة العظمى واإخبم يالواجيا  
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، وهنا يبرز الخبل على المرجع الصالح ير يحكم وظيفتل الوزاريةالمترتية على الوز 
  ل0ديمحاكمتل عن هذا النوع من الجرا م

فتتتي  وستتتنحاوم أن نتوقتتتف عنتتتد موقتتتف القهتتتاا العتتتدلي متتتن معنتتتى اإختتتبم يالواجيتتتا 
القهتتتايا التتتتي عرهتتت  عليتتتل،  تتتم نعتتترض آلراا يعتتتض النتتتواب والفقاتتتاا، ونختتتتم يموقتتتف 

 معنى إخبم الوزير بواجياتل  مجلك شورى الدولة من
 

 اإلخالل بالواجبات الوزارية لعبارةالعدلي  القضاء أواًل: تفسير
 :في قضية الوزير علي العبدهللا-1
قاهي التحقيق األوم، هذه القهية ياعتيار أن القهاا العادي هو المختص  بدأ 

قراره اإعدادي  يمحاكمة الوزير علي العبدهللا عن األفعام المنسوية إليل، وجاا في
ان الحماية التي وفرها المشترع للوزير من خبم نص :" ل9د00/9/9112الصادر بتاريخ

من الدستور انما وفرها لل من أجل القيام يماامل الوزارية والحكومية من أجل  71الماد  
الخير العام ومن أجل األداا السياسي السليم  ومن ال بيعي ان يفقد الوزير هذه الحماية 
إذا استعمل موقعل الحكومي وصفتل كوزير خبفا  للمصلحة العامة وابتغاا للمصلحة 
الشخصية الصرفة كأن يقدم الوزير في مناسية صفتل هذه او في معرهاا على الس و 
على المام العام بد   من الحفاظ عليل او يلجأ الى التزوير ودك الكتايا  فم ل هذه 

جرا م عادية وتكون الصبحية للقهاا العدلي ولو كان  األعمام، في حام  بوتاا، تعتبر
هي ألن هذه الواجيا  الواجبات الوزارية ت إخب   بعندها   تكون و     فاعلاا وزيرا ، 

هدفاا تنفيذ سياسة الحكومة العامة، والدستور حمى  واجبات سياسية بالدرجة األولى
ختل ة في المجلك األعلى، ولماذا واا  لماذا التركيية الم الوزير في عملل السياسي 

اإجرااا  الخاصة يا دعاا والمبحقة لو لم يكن هذا المجلك قد وجد لمحاكمة الوزير 
عن اإخبم بواجياتل السياسية التي من أجلاا كان في الحكم وليك في عملل اإداري 
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ميادئ  ، ولو كان العكك صحيحا   ختل أحد أهماو الشخصي ولو اتاهما بوصفل وزيرا  
  "نظامنا القانوني الجزا ي وهو مبدأ مساوا  الجميع أمام الدعوى العامة

ان ا فعام المرتكية من  :" التي رأ  الاي ة ا تاامية وفي ذا  ا تجاه كان موقف 
من الدستور  71الوزير التي تشكل ا خبم يالواجيا  المترتية عليل والمعنية في الماد  

تستمد مام المجلك ا على أقبل المجلك النيابي، وللمحاكمة جرااا  المبحقة من إ
، وجوهر ماامل الوزارية هي مقرر  في مفهومها من الطبيعة السياسية لعمل الوزير

من هذا المن لق يفام يا فعام المؤلفة للواجيا  المترتية و  القوانين والقواعد المرعية 
جيا  الداخلة همن صبحيتل من الدستور، الوا 71على الوزير، موهوع الماد  

دالمتصلة يصور  مياشر ل يممارسة ماامل القانونية الوزارية، فب يدخل في هذا المفاوم، 
وتيقى خاهعة لصبحية القهاا الجزا ي العادي دون مجلك النواب، ياعتيارها جرا م 

فعام الجرمية المرتكية من الوزير في دمعرضل ممارستل لماامل او تلا عادية، األ
كما ال يدخل في هذا المفهوم ايضا االفعال المرتكبة المرتكية منل في حياتل الخاصة، 

للسلطة عن طريق احالل  من  ذات الصفة الجرمية الفاضحة التي تؤلف تحويالً 
المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يمنع بسبب طابعها هذا دون امكانية 

  ل0دبعمل الوزير ومهام وصفها باالفعال المتصلة بصورة مباشرة 
، تحديدا  دقيقا  لي عبدهللاوتهمن  م العة النياية العامة التمييزية حوم قهية الوزير ع

  عتيار الفعل الجرمي ناش ا  :"   يكفي ل9دلمفاوم اإخبم يالواجيا ، وقد ورد فياا أنل 
ممارستاا  و في معرضأيالوظيفة  ناا قيامل أن يكون الموظف ارتكيل أعن الوظيفة، 

و بعبارة أ، و بسبب القيام بهاأن يكون الفعل قد ارتكب بسبب الوظيفة أ نما ينيغياا و 
 . عمالها تفرض مثل هذا الفعلأو ظروف القيام بأن تكون طبيعة الوظيفة أخرى أ
ثناء ممارسة الوظيفة او أدارية لو حصل عن الوظيفة اإل الجرم ال يكون ناشئاً ف

و لسوء نية الموظف الصادر أفصل  عنها بالنظر لجسامت   ذا كان ممكناً إبمناسبتها 
شخصية يمكن فصلاا عن الوظيفة  رتكاباا من الموظف عن  عتبر اخ اا  وت  عن 
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ي يقصد إحداث الهرر للغير او لتحقيق مصلحة شخصية تكون على درجة أسوا نية 
 ر   ن يسيا استعمام سل اتل يصور  فاهحة وخ يأ وأمن الجسامة المتناهية 
و عمل يقوم يل المسؤوم في أهم األركان ألي تصرل أ ن من أومن المتعارل عليل 

هذا المسؤوم لدى اتخاذ قراراتل لقاعد  يخهع يحيث  ،ن تكون لل غاية مشروعةأالدولة 
عامة هي أ  يادل من وراا عملل إ  لتحقيق مصلحة عامة، ف ذا ما خرج على هذا 

فراد ا دار  او أمن  شخصي، ف نل يفقد صفتل كفرد   لى تحقيق نفع  إو سعى أالمبدأ 
المسؤوم في الدولة ماما عل  رتبتل ويصيح كأي موا ن عادي مسؤوم عن تصرفاتل 

     مام المحاكم العادية يحام ارتكايل اي جرم يعاقب عليل القانون أعمالل ويحاك م أ و 
ا في حام اخبلام لمجلك النيابي حق اتاام الوزرالمن الدستور  71وتع ي الماد  

 بواجياتام  
من الدستور:  00وواجياتام، هي يشكل عام، ما تنص عليل الفقر  ال انية من الماد  

يتولى الوزراا ادار  مصالح الدولة ويناا بام ت بيق ا نظمة والقوانين كل يما يتعلق 
ن يفسر على يل  واخبم الوزير بواجياتل يفترض ا دارتل ويما خصَّ إلى إمور العا د  ياأل

حصري، كامتناع الوزير عن قيامل بواجياتل الوزارية، امتناعل  هوا هذه الماد  يشكل  
نظمة والقرارا  البزمة، الذم عن ا خذ يالمصلحة العليا للدولة، عدم قيامل ب صدار األ

والقدو في التصاريح المتعلقة يعملل الوزاري ويسياسة الحكومة وكل ما يرى المجلك 
 ساسل  أنل جرم تجب المبحقة على ألمجلك النيابي ا على وا

ولما ع ره  القهية على محكمة التمييز الجزا ية، أيدَّ  التفسير الذي قدمتل الاي ة 
ن من البدياي ا تاامية لمعنى ا خبم يالواجيا ، ومما جاا في حي يا  القرار:" إ

اا يتام من قبل مجلك النواب ذا اخل بإالقوم ان الواجيا  المترتية على الوزير والتي 
ستمد مفهومها من الطبيعة السياسية تمام المجلك ا على هي تلا التي أويحاكم 

والدستورية لعمل الوزير وجوهر مهام  الوزارية كما هي مقررة في القوانين المرعية 
وهي الداخلة ضمن صالحيت  كوزير والمتصلة مباشرة بممارسة مهام  القانونية 

   وال يدخل ضمنها االعمال التي تشكل جرائم عاديةالوزارية، 
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من هنا يقتهي التفريق بين نوعين من ا فعام التي يمكن ان تنسب للوزير: نوع يتعلق و 
ي ا عمام التي تت لباا ممارستل لاذه الواجيا ، ونوع عخر أياخبلل بواجياتل الدستورية 

ا م فاهحة فياا استغبم السل ة يختلف عناا تماما  عندما يرتكب الوزير ما يشكل جر 
كن موتحويلاا عن  ريق احبم مصلحتل الخاصة محل المصلحة العامة وهي مما   ي

ن ا خبم من الدستور أل 71على ا  بق رد اا بواجياتل المحكي عناا في الماد  
يخرج عن ن اق الجرا م العادية م ل التزوير  71بواجياتل الوارد ذكرها في الماد  

   ل0د ختبك واست مار الوظيفةوا 
   

ويعد وصوم قهية الوزير علي العبدهللا إلى قهاا الحكم، كان   بد لمحكمة التمييز 
الجزا ية كقهاا حكم أن تيحث أيها  في معنى إخبم الوزير يالواجيا ، ومما جاا في 

وزير"، وفق يقتهي تحديد المقصود "يالواجيا  المترتية على ال:" حي يا  هذا الحكم أنل
نل أمن الدستور التي تنص على  00، من خبم الفقر  ال انية من الماد  71الماد  

يتولى الوزراا إدار  مصالح الدولة ويناا بام ت بيق األنظمة والقوانين كل يما يتعلق 
ياألمور العا د  إلى إدارتل ويما خص يل، من خبم القوانين والقواعد واألنظمة المرعية 

ويالتالي من خبم جوهر ماامل الوزارية وال بيعة السياسية لعملل، وجوهر  اإجراا،
ماام مجلك النواب و بيعة عملل وتحملل الوزير إفراديا  تيعة أفعالل الشخصية تجاهل، 
والعللة المنب قة من هذه األسك والتي حمل  على وهع نص خاص واست نا ي يخهع 

 ية ياإهافة إلى رقابتل السياسية المنصوص يموجيل الوزير لرقاية هذا المجلك القها
وحيث ان ما تقدم يحمل على القوم  السابق ذكرها  00عناا في الفقر  ال ال ة من الماد  

هي تلك الداخلة ضمن  71بأن الواجبات المترتبة على الوزير والمقصودة في المادة 
زارية، دون تلك التي صالحيات  والمتعلقة بصورة مباشرة بممارسة مهام  القانونية الو 

يقوم بها في معرض ممارست  لمهام ، أو تلك المرتكبة من  في حيات  الخاصة، أو 
تلك التي تتسم بالصفة الجرمية الفاضحة التي تشكل تحوياًل للسلطة عن طريق 
احالل المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يحول بسبب طابعها هذا، دون 
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خبم الوزير و   المتصلة مباشرة بعمل الوزير ومهام  إمكانية وصفها باألفعال اا
د يامتناعل عن القيام باا أو يقيامل باا يشكل مخالف  يالواجيا  المترتية عليل يتجسل

  ل0د لفصوم والقوانين واألنظمة التي ترعاها
 
 برصوميانفي قضية الوزير  -2

ميان "    أن ما يعزز إعتبر قاهي التحقيق األوم سعيد ميرزا في قهية الوزير يارسو 
تياا الوزير، وتوجب إتاامل من قبل  ل ي أعهاا مجلك أالتفريق بين األفعام التي ي

النواب، والتي تتصف يالخيانة العظمى، أو ياإخبم يالواجيا  المترتية عليل، ودين 
مسؤولية حقوقية عادية ، وليس  دستورية،  اتترتب عليافعام الجرمية العادية التي األ
من الدستور الذي أشار إلى صدور قانون  حق  71ما جاا في عخر نص الماد   هو

من  71ؤولية الوزير الحقوقية  ولو شاا المشرع أن تكون الماد  سيحدد شروا م
الدستور شاملة كل األفعام التي يرتكباا الوزير، سواا تلا التي ترتب عليل مسؤولية 

من الدستور  01إنتاجل في نص الماد  حقوقية أو جزا ية عادية، لكان إنتاج ما 
  ل9دالمتعلقة يمسؤولية ر يك الجماورية

وعندما وصل  قهية الوزير برصوميان إلى قهاا الحكم، ردَّ  محكمة الجنايا   
الذي جاا  ل2د00/09/9119الدعوى لعدم الصبحية، وذلا يحكماا الصادر بتاريخ

هم ال يكون مسؤواًل عن خطأ شخصي من الدستور فإن المت 71أن  وفقًا للمادةفيل:" 
إال إذا اتصف إخالل  بالموجبات المترتبة علي  بالصفة الشخصية المحضة التي ال 
عالقة لها بممارسة سلطت  كوزير. وحيث أن خطأ الوظيفة ينجم إما عن أعمال 
قانونية أو تصرفات مادية وذلك في أثناء القيام بعمٍل إيجابٍي أو سلبي سواًء في ذلك 

أما الخطأ  ان مقصودًا أم غير مقصود، أو عن سوء تنظيم المرفق العام في ذات .أك
الشخصي فهو ذاك الذي يمكن فصل  ماديًا أو فكريًا عن الوظيفة أو الذي يرمي إلى 
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تأمين مصلحة شخصية صرفة. ويشترط في  أن يخرج مرتكب  عن هدف خدمة 
ي تحقيق مصلحت  ونزوات  ومآرب  المصلحة العامة ويكون مدفوعًا بالرغبة األكيدة ف

 الشخصية على حساب الصالح العام.
 
 في قضية الوزير فؤاد السنيورة-3

في هذه القهية ت رَّق قاهي التحقيق األوم في بيرو ، إلى معنى اإخبم يالواجيا  
:" أنل يموجب ل0دومما جاا في هذا القرار 92/9/9111يموجب قراره الصادر بتاريخ 

الدستور ف ن كل وزير يتحمل إفراديا  تيعة أفعالل الشخصية فعند ارتكايل من  00الماد 
الخيانة العظمى أو عند إخبلل يالواجيا  المترتية عليل فاو يحاكم أمام المجلك األعلى 
بالنظر إلى الطابع السياسي لهذه األفعال. أما عندما يرتكب الوزير فعاًل يقع تحت 

ر عن  بمناسبة قيام  بنشاط  كوزير أو بسبب ذلك، طائلة قانون العقوبات سواًء صد
فإن صالحية محاكمت  تعود عندئٍذ للمحاكم العادية باعتبارها صاحبة الوالية القضائية 

 من الدستور  91يمقتهى الماد العامة 
رأ  أنل يقتهي وهع معيار  ل9دولما وصل النزاع إلى الاي ة العامة لمحكمة التمييز

يالموجيا   الذي يفرق بين أفعام يرتكباا الوزير ومؤلفة إخبم  موهوعي يحدد الفاصل 
 المترتية عليل، وأفعام يرتكباا مؤلفة لجرا م عادية 

المترتية  اإلخالل بالواجباتوقه  المحكمة يأن األفعام المرتكية من الوزير التي تشكل 
ن قبل المجلك من الدستور والخاهعة إجرااا  المبحقة م 71عليل والمعنية في الماد 

مفهومها من الطبيعة السياسية لعمل النيابي وللمحاكمة أمام المجلك األعلى تستمد 
 كما هي مقرر  في القوانين والقواعد المرعية   الوزير وجوهر مهمات  الوزارية

من هذا المن لق يفام ياألفعام المؤلفة للواجيا  المترتية على الوزير موهوع و 
الواجيا  الداخلة همن صبحيتل والمتصلة مياشر   يممارسة من الدستور،  71الماد 

                                                 
(1

 
 )

 .18/1/1000جر وة الو ان تان   13/1/1000قاضي التحقيق األ ل تان    قران 
(1

 
 )

 جر دددوة النهدددان تدددان  -قضدددية الدددوز ر السدددنيونة  19/10/1000تدددان   9/1000قدددران نقدددم -محكمدددة التمييدددز

11/10/1000
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، فال يدخل في هذا المفهوم، وتبقى خاضعة لصالحية القضاء ماماتل القانونية الوزارية
الجزائي العادي دون مجلس النواب باعتبارها جرائم عادية، األفعال الجرمية المرتكبة 

تكبة من  في حيات  الخاصة كما من الوزير في معرض ممارست  مهمات  أو تلك المر 
ال تدخل في هذا المفهوم أيضًا األفعال المرتكبة من  ذات الصفة الجرمية الفاضحة 
التي تؤلف تحوياًل للسلطة عن طريق إحالل المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة 
 مما يمنع بسبب طابعها هذا دون إمكان وصفها باألفعال المتصلة مباشرًة بعمل الوزير

 ومهمات .
 

 اإلخالل بالواجبات الوزارية لعبارةالقضاء  اإلداري  تفسيرثانيًا: 
من تفستير معنتى اإختبم يالواجيتا  للقهاا العدلي  جتاادي ايعد أن عرهنا الموقف 

ولمتتا كانتت  هتتذه ا جتاتتادا  قتتد اعتمتتد  متتن الدستتتور،  71المنصتتوص عنتتل فتتي المتتاد  
متصتل يالوظيفتة الوزاريتة، لكتي تبنتي اختصاصتاا على نظرية العمتل المنفصتل والعمتل ال

علتتى أستتاك متتتا إذا كتتان العمتتتل المرتكتتب منفصتتتل عتتن الوظيفتتتة الوزاريتتة  ولمتتتا لتتم يكتتتن 
القهتتاا العتتدلي قتتد وهتتع أسستتا  كاملتتة لمفاتتوم العمتتل المتصتتل والعمتتل المنفصتتل، وكتتان 

ل والعمتل القهاا اإداري سيقل بذلا ووهع نظرية متكاملة الحلقا  حوم العمل المتصت
تر ل،  تمَّ 0المنفصل، ف ننا نعرض لاذه النظريةد مجلتك شتورى الدولتة عيتار  نقترأ كيتف فسَّ

 ،ل9دفي قهية المدير العام السابق لوزار  الزراعة عادم الشويري الوزارية  الواجيا 
 
  ل0دظرية  العمل المنفصل والعمل المتصل في القانون اإلداري ن-1

م من سواا  في لبنان  صفحا  هذا الكتاب، إلى أن القهاا العدلي يعد أن بيَّنا فيما تقدَّ
بنى اختصاصل على أساك نظرية العمل المنفصل عن الوظيفة الوزارية، أو في فرنسا، 

وتيعا  لاذه النظرية، ف ن القهاا العدلي يختص  يمحاكمة الوزير  الما أن الفعل الذي 
 يتام يارتكايل غير متصل  بوظيفتل الوزارية  

                                                 
(1

 
)

 -الكتاب الثاني -القانون اإلداني العام -فرحاي فوزيالنبذة مأخو ة بغالبية حيثياتها  مراجعها م  كتاب:  هذه  

 331 لغا ة ص  191ص 1008مناوناي ز   الحقوقية 
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سبب انتماا مفاوم العمل المتصل أو المنفصل عن الوظيفة الوزارية، إلى ن اق وي
القانون اإداري، ف نل يكون من المناسب التعرل على النظرية التي أرساها ا جتااد 

عند يح ل في والفقل اإداريين لمعنى العمل المتصل أو المنفصل عن الوظيفة اإدارية، 
 أ، ومتى تكون اإدار  مسؤولة عن فعل الموظف، مسؤولية الموظف على أساك الخ

 ومتى يتحمَّل هذا الموظف لاذه المسؤولية 
كما هي في القانون المدني على  ب ة اإدارية المبنية على الخ أ لية و تتأسك المسؤ 

وي لق على هذه  ية بين الخ أ والهرر، السببعناصر، الخ أ والهرر والراي ة 
يكون  لكي، واستنادا  لاذه النظرية، ف نل نظرية السبب المنتجالراي ة السببية تسمية " 

  يكفي أن يكون أكيدا  بل ينيغي أيها  أن ينجم مياشر  عن  للتعويضالهرر قايب  
هرور  وجود راي ة سببية مياشر  وقا مة بين  يعني وهذا  ،ل0داإدار إلى  منسوب   فعل  

 ار   اإد إلىالهرر والفعل المتسبب يل والمنسوب 
الهرر واهحة  سببيةو  ت ير هذه المسألة أية صعوية تذكر خصوصا  عندما تكون 

أ ناا خهوعام لعملية جراحية  السيداأصابام فيروك األشخاص الذين  كحالةوجلية، 
 يالمقابل،و   ل9ديل المراكز العامة لتخزين الدم زودتامنوعية الدم الفاسد الذي  يسبب

 الحاصلا عندما تكون الصلة السببية هعيفة بين الهرر تتحلل الدولة من مسؤوليتا
   ل2دونشاا اإدار 

ورغم القوم يأن اإدار  هي التي تتحمَّل المسؤولية، فاي يمفاوماا المجرد ليس  من 
يرتكب الفعل المولد للمسؤولية، بل ينجم هذا الفعل  عاد   عن موظفياا وعمَّالاا، أو عن 

ويسبب هذه الراي ة بين المسؤولية وفعل الموظف، وجد  أدواتاا وأمبكاا وأشغالاا 
ا جتااد أن خ أ الموظف قد يرتل ب مسؤوليتل الشخصية يمعزم  عن مسؤولية اإدار   
وقد بنى ا جتااد نظريتل على أساك العمل المنفصل عن الوظيفة والعمل المتصل 

 يالوظيفة 
                                                 

(1
 

)
لو لة، م.ق.إ. ، شركة عز الو   بتر ليوم كومباني ش.م.ل/ا19/10/1991، تان   91قران نقم  ونى لبنانش 

 89، ص1003
(2)

  C.E. Ass. 26 mai 1995, Consorts NGyen, Jouan et Consort Pavan, RFDA 1995, 748 
(3

 
)

 .313، ص1003، شركة أم.إي.سي/الو لة، م.ق.إ. 11/3/1999، تان   399قران نقم  شونى لبنان  
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المرا وميولل  هعفالخ أ الذي يكشف موا ن  يأنلالخ أ الشخصي فعرَّل 
ن اق المرفق ويكون  خارجالخ أ الذي يرتكب  – ب ة أنواع: على وهو  ل0دوتاوره   "

 -يكون مرتي ا  باا" إنماالخ أ الذي يرتكب خارج ن اق الوظيفة " -منق ع الصلة يل
  منق عا  عناا يكون الخ أ الذي يرتكب همن ن اق الوظيفة، إنما 

 
  ن، فعن نطاق المرفق ويكون منقطع الصلة  خارجب لخطأ الذي يرتكا تيالنسية ل

الساولة، إذ يشتمل على  غايةالتعرل على هذا النوع من الخ أ الشخصي هو في 
 وأ جسيمةهذه األخ اا  كان األخ اا التي   ترتيف على اإ بق يالوظيفة، سواا 

الشخصية:  من األخ اا النوعغير متعمد   ومن األم لة على هذا  ويسي ة، متعمد  أ
 وجريمة ،ل9دالشخصيةالحادث الذي يتسبب يل عسكري أ ناا إجازتل بواس ة سيارتل 

 وخ أ ،ل2دالقتل التي يرتكباا موظف في الجمارا بواس ة سبحل خارج دوام الخدمة
الشر ي البلدي الذي تشاجر خارج الوظيفة مع أحد األفراد وقتلل حتى ولو كان سبب 

تصرل أتاه سايقا  عن ممارسة الوظيفة، ولم يكن المسدك معاتية الشر ي عن  الشجار
  ل4دمسللما  إليل من البلدية استعمللالذي 

 
 يشتتملف "يكـون مرتبطـًا بهـا إنمـا لخطأ الذي يرتكب خارج نطاق الوظيفـةات أما يالنسية ل

األخ تتتاا غيتتتر المتعمتتتد  التتتتي وعلتتتى التتترغم متتتن الخ تتتأ الشخصتتتي علتتتى هتتتذا النتتتوع متتتن 
هع  في تصرل من خبم استخدام وسا ل و   ارتكب ف ناا  اق الخدمة وقوعاا خارج ن

مامتتة موكولتتتة إليتتل لتحقيتتتق غايتتتا   استتتتغبمالموظتتف متتتن قبتتل المرفتتتق، أو متتن ختتتبم 
الشتر ة شخصتا  عتن غيتر قصتد  رجتاموأغراض شخصية  ومن هذه األخ تاا: قتتل أحتد 

 التصترل ،ل2دلخدمتةا ن تاقبواس ة ستبحل التذي تستمح لتل وظيفتتل يا حتفتاظ يتل ختارج 

                                                 
(1) 

T.C. 5 mai 1977 "Laumonnier-Carriol", Rec. Cons. d'Et.437 
(2)

 C.E. 28 juillet.1951, Soc. Standard des pétroles, Rec. Cons. d'Et.p470 
(3)

 C.E. 23 juin1954, Veuve Litzler, R.376 
(8

 
 )

 .91، ص1999، زغي /بلو ة كفر بيان، م.إ. 12/1/1999، تان   121قران نقم  -شونى لبنان
(5)

 C.E. Ass. 26  octobre1973, Sadondi, AJ 1973, 582 
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 فتسببغير المسؤوم ألحد رجام اإ فاا الذي خالف خف السير المرسوم لل في مامتل 
فتتتي يعتتتض و   ل0ديانتتتد ع حريتتتق علتتتى أ تتتر رميتتتل لعقتتتب ستتتيجار   اولتتت  أحتتتد اإهتتترااا 

حتتوادث الستتير التتتي متت ب : تجتمتتع األخ تتاا الشخصتتية متتع األخ تتاا المرفقيتتة،  األحيتتان
عليتتتا  وهتتتعاا  بواستتت ةيون ختتتارج ن تتتاق المامتتتة الموكولتتتة لاتتتم يرتكباتتتا ستتتا قون عستتتكر 
   ل9دالمرفق تح  تصرفام

متتتن  تعتبتترف ،علتتتى أخ تتاا متعمتتتد  الشخصتتيةتشتتتمل األخ تتتاا  ،استتتت نا ية فتتي حتتا    و 
دركتتتي  يرتكباتتاالتتتي تفقتتد أيتتة صتتتلة يالوظيفتتة: كجريمتتة القتتتل التتتي األخ تتاا الشخصتتية 

 فيتلقتد جمعاتا فتي إ تار تحقيتق كتان يشتارا  خارج ن اق الخدمتة يفهتل معلومتا  كتان
  ل2دومحوره جرا م قتل سايقة ارتكباا هو بنفسل

 متتن، منقطعــًا عنهــا يكــون ولخطــأ الــذي يرتكــب ضــمن نطــاق الوظيفــة، ا تأمتتا يالنستتية لتت
الناحيتتتة المبد يتتتة، يعتبتتتر الخ تتتأ التتتذي يرتكتتتب هتتتمن ن تتتاق الوظيفتتتة خ تتتأ  مرفقيتتتا ، إنمتتتا 

عتبتتتر هتتذا الخ تتتأ منق عتتتا  عتتتن المرفتتق، أي خ تتتأ شخصتتتي، فتتتي ي ،المبتتتدأواستتت ناا  لاتتتذا 
 فرهيتين:

 عن سوا نية الموظف الصادر عنل  ينميكون متعمدا   عندما -
 يحيث   يمكن القبوم يل نظرا  لجسامتل  جسيما  يكون  عندما -

 
من الموظف عن سوء  الرتكابهاخطاًء شخصية يمكن فصلها عن الوظيفة اعتبر  أف

حداث الضرر للغير، أو لتحقيق نية، أي بقصد اإلس : شخصية للموظف مصلحةاءة وا 
سرقة يقوم باا حارك السجن يمشاركة السجناا الذين  عملية ،ل4دعملية اختبك أموام

من قبل مدير المستشفى هد ال بيب الذي يعمل  التشاير ،ل2دأوكل إليل مامة مراقبتام

                                                 
(1)

  C.E. 27 fevrier1981, Commune de Chouville-Malaumont, Rec. Cons. d'Et  p116 
(1

 
)

 31، ص1921، م.إ. 10/11/21تان    ،893قران نقم  شونى لبنان
(3) 

C.E. 18 novembre1988, Ep. Rasyeusski, JCP 1989, N
o
21211, note Pacteau 

(4)
 C.E. 21 avril 1937, Dlle Quenel, Rec. Cons. d'Et p423  

(5)
 C.E. 11 novembre1953, Oumar Samba, Rec. Cons. d'Et p218 
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اإكراه  عملية ،ل9دن هد زميل للوالذم من قبل أحد الموظفي القدو ،ل0دفي هذه المؤسسة
أو  ،ل2دزميبتلحتى ولو كان  يسي ة من قبل أحد العاملين يالمرفق العام هد احدى 

إقدام رجام الدرا أ ناا الوظيفة على إ بق  أو ،ل4دأحد المنتفعين من هذا المرفق هد
وظيفة  م اشتراكام خبم حوادث الشغب أ ناا ال أو ،النار في حالة   يجيزها القانون 

إقدامام على إ بق  أو ،ل2دمن أحد المصانع والموجودا إقدامام على أخذ اليهاعة 
أ ناا مروره  يالتوقفالنار على شخص يمت ي دراجة نارية وقتلل لعدم امت الل لإلنذار 

جميع هذه الحا    في  ل0دأمام  كنة عسكرية في ظرول اه رايا  تمر باا اليبد
يعتبر خ أ   يالغيرخ أ ينم عن سوا نية يقصد إلحاق الهرر  اعتبر ا جتااد أن كل

 شخصيا  ومنق عا  عن ن اق الوظيفة  
 

فهو ضمن نطاق الخدمة ويكون منقطعًا عنها،  يرتكبالخطأ غير المتعمد الذي أما 
، فتكون ال يمكن القبول ب  بحيثعلى درجة كبيرة من الجسامة  الخطأ الذي يكون 

الحماية لشخص كان يعلم  تأمينم ل ب همام مفوض شر ة يتو حدوده أقل وهوحا ، 
إقدام دركي على إ بق عيارا  نارية على إحدى السيارا   أو ،مسيقا  أن حياتل مادد 
إقدام موظف على إع اا إفاد  لمالا  أو ،وع للل تع يب  دا ما   فيااإرهايا  فأصاب راكيا  

منخفض  م تبين أن العقار غير  ب منبوجود تخ يف على عقاره مما حملل على بيعل 
إقدام موظفي دا ر  قمع الغش على التشاير يأحد التجار  رتكايل  أو ،مصاب بتخ يف

امتناع  بيب مداوم عن الذهاب  أو ،يحقل يقهي يالتشاير حكمالغش دون صدور 
   ل7دلرؤية مريض على الرغم من نداااتل المتكرر 

 

                                                 
(1)

 T.C. 12. juin 1961, Picot, RDP 1961, 1075 
(2)

 T.C. 26 octobre 1981, Prefet des bouches-du-Rhones, Rec. Cons. d'Et p657 
(3)

 T.C. 14 janvier 1980, Dame Techer, RDP 1981, 253 
(4)

 T.C. 21 decembre 1987, Kessler, AJ 1988, 364 
(2

 
)

 .83، ص1998، الاركة الصناعية للغزل/الو لة، م.إ. 19/9/1998، تان   192قران نقم  ونى لبنانش 
(9

 
)

 .93، ص1999، الابير/الو لة، م.إ. 18/8/1999، تان   803قران نقم  ونى لبنانش 
(7)

 C.E. 4 juillet 1990, Soc. d'assurance le sou médical, D.1991, SC. 291 
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ناش ا  عن خ أ الموظف الشخصي، ف ن هذا فعندما يكون الفعل المرتب للمسؤولية 
الموظف هو من يتحمَّل المسؤولية، وتجري مداعاتل أمام القهاا العدلي، إ  أن 
ا جتااد اإداري وحرصا  على مصالح المتهرر أوجد ما يسمى بنظرية الخ أ المرفقي 

يعتبر  الذي ينسب إلى المرفق العام يحيث الخ أاو فللخ أ الشخصي،  خبفا  الذي هو 
الخدمة العامة الم لوية منل وفقا  لقواعد  يؤدل  هذا المرفق أنل مصدر الهرر أي أنل لم 

حدود اختصاصام أو القواعد التي تتعلق بنشاا  يراعواتسييره، أو ألن العاملين فيل لم 
أخ اا  متبزمة مع سير المرفق  ومن الممكن  منامالمرفق فأظاروا إهما   أو صدر  

 عتياره غير متعمَّد  وجسيم  على نحو   ويالنظرذا الخ أ في إ ار الخدمة، أن يرتكب ه
 عناا  منق عا  غير مقبوم ف نل   يمكن اعتياره 

وأما عن تحديد من يتحمَّل التعويض عن الهرر الواقع من الموظف، فقد استقرَّ 
 ف نلشخصي همن ن اق المرفق  خ أأي ا جتااد على أنل عندما يرتكب الموظف 

القاهي العدلي  أماميع ي للمتهرر حق الخيار بين ا دعاا يمسؤولية الموظف 
مجلك الدولة الفرنسي  ولكن عمل  ل0دوا دعاا يمسؤولية اإدار  أمام القاهي اإداري 

في الخ أ الشخصي الذي يرتكب خارج ن اق المرفق  المسؤوليا على استيعاد تراكم 
ولو تم وقوع الهرر بواس ة أدا  عا د   حتى تماما ،ويكون منق ع الصلة عنل 

، نجد تراكم المسؤوليا  السيدا ففي قهية الدم الفاسد أو الملوث يفيروك  ل9دللمرفق
على وجل الخصوص المسؤولية الجزا ية ليعض  مناانذكر وتنوعاا وتعددها، 

من  ؤوليةوالمس ،ل4دوالمسؤولية المدنية التعاقدية للمراكز الخاصة لنقل الدم ،)2(األ ياا
يرتكب في ن اق الذي خ أ الالدولة عن  ومسؤولية ،ل2ددون خ أ لمراكز نقل الدم العامة

   ل0دالدمنشا ا  تنظيم ومراقية المرفق العام لنقل 
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  193، ص1999، فاطمة ن ا  نفاقها/الو لة، م.ق.إ. 2/1/91، تان   191قران نقم  ونى لبنانش 
(2)

 C.E. 23 juin1954, Veuve Litzler, Rec. Cons. d'Et 376 
(3)

 Tribunal correctionnel Paris 23 octobre 1992, D.1993, 222 
(4)
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 civ. 12 avril 1995, Martial 
(5)

 C.E. Ass. 26 mai 1995, Jouan et Consorts, AJ 1995, 508 
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 C.E. Ass. 9 avril 1993, G., AJ 1993, 344 
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 ىحدإنص  في اللبناني الدولى من نظام مجلك شورى  00لماد  ييقى أن نذكل ر أن ا 
هايا التي ترجع فياا السل ة على صبحية مجلك الشورى للنظر في الق فقراتاا 

 اإدارية على الموظفين في حام إرتكابام خ أ كان سبيا  للحكم علياا 
 
 تفسير القضاء اإلداري لعبارة اإلخالل بالواجبات الوزارية-9

تسنى لمجلك شورى الدولة اللبناني، في قهية المدير العام السابق لتوزار  الزراعتة عتادم 
اليحتتث عتتن تعريتتف  النتتواب والفقاتتاا والقهتتاا الجنتتا ي فتتي  مجلتتك ، أن يشتتارال0دالشتتويري 

مفاتوم إختبم التوزير بواجياتتل الوظيفيتة، فعمتل القهتاا اإداري علتى تحديتد معنتى اإختتبم ل
ورد فتتي حي يتتا  حكتتم قتتد يالواجيتتا  وكيتتف يشتتكل ل هتتذا اإختتبم انحرافتتا  ياستتتعمام الستتل ة، ف

و تتتدبير أي قتترار أو أي عمتتل أداريتتة، فتتي متتن المفتتترض فتتي الستتل ة ا عتتادم الشتتويري أنتتل 
تتخذه، ان تراعي فيل احكتام القتانون وان تتتوخى منتل تحقيتق المصتلحة العامتة، ولتيك تحقيتق 

ذا     مصتتتالح شخصتتتية  احكتتتام القتتتانون،  ىالتتت كتتتان يعتتتود التتتى الستتتل ة ا جرا يتتتة، استتتتنادا  واا
تص، باتدل اجتراا وهع يعض الموظفين في تصرل ر تيك مجلتك التوزراا او التوزير المخت

هتذه الستل ة  اصبو اداري او لهمان حسن سير العمل في ا دارا  العامة، فان استعمام 
لتحقيتق مصتلحة خاصتة او شخصتية، يفقتد  في متا يخترج عتن هتذا الاتدل، كتأن يكتون ستبيب  

هتتذا العمتتل مشتتروعيتل،  ن الستتل ة او الوستتيلة التتتي استتتعملتاا ا دار  لتتم تتجتتل التتى تحقيتتق 
غيتر  الذي وهعل القانون، فتكون قد استتعمل  وستيلة مشتروعة للوصتوم التى غترض   الادل

دأي مرستوم وهتع عتادم الشتويري بتصترل ر تيك مرسوم الم عون فيل الان  وحيثمشروع، 
صتتدر بنتتاا علتتى اقتتتراو وزيتتر الزراعتتة التتذي لتتم يهتتع مجلتتك التتوزراا فتتي مجلتتك التتوزراال 

لوهتعل فتي التصترل، كمتا ت بتتل الوقتا ع والقترا ن  حقيقة نياتل الحقيقية ي رو استم المستتدعي
الواهتتحة، يكتتون قتتد استتتند التتى وقتتا ع واستتياب قانونيتتة غيتتر صتتحيحة، واتختتذ لتتيك لتحقيتتق 

  للسل ة، ويقتهي يالتالي اي الل مصلحة عامة ابتغاها القانون، مما يشكل تحويرا  
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وا متيتتازا   الصتتبحيا  أنشتتورى الدولتتة فتتي هتتذه القهتتية إلتتى القتتوم يتتخلتتص مجلتتك و 
نما قصد باتا وهتع الوستا ل وا دوا  القانونيتة فتي إالتي منحاا القانون للسل ة ا دارية 

التي منح  السل ة  ،يد ا دار  يغية استعمالاا في ما يؤدي الى تحقيق المصلحة العامة
جل تحقيقاا والتتي   يمكتن تبريرهتا ا  باتدل أا دارية تلا الصبحيا  وا متيازا  من 

وعنـــدما تســـتعمل تتتتأمين المصتتتلحة العامتتتة التتتتي تشتتتكل هتتتدل النشتتتاا ا داري وجتتتوهره  
السلطة االدارية ما اعطيت من صالحيات وامتيازات في غايات ال تمـت الـي المصـلحة 
العامة وتسخر في سبيل تحقيق غايات خاصة، تكون السلطة االدارية حورت السـلطة 

ما تملـك مـن سـلطات لتحقيـق غايـة غيـر الممنوحة لها واساءت استعمالها وتصرفت ب
و  يمكن تبرير ذلا يما تتمتع يل  الغاية التي منحت لها هذه السلطة من اجل تحقيقها،

ا دار  من سل ة استنسابية،  ن السل ة ا ستنسابية تمارك هتمن دا تر  القتانون ولتيك 
ويتتالعود  إلتتى    علياتتا، فلتتيك مؤادهتتا ان تنحتتاز باتتا ا دار  لغتترض غيتتر مشتتروع خروجتتا  
قد اولت الوزراء ادارة مصالح الدولة، واناطـت بهـم فنجد أنها من الدستور  66المادة 

تطبيق االنظمة والقوانين، كل في ما يتعلق باالمور العائدة الى ادارت  وبما يخص ب ، 
على المصالح العامة التي انيط بهم امر ادارتها وملزمين  مما يجعل الوزراء مؤتمنين 

م االنظمـة والقـوانين وتطبيقهـا فـي مـا وضـعت لـ  مـن اهـداف وغايـات، وان كـل باحترا
تجــاوز لهــذه االهــداف والغايــات واالنحــراف عنهــا، يشــكل اســاءة الســتعمال الســلطة 

  ويتعين اي الل ويصبح غير جدير بالحماية
الصتتتتبحيا   ، نجتتتتد أنتتتتل اعتبتتتتر يتتتتأنل0دمتتتتن قتتتتراا  حي يتتتتا  حكتتتتم مجلتتتتك شتتتتورى الدولتتتتة

استتعمالاا فتي متا يتؤدي التى ، هتي متن أجتل يتد ا دار اا القتانون ب  التي وهعوا متيازا
تحقيق المصلحة العامة و  يمكن تبريرهتا ا  باتدل تتأمين المصتلحة العامتة التتي تشتكل 
هتتتتتدل النشتتتتتاا ا داري وجتتتتتوهره  وعنتتتتتدما تستتتتتتعمل الستتتتتل ة ا داريتتتتتة متتتتتا اع يتتتتت  متتتتتن 

مصلحة العامة وتستخر فتي ستبيل تحقيتق صبحيا  وامتيازا  في غايا    تم  الي ال
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غايتتتتا  خاصتتتتة، تكتتتتون الستتتتل ة ا داريتتتتة قتتتتد حتتتتور  الستتتتل ة الممنوحتتتتة لاتتتتا واستتتتاا  
استعمالاا وتصرف  يما تملا من سل ا  لتحقيق غاية غير الغاية التي منح  لاا هتذه 

تجتتاوز لاتتذه ا هتتدال والغايتتا  وا نحتترال عناتتا، ال هتتذاالستتل ة متتن اجتتل تحقيقاتتا، وان 
  ودخبصتة كل اساا   ستعمام الستل ة ويصتيح غيتر جتدير يالحمايتة ويتعتين اي التليش

القتوم إن كتل تحتوير للستل ة، أي كتل عمتل يأتيتل التوزير و  يمت   إلتى المصتلحة العامتتة 
ذا أدخلنتتتا هتتتتذا التفستتتتير إلتتتتى نتتتص المتتتتاد   متتتتن الدستتتتتور،  71هتتتو إختتتتبم يالواجيتتتتا ، واا

التتتوزير و  يكتتتون هادفتتتا  لتتتتأمين المصتتتلحة هتتتو  لخلصتتتنا إلتتتى اعتيتتتار أن كتتتل عمتتتل يأتيتتتل
قبل ا جتاتتاد يإختتبم يالواجيتتا  ويكتتون خاهتتعا   ختصتتاص المجلتتك األعلتتى  فاتتل ستت

العدلي باذا التفسير لمعنى اإخبم يالواجيا ، أم سييقى متمسكا  بتفسيره الختاص التذي 
 قف؟يردف بين اإخبم يالواجيا  وماام الوزير ذا  ال بيعة السياسية ف

 
 اإلخالل بالواجبات الوزاريةلعبارة  النواب تفسيرًا: لثثا

، والتي هدف  إلى بحقورد تفاصيلاا في القسم السنخبم جلسة تفسير الدستور، والتي 
وهع الهوايف الفاصلة يصور  واهحة ومحدد  بين اختصاص القهاا العدلي 

من النقاش حوم تحديد واختصاص المجلك األعلى يمبحقة الوزراا، تمحور قسم كبير 
حوم تفسير معنى ، وأما أهم ما ورد في هذه الجلسة ل0د معنى ا خبم يالواجيا 

 :اآلتيفاو اإخبم يالواجيا  الوزارية، 
انتتتاا فقتتتر  فتفستتتير ا ختتتبم يالواجيتتتا ، مجلتتتك النتتتواب أن الم لتتتوب هتتتو ر تتتيك اعتبتتتر 

عتتدنا التتى قتتانون العقويتتا  نجتتد  ، واذاى التتوزيرمتعلقتتة يتتا خبم يالواجيتتا  المترتيتتة علتت
تنص على الجرا م المخلة يالواجيا  الوظيفية، وكل متا استألل هتل ان  220 270المواد 

  ؟للمحاكم العدلية  أمالجرا م المخلة يالوظيفة خاهعة للمجلك ا على 
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متن  نينتوع ، فرأى أن هنتااخبم يالواجيا اإيحث في معنى : الر يك حسين الحسيني
نوع نص عليل قانون العقويا  ونوع لم ينص عليل قانون العقويا    لواجيا ،اإخبم يا

 ذاا ترفع يد القهاا   وعند، نواب الحق في ان يجتمع وان يتاموفي الحالين، لمجلك ال
م لبختتب تفستتيرا  لتهتتع  اقتتترو النا تتب ان تتوان غتتانم ان تع تتى لجنتتة ا دار  والعتتدم الوقتت  

   ل0د اميالواجيا  فب يعود هناا اشك
 

ان الوزير علي عبد هللا يم ل امتام المحتاكم يبين واقع اليوم يأن  كراميعمر الر يك رأى 
التتتى  برصتتتوميانالعاديتتة ويحتتتاكم بتتت بث جتتترا م مما لتتتة للتتتتي احيتتتل علتتتى اساستتتاا التتتوزير 

 71و 01المجلتتتك ا علتتتى لمحاكمتتتة الرؤستتتاا والتتتوزراا  وهتتتذا اكبتتتر دليتتتل ان المتتتادتين 
 لتزميف، 71قترو ان تكون هناا علية في ا ار قانون لتفسير الماد  وا  يحاجة الى تفسير

بتل هتو تفستير ا ختبم يالواجيتا ، ب لتيك و  لتهتو مومتا   اتذا التفستيرالقهتاا بعندها 
  والمجلك ا على   النيابي مدى صبحية المجلك معرفة

 
ختبم يالواجيتا   ورأى النا ب دمحم فنيش ان النق ة التي تحتاج التى بلتور  هتي مستألة ا 

الم لوب من المجلك وهع قانون خاص يحدد المسؤولية الحقوقية للوزراا، والعود  الى 
متن الدستتور التتي تتحتدث عتن صتبحيا  التوزير  ونؤكتد ان تفستير الدستتور  00الماد  

هو من صبحية المجلك، والم لوب ان يصدر المجلك قانونا خاصتا لتحديتد المقصتود 
   ل9دا "يا خبم يالواجي

 
متن الدستتور هتو "مخالفتا  جرميتتة  71متا نصت  عليتتل المتاد   النا تب ي ترك حترب: إن

ترتيف مياشر  يالوظيفة الوزارية  ناتا   ترتكتب ا  فتي معترض الوظيفتة  وهتي مخالفتا  
يتتتترا تحديتتتد عناصتترها وا يتتتا  ارتكاباتتا والعقويتتتة المفروهتتتة  ساستتا  أذا   تتايع سياستتتي 
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ا علتتتى الم لتتتق  فقتتتانون الجتتتزاا يتتتنص علتتتى جتتترم الخيانتتتة   يستتتبباا لستتتل ان المجلتتتك 
الخيانتتة العظمتتى، ولتتيك متتن قتتانون يحتتدد عناصتتر هتتذا الجتترم او العقويتتة المحتتدد  لمتتن 
يرتكيتل  ا  ان الدستتتور اللبنتاني اعتمتتد النظريتتة الدستتورية علتتى حستاب النظريتتة الجزا يتتة 

ر والخيانتتة العظمتتى   تخهتتع ان مستتؤولية ختترق الدستتتو  71و 01يتتاقراره فتتي المتتادتين 
 الذي يقوم عليل القانون الجزا ي   ،"  جرم و  عقوية من دون نص" لمبدأ

متتتتن المستتتتؤولية السياستتتتية ذا  الشتتتتكل الجزا تتتتي  فلتتتتو كتتتتان قصتتتتد  نشتتتتأ نوعتتتتا  أالدستتتتتور ف
يحتتدد عناصتتر الجتترم وعقودتتتل، او لكتتان نتتص علتتى  ورد نصتتا  أغيتتر ذلتتا لكتتان  المشتتترع 

ن يحددها  وما يصح يالنسية الى هذين الجرمين، يصح يالنستية التى وجوب اصدار قانو 
ا خبم يالواجيتا  المترتيتة علتى ر تيك مجلتك التوزراا والتوزراا  واستتقر ا جتاتاد علتى 
اعتيتتتار ان الجتتترا م المنصتتتوص علياتتتا فتتتي قتتتانون العقويتتتا  م تتتل الرشتتتو  وصتتترل النفتتتوذ 

يتة واستاا  استتتعمام الستل ة وا ختتبم وا ختتبك واستت مار الوظيفتتة، والتعتدي علتتى الحر 
بواجيتتا  الوظيفتتة ليستت  متتن ا فعتتام المتصتتلة يصتتور  مياشتتر  يممارستتة التتوزير ماماتتتل 
القانونية الوزارية، وهي خاهعة لصتبحية القهتاا العتادي وتخترج عتن صتبحية مجلتك 

 امتيتازا  النواب  وان اي توستيع لمفاتوم ا ختبم يالواجيتا  المترتيتة علتى التوزراا يمتنحام 
يتتنص قتتانون  ويتتوفلر لاتتم حصتتانا  غيتتر من قيتتة تحتتوم دون مبحقتتتام  رتكتتابام افعتتا   

الدستتورية و  ستيما مبتدأ المستاوا  بتين  متر يتعتارض متع الميتادئ أالعقويا  علياا، وهتو 
   ل0دالموا نيند   ل

 
 رأي الفقه اللبناني  رابعًا: 

الفتوى على قدر النص التي استقر  واستمر   ان بقا  من القاعد  الكلية الفقاية القا لة
عند كل ياحث قانوني، يصيح من أوم واجيا  رجل الحقوق عندما يواجل نصا  ما، بل 
من واجياتل الهرورية، أن يتوقف مليا  عند فام النص، ف ذا كان النص صريحا  تقيلد يل 
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ذا أليك عليل األمر،   بد من أن يلجأ الى م صادر عد  مناا من دون أي إشكام، واا
 أقوام الفقااا وا ستنتاج الشخصي المبني على مفاهيم وميادئ قانونية  ابتة  

من الدستور اللبناني، فاألولى    71و 01على هذا المفاوم نقف أمام المادتين  اعتمادا  
مجام للتساؤم عن مفاوماا فاي واهحة كل الوهوو ومآلاا أن ر يك الجماورية 

ك األعلى عند خرقل الدستور واقترافل جرم الخيانة العظمى وكذلا في ي حاك م أمام المجل
فنقرأها: لمجلك النواب أن يتام ر يك  71جميع ما يختص يالجرا م العادية  أما الماد  

  رتية علياممجلك الوزراا والوزراا يارتكابام الخيانة العظمى أو ب خبلام يالواجيا  الم
الواجيا  المترتية عليام    فاذه العيار  تعني يكل وهوو التقيد يعيار : أو ب خبلام يو 

أناا تتعلق يالواجيا  المفروهة على الوزير أو ر يك الوزراا وعليل أن يتقيد باا، خبم 
  ممارستل وظيفتل العامة  

لعيار  مفاوم األعمام  ليجوز تحميل فالسؤام الذي ي رحل الفقل، هو عن المدى الذي
الوزير لجناية اقترال وهل أن و  تدخل في عداد واجياتل الوظيفية،  التي يقترفاا الوزير

حوم انقسم الفقل مسؤولياتل الفردية  همن  أوواجياتل كمسؤوم  تدخل همنجنحة، و أ
 المدى الذي تشملل عيار  اإخبم يالواجيا  

 
 الفق  المؤيد لتضييق معنى اإلخالل بالواجبات-0

المستتتمد  متتن الصتتفة السياستتية  بتلتتا  م يالواجيتتا لحصتتر اإختتبمؤيتتد فقاتتي بتترز رأي 
ا فعام المؤلفتة للواجيتا  المترتيتة علتى التوزير موهتوع المتاد  ر أن العمل الوزير، ياعتي

الواجبــات الداخلــة ضــمن صــالحيت  والمتصــلة بصــورة مباشــرة متتن الدستتتور هتتي  71
عة السياسية لعمل بممارسة مهمات  القانونية الوزارية، وهي تستمد مفهومها من الطبي

  فتتب الــوزير وجــوهر مهماتــ  الوزاريــة كمــا هــي مقــررة فــي القــوانين والقواعــد المرعيــة
يدخل يالتالي في هذا المفاوم، وتعتبر جرا م عادية، ا فعام الجرمية المرتكية من الوزير 
فتتي معتترض ممارستتتل لماماتتتل او تلتتا المرتكيتتة منتتل فتتي حياتتتل الخاصتتة، كمتتا   يتتدخل 

للستل ة  يها ا فعام المرتكية ذا  الصفة الجرمية الفاهحة التتي تؤلتف تحتويب  همنل ا
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من  ريق احبم المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يمنع يسبب  ايعاا هذا 
ونتذكر ممتن  ،دون امكان وصفاا يا فعام المتعلقة يصور  مياشر  يعمل التوزير وماماتتل

 تبنى هذا التفسير:
 

ذا قورن  إصريحة كل الصراحة  من الدستور، 71الماد   يقوم إن :الرفاعيحسن 
من الدستور الواهحة ايها ، وتشمل الجرا م الجزا ية، التي اذا اقترفاا ر يك  01يالماد  

للمحاكمة"  اما نص  الجماورية يكون المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا صالحا  
ام يا خبم يالواجيا  الوظيفية  "واذا اخذنا فلم يذكر قهية الجزاا، انما ق 71الماد 

حام الموظف العادي، فان الموجيا  الوظيفية محدد  يالمرسوم ا شتراعي الرقم 
ذ ان هذه ا حكام تدخل من همن القواعد إولم تقل ان من واجياتل ا  يسرق   09/29
 71لماد  في قانون العقويا   ولكن للتأكيد، اهيف في نااية نص اعناا نصوص مال

ان قانونا سيصدر يحدد المسؤولية الحقوقية لر يك الوزراا وللوزراا  فكيف يفسروناا؟  
يما ان السياسة دخل ، جاا  احكام تقوم ان ر يك الوزراا والوزراا يحاكمون يكل 

   عنيا   ن لتفسير ا حكام مفعو   ألمام المجلك ا على  هذا تفسير   يعتد يل  الحا   أ
، و  يمكن ان يحل الحكم محل التشريع  ولكن في ما يعد، تغير  السياسية عاما   مفعو   

تعني ا خبم يالوظيفة، في  71ان الماد   القهاااو الظرول او اقتنع القها ، فقام 
   ل0د مام المحاكم العادية"أحين ان الجرا م تحاكم 

 
غتامض، ختا ي،  نتل ورد تعبيتر هتو تعبير ا ختبم يالواجيتا  يرى يأن   أدمون نعيم:

فقتتف يالنستتية التتى مبحقتتة ر تتيك مجلتتك التتوزراا والتتوزراا، ولتتم يتترد يالنستتية التتى ر تتتيك 
الجماورية  انما ورد تعبير واهح يالنسية الى ا خير، هو الخيانة العظمى، اهافة التى 
 كل الجرا م الوارد  في نصوص قوانين العقويا "  وساق م ا   على ا ختبم يالواجيتا ،

ان تقلع، ونتا ج هذا ا ستاتار يالوظيفة  في ا ر  كوتونو لالسل ا  اللبنانية  سمحكأن ت
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 )

11/1/1008 جر وة النهان تان   الـمجلس االعلى تسمية خاطئة  مجلس النواب ال  صون قران-حس  ،الرفاعي
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العامتتة يحتتاكم علياتتا المجلتتك ا علتتى، فتتي حتتين ان جريمتتة ا ختتتبك وارد  فتتي قتتانون 
   ل0دالعقويا 

 
ــر تتر معنتتى اإختتبم دتفستتير فقاتتي ولتتيك فتتي معتترض مناقشتتة نيابيتتةل  غســان مخيب يفسل 
 71و  01أنل من قراا  المادتين   من الدستور، فاعتبر 71ناا تفسيره الماد يالواجيا  أ 

متتتن الدستتتتور فرقتتت  فتتتي  71ن المتتتاد  ، إمتتتن الدستتتتور يمكتتتن استتتتخبص النتيجتتتة اآلتيتتتة
مهموناا بين ف تين من ا فعتام يالنستية التى ر تيك مجلتك التوزراا والتوزراا، ف تة تتتأتى 

يعتتتود شتتتأناا التتتتى المجلتتتك النيتتتابي والمجلتتتتك  متتتن اخبلاتتتم يالموجيتتتا  المترتيتتتتة علتتتيام
ا علتتى، وف تتة تولتتف جتترا م عاديتتة تيقتتى المبحقتتة والمحاكمتتة فتتي صتتددها متتن صتتبحية 

ن صبحية مجلك النواب تحجب صبحية المحاكم الجزا ية وأ القهاا الجزا ي العادي  
رتيتتتة علتتتى يالنستتتية التتتى ا فعتتتام التتتتي تشتتتكل الخيانتتتة العظمتتتى وا ختتتبم يالواجيتتتا  المت

ييقتتى مجلتتك النتتواب الجاتتة الصتتالحة وحتتدها لمبحقتتة التتوزراا والتحقيتتق  ، حيتتثالتتوزراا
وسـبب ذلـك معام واتاامام، والمجلك ا على ييقى الجاة الوحيد  الصالحة لمحاكمتام  

لالفعــال التــي تشــكل االخــالل بالواجبــات المترتبــة  -ال القانونيــة  -الطبيعــة السياســية 
تشتكل مبحقتة مجلتك و  ،ي ال تتوفر فيها عناصر او مرتكزات قانونيـةعلى الوزراء، الت

النتتواب علتتى اساستتاا يم ايتتة وصتتف ختتاص للفعتتل يمعتترض كتتل حالتتة متتن ا حتتوام التتتي 
يامتيتاز ، ووجتل متن وجتوه المحاستية القهتا ية  تعرض عليتل ممتا يجعتل تحديتدها سياستيا  

فتتتتي ا تتتتار المحاستتتتية  هتتتتا  يأعتتتتام يمكتتتتن ان يجرياتتتتا ألفالتتتتتي يجرياتتتتا المجلتتتتك النيتتتتابي 
حكام الدستور، كأن يرفض التوزير أو مخالفة أالسياسية، م ل التقصير الوظيفي الخ ير 

 التوقيع على مرسوم صادق عليل مجلك الوزراا  
ويكفتتتي لتعريتتتف "ا فعتتتام المؤلفتتتة اختتتب  يالواجيتتتا  المترتيتتتة علتتتى التتتوزير "القتتتوم اناتتتا 

عترض كتل حالتة متن الحتا   هكتذا والتتي لتم يترد ا فعام التتي يعتبرهتا مجلتك النتواب يم
  يشأناا اي وصف جزا ي في قوانين العقويا 
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 )

جر دددوة النهدددان  -المجلدددس االعلدددى ال  حددداكم نئددديس الدددوزناء  الدددوزناء فدددي الجدددرائم العاد دددة  -نعددديم، ادمدددون

13/1/1008تان  
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وقتتتد حاولتتت  الاي تتتة العامتتتة لمحكمتتتة التمييتتتز وهتتتع تعريتتتف لبفعتتتام المؤلفتتتة للواجيتتتا  
المترتية على الوزير" واع اا يعتض ا م لتة علياتا، لكناتا دخلت  برأينتا فتي عمليتة تمييتز 

"الواجيتتتا  الداخلتتتتة هتتتمن صتتتبحية التتتوزير والمتصتتتلة مياشتتتتر    حاجتتتة الياتتتا متتتا بتتتين 
يممارسة ماامل القانونية الوزارية" والمعتبر  داخلة في صبحية المجلك النيابي "وا فعام 
الجرمية المرتكية من الوزير في معرض ممارستل ماماتل" وايهتا "تلتا المرتكيتة منتل فتي 

هتتتاا الجزا تتتي العتتتادي دون مجلتتتك حياتتتتل الخاصتتتة" التتتتي تيقتتتى خاهتتتعة لصتتتبحية الق
النواب ياعتيارها جرا م عادية  كما اعتبتر  الاي تة العامتة انتل   تتدخل فتي مفاتوم المتاد  

"ا فعتتتام ذا  الصتتتفة الجرميتتتة الفاهتتتحة التتتتي تؤلتتتف تحتتتويب للستتتل ة عتتتن  ريتتتق  71
إحبم المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة ممتا يمنتع يستبب  ايعاتا هتذا متن دون 

واعتبتتر النا تتب مخيبتتر كتتان وصتتفاا يا فعتتام المتصتتلة مياشتتر  يعمتتل التتوزير وماماتتتل"  ام
نل   حاجة لاذا التمييز في انواع ا فعتام الجرميتة التتي تتدخل ارداكتا فتي عمليتة تفستير أ

ويكفتتتي لتعريتتتف "ا فعتتتام المؤلفتتتة اختتتب  يالواجيتتتا  المترتيتتتة علتتتى  71وت بيتتتق المتتتاد   
الفعال التي يعتبرها مجلس النـواب بمعـرض كـل حالـة مـن الحـاالت "القول انها االوزير 

ويستتند فتي تأييتد    ل0دهكذا والتي لم يرد بشأنها اي وصف جزائي في قوانين العقوبـات
التنص الدستتوري الفرنستي للجماوريتة و التنص الدستتوري اللبنتاني رأيل إلى ا ختتبل بتين 

ل 0072شتياا  92ن القتانون الدستتورية تتاريخ ال ال ة دالفقر  ال انية من الماد  السادسة م
التتتي يتفتتق الفقاتتاا علتتى ان الدستتتور اللبنتتاني استتتلام احكامتتل مناتتا  فقتتد اجتتاز الدستتتور 
الفرنستتتي لمجلتتتك النتتتواب اتاتتتام التتتوزراا "يارتكتتتابام الخيانتتتة العظمتتتى او يارتكتتتابام جتتترا م 

دم عيتتتار  "ارتكتتتاب   فتتتي حتتتين ان الدستتتتور اللبنتتتاني استتتتبل9ديمعتتترض ممارستتتة مامتتتاتام"
الجرا م يمعرض ممارسة ماماتام يعيار  "يتاخبلام يالواجيتا  المترتيتة علتيام"  ويالتتالي، 
لتتيك هنتتاا متتن مجتتام فتتي القتتانون اللبنتتاني للتوقتتف عنتتد التستتاؤم عمتتا اذا كانتت  ا فعتتام 

 عيتتتا  الوزاريتتتة او خارجاتتتا،  ن جمالمشتتتكو مناتتتا مرتكيتتتة فتتتي معتتترض ممارستتتة المامتتت
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)
6/5/5002جريدة النهار تاريخ  – مــن الـدستــور 00في تفسيــر المــادة  -غسان  ،مخيبر 

 

(2)Article 6, al 2 de la loi constitutionnelle du 25 février  1875:" Les ministres peuvent Etre mis en 

accusation par la chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. 
En ce cas ils sont juges par le sénat" . 
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جميـع الجـرائم خارج صبحية مجلتك النتواب  وتكتون يالتتالي  صب  أتكن هي  ا  أيالجرا م 
   المنصوص عنها في قوانين العقوبات واقعة في صالحية المحاكم الجزائية العادية

 
تتتتربشــــارة منســــى الواجيتتتتا  المترتيتتتتة علتتتتى التتتتوزير كتتتتاآلتي: قتتتترارا  وزاريتتتتة غيتتتتر  : تفسَّ

العامتتة التتتي يشتترل علياتتا التتوزير، عتتدم تقيتتد  موهتتوعية يالنستتية التتى العمتتل فتتي المرافتتق
الوزير يقرارا  مجلك الوزراا، عدم ادار  شتؤون وزارتتل يالحكمتة والدرايتة اللتتين يجتب ان 
يتحلتتى بامتتا كتتأب صتتالح فتتي ادارتتتل  هتتذا الشتتق متتن ا عمتتام الوزاريتتة قتتد يكتتون  قتتتراع 

قتتتد يتهتتتمن قهتتتايا مجلتتتك النتتتواب أهميتتتة فتتتي تقتتتدير مستتتؤولية التتتوزير عنتتتل،  ن ا متتتر 
ملتيستتة فتتي المستتؤولية: التيصتتر، الدرايتتة، الحكمتتة ويصتتح النقتتاش حولاتتا وتقتتدير  وشتتؤونا  

  ل0دمسؤولية الوزير فياا
 
 
 
 الفق  المؤيد لتوسيع معنى اإلخالل بالواجبات-2
 

نل يقتهتي أ نتاا تفستير ف الميادئ العامة للتفسير، يرى أنل من خبم اعتماد  أحمد زين:
قى منسجما  مع المعنى الذي أراده المشترع همن الفصل الذي ورد فيل  لتذا النص أن يي

  يجوز المقارنة بين اتاام ر يك الجماورية واتاام التوزراا،   يالنستية للمستا ل الشتكلية 
و  يالنستية لمهتمون نصتوص األحكتام  فالنصتوص المتعلقتة بتر يك الجماوريتة تترد فتي 

را يتة، أمتا النصتوص المتعلقتة يمحاكمتة التوزراا فتترد الجزا األوم من فصتل الستل ة اإج
فتتي الجتتزا ال التتث ويالتتتالي فتت ن تتتتايع المتتواد بينامتتا غيتتر موجتتود أصتتب   فا ستتتناد إلتتى 

 71متتتن الدستتتتور المتعلقتتتة ياتاتتتام ر تتتيك الجماوريتتتة متتتن أجتتتل تفستتتير المتتتاد  01المتتتاد 
ل بتتتين كتتتل متتتا يتعلتتتق المتعلقتتتة ياتاتتتام التتتوزراا غيتتتر دقيتتتق، خصوصتتتا  وأن المشتتتترع فصتتت
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19/1/1008جر وة النهان تان   –لترتيــ  مسؤ ليــة الـمســؤ ل  90 : 90باانة منسى تفسيـــر الـمـادتيـ  
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يا تاتامين، فتتنص علتتى اتاتتام التتوزراا فتتي جتزا ختتاص ومستتتقل ومتكامتتل األحكتتام  ومتتن 
من الدستور المتعلقة ياتاام ر يك مجلك الوزراا والتوزراا  71هنا يتبين أن تفسير الماد 

أمتتام مجلتتك النتتواب، يجتتب أن يتتتمَّ يا ستتتناد إلتتى متتواد الجتتزا ال التتث متتن فصتتل الستتل ة 
 التتتي تتتنص علتتى أن:" 00المتتاد  يتتة، ولتتيك يتتأي متتن المتتواد األختترى  وهنتتا تبتترز اإجرا
 يتعلتتق يمتتا كتتل والقتتوانين األنظمتتة ت بيتتق باتتم وينتتاا الدولتتة مصتتالح إدار  التتوزراا يتتتولى

 النتواب مجلتك تجتاه اجماليتا   التوزراا يتحمتلو   يتل ختص ويمتا إدارتتل إلتى العا د  ياألمور
ذا كانتتت   الشخصتتتية افعتتتالام تيعتتتة إفراديتتتا   يتحملتتتون و  العامتتتة الحكومتتتة سياستتتة تيعتتتة "  واا
تنص على أن لمجلك النواب أن يتام ر يك مجلك الوزراا والوزراا  رتكابام  71الماد 

المترتية عليام، ف ناتا لتم تحتدد الواجيتا  المترتيتة  الخيانة العظمة أو إخبلام يالواجيا 
إلتى تحمتل التيعتة وشترح  كيتف يكتتون  أشتار  00علتى التوزراا ألناتا اعتبتر  أن المتاد 

  ل 0داإخبم يالواجيا 
 

تحديد ماهية  عن  عجز من الدستور  71ماد  أن ال :باخوسالنائب السابق أوغست 
ن عيار  "يارتكابام الخيانة وأ"ا خبم يالواجيا "، والتي على اساساا يبحق الوزير  

التامة توجل الى الوزير لسببين، ان  العظمى او ياخبلام يالواجيا  المترتية عليام"  اي
ن ي لق النار على غيره ويرتكب حادث سيار  او يغتصب او كأ رما  جن يرتكب أ ماأ

يالواجيا  الوزير ذا اخل واا ، انل حتما يحاكم امام المحاكم العادية  عاديا   يرتكب جرما  
مجلك شورى  ، ف ن قراره سيكون عرهة  لإلي ام أمامأن يرتكب خ أ كالمترتية عليل  

الدولة، أو ستكون محل إلغاا إداري من مجلك الوزراا، أو سحب بناا  على اعتراض 
لماذا تعريهل للمسؤولية الجزا ية هو الاي ا  المختصة، ف وواحتجاج المجلك النيابي أ
  ل9د ع ل قرار الوزير الما أن ياست اعتنا أن نيالذا  اذا اخل بواجيل، 
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 1/8/1000جر وة السفير تان   -هكذا حصر الوستون اتهام الوزناء بمجلس النواب -ناجع : أحمو ز   
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اجبات المترتبة على الوزير، هي الجرائم التي يرتكبها الوزير إلخالل بالو اوليد عبال: 
أثناء أو بمناسبة قيام  بمهام  الوزارية، فهذه الجرائم ذات صلة بالوظيفة الوزارية 
ألنها ناجمة عن عمل الوزير الوظيفي، وألن الوزير ما كان ليقدم عليها أو ليتمكن 

من قانون  221  وقد أع   الماد زيرمن القيام بها لو لم يكن في موقع  الحكومي كو 
العقويا  اللبناني معنى واسعا  لكلمة موظف تتجاوز المعنى الحصري لاذه الكلمة 

، لتشمل كل شخص عيل ن او 009/29الوارد  في نظام الموظفين المرسوم اإشتراعي 
انتخب ألداا خدمة عامة ببدم  أو يغير بدم، يحيث ين بق هذا التعريف على الوزير  
وكان  محكمة التمييز الغرفة ال ال ة على حق عندما اعتبر  في قرارها 

، أن اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزير إنما يقصد باا الجرا م 94/2/0999تاريخ
المنصوص علياا في الفصل األوم "عنوانل الجرا م المخلة بواجيا  الوظيفة" المواد من  

ذا القانون التي تتناوم الجرا م التي يرتكباا ، والمواد األخرى من ه270إلى  220
عقويا   إ  أن الاي ة  221الموظف يالمعنى الواسع لاذه الكلمة وفقا  لتعريف الماد 

إلى إع اا عيار   97/01/9111العامة لمحكمة التمييز جنح  في قرارها تاريخ
على الواجيا  اإخبم يالواجيا  المترتية على الوزراا تفسيرا  هيقا  جدا  يقتصر 

الداخلية همن صبحياتل والمتصلة مياشر   يممارسة ماماتل القانونية الوزارية  ويالمقابل 
ع  دا ر  الجرا م العادية يحيث لم تعد تقتصر على الجرا م التي يرتكباا الوزير  وسَّ
كموا ن  عادي في حياتل الخاصة، بل امتد  أيها  إلى األفعام التي يرتكباا في 

  ل0دارستل ماامل واألفعام ذا  الصفة الجرمية الفاهحةمعرض مم
 

ــوف: ى ا ختتبم يالواجيتتا  المترتيتتة علتتيتترى أن هنتتاا خبفتتا  حتتوم معنتتى  نصــري المعل
المجلتك لخيانة العظمى وحتدها يحتاكم يستبب التوزير أمتام هناا فريق يقوم ان ا الوزراا،

لجنايتا   يمعنتى اذا سترق ا على، امتا اذا ارتكتب جرمتا وهتو وزيتر فيحتاكم فتي محكمتة ا
ولكنتتتل يعتقتتتد أن الحقيقتتتة غيتتتر هتتتذا التفستتتير،  يجتتتب ان يحتتتاكم امتتتام المحتتتاكم العاديتتتة  
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ا خبم يالواجيتتا  كلمتتة اعتتم متتن اي قتتوم  التتيك متتن واجتتب التتوزير ان يحتتافظ علتتى فتت
 امبا الدولة؟ 

يرتكيتل  ا خبم يالواجيا  تشمل كل ا عمام  وتحديدها كاآلتي: كل جترم   يمكتن انف
يجتتب أن علتتي العبتتدهللا وهتتذا يعنتتي أن التتوزير المعنتتي وهتتو وزيتتر هتتو اختتبم يالواجيتتا   

المجلتتك ا علتتى  متتا فعتتل لتتيك ستترقة عاديتتة انمتتا ستترقة وزاريتتة  لتتو لتتم يكتتن يحتتاكم أمتتام 
كل مر  يبدد اموام الدولتة كتان يوقتع كتوزير فوزيرا للزراعة لما است اع ان يرتكب الجرم  

  ل0دان عادي من الموا نينزراعة   ك نس
 
 
 
 

 الذي يشترك فيه مجلس الوزراءالوزارية اإلخالل بالواجبات خامسًا: 
 قتدإن اإخبم يالواجيا  الوظيفية، الذي يرتكيتل وزيتر أ نتاا أو يمناستية القيتام بوظيفتتل، 

مشتتتتركا  فيتتتل عتتتد  وزراا، أو يكتتتون حاصتتتب  بنتتتاا  علتتتى إجتتتاز  مستتتيقة متتتن مجلتتتك يكتتتون 
  الوزراا

فت ذا كتان التوزير مستؤو   يصتفة منفترد  عتتن إخبلتل بواجياتتل الوزاريتة، كحالتة مت ب  إبرامتتل 
ختذ التتي يتو  ،صفقا  يالتراهي أو ياستدراج عروض شكلية أو حتى مناقصتا  مشتبوهة

ن المتوظفين علياتا قرارا  يشأناا وعلى مسؤوليتل سواا  وافق المدير وغيره مت يالوزير المعن
هنتتاا ملفتتا  كتتان لمجلتتك التتوزراا عبقتتة باتتا يحيتتث أن أي مشتتروع فتت ن  أو لتتم يوافقتتوا،

نتتام موافقتة هتتذا ف نتل ي تلزيمتتل يالتراهتي أو يالمناقصتتة أو ياستتدراج العتتروضإلتى صتار ي
الوزير المختص مسؤو   وحتده عتن ذلتا بتل أصتيح جميتع التوزراا فانا   يعود  ،المجلك

المعروهتتة علتتيام مستتؤولين معتتل عتتن هتتذا التتذين وافقتتوا علتتى تلتتزيم المشتتاريع ياألستتعار 
 التلزيم إذا كان مشبوها  ويحقق كسيا  غير مشروع للمستفيدين منل 
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ويتتدخل ملتتف الكاردتتاا والميتتاه والاتتاتف فتتي إ تتار هتتذه المستتؤولية الجماعيتتة و  يتحملاتتا 
التتوزير وحتتده ألنتتل كتتان يعتترض هتتذه المشتتاريع علتتى مجلتتك التتوزراا مبتتررا   لتتب تنفيتتذها 

النحتتو، ودون انتظتتار إجتتراا مناقصتتة عموميتتة يعامتتل الوقتت  ودتتداعي العجلتتة   علتتى هتتذا
ويدخل أيها  إنشاا محارق النفايا  في يعض المنا ق في مجتام المستؤولية الجماعيتة، 
إذ أن مجلك الوزراا وافق على تكلفة إنشا اا يميالغ تبتين فتي متا يعتد أناتا مرتفعتة جتدا ، 

ن م تل هتذه القهتايا كتان التوزير يعرهتاا متن ختارج ولم يتنيل يعض الوزراا إلتى ذلتا أل
جدوم األعمام وتتم الموافقة علياا في مجلتك التوزراا يسترعة دون متنح التوزراا الفرصتة 

بداا الرأي فياا   ل0دلدراستاا واا
 

وفتتتي الت بيقتتتا  العمليتتتة حتتتوم موافقتتتة مجلتتتك التتتوزراا علتتتى اتفاقيتتتا  يالتراهتتتي يصتتتور  
وزيتتتتتر عتتتتترض كم تتتتتام، ا تفتتتتتاق  الرهتتتتتا ي الموقَّتتتتتع بتتتتتين مخالفتتتتتة لفحكتتتتتام القانونيتتتتتة، ن

 يتتتع فتتتواتير الاتتتاتف ل" Liban Post"شتتتركة ، نيايتتتة عتتتن "أوجيتتترو"، متتتع ا تصتتتا  
مليتتتار ليتتتر  لبنانيتتتة  9270121112111وتغليفاتتتا وتوزيعاتتتا علتتتى المشتتتتركين مقابتتتل مبلتتتغ 

 ستتقاهتتاه ستتنوا ، فيصتتيح اجمتتالي المبلتتغ التتذي 2ستتنويا، علتتى ان يمتتدد العقتتد لغايتتة 

Liban Post  لير  لبنانية  مليار   02,011,111,111 "" نحو 
يعتث مراقتب عقتد  9114عب  21، أنتل بتتاريخ ل9دجريد  الناارأجرتل تحقيق  فقد ورد في 

"حتوم  9114عب  97وتاريختل  090النفقا  لتدى وزار  ا تصتا   يكتتاب يحمتل الترقم 
 ل ياعتتتتتتة 9114 العتتتتتتام اليتتتتتتة عتتتتتتنمشتتتتتتروع قتتتتتترار ياع تتتتتتاا هي تتتتتتة "أوجيتتتتتترو" مستتتتتتاهمة م

مليتتتار ليتتتر "، وذلتتتا  جتتتراا  9270121112111وتوزيتتتع، فتتتواتير الاتتتاتف يقيمتتتة  وتغليتتتف
"مشتتتروع العقتتتد المبتتترم بتتتين وزيتتتر  المحاستتتية  أنديتتتوان  اعتبرفتتتالرقايتتتة المستتتيقة يشتتتأنل  

واقعتا فتي غيتر موقعتل القتانوني"، ويرمتي التى تمويتل  Liban Postا تصتا   وشتركة 
 خالف للقانون"  عقد م
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التى  لفتت  التى عتدم جتدواه"    نظترا   924/9111كما ان هي ة التفتتيش المركتزي يقرارهتا 
، هتتتي تتتتوافر عتتتد  وستتتا ل مجانيتتتة لمعرفتتتة قيمتتتة الفتتتاتور  الااتفيتتتة ظتتتلل   فتتتي انتفتتتاا الحاجتتتة

متتن أي ختتف هتتاتفي، استتتعمل  0202متتن اي ختتف  ابتت ، اتصتتل يتتالرقم  091"أ لتتب التتت
ن الوزار  تلجأ عند الحاجة الى اعتماد ا عبنا  وق تع الخ توا عوهتا ، كما أا نترن 

متتع متتا ين تتوي علتتى ذلتتا متتن تكتتاليف اهتتافية    عتتن ارستتام الفتتواتير التتى ذوي العبقتتة 
 فا د  مناا   "  

، وا ر  لب رأي ديوان المحاسية ا ستشتاري فتي صتدد 9119كانون ا وم  07ودتاريخ 
اعتبتتتر انتتتل   يجتتتوز  020/9111 رقتتتم يحمتتتل  استشتتتاريا   صتتتدر التتتديوان رأيتتتا  أالمشتتتروع، 

ذ "  يجتتوز للمؤسستتة العامتتة ان تتعاقتتد متتع الغيتتر لتنفيتتذ مامتتا  إالمهتتي فتتي المشتتروع 
تخرج عن صتبحياتاا، ويالتتالي يبنتى علتى متا تقتدم عتدم صتبحية "اوجيترو" للتعاقتد متع 

 ل يع فواتير الااتف وتغليفاا"    Liban Postشركة 
، اجتتتاز يموجيتتتل لتتتوزار  20اصتتتدر مجلتتتك التتتوزراا القتتترار التتترقم  9112شتتتياا  91وفتتتي 

نيايتة عتن "اوجيترو"   Liban Postاجراا عقد ا تفاق الرها ي مع شركة  ا تصا   
 وتوزيعاا"   "ل يع فواتير الااتف وتغليفاا 

م مجلك الوزراا يقراره هتذا، رأي ديتوان المحاستية ا ستشتاري التذي اشتار التى عتد تخ ى
ألن قتانون هي تة "اوجيترو" لتم يتنص علتى   Liban Postصبحية "اوجيرو" للتعاقد متع 

 ا تصتتا   وزيتتروقلتتع واستتتنادا  إلتتى إجتتاز  صتتادر  عتتن مجلتتك التتوزراا، المامتتا ،  هتتذه
ترغتم أنتل ي  9114تشترين ا وم  0بتتاريخ Liban Postالعقتد متع  ل الخزينتة العامتة حمل 

ق جتتدوى تتتذكر فتتي ظتتل ا مكانتتا  ا ختترى المتاحتتة متتن غيتتر تحقيتتأعيتتاا ماليتتة هتتخمة 
 يؤدي الى اهدار في ا موام العمومية"  وهو ما 

ل ال حزيران  92 سؤا   إلى الحكومة بتاريخقصارجي جورج نا ب وحوم هذا الموهوع وجَّ
م  9114 تمتوز  97بتتاريخ ، ولما انقه  المالتة القانونيتة دون أن تجيتب الحكومتة، تقتدَّ
في تساام ة مجلك النواب ي لب استجواب الحكومة حوم هذا العقد،  و من ر اس 9114
عتن الجتدوى ا قتصتادية متن وراا قترار مجلتك التوزراا والعقتد الرهتا ي متع "لييتان كتايل 
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بوس "  كما انل اتام الحكومتا  المتعاقيتة بتت"خدمة الشتركا  الخاصتة وا حتكتارا  عبتر 
ناا سوى تنفيع الشركا  الخاصة المرتي ة تمرير عقود مشبوهة   هدل لاا و  جدوى م

 بيعض اهل الحكم   "  
 

واجباتهم فـي الرقابـة واإلشـراف علـى األجهـزة      إخالٍل بمساءلة وزراء عن  سادسًا:
 األمنية 
جتتر  عمليتتة اغتيتتام التتر يك رفيتتق الحريتتري التتذي  9112شتتياا متتن العتتام  04فتتي يتتوم 

النا تب كمتا استشتاد أيهتا  ، متدنيا   09و متن مرافقيتلسقف شايدا  ألجل لبنان، مع ستيعة  
 متأ را  بجراحل التي أصيب باا في عملية ا غتيام ياسل فليحان 

حتتوم التتدولي بيانتتا  ر استتيا   مجلتتك األمتتنفتتي اليتتوم ال تتاني لحصتتوم الجريمتتة  صتتدر عتتن 
في إ ار فحص المجلك  9112شياا  02المنعقد  بتاريخ 2099لبنان، ففي جلستل رقم

روحتتتة:" ويعتتتد إدانتتتتل لاتتتذه الجريمتتتة اإرهابيتتتة وم البتتتتل الحكومتتتة اللبنانيتتتة للمستتتألة الم 
 لتتب مجلتتك األمتتن التتى األمتتين العتتام أن يتتتايع عتتن يتتالقيض علتتى مرتكبياتتا معتتاقبتام، 

م علتى وجتل السترعة تقريترا  عتن المبيستا  وا ستياب التتي  ك ب الحالة في لبنتان وأن يقتدل
  رتب عليل من عواقبأحا   باذا العمل اإرهابي وما سيت

اغتيام ظرول بمم المتحد  تعيين فريق للتحقيق في استنادا  لبيان مجلك األمن، قرر األمين العام ل
جيرالتتد علتتى فيتز نا تتب قا تتد الشتتر ة ا يرلنديتتة بيتتتر ستتمَّى واستتيايل ونتا جتتل،  التتر يك رفيتتق الحريتتري 

   رأك فريق المحققين ا منيين لمساعد  السل ا  اللبنانية 
تتل األمتتين العتتام لفمتتم المتحتتد  رستتالة إلتتى ر تتيك مجلتتك األمتتن  9114عذار  94بتتتاريخ  وجَّ

تقصتتي الحقتتا ق الموفتتد  التتى لبنتتان  يع تتةتقريتتر ل والمتهتتمنة S/2005/203تحمتتل التترقم د
تتذ   الحريتتري ر تتيك التتوزراا الستتابق رفيتتق اغتيتتام عواقتتب ستتياب ومبيستتا  و ألتحتتري  التتتي نفَّ

 ل 9112عذار  94-شياا 92أعمالاا بيند
دان هذا التقريتر األجاتز  األمنيتة والقهتا ية اللبنانيتة فتي أك تر متن موقتع  منتل، ويمكتن تقستيم أ

دانتة  هذه اإدانة إلتى نتوعين، إدانتة عتن أعمتام ستايقة علتى اغتيتام التر يك رفيتق الحريتري، واا
 عن أعمام وتصرفا   حقة  على جريمة ا غتيام 
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 ن أعمال سابقة على اغتيال الرئيس رفيق الحريريإدانة األجهزة األمنية ع-1

حمايتة الالدولتة اللبنانيتة فتي تتأمين  منل، إلى وجود عجز  من جانب 2في الفقر   أشار التقرير
مجلتك  أن جميع األجاز  األمنية اللبنانية اهي أعهتاا 07وذكر في الفقر لموا نياا   الكافية

غيتر أن   فتي الشتار بر استة وزيتر الداخليتة  يجتمتع مترل ، التذي يفتترض يتل أن األمن المركزي 
المجلتك المتذكور و  جاتز ،بين األ تقرييا  فيماالتنسيق حيث ينعدم   تتيع نم ا  مختلفا   الممارسة

 شكليل أك ر منل علية للتنسيق  
األمنيتتة   ألعمتتام األجاتتز ية هتتا إشتترال و/أو المراجعتتة القكمتتا أن هنتتاا نقتتص شتتديد فتتي ا

، ا دار  مامتة تعتبرهتا  اتصتا  ايعتتراض   بتت"تفويض دا تم"" التنصت "تتا تتمتتع إدار  م ب  ف
    ويتم ذلا يموافقة ر يك اإدار  وحده ودون اي نوع من اإشرال أو المراجعة الخارجيين

 
لشخصتتيلا  لمتتن لتتتوفير األاألجاتتز  األمنيتتة استتتعداد قتتدر  و/أو إلتتى عتتدم  00وأشتتار  الفقتتر  

 يد  لتادلالسياسية المعرلهة 
 ذريعتتتا  فتتتي توقلتتتع فشتتتل  فشتتب   اللبنتتتاني األمتتن  جاتتتز أأنل خلتتتص التقريتتر إلتتتى  09وفتتي الفقتتتر  

التتتي راجتت  علتتى ن تتاق شتتاعا  اإمتتن رغم يتتال  منتتع وقتتوع ذلتتا ا غتيتتاماغتيتتام الحريتتري و 
ولتتم تجتتري أيل  جنتتيبا  الستتيد الحريتتري و/أو للستتيد جستتدي ال ااذاإيتتتاديتتدا  يواستع يشتتأن ال

لتم  الحريتري "أهتمل شخصتية سياستية فتي لبنتان" الستيد متن أل" ملتف تقيتيم  األمنيتة "األجاتز من 
، أو نصتح بتذلا أو الحريتري مكفولتة للستيد رفتع مستتوى الحمايتة ال يقترو أيل من أجاز  األمتن

فل ض من ذلاعلى النقيض بل   حاولل قتوى األمتن التداخلي خصصتتل ريق الحماية الذي ف، خ 
متتتتن  91يقليتتتتلدالفقر  منصتتتتيل عقتتتتب تركتتتتلأشتتتتخاص  0إلتتتتى  41حتتتتواليلحريتتتتري متتتتن لستتتيد ال

    التقريرل
 وفيرز األمـن اللبنـاني أخفـق فـي تـاأّن جهتقصي الحقا ق، إلى يع ة خلص   99وفي الفقر 
 الغتيال .  وهذا ما أتاح المجال المناسب لحريري لشهيد رفيق امة لسليالحماية ال

 
 غتيالاالا في التحقيق في جريمة إدانة األجهزة األمنية والقضائية لتقصيره -5
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متتن التقريتتر أن األجاتتز  األمنيتتة لتتم تنفل تتذ  أيستتف الماتتام األساستتية  22فتتي الفقتتر  رأ  اليع تتة 
 :  المرتي ة يمسؤولياتاا في التحقيق، عندما كشف النقاب عما يلي

 ظتتل صتتتاحباا 9112 شتتتياا 02فتتي  اتهتتح أن ج تتتة أحتتد األشتتتخاص التتتي استتتتخرج  –أ 
    ساعة يعد وقوع ا نفجار 09ا  نحو على قيد الحي

    9112شياا 99في  ااجااست خر جرى و ع ر مصادفة على ج ة  –ب 
  9112 عذار 0في  جرى استخراجااو  ع ر إحدى األسر على ج ة أحد أفرادها –ج 
 ا نفجار   يمسروزام  ماشخص مفقود ي عتق د أنلل  أفيد عن –د 

عتن من قتة اإنفجتار النتاك  اق األجاز  األمنية ب يعاد، أشار التقرير إلى إخف 24وفي الفقر  
اجتتتراا يحتتتث يعتتتد وأن تقتتتوم  أي شتتتخص عختتتر إلتتتى الموقتتتع دون إذن،دختتتوم  والحيلولتتتة دون 
 يتتتا  كاف بتتتتأمين الموقتتتع تأمينتتتا  ، جرحتتتىالقتلتتتى والاستتتتخراج جميتتتع  كفالتتتةلمن قتتتة لمك تتتف فتتتي ا

 ة  حاألدللة المتا جميععلى يهمن التحفظ 
د  اليع ة أيها  ع 22في الفقر  أوهتاع متن جوانتب القصتور فتي عمتل األجاتز  األمنيتة،  9دل

 التحقيق  مجريا  على   سي ر  لديام  أنل قها  التحقيق لم يكنعلى  ةقويل ال أهماا األدلة
لتم الجريمة أو المحافظة عليل من التقرير رأ  اليع ة أن السي ر  على مسرو  20وفي الفقر  

تتة أو أتل فتت  دون تممتتا نجتتم عنتتل رفتتع أو تتتدمير  ،يجتتر  علتتى الوجتتل المب تتم   ستتجيلأدللتتة مامل
 سوء إدارة. ما حدث من المسؤولين عن  نبغي مسائلةيو
، عتتدم تتيتتع األجاتتز  المنيتتة لإلتصتتا   الخمستتة التتتي أجراهتتا 29و انتقتتد التقريتتر فتتي الفقتتر  

خص التذي وهتع ، وكذلا لم تجري تحقيقا  حوم الشالحريري  السيد يقتل عبقة لامأشخاص 
 كمتا لتم ي هت لع يأيستفيعملتون فتي المن قتة ممتن شتاود ال ي ستتجوبلتم شريف الفيديو، كتذلا 

 ًا. فادحالمسؤولون عن هذا العنصر في التحقيق إهمااًل  بدىأوقد  تحقيق ال ا إجراا
متا ختصَّ المشتتيل يتل فتي التحقيق في هاأظار من التقرير، للعيوب التي  42كما عدد  الفقر   

 ام الر يك رفيق الحريري، الفلس يني أحمد أبوعدك اغتي
أشتتتار التقريتتتر إلتتتى أن متايعتتتة الستتتيار  المشتتتتيل باتتتا والتتتتي التق تتت  صتتتورتاا  40وفتتتي الفقتتتر  

أنتل جترى تقويهتل  اليع تة تترى ، و مستفيهتا  لتم يكتن كتامب  و   H S B Cكاميرا مصترل التت 
      ،يأعمام في الميداناألمن  ا قو يسبب قيام، أو عدم قيام،  يصور  خ ير  وجوهرية
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متن خبلاتا اجتراا هتذا الجانتب  ال ريقتة التتي تتمل خلص التقريتر إلتى القتوم إن  47وفي الفقر  
يحتمــل ان يكــون ذلــك و، تتتنم عتتن درجتتة خ يتتر  متتن ا همتتام علتتى اقتتل تقتتديرالتحقيتتق،  متتن

 ها. ضالعون فيحاسب الي غي انبنجرامية ياالهمال مصحوبًا باعمال ا
  

 ، كما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق  عام للتحقيقاليم يتقلا -3
كانتت   عمليتتة التحقيتتق اللبنانيتتةأن  حظتت  متتن التقريتتر إلتتى أن اليع تتة قتتد  40ذكتتر  الفقتتر  

 :  تاليةالعيوب الي مشوية 
األمتتن  ستتل ةفريتتق التحقيتتق التتتايع لافتتراد  تق لتتع ستتبل ا تصتتام يشتتكل خ يتتر بتتين كيتتار –أ 

 المحللية  
 األمن وقها  التحقيق   سل ةلتنسيق بين فريق التحقيق التايع لانقص  -ب 
فتي  العتام التحقيقمن قبل كيار المسؤوليين ا داريتين القتا مين يت ةمراقينقص التركيز وال -ج 

 الجريمة  
   ا  ممو لتحقيق في الجريمة علمة خدفي التقنيا  المستالماني نقص ا حترال  -د 
بتتين فيمتتا  تيتتادم المعلومتتا هتتعف او عتتدم و  ا ،معلومتتا  ا ستتتخيار لالم لتتق غيتتاب ال -هتتت 

 التحقيق  شتركة في الما جاز   مختلف
ا  الهرورية انعدام القدرا  –و   لتحقيق  ا إجراا م ل ذلا التقنية والمعدل
فتتتي  تحقيتتتق فعتتتام بتتت جراا تتتتزاملبلواهتتتح كتتتان  متتتة غيتتتاب  لأنتتتمتتتن ذلتتتا اليع تتتة   ستتتتنتجوا

اليع تتة أيهتتتا  أنل  رأ المعتتايير الدوليتتة المقبولتتة  و  وفقتتا  التحقيتتق لتتم يجتتر   التتالجريمتتة، وأنل ذ
 قتتة النتتاك  كانتت  تعتتوزه القتتدر  علتتى النجتتاو او ا لتتتزام ببلوغتتل  كمتتا تعتتوزهي محلتتالتحقيتتق ال
    ل49لقبوم النتيجةدالفقر الهرورية 
تل المستؤولية األالعسكرية السوري مخابرا أنل أجاز  األمن اللبنانية وال ورأ  اليع ة ولتى ة تتحمل

يعتتد ان  بتت  وجتتود إهمتتام خ يتتتر عتتن انعتتدام األمتتن والحمايتتة والقتتانون والنظتتام فتتتي لبنتتان  
ياتتا عتتاد  واجيتتيال اااهتت بع لتتدىأجاتتز  األمتتن اللبنانيتتة  وم تترد فتتي جاتتاز اي ا  التتتي يؤدل

   ل 01دالفقر و ني محترل أمن
 

 إقالة قادة األجهزة األمنية -4
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ألجاز  األمنية المسؤولية السياسية، حيث جر  إقالتام متن منصتبام، فتور تتولي تحمَّل قاد  ا
 قتتة مجلتتك  نجيتتب ميقتتاتيفتتي اليتتوم التتتالي لنيتتل حكومتتة التتر يك الحكومتتة الجديتتد  لمااماتتا، ف

لتتب ام التحقيتتق ، ودتتدأ العمتتل علتتى 97/4/9112النتتواب، اجتمتتع مجلتتك التتوزراا بتتتاريخ   
  قالة قاد  ا جاز  ا منيةأهماا إ يك ميقاتي لتنفيذها ة التي جاا  حكومة الر ساسيا 

استتقالة المتدير العتام لبمتن العتام اللتواا التركن جميتل فقبل مجلك الوزراا في جلستل األولتى 
 السيد، وتقرر ايها قبوم اقتراو وزير العدم بتعيين القاهي ستعيد ميترزا متدعيا  عامتا  تمييزيتا  

، ويالنستية التى المتدير العتام لقتوى ا متن التداخلي، ان عهتومخلفا  للمدعي العام الستابق عتدن
وهتتع اللتتواا علتتي الحتتاج يالتصتترل وتعيتتين العميتتد اشتترل ريفتتي علتتى ووافتتق مجلتتك التتوزراا 

وهع مجلك التوزراا المتدير العتام  متن الدولتة اللتواا التركن كما مديرا  عاما  لبمن الداخلي  
متتتديرا  جديتتتدا  التتتدفاع التتتو ني اليتتتاك المتتتر، وزيتتتر  كمتتتا عتتتيَّنادوار منصتتتور فتتتي التصتتترل  

  خلفا  للعميد ريمون عازار هو العميد جورج خوري للمخابرا  
ياعتيارهم المسؤولين  يالرغم من إقالة قاد  األجاز  األمنية، إ  أن ذلا   يعني أن وزراا  

شرافام المياشر لكوناا متديريا  تايعتة للتو  زار  التتي عن هذه األجاز  الخاهعة لرقابتام واا
  ، هم يمنأى عن المحاسية والسؤاميتولون إدارتاا

وفقتتتا ، لمفاتتتوم يتتتاإخبم يالواجيتتتا  التتتذي بيَّنتتتاه تفصتتتيب ، ومستتتؤولية التتتوزير عتتتن أعمتتتام ف
ذلتتا يفتتتح المجتتام لمستتاالة التتوزير عتتن الخ تتأ فتتي  فتت نالمتتوظفين الخاهتتعين لستتل اتل  

 لسل اتل  نية والقها ية التايعةلرقاية واإشرال واإعداد الجيل د للعناصر األم
 
 

 الفقرة الثانية:
 الجرائم الواردة في قانون العقوبات والمصنَّفة إخالل بالواجبات الوظيفية

كما التي يرتكباا الوزراا، الجرا م العادية أغفل المشترع الدستوري، اإشار  صراحة  إلى 
انين العامة  فمن ياب فعل عند الكبم عن مسؤولية ر يك الجماورية وأخهعاا للقو 

أولى أن يكون الوزراا مسؤولين أيها  عن هذه الجرا م وأن يحاكموا يشاناا وفقا  للقوانين 
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ر يك العادية التي يمكن أن يرتكباا جرا م ونعني يال  ل0دالعامة وأمام المحاكم العادية
ارية، أي الجرا م الوظا ف الوز الجرا م التي   عبقة لاا البتة ييأناا ، والوزرااالحكومة 

الجرا م العادية عن اإشار  إلى الدستور  سكو ة  و خاصال  حيايال داخلة فيما ي عرلال
 يهمنفاذا يعني اإقرار الالتي يمكن أن يرتكباا ر يك الوزراا والوزراا أ ناا و يتام، 

، ب عتياره صاحب الو ية الشاملة للنظر في مبحقةالفي العدلي يصبحية القهاا 
   ل9ددعاوى الجزا يةال

وهناا استقرار فقاي واجتاادي ونيابي، على أن الجرا م التي يرتكباا ر يك الحكومة 
ي بحق مرتكباا أمام القهاا العدلي، وقد تحد نا عن هذه والوزراا في حياتام الخاصة، 

 القاعد  المستقر  في أك ر من موهع  من هذا الكتاب  
حيث نجد في يعض  مفاوم جرا م الوزراا العادية إ  أن اإشكالية هي في توسيع 

في القسم األوم من الفصل األوم لاذا الكتاب، أن  ااألحكام القها ية التي ذكرناه
ع في دا ر  األفعام المعتبر  كجرا م عادية ، فم ب : في القرار األك ر أهمية القهاا وسَّ

هية الوزير مة التمييز في قالصادر عن القهاا العدلي، وهو قرار الاي ة العامة لمحك
ع  في دا ر  الجرا م العادية، ليدخل همناا السنيور فؤاد  الجرمية األفعام ، نجد أناا وسَّ

معرض ممارستل لماامل، أو تلا األفعام المرتكية منل في حياتل المرتكية من الوزير في 
 ة عن  ريق األفعام ذا  الصفة الجرمية الفاهحة التي تؤلف تحويب  للسلو  الخاصة،

إحبم المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة، مما يمنع يسبب  ايعاا هذا دون 
  ل2دإمكانية وصفاا ياألفعام المتصلة يصور  مياشر  يعمل الوزير وماامل

 
تع لمعنتى الجترا م العاديتة، تعتبتر  الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي تيعا  لاذا المفاتوم الموسَّ

ة وصـرف النفـوذ واالخـتالس واسـتثمار الوظيفـة، والتعـدي قانون العقوبـات مثـل الرشـو 
على الحرية واسـاءة اسـتعمال السـلطة واالخـالل بواجبـات الوظيفـة ليسـت مـن االفعـال 
                                                 

(1
 

 )
 112النمام الوستوني في لبنان ص -الحس ، حس 

(1
  

 )
في شأن  -18/3/1999الصادن في  تعليق على قران الغرفة الثالثة الجزائية م  محكمة التمييز  -دن و بارا ي،

  389 ص  1999مجلة العول العو األ ل لسنة -مالحقة  محاكمة الوز ر شاهي برسوميان
(3

  
 )

  11/10/1000السنيونة، تان   فؤاد ، قضية الوز ر 9/1000هيئة العامة لمحكمة التمييز،  نقم القران   ناجع 
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المتصــلة بصــورة مباشــرة بممارســة الــوزير مهماتــ  القانونيــة الوزاريــة، وهــي خاضــعة 
  لصالحية القضاء العادي وتخرج عن صالحية مجلس النواب.

مفاتتوم ا ختتبم يالواجيتتا  المترتيتتة توستتيع يغيتتر ذلتتا، يعنتتي، يصتتور  معاكستتة، القتتوم و 
ويتتوفلر لاتتتم حصتتانا  غيتتتر من قيتتة تحتتتوم دون  يمتتنحام امتيتتتازا   ، وهتتذا متتتاعلتتى التتتوزراا

متتتتر يتعتتتتارض متتتتع أ ، وهتتتتوا قتتتتانون العقويتتتت علياتتتتا يتتتتنص   مبحقتتتتتام  رتكتتتتابام افعتتتتا   
قبتتتتوم التتتتدفع يعتتتتدم و ا  بتتتتين المتتتتوا نين د   ل الدستتتتتورية و  ستتتتيما مبتتتتدأ المستتتتاو  الميتتتتادئ 

صبحية القهاا العدلي للنظر في افعام الوزراا الجرمية يشكل هر قة دستورية خ يتر  
صتتبحية المحتتاكم العاديتتة ف، وت بيقتتا خا  تتا للميتتادئ القانونيتتة العامتتة وروحيتتة الدستتتور

ية ويتتتام، وقتتد تيقتتى قا متتة وواجيتتة حتتتى ييتتادر مجلتتك النتتواب التتى وهتتع يتتده علتتى القهتت
  ل0دم التي   يتام فياا مجلك النوابتيقى قا مة يعد ذلا للمحاكمة في الجرا 

 

يالنستتتتية التتتتى الجتتتترا م العاديتتتتة وهتتتتذا هتتتتو موقتتتتف النا تتتتب غستتتتان مخيبتتتتر التتتتذي يتتتترى أنتتتتل 
ن صتبحية القهتاا الجزا تي تحجتب صتبحية ، فت لمنصوص عناتا فتي قتانون العقويتا ا

لتتم تتهتتمن ايتتة  المتعلقتتة بتتر يك مجلتتك التتوزراا والتتوزراا 71المتتاد  ، ألن مجلتتك النتتواب
المتعلقتتة بتتر يك الجماوريتتة، ويستتتنتج متتن  01اشتتار  التتى الجتترا م العاديتتة بختتبل المتتاد  

ذلتتتا بوهتتتوو ان هتتتذه الجتتترا م تيقتتتى فياتتتا الصتتتبحية كاملتتتة وحصتتترية للقهتتتاا الجزا تتتي 
جرميتة  ض تتعلتق يافعتامالعادي، يمعنى انل   صبحية لمجلك النواب للنظر فتي عترا 

لتتى توستتيع إرع الدستتتوري اللبنتتاني تنيتتة المشتتفقتتد انصتترف    نتتص علياتتا قتتانون العقويتتا 
صبحية المحاكم العادية قدر ا مكان والتهتييق متن صتبحية مجلتك النتواب والمجلتك 

فتتي  يلتتة جتتدا واستتت نا ية  وينتتدرج ذلتتاا علتتى لمحاكمتتة الرؤستتاا واعتمادهتتا فتتي حتتا   قل
 اسة تشريعية واهحة تخشى تسييك العدالة وخرق مبدأ المساوا  بين المتوا نينسياق سي

   ل9د ومنام الوزراا والنواب

                                                 
(1

 
 )

11/1/1008جر وة النهان تان     -لالحية القضاء العولي بمالحقة الوزناء –حرب، بطري 
 

(5
 
)
6/5/5002جريدة النهار تاريخ  –مــن الـدستــور  00في تفسيــر المــادة  -غسان  ،مخيبر 
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ويتتتدخل فتتتي عتتتداد الجتتترا م التتتتي يمكتتتن ان ترتكتتتب فتتتي معتتترض الوظيفتتتة الوزاريتتتة، تلتتتا 
الصتتتتادر يموجتتتتب المرستتتتوم  العقويتتتتا  قتتتتانون يتتتتاب ال التتتتث متتتتن المنصتتتتوص عناتتتتا فتتتتي ال

 الواقعتتة الجتترا م، وقتتد حمتتل هتتذا اليتتاب تستتمية "0/2/0942 اريختتت 241ا شتتتراعي رقتتم 
 هتذا فتي المقصتود يتالمعنى موظفتا   عتد  ي  أنتل " ل0د221المتاد " وجتاا فتي العامتة اإدار  على
 وكتتتل والقهتتتاا والجتتتيش والبلتتتديا  العامتتتة والمؤسستتتا  اإدارا  فتتتي موظتتتف كتتتل اليتتتاب
 أو ببتتدم   عامتتة خدمتتة ألداا انتختتب أو عتتين شتتخص وكتتل الدولتتة فتتي مستتتخدم أو عامتتل
تتع مفاتتوم الموظتتف  لتشتتمل كتتل قتتا م بخدمتتة   "بتتدم يغيتتر ويستتتفاد متتن هتتذا التتنص أنتتل وسَّ

عامتتتة يمتتتا فتتتيام التتتوزراا والقهتتتا  والهتتتياا وأعهتتتاا المجتتتالك البلديتتتة ومتتتدراا وأعهتتتاا 
 مجالك المؤسسا  العامة ومستخدمياا، سواهم    

ذا عدنا لقانون اإ راا غير المشروع  220 المتوادإلتى نجد أنل قد أحام  024/99رقم   واا
 اإ تتراا، مشتتروع غيتتر عتبتتر يمفاتتوم هتتذه المتتواد إ تتراا  يل العقويتتا ، قتتانون  متتن 200 إلتتى

 أو النفتتتتوذ صتتتترل أو يالرشتتتتو  ،   عامتتتتة بخدمتتتتة والقتتتتا م الموظتتتتف عليتتتتل يحصتتتتل التتتتذي
 المشتتروعة غيتتر الوستتا ل متتن وستتيلة يتتأي أو إلتتيام الموكتتوم العمتتل أو الوظيفتتة، استتت مار

ن  التصتدير رختص نيتل  ريتق عتن أو ا ستتمبا  ريتق عتنو  ،جزا يتا   جرمتا   تشتكل لم واا
 أو نيتتلأو  للقتانون  خبفتا   حصتل إذا أنواعاتا اختتبل علتى األخترى  المنتافع أو وا ستتيراد

 جليتا   العام القانون  أشخاص أحد من الممنوحة والرخص وا متيازا  المقاو   تنفيذ سوا
بخدمتة عامتة  قا متا   ي ام هذا القانون كل متن يكتون و   للقانون  خبفا   حصل  إذا للمنفعة

كتتل متتن استتند اليتتل، يا نتختتاب او ويمفاتتوم هتتذا القتتانون يعتبتتر قا متتا  بخدمتتة عامتتة هتتو 
يالتعيين، ر اسة الجماورية او ر اسة مجلك النتواب او ر استة مجلتك التوزراا، او التوزار  

       او النياية
 

 الجترا م" ال التث، المستمى الفصتل األوم متن اليتابإلى قانون العقويا ، وتحديتدا  يالعود  
، النفتتوذ صتترلالرشتتو ، ت: بتت هتتذه الجتترا م دحتتدَّ نجتتد أنتتل قتتد ، "الوظيفيتتة واجيتتا الي المخلتتة
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ستتاا ، و الحريتتة علتتى التعتتدي، الوظيفتتة واستتت مار ا ختتتبك  واإختتبم الستتل ة استتتعمام اا
   الوظيفة بواجيا 
أن هتتذه الجتترا م هتتي متتا كانتت  األحكتتام القهتتا ية تستتتند إلياتتا متتن أجتتل تقريتتر  ونبحتتظ

 اختصاص القهاا العدلي يمبحقة مرتكباا ولو كان وزيرا   
 
 الرشوة في -1

 ستتتتواا عامتتتتة خدمتتتتة إلتتتتى نتتتتدب شتتتتخص وكتتتتل موظتتتتف كتتتتلعلتتتتى أن  220تتتتتنص المتتتتاد 
 منفعتتة أي أو وعتتدا   أو هديتتة لغيتتره أو لنفستتل قبتتل أو التتتمك  ،   يتتالتعيين أو يا نتختتاب

  تبث إلتى أشتار  ب تة متن يتالحيك عوقتب وظيفتتل أعمتام من شرعي يعمل   ليقوم أخرى 
  "يل قبل أو أخذ ما قيمة هعفا أقلاا ويغرامة سنوا 

 أو هديتتة لغيتتره أو لنفستتل قبتتل أو ذكتترهم الستتابق األشتتخاص متتن شتتخصوأمتتا إذا التتتمك 
 أو وظيفتتل فتي داختل أنتل يدعي أو لوظيفتل يا  مناف عمب   ليعمل أخرى  منفعة أي أو وعدا  

   ويغرامتتة المؤقتتتة الشتتاقة ياألشتتغام عوقتتب عليتتل واجيتتا   عملتتل كتتان متتا يتتؤخر أو ليامتتل
  ل229 الماد ديل قبل أو أخذ ما قيمة أهعال  ب ة عن تنقص

ذا قبتتل الموظتتف أو الشتتخص المكلتتف يالخدمتتة العامتتة،   عمتتل عتتن واجتتب غيتتر يتتأجرواا
 ويغرامتتة ستتنة إلتتى شتتار متتن يتتالحيك يعاقتتب مامتتتل أو وظيفتتتل أعمتتام نمتت جتتراؤهإ ستتبق
  ل220 الماد د يل قبل ما قيمة هعفا أقلاا

 
 النفوذ صرف في-2

 أو واجتب غيتر أجترا   التتمك أو أختذ متنعلى أنتل  من قانون العقويا  227 الماد تنص 
 أو وظيفتة ألنتالتام السعي أو عخرين إنالة يقصد لغيره أو لنفسل كان سواا ،يل الوعد قبل

 اإدارا  إحتتتدى أو الدولتتتة متتتن منحتتتا   أو غيرهتتتا أرداحتتتا   أو مشتتتاريع أو مقتتتا   أو عمتتتب  
 متتتن يتتتالحيك عوقتتتب كانتتت   ريقتتتة يأيتتتة الستتتل ا  مستتتلا فتتتي التتتتأ ير يقصتتتد أو العامتتتة
  يل قبل أو أخذ ما قيمة هعفا أقلاا ويغرامة سنتين إلى شارين
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 ةالوظيف واستثمار االختالس في -3
 أو جيايتتتل أو إدارتتتل أمتتر إليتتل وكتتلأ متتا اختتتلك موظتتف كتتلعلتتى أن  229 المتتاد تتتنص 
 يتتالحيك عوقتتب النتتاك ألحتتدأو  للدولتتة أختترى  أشتتياا أو نقتتود متتن الوظيفتتة يحكتتم صتتيانتل

ذاو   التردود قيمتة أقلاتا ويغرامتة ستنوا   تبث إلتى أشار  ب ة من  بتدك ا ختتبك وقتع اا
 واألوراق الحستتايا  إتتتبل أو بتحريتف أو التتدفاتر أو الفتواتير فتتي صتحيحة غيتتر كتايتا 

 ا ختتبك اكتشتال منتع إلتى ترمتي حيلتة يأية عامة صور  وعلى الصكوا من غيرها أو
 الستتايقة المتتاد  تفرهتتاا التتتي الغرامتتة عتتن فهتتب   المؤقتتتة الشتتاقة األشتتغام يعقويتتة قهتتي

  ل201 الماد د
 متتتا يتتتأداا الوعتتتد أو أداا علتتتى ملتتتلح أو األشتتتخاص متتتن شخصتتتا   موظتتتفال وأمتتتا إذا أكتتتره

 ستوى  ومتا الرستوم أو الهترا ب متن عليتل يجتب عمتا يزيتد أو عليل واجب غير أنل يعرل
 المتتتاد د التتتردود قيمتتتة أدناهتتتا ويغرامتتتة األقتتتل علتتى ستتتنة يتتتالحيك يعاقتتتب العوا تتتد متتتن ذلتتا
 والغرامتا  والرسوم الهرا ب من إعفاا يمنح موظف كل نفساا يالعقوية يعاقبو   ل200
  ل209 الماد د ذلا القانون  يجيز أن غير من العوا د من وسواها

 
  من يوكل إلي  أمر إدارتهاماختالس األموال العامة -4

 أو منقولتتة أمتتوام إدار  أو شتتراا أو بيتتع إليتتل أوكتتلإلتتى أن كتتل متتن  ل0د202 المتتاد تتتنص 
 أو عامتة ي تةه أو بلديتة أو عامتة مؤسسة أو إدار  لحساب أو الدولة لحساب منقولة غير

 هتذه أحتد فتي الغتش فتاقترل أستاماا متن قستما   الدولة تملا أو عامة منفعة ذا  مؤسسة
 أهرارا   لفريق مراعا  أو ذاتي مغنم لجر إما علياا تسري  التي األحكام خالف أو األعمام
 الخ تتتأ ارتكتتتب أو العموميتتتة، األمتتتوام أو العامتتتة  يالمصتتتلحة هتتترارا  ا أو اآلختتتر يتتتالفريق
 ويالغرامتتة ستتنوا   تبث إلتتى أشتار  ب تتة متتن يتالحيك ون يعتتاقبفت نام     لجستتيموا الفتادو
  لير  مليون  إلى لير  ألف ما تي من
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ذا حصل الم  إلياتا ينتمتي  التي اإدار  معامب  إحدى من شخصية منفعة على وظفواا
 ظاهريتتتة صتتتكوا إلتتتى يتتتاللجوا أو مستتتتعار شتتتخص يتتتد علتتتى أو مياشتتتر  ذلتتتا فعتتتل ستتواا
 ل204 المتاد دليتر  ألتف متا تي أقلاتا ويغرامتة ستنتين إلتى أشار  بث من يالحيك عوقب

  ل0د
 
 الوظيفة بواجبات واإلخالل السلطة استعمال إساءة -5

 ت بيتق يتؤخر أو ليعتوق  مياشتر  غيتر أو مياشتر  نفوذه أو سل تل يستعمل موظف كلإن 
 قهتا ية متذكر  أو  يقهتا قترار تنفيتذ أو الهرا ب أو الرسوم وجياية األنظمة أو القوانين

 إلتتتى أشتتار  ب تتة متتتن يتتالحيك يعاقتتب الصتتبحية ذا  الستتتل ة عتتن صتتادر أمتتر أي أو
ذاو   ستتنتين  تجتتاوز فتتب عامتتا   موظفتتا   نفتتوذه أو ستتل تل استتتعمل التتذي الشتتخص يكتتن لتتم اا
  ل270 الماد دالسنة العقوية

ذاو   مشتتروع ببستت دون  البلتتديا  أو العامتتة المؤسستتا  أو اإدارا  فتتي الموظتتف ارتكتتب اا
 عوقتتب ر يستتل عتتن إليتتل الصتتادر  القانونيتتة األوامتتر ينفتتذ لتتم أو بوظيفتتتل القيتتام فتتي إهمتتا   

 هتتاتين ب حتتدى أو ليتتر  مليتتون  إلتتى ليتتر  ألتتف متتا تي متتن ويالغرامتتة ستتنتين حتتتى يتتالحيك
 والبلتتديا  والمؤسستتا  اإدارا  يمصتتالح هتترر الفعتتل هتتذا عتتن نجتتم إذاوأمتتا   العقتتودتين
 قيمتة تعتادم يغرامتة عليتل يحكتم أن ويمكتن ،927 الماد  لنص وفقا   العقوية تشدد المعنية
  ل9د ل279دالماد الهرر

ذا أقدم ال  فعل على يالغير األهرار يقصد أو لغيره أو لنفسل المنفعة جلب على موظفواا
  تتبث إلتتى شتتار متتن يتتالحيك يعاقتتب مانتتتل واجيتتا  ينتتافي القتتانون  فتتي بتتنص يختتص لتتم

  ل270 الماد دلير  ألف ما تي إلى ألف عشرين من ويالغرامة سنوا 
ذا ارتكتتتب الموظتتتف فعتتتب  غيتتتر منصتتتوص  عنتتتل فيمتتتا ستتتبق، ولتتتم   القتتتانون لاتتتا  يفتتترضواا

 استتتتعمام ب ستتتااتام أو المتتتذكور ، يصتتتفتام متتتنام يقتتتدمون  التتتذين فتتت ن، خاصتتتة عقويتتتا 
 كانوا محرهين ،كان  جريمة أي ارتكاب على وظا فام من المستمدين النفوذ أو السل ة
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 المتتتاد القتتتانون د فرهتتتااي التتتتي المشتتتدد  العقويتتتا  يستتتتوجبون  متتتتدخلين أو مشتتتتركين أو
  ل277

 
 

 الفقرة الثالثة:
 وخرق الدستور ىــــــة العظمـــــــالخيان

 
 أواًل: الخيانة العظمى

الخيانتة العظمتى هتي جريمتة سياستية   تتتتأتى إ  عتن أعمتام الوظيفتة، فاتي ليست  يحتتدل  
مة جزا ية، فقانون العقويا  الذي عتيَّن األعمتام التتي تشتكل ل جريمتة الخيانتة لتم ذاتاا جري

يعتترل ل جريمتتة الخيانتتة العظمتتى، وقتتد تتترا الدستتتور لمجلتتك النتتواب التتذي يتتتولى ا تاتتام، 
وللمجلتتك األعلتتى التتذي يحتتاكم، مامتتة تحديتتد عناصتتر جريمتتة الخيانتتة العظمتتى وتقريتتر 

 العقوية المناسية لاا  
العظمى هي إذن فكر  ذا   ايع  سياسي غير محدد  قانونا ، قد يرافقاا عناصر  فالخيانة

    ل0دجرم جزا ي، وقد تأتي سياسية يكاملاا بدون أن يختلف باا عناصر جرم  جزا ي
م جريمة الخيانة العظمى خروجا  على مبتدأ شترعية الجترا م والعقويتا ،  وحتى   تشال ل  

  أمتتام المجلتتك األعلتتى  علتتى مجلتتك األعلتتى أن ألتتزم مشتتروع قتتانون أصتتوم المحاكمتتا
يحتق على أن يتقيد يالقانون في وصف الجنايا  والجنح وفي العقويا  الممكن فرهاا، 

 لل تعديل الوصف القانوني الوارد في تقرير لجنة التحقيق همن ن اق قانون العقويا " 
األعلتتتى نجتتتده فتتتي إ  أن المشتتتترع عنتتتدما أقتتترَّ قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  أمتتتام المجلتتتك 

لمجلك األعلتى منل قد خرج على مبدأ شرعية الجرا م والعقويا  عندما أجاز ل 49الماد  
ختتتترق الدستتتتتور والخيانتتتتة العظمتتتتى واإختتتتبم جتتتترا م يالقتتتتانون فتتتتي وصتتتتف أن   يتقيَّتتتتد 

المذكور   49وداذا اإخراج، تكون الماد      "  وجيا  على ر يك الحكومة والوزير،يالم
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لدستتتتور والميتتتادئ الدستتتتورية، ألن المتتتواد الدستتتتورية لتتتم تتهتتتمن متتتا يفيتتتد إجتتتاز  مخالفتتتة ل
  ل0دالخروج عن مبدأ شرعية الجرا م والعقويا 

جاا في األسياب الموجية لمشروع الحكومة أن عددا  من الجترا م المنصتوص علياتا فتي و 
م  حيث  ل9د قانون العقويا  تؤلف خرقا  للدستور أو خيانة عظمى    قتانون العقويتا  قسَّ

 الجنايتتا ، وجعلاتتا فتتي فصتتلين، األوم يتعلتتق يالدولتتة أمتتن علتتى الواقعتتة اللبنتتاني الجتترا م
 التجستتتتتكل، 901-972، وهتتتتتي الخيانتتتتتة دالمتتتتتوادالختتتتتارجي الدولتتتتتة أمتتتتتن علتتتتتى الواقعتتتتتة
 الجتتترا مل،  907-902دالمتتتواد يالعتتتدو المشتتتروعة غيتتتر الصتتتب ل، 904 -900دالمتتتواد
 ومتتن الدولتتة هييتتة متتنل، الجتترا م التتتي تنتتام 994-900دالمتتواد التتدولي يالقتتانون  الماستتة
 علتتى الواقعتتة الجرا ميتت فيختتتص ال تتاني الفصتتلل، وأمتتا 990-992دالمتتوادالقومي الشتتعور

 ل، جنايتتة212-210دالمتتواد الدستتتور علتتى الواقعتتة الجنايتتا ، وهتتي: التتداخلي الدولتتة أمتن
ل، الفتنتتتتتة 217-210واددالمتتتتت عستتتتتكرية  قيتتتتتاد  أو مدنيتتتتتة أو سياستتتتتية ستتتتتل ة اغتصتتتتتاب

  متتن تنتتام التتتي الجتترا ممكتتررل،  200-204ل، جتترا م اإرهتتاب دالمتتواد202-210دالمتتواد
ل، الجتترا م التتتي 200-207دالمتتواد األمتتة عناصتتر بتتين الصتتفاا تعكتتر أو الو نيتتة الوحتتد 

  ل 291-209دالمواد المالية الدولة مكانةتنام من 
جتترم متتن الجتترا م المنصتتوص عناتتا فتتي هتتذا  ارتكتتب ر تتيك الجماوريتتة أو التتوزير أي ذافتت 

 الياب، يصح  يمفاوم مشروع الحكومة أن نصف هذا الفعل يأنل خيانة عظمى 
ودفع غياب تعريف واهح لمفاوم جرم الخيانة العظمتى عتن مشتروع الحكومتة إلتى إقتدام 

قتد أحتام إلتى المتواد الفقااا على وهتع هتذا التعريتف، ففتي مشتروع أنتور الخ يتب نجتده 
كل عمل متن يأناا الخيانة العظمى ي ذكرناها أعبه من قانون العقويا  عندما عرَّل الت

األعمتتتام المنصتتتوص علياتتتا فتتتي الفصتتتلين األوم وال تتتاني متتتن الكتتتتاب ال تتتاني متتتن قتتتانون 
 العقويا  

وأخذ اقتتراو قتانون أصتوم المحاكمتا  أمتام المجلتك األعلتى بتذا  ا تجتاه عنتدما عترَّل 
 لخيانة العظمى وخرق الدستور:ا منل: 91الماد  في 
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يمصتالح التو ن  يلحتق هتررا   سياستيا   كل خرق خ ير لواجيا  الوظيفة يؤلف ذنيا   -او   
 وتقتصر العقوية في هذه الحالة على العزم 

كل عمل من ا عمتام المنصتوص علياتا فتي اليتاب ا وم متن الكتتاب ال تاني متن  - انيا  
ة المعينتتتة فتتتي القتتتانون المتتتذكور يا هتتتافة التتتى قتتتانون العقويتتتا  وتنتتتزم يالفاعتتتل العقويتتت

  ل0دالعزم
كان  موهوع إشكام منذ وهع الدستور اللبناني ألوم مر   ففي جلسة  الخيانة العظمىو 

نقاش: ما لل 01تساام النا ب يوسف الخازن عندما  رح  الماد   0990أيار سنة  90
الخيانتتة العظمتتى؟ إذا لتتم  وتستتاام النا تتب تلحتتوق قتتا ب: متتن يقتتررهتتي الخيانتتة العظمتتى؟ 

تكن محدد  فيمكن ان يتام من يشاا! ولكن التصتوي  علتى المتاد  قتد تتم ياألك ريتة دون 
 حسم هذا ا باام  

، لوفتتاق التتو نياتعتتديل الدستتتور استتتنادا لو يقتتة المخصصتتة ل 90/0/0991وفتتي جلستتة 
جبا غموض يالعمل ليوماا ووعد المجلك أ ير  مسألة تفسير معنى الخيانة العظمى، 

هتتتذا التعبيتتتر ولكتتتن شتتتي ا لتتتم يحصتتتل باتتتذا الخصتتتوص حتتتتى اليتتتوم  متتتن هنتتتا يتأكتتتد ان 
 01لتى الرغيتة فتي إيقتاا المتادتين إالممارسا  السايقة كان  تشير، ويمتا   يقبتل الشتا، 

متتن شتتيل المستتتحيل ت بيقامتتا متتن دون قتتوانين مكملتتة  ديكتتورمتتن الدستتتور مجتترد  71و
   ل9د ا  الوارد  فياماحديد يعض العيار لنصوصاما وت

 
 تفسير االجتهاد لمعنى الخيانة العظمى-1

جرا م على الصفة السياسية إهفاا استقرَّ  أحكامل على و أخذ ا جتااد اللبناني الحديث 
ى واإخبم يالواجيا ، ففي قهية الوزير علي العبدهللا، مخرق الدستور والخيانة العظ

إخبم يالواجيا  المترتية على الوزير في وهع  ا 71الماد  :" إن الحكم جاا في
مرتية متساوية مع الخيانة العظمى مملا يحمل على ا عتيار أناا تعد  ا حتفاظ 
لمجلك النواب يصبحية است نا ية  تاام الوزير يالنسية لفعمام الخاهعة أصب  لرقاية 
                                                 

(1
 

 )
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ر لماامل السياسية المجلك السياسية والتي تكون مرتي ة يصور  مياشر  يممارسة الوزي
   ل0دميا  مولجا  ب دار  مصالح الدولةالوزارية يصفتل مسؤو   حكو 

إن الحصانة التي نصَّ  علياا ل9دقاهي التحقيقاعتبر في قهية الوزير فؤاد السنيور  و 
من الدستور تقتصر على الحصانة السياسية المتعلقة يارتكاب الخيانة العظمى  71الماد 
و  تشمل هذه الماد  أي نص على  ى الوظيفةجيا  المترتية علخبم يالوااإأو ي

   حصانة جزا ية لجاة الجرا م العادية
بم يالواجيا ، خوعند الاي ة ا تاامية، ف ن جريمة الخيانة العظمى وخرق الدستور واإ

ن كان يصح اعتيار هذا النوع من  الجرا م ذا  خلفية سياسية، فب يستتيع ذلا إلياك واا
لك األعلى  وب القهاا السياسي ألن نوع الجريمة ليك من شأنل أن يؤ ر في المج

ى ولو كان اإدعاا   تال ايع القها ي المقرر لل قانونا ، وهذا ال ايع ي ب  لل ح
نما يتناوم فعب  يستتيع فقف إقالة المدعى عليل من منصيل ني صب على فعل  جزا ي واا

قانون اصوم المحاكما  أمام من  42لماد وفق ما تنص عليل الفقر  األولى من ا
     ل2دالمجلك األعلى

 
 تفسير النواب لعبارة "الخيانة العظمى"-2

الخيانة العظمى تخهع لنظام القيم في كتل بلتد متن  : يقوم يأنالرئيس حسين الحسيني
البلدان، وتاليا للظترل التذي ارتكبت  فيتل هتذه الخيانتة العظمتى  والمجلتك ا علتى م لتق 

حية في تحديد العقوية باذا الشأن  وهذه يالنسية الى ر يتتتك الجماوريتة هتي حكمتا الصب
امتام المجلتك ا علتى  امتا مستألة محاكمتة ر تيك مجلتك التوزراا والتوزراا بتامتة الخيانتتة 
العظمتتتى وا ختتتبم يالواجيتتتا  المترتيتتتة علتتتيام، فاتتتي متتتن صتتتبحية المحتتتاكم العاديتتتة ا  

                                                 
(1)

 1008حز ران  1الثالثاء  -جر وة المستقبل  9/9/1008قران محكمة التمييز تان    
(1

 
)

 جر وة الو ان تان   -، قضية الوز ر فؤاد السنيونة13/1/1000ق األ ل في جبل لبنان تان   فران قاضي التحقي

18/1/1000 
(3

 
 )

 جر وة السفير تان   قضية الوز ر فؤاد السنيونة -9/3/1000قران الهيئة اإلتهامية في بير ي، تان   

10/3/1000 
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حيتل  ختتذ الموهتتوع واتاتتام ر تتيك التتوزراا او التتوزير عنتتدما يمتتارك مجلتتك النتتواب صتتب
   ل0دالمعني

 
الخيانتتتة  معنتتتى لتتتم يحتتتددعنتتتدما  ي الدستتتتور المشتتتترع أحستتتن لقتتتد كرامـــي: عمـــر الـــرئيس 
وهذا ن ما يعتبر خيانة عظمى في فتر  معينة   يعتبر كذلا في زمن عخر  أل ،العظمى

ان  كتتتن يلتقتتتتي المجتاتتتتدون علتتتتىمجلتتتتك النتتتواب والمحتتتتاكم المعنيتتتتة  ولالتحديتتتد متتتتتروا ل
الخيانة العظمى هي فكر  ذا   ايع سياسي تتهمن كتل انتاتاا واختبم يالواجيتا  متن 
قبل ر يك الجماورية للمسؤوليا  الو نية، يما يناقض واجياتل الدستورية، وينعكك ذلتا 

متن الدستتور حتدد  ماهيتة هتذه الخيانتة  21هررا علتى الحيتا  السياستية العامتة  المتاد  
كاآلتي: "عندما يقيض ر يك الجماورية على ازمة الحكم، عليل ان يحلف امتام البرلمتان 
يمتتين ا ختتبص لبمتتة والدستتتور يتتالنص اآلتتتي: "احلتتف يتتار العظتتيم انتتي احتتترم دستتتور 
ا متتة اللبنانيتتة وقوانيناتتا واحفتتظ استتتقبم التتو ن اللبنتتاني وستتبمة اراهتتيل"  فكتتل اختتبم 

   ل9د ة يشكلل خيانة عظمى"بواجيا  ر يك الجماوري
 
 
 
 التفسير الفقهي لعبارة "الخيانة العظمى"-3

جرم الخيانة العظمى    يقع تقليديا  تح  تحديد النصوص على اعتيار أن الفقل يصر  
التشريعية،   سيما وان هذه النصوص وفي مقدمتاا قانون العقويا  اللبناني خالية من 

لتقدير القهاا  وقد ظار رأي في فرنسا في زمن  هذا التحديد مما جعلاا متروكة
الجماورية ال ال ة يأنل ليك للخيانة العظمى من كيان قانوني، ما دام القانون الوهعي 

من شرعة حقوق  0عناصرها، وقد تذرَّع انصار هذا الرأي يالماد ل   يحتوي على تحديد  

                                                 
(1

 
 )

كدانون  18حوان مع جر وة النهان تان    -سير البو هياي اضحة  "أشكل الماكالي تف 90الحسيني، حسي : المادة 

1008الثاني 
 

(1
 

 )
10/1/1008جر وة السفير تان  -م  الوستون 90جلسة المناقسة النيابية حول تفسير المادة
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حد يمكن معاقبتل إ  أمن  نل ماأ، والقا لة ي0709اإنسان والموا ن الصادر  في سنة
يمقتهى قانون قا م وصادر قبل تاريخ اقترال الجرم ومقترن بت بيق شرعي، وهو مبدأ 

   ل0دشرعية الجرا م والعقويا 
 

 هفي  ، أن الخيانة العظمى هي جريمة سياسية أ  وليد عبال حوم الخيانة العظمى يقوم
نما لم يحدد الدستور اللبن اني و  الدساتير الفرنسية المتعاقية علياا ال ايع الجزا ي، واا

لعقويا  اللبناني عناصر هذه الجريمة، و  ، و  قانون ا0040ناا دستور العامياست 
ل الخيانة العظمى يأناا كل عمل يؤدي إلى إلحاق عرَّ   مَّ العقوية المترتية علياا  

لتقدير خيانة الهرر يمصلحة اليبد العليا، ويعتبرها المجلك األعلى يما لل من حق ا
عظمى  فاي من هذه الناحية تشذ  على مبدأ شرعية العقويا  المكرك في الدستور  
وفي حام اتاام الوزير أو ر يك الجماورية يالخيانة العظمى يعود للمجلك األعلى إذا 
قرر تجريم المتام تحديد العقوية التي يراها مناسية وفقا  لخ ور  األفعام المرتكية 

   ل9دأن تقترن العقوية يقرار يقهي ب قالة المتام من منصيل وظروفاا  على
 

معظم علماا الدستتور علتى ان الخيانتة العظمتى ملتيستة المفاتوم اذ يتوافق : بشاة منسى
يخهتتتع تفستتتيرها للزمتتتان والمكتتتان والظتتترول السياستتتية المحي تتتة باتتتا  كتتتان التتترأي العتتتام 

ان المارشتام بيتتان منقتتذ  0944و 0940والقهتاا الفرنستي معتل يعتبتران، متتا بتين اعتوام 
اصتيح الماريشتام بيتتان خا نتا   0942فرنسا  فلما تحرر  فرنسا من النيتر ا لمتاني عتام 

ا تصتتام يالستتفار  وفتتي ا تحتتاد الستتوفياتي الستتابق كتتان  ،وصتتدر فتتي حقتتل حكتتم يا عتتدام
وريك فأصيح في عاد الر يسين بت ،يام الحكم الشيوعي تجسسا  وخيانة عظمىأا ميركية 

   ل2ديلتسين وفبديمير بوتين شرفا  كبيرا  
 

                                                 
(1

 
 )

 930ص 1990الطبعة األ لى -دان العلم للمال ي  -الوسيط في القانون الوستوني اللبناني -نباط، ادمون
(1

 
 )

 1008حز ران  21مجلة الحياة النيابية العود -م  الوستون 90تفسير القضاء الجزائي اللبناني للمادة -،  ليوعبال

 80ص
(3

 
 )

19/1/1008جر وة النهان تان   –لترتيــ  مسؤ ليــة الـمســؤ ل  90 : 90باانة منسى تفسيـــر الـمـادتيـ  
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لغتتاز التتذي حتتاوم يعهتتام متتن األ عتبتتر لغتتزا  تاشتتكالية الخيانتتة العظمتتى  نإ :أحمــد زيــن
تت قتتومالتستتلل منتتل لل ذا متتا تحقتتق و  ،عتتدوهتتي دولتتة اليتتوم  ستترا يل ف  ريتتأن الدستتتور   يفسَّ اا

ذا كانتتت  دستتتاتير العتتتالمو   ستتتبم فتتتي المن قتتتة   تعتتتود كتتتذلا تفتقتتتر التتتى تحديتتتد مفاتتتوم  اا
الخيانة العظمى فان الدستور اللبناني قد حدد معالماا يشيا متن الدقتة ويمكتن ان يكتون 

 حترمييأن ، ذلا من اعتماد القسم الذي يؤديل ر يك الجماورية عندما يقيض على الحكم
  ل0د "أراهيل وسبمة اللبناني الو ن استقبم حفظيو  وقوانيناا اللبنانية األمة دستور

 
 خرق الدستور: ثانيًا

أغفل الدستور اللبناني تحديد معنى خرق الدستور، وكذلا فعل المشترع عند إقراره قانون 
مشتتتاريع تعتتتديل قتتتانون  وقتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتة أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى، وحتتتاوم واهتتتع

   أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى تغ ية هذا النقص
كتتل عمتتل جستتيم يعنتتي ختترق الدستتتور ، أن 0991عتتامفجتتاا فتتي مشتتروع جتتوزل شتتاووم ل

عند خرق الدستور تنتزم يالفاعتل العقويتة علياتا فتي الفصتل و  يتجاوز فيل حدود الدستور 
  ل9دال اني من الياب األوم من الكتاب ال اني من قانون العقويا  ياإهافة الى العزم

قتتتتانون أصتتتتوم متتتتن  مشتتتتروعل األوم ل 09وأمتتتتا عنتتتتد أنتتتتور الخ يتتتتب فنجتتتتده فتتتتي المتتتتاد 
كتتل عمتتل يتجتتاوز فيتتل أحتتد يأنتتل ختترق الدستتتور المحاكمتا  أمتتام المجلتتك األعلتتى يعتترل ل 
اقتتتتراو قتتتانون أصتتتوم متتتن  91فتتتي المتتتاد و   ل2دأعهتتتاا الستتتل ة التنفيذيتتتة حتتتدود الدستتتتور

يدمج بين الخيانة العظمى وخترق الدستتور، فيقتوم  المحاكما  أمام المجلك األعلى ف نل
يمصتتالح  يلحتتق هتتررا   سياستتيا   يتتر لواجيتتا  الوظيفتتة يؤلتتف ذنيتتا  كتتل ختترق خ  -يانامتتا 

كل عمل متن ا عمتام المنصتوص و  الو ن وتقتصر العقوية في هذه الحالة على العزم 

                                                 
(1)

  11/1/1008جر وة السفير  -القانونم عام كقوة التفسير النيابي له إلزا -أحمو ز  
(1

 
 )

 -مار ا قانون أعوه جوزف شا  ل لتعو ل بعد أحكام القانون المتعلق بألول المحاكماي أمام المجلس األعلى

 310ص 1000طبعة العام -مناوناي النهان -سح سنواي في  زانة العول -مناون في كتاب: خاان، فاني
(3

 
 )

 303ص 1991الطبعة األ لى -دان العلم للمال ي  -نيةاأللول البرلما -الخطي ، أنون
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علياتتا فتتي اليتتاب ا وم متتن الكتتتاب ال تتاني متتن قتتانون العقويتتا  وتنتتزم يالفاعتتل العقويتتة 
  ل0د يا هافة الى العزمالمعينة في القانون المذكور 

انون إجتتترااا  اتاتتتام ومحاكمتتتة فتتتي  قتتت ولإلستتتت ناك يمتتتا ورد فتتتي القتتتوانين العرديتتتة، نقتتترأ 
فتتتتتتتتتتي الجماوريتتتتتتتتتتة اليمنيتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتادر  شتتتتتتتتتتاغلي وظتتتتتتتتتتا ف الستتتتتتتتتتل ة التنفيذيتتتتتتتتتتة العليتتتتتتتتتتا

مخالفة نص متن نصتوص الدستتور حيث عرَّل خرق الدستور يأنل  90/2/0990بتاريخ
 حدد  فيل أو تعليقل أو تعديلل دون إتياع ا جرااا  الم

كل مخالفة جسيمة وتساام زهير شكر عما إذا كان  جريمة خرق الدستور تقتصر على 
ج عناتتا هتترر يتتالغ يالمصتتلحة العامتتة، أو أناتتا ت تتام كتتل مخالفتتة ألحكتتام الدستتتور، ينتتت

كتل مخالفتة خترق الدستتور هتو  ويجيتب يتأن، دستورية ولو كان  يسي ة ألحكام الدستور
  ل9د حجماا أو خ ورتاا ألحكام الدستور أيلا  كان

 
 مساءلة رئيس الحكومة والوزراء عن جرم خرق الدستور-1

من الدستور أغفلت  جريمتة خترق الدستتور يالنستية  71أنور الخ يب، إلى أن الماد  ذكر
والوزراا، وتساام عمَّا إذا كان هذا اإغفام مقصود، مع أن جريمتة خترق  لر يك الوزراا

 تتتور  عتتتن جريمتتتة الخيانتتتة العظمتتتى، وأجتتتاب علتتتى هتتتذا الدستتتتور هتتتي جريمتتتة   تقتتتلل خ
التساؤم يقولل أن العمتل التذي يشتكل ل خرقتا  للدستتور يشتكل ل فتي عن  واحتد جريمتة اإختبم 
بواجيا  الوظيفة وجريمة الخيانة العظمى، فالخيانتة العظمتى فتي جميتع مفاهيماتا ليست  

دما يقيض على أزمة الحكم غير حنث  ياليمين العظمى التي يحلفاا ر يك الجماورية عن
يأن يحترم دستور األمة وقوانيناتا ويحفتظ استتقبم التو ن وستبمة أراهتيل  فتالوزير ولتو 
لم يحلف اليمين، ملتزم أيهتا  يمتا يلتتزم يتل ر تيك الجماوريتة فتي اليمتين الدستتورية، وكتل 
إختتتبم يمتتتا يلتتتتزم يتتتل ين بتتتق عليتتتل وصتتتف ختتترق الدستتتتور، ووصتتتف الخيانتتتة العظمتتتى، 

 اإخبم يالواجيا  الوظيفية  ووصف 

                                                 
(1

 
 )

 329مرجع سبق  كره ص –المجلس األعلى في لبنان  سائر البالد العربية  الغربية  -مناون لوى: الخطي ، أنون
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 )

 .1هامش نقم 999مرجع سبق  كره، ص  -الوسيط في القانون الوستوني اللبناني –شكر، زهير 
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لتتتم يكتتتن متتتن داع  ألن يعمتتتد المشتتترع الدستتتتوري اللبنتتتاني إلتتتى التفريتتتق بتتتين جريمتتتتي ذلا لتتت
خرق الدستور يدخل في عناصر الخيانة العظمى   ألنالخيانة العظمى وخرق الدستور، 

أن جريمتتة ختترق الدستتتور لتتم تحتتدد عناصتترها ي ريقتتة الحصتتر وذلتتا لكتتي ت تتام " يتت ىورأ
يمصالح الدولة "  فال من هرر يلحق يمصالح الدولتة أكبتر متن خترق  عمل مهر  كل 

   ل0د الدستور
ذا كتتتان هتتتذا التعليتتتل صتتتحيحا ، قبتتتل التعتتتديل الدستتتتوري الحاصتتتل وفقتتتا  لو يقتتتة الوفتتتاق  واا

، فيموجتتتب التعتتتديل الجديتتتد 0991أك تتتر صتتتحة  يعتتتد تعتتتديل العتتتامأصتتتيح التتتو ني، ف نتتتل 
 تتتتتتتتتتة يمجلتتتتتتتتتتك التتتتتتتتتتوزراا يتو هتتتتتتتتتتا وفقتتتتتتتتتتا  ألحكتتتتتتتتتتام أصتتتتتتتتتتيح  الستتتتتتتتتتل ة التنفيذيتتتتتتتتتتة منا

يموجتتتب هتتتذه الستتتل ة الدستتتتورية و الجديتتتدتين متتتن الدستتتتورل،  02و 07الدستتتتوردالمادتين
الجديد  التي يتو ها التوزراا، أصتيح  احتمتا   خترق التوزير للدستتور أكبتر ممتا كانت  

  عليل قبل التعديل الدستوري الجديد
يكا  أساستتيا  وعنصتترا  فتتاعب  فتتي الستتل ة التنفيذيتتة، فالتعتتديل الجديتتد جعتتل متتن التتوزير شتتر 

تعتتديب  لتتذلا كتتان متتن المفتتترض يالمشتتترع الدستتتوري أن يتنيتتل إلتتى هتتذه المستتألة ويتتدخل 
ولكتن يبتدو  ليشير إلتى خترق الدستتور كجريمتة ي ستأم عناتا التوزير، 71على نص الماد  

ر ، أن يلتف  إلى هرور  أن المشترع الدستوري قد أغفل في خهم ورشة التعديب  الكبي
كما أغفل تعديل غيرها متن المتواد الدستتورية لتنستجم  71أن يصيب التعديل نص الماد  

   ل9دالناشي عن و يقة الوفاق الو ني مع الوهع الدستوري الجديد
واستنادا  إلى هذه السل ة الجديد ، وت بيقا  لقاعد ، حيتث توجتد الستل ة توجتد المستؤولية، 

وزير عن جرم خرق الدستور، يكون على أساك أنل يشكل ل إحدى ت بيقا  ف ن مساالة ال
اإختتتبم يالواجيتتتا  الوظيفيتتتة، ألن متتتن واجتتتب التتتوزير المحافظتتتة علتتتى أحكتتتام الدستتتتور 
والقتتانون، فتت ذا ختتالف نصتتا  دستتتوريا  يكتتون بتتذلا قتتد أختتلَّ بواجياتتتل الوظيفيتتة، وقتتد تصتتل 

لعظمى، فم ب  أ ناا مناقشة مشروع الدستور حالة خرق الدستور لدرجة وصفاا يالخيانة ا
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 رو فريق من النواب حالتة متا إذا أصترَّ التوزير علتى اليقتاا فتي وزارتتل يعتد حجتب ال قتة 
عنل، فأجاب مندوب المفوهية الفرنسية، أنل بذلا يكون قد خرق الدستور، وارتكب فعل 

  ل0دالخيانة العظمى
 
 أمثلة عن ارتكاب جرم خرق الدستور-9
 ناع رئيس الجمهورية عن نشر مرسوم وافق علي  مجلس الوزراءامت-أ

هي حالة امتناع ر يك الجماورية عن نشر المرسوم الذي وافق عليل مجلك الوزراا يعد 
متر   انيتتة  متن الدستتور 20ممارستة ر تيك الجماوريتة صتتبحيتل بترد المرستوم وفقتا  للمتتاد 

ن نافتذا  هتو صتدور مرستوم عتن ر تيك فقرار مجلك الوزراا ناا ي، إ  أن متا يعتوزه ليكتو 
الجماورية الذي   يمتلا في المقابل سل ة استنسابية في تقدير إصدار المرسوم و لتب 
نشتتره أو عتتدم إصتتداره  بتتل إن ستتل ة ر تتيك الجماوريتتة مقيَّتتد  تمامتتا  بتتين رد القتترار التتذي 

للقتتانون او  يتختتذه مجلتتك التتوزراا يغيتتة إعتتاد  النظتتر فيتتل إذا وجتتده من ويتتا  علتتى مخالفتتة
للمصتتلحة العامتتة، ودتتين الموافقتتة عليتتل و لتتب نشتتره، وفتتي الحتتالتين  متتة صتتبحية مقيتتد  
لتتتر يك الجماوريتتتة فتتتي اإصتتتدار والنشتتتر ستتتواا  وافتتتق علتتتى القتتترار أو  لتتتب إلتتتى مجلتتتك 
ذا تخ تتتتى ر تتتتيك الجماوريتتتتة حتتتتدود الصتتتتبحية المقيتتتتد   التتتتوزراا إعتتتتاد  النظتتتتر فيتتتتل    واا

ر مما يوجب مساالتل أمام المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا تعرهل لتامة خرق الدستو 
  ل9دوالوزراا

 
 التأخر في تشكيل الحكومة-ب

أ يتتر  هتتذه المستتألة يعتتتد تعتتذ ر تشتتكيل حكومتتة تشتتترل علتتى إجتتراا ا نتخايتتا  وامتنتتتاع 
حكومة الر يك عمر كرامي عن توجيل هذه الدعو  على اعتيتار أن حكومتتل هتي حكومتة 

يياشتر ر تيك الجماوريتة يعتد استتقالة حكومتة التر يك عمتر كرامتي، لتم ف تصريف أعمتام 
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عمتتد التتى تأجيتتل هتتذه و جراا ا ستشتتارا  النيابيتتة،  ختيتتار ر تتيك جديتتد للحكومتتة، بتت  فتتورا  
ا ستشتتتارا  نحتتتو عشتتتر  ايتتتام اعيتتتد يعتتتدها تكليتتتف ر تتتيك التتتوزراا الستتتابق تتتتأليف حكومتتتة 

متتن الوقتت ، تتتار  يحجتتة استشتتار  النتتواب،  جديتتدا   جديتتد   ودتتدوره أختتذ هتتذا ا خيتتر متستتعا  
 وتار  اخرى يحجة الرجوع الى المراجع الدينية  

في هذه القهية الدستورية، أ ير  مستألة اإختبم يالواجيتا ، ف ترو ادمتون نعتيم نظريتة 
ذا لتتم يفعتتل التكليتتفمرستتوم يستتحب  يتتأن علتتى ر تتيك الجماوريتتة فتتي هتتذه الحالتتة أن ، واا

كذلا فت ن ارتكتاب ا همتام يلحتق ايهتا  يتالر يك المكلتف  وهتذا ارتكب اهما     يكون قد
كتتتل كتتتذلا و  يوجتتتب محاكمتتتة ر تتتيك الجماوريتتتة يستتتبيل أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى،ا همتتتام 

   ل0دشخص مكللف تأليف الوزار  ويتأخر في هذه المامة
 
 المماطلة في إجراء االنتخابات النيابية-ج

ي ا  الناخية في المد  المقرر  دستوريا ، فت ن إذا امتنع  الحكومة أو تلكأ  عن دعو  الا
شتتكل اهمتتا   فتتي القيتام يالصتتبحيا  المع تتا  دستتتوريا   جتتراا ا نتخايتتا  هتذا ا متنتتاع ي

هتتذا ا همتتام بتتر يك الجماوريتتة ور تتيك مجلتتك التتوزراا ويلحتتق فتتي الموعتتد الم لتتوب"  
متتتام أ ، وتنيغتتتي المحاكمتتتة والتتتوزراا المكلفتتتين اتختتتاذ التتتتدابير البزمتتتة  جتتتراا ا نتخايتتتا

 على لمحاكمة الرؤساا والوزراا المجلك األ
الدستور بايج  يار ، مبحظاتل حوم هذه اإشكالية الدستورية، فرأى يأن  النا ب وأبدى 

 ينص على اجراا ا نتخايتا  العامتة لتجديتد هي تة مجلتك النتواب فتي ختبم الستتين يومتا  
لحكومتتتة واجيتتتا  اولتتتى أ يكتتتون متتتنا ستتتت نا ية  الظتتترولوفتتتي  الستتتايقة  نتاتتتاا و يتتتتل 

عو الاي تا  الناخيتة هتمن الماتل القانونيتة  هتذا متع العلتم ان دعتو  هتذه المستقيلة أن تتد
الاي ا    تحتاج الى انعقاد مجلك الوزراا بتل اناتا تتتم يمرستوم بنتاا علتى اقتتراو وزيتر 

حتتتظ اجتتتراا ا نتخايتتتا  الداخليتتتة، وان م تتتل هتتتذه التتتدعو  مفروهتتتة فتتتي الدستتتتور التتتذي يل
ن ألتى ذلتا إالتتي تستبق انتاتاا و يتة مجلتك النتواب  يهتال  النيابية خبم الستين يومتا  
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تتتأمين ديمومتتة الستتل ة التشتتريعية ين لتتق متتن مبتتدأ الحتتؤوم دون حصتتوم فتتراغ دستتتوري  
ا نتخايا  النيابية مح ة اساسية في ا نظمة الديموقرا ية اذ يعبَّر الشعب من خبلاا ف
هتتتتو مصتتتتدر الستتتتل ا  عتتتتن ارادتتتتتل وخياراتتتتتل، ويتتتتتم بواستتتت تاا تتتتتداوم الستتتتل ة يتتتتال رق و 

احتتتترام ا ستتتتحقاق ا نتختتتابي لتتتيك خيتتتارا متروكتتتا  ستنستتتاب ومتتتن هنتتتا فتتت ن الستتتلمية  
الحتتاكم، بتتل هتتو واجتتب مفتتروض عليتتل  وفتتي رأيتتي، ان التبعتتب ياستتتحقاق ا نتخايتتا  

هتل للمبحقتة امتام المجلتك ا علتى تكتب ويعرل  ب مستؤولية المر النيابية او اغفالل يتر َّ ل   
لمحاكمتتتتة الرؤستتتتاا والتتتتوزراا ستتتتواا لمخالفتتتتتل الدستتتتتور او  خبلتتتتل يالواجيتتتتا  المترتيتتتتة 

   ل0دعليل
 
 
 
 

 : القسم الثالث
 تفسيرات  للمواد المنظمة لمسؤولية الرؤساء والوزراءتضارب ال

 
ن يكون كامب ، بل   بد أن يشويل أدرا الفكر القانوني منذ القدم أن التشريع   يمكن أ

 رعبل  يقولل أنل عندما ير أرس و عن نظرية النقص في التشريع النقص حتما ، وعبَّ 
نل يترا يعد ذلا لرشاد  القها  أن يحكموا وأن ينظموا  بوهوو عن قصده فالتشريع 
ي وهو يجيز لام أن يكملوا ما فيل من سكو   والقاهي عندما يكمل النقص ف ،الياقي

ولكنل يحكم يا نصال الذي هو نوع من العدم، ولكنل  مالتشريع ف نل   يحكم يالعد
أسمى من العدم الذي يقرره التشريع نتيجة لما يشويل من نقص  راجع  إلى صياغتل 
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ذا كان هناا نقص في التشريع يسبب عدم إحا ة كلما  نص  مقتهب يكل  العامة  واا
إ  أن ذلا   يعني أن هناا نقص يالقانون  ،الحا   التي يمكن أن تندرج همنل

القاهي وليك لل حكم في التشريع  يمفاومل العام، ذلا أنل في كل نزاع يعرض أمام
ييحث القاهي عن الحكم في المصادر األخرى للقانون ومن بيناا ميادئ العدم 

    ل0دوا نصال
في الحالة التي  وأماوينجم النقص التشريعي عن حالة غموض النص أوعدم وهوحل، 

القاهي حب  للنزاع في القواعد القانونية األخرى كالميادئ  جد  يوجد فياا نص ولم ي
ف ن العدم يقهي في هذه الحالة ياإياحة، ألنل عندما   يوجد تنظيم  العامة واألعرال،

وفي لواقعة معينة، فاذا يعني أن المخا بين يالقاعد  القانونية هم في حل  من أي التزام  
أو النقص في غموض أن من األفهل لمواجاة حالة الالمشترع يعض الحا   يجد 

ن يعمد إلى إصدار تشريع جديد لجبا ما غمض وتوهيح ما أشكل  أ ،التشريع
ر، إ  في  ر عن ذا  السل ة التي أصدر  التشريع المفسَّ ويصدر التشريع المفسل 

حية لسل ة أخرى في إصدار األحكام الحا   التي تفول ض فياا السل ة صاحية الصب
   ل9دالت بيقية فتكون هذه السل ة في هذه الحالة مفوَّهة قانونا  يالتفسير

ويرمي التفسير يمعناه الحقيقي إلى توهيح القاعد  القانونية الوارد  بنص  تشريعي 
 الجاا  التي تتولى تفسير النص القانوني، فنجد وتتعدد وتحديد مجا   ت بيقاا  

يقواعد المن ق القانوني السليم ويقصد المشترع، فاو يحدد الذي يلتزم لتفسير الفقاي ا
النتا ج القانونية ويستني اا من النصوص المكتوية غير عيل يما قد يترتب على ذلا 

للمعامب ، ما دام في تفسيره   يتعارض مع ما يقهي يل  التفسير النظري من حرج    
ي حالة التفسير القها ي، ف ن القاهي يقوم بتفسيره على وف المن ق وسبمة التخريج 

أساك الوقا ع المعروهة عليل حيث يتأ ر بتفسيره يالمقتهيا  العملية،  وهو في 
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الغالب أقل تمسكا  يأهداب المن ق، يحيث يكتفي القاهي يحل المنازعا  الم روحة 
    ل0دامامل يما يتفق ورعاية المصالح المشروعة والحقوق المكتسية

وأما الحا   التي نلجأ يسبباا إلى تفسير النص فاي: الغموض أي حالة انصرال 
التناقض، أو التعارض بين حكمين قانونيين يحيث  -عيارا  النص إلى أك ر من معنى

قع و إذا أو  يقتهي إما التوفيق بيناما إذا أمكن أو تغليب أحد النصين على اآلخر 
خ أ مستاديا  يالميادئ العامة لفسر على رفع هذا ايعمل المفانا خ أ في القانون، 

  ل9دللقانون حتى يتنزه القانون عن م ل هذه العيوب
وينيغي أن نشير فتي هتذا الصتدد، يأنتل عنتدما يصتيح التنص القتانوني محتاجتا  دا متا  إلتى  

ألن التنص الغتامض، أو غيتر التفسير، ف نل سيولل د حتما  حالة من الفساد فتي المجتمتع،  
التفلت  و عتدم احتترام القتانون ،  واهح سيكون عصيا  على الت بيق، وسينجم عناا حالتةال

لتتل ع ، فتت ن القتتانون النتتاقص أو المشتتوه، لتتن يخهتتمتتن هتتواي ل وقيتتوده، أي بتعبيتتر عختتر
لتتيك الماتتم أن نستتن لتتذا علتتى الستتواا، فتتي مختلتتف أعمتتالام ومعتتاملتام    فتترادالحكتتام واأل

ام والخاص ، ولكن األهم أن ن بق ما نسن من قوانين وأن القوانين التي ترعى الشأن الع
تن بتتتق أعمالنتتتا وأفعالنتتتا فتتتي إ تتتار القتتتانون ، بتتتداا  يالحكتتتام ، ألنتتتل   يجتتتوز لمتتتن يهتتتع 

تنتتتاوم كتتتل القتتتانون أن يتاتتترب متتتن ت بيتتتق أحكامتتتل ، فمتتتن هتتتذه ال غتتتر  يتستتترب الفستتتاد وي
   ل2د عناصر المجتمع وأفراده

ذا كان  هذه هي نتا ج غ ، ف ن النتيجة ستكون أك ر سواا  عندما واا موض نص  قانوني 
  يكون النص الغامض نصا  دستوريا   

نمتتا  ويتزداد الوهتتع تعقيتدا  عنتتدما يختلتف المجتمتتع لتتيك علتى تفستتير التنص الدستتتوري، واا
كانت  حيتث في معترض محاكمتة التوزراا، على علية هذا التفسير  ودرز  هذه اإشكالية 

تتتي استعصتت  علتتى الحتتل، وتنوَّعتت  حولاتتا ا جتاتتادا  وعراا النتتواب اإشتتكالية األولتتى ال
وتحديتتد المرجتتع متتن الدستتتور،  71والفقاتتاا، هتتي الناجمتتة عتتن التفستتيرا  المتعتتدد  للمتتاد 
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استدعى عتدم الوصتوم لتفستير  موحتد  لاتذه المتاد  إلتى الصالح للقيام باذا التفسير، حيث 
علية تفستير الدستتور ومتا هتي حوم راا الواراد  نيحث فيل في اآل ا  خاص ا  قسملاا فرد أن ن

 التفسيرا  المعتمد  لاذه الماد   
متتن الدستتتور خاهتتع متتن الناحيتتة المبد يتتة للقواعتتد التتتي ترعتتى تفستتير  71تفستتير المتتاد  ف

فالقاهي، عندما ي بتق احتدى ، والتي أوردناها في مقدمة هذا القسم، النصوص القانونية
تفسير القانون  هذا النوع متن التفستير يعترل يالتفستير القهتا ى  القواعد القانونية، يقوم ب

كتتذلا الفقتتل، عنتتدما يشتترو القواعتتد القانونيتتة، يقتتوم يمامتتة تفستتير القتتانون، وهتتذا النتتوع متتن 
التفسير يعرل يالتفسير الفقاي  اما المشترع، فعندما يتدخل مياشر  لتفسير نتص قتانوني 

التفستتتير، التتتذي يقتتتوم يتتتل المشتتتترع، يعتتترل  ياصتتتدار تشتتتريع جديتتتد، فتتتان هتتتذا النتتتوع متتتن
  يالتفسير التشريعي  

من الدستور، هي وحدها المتاد  الدستتورية التتي تحتتاج إلتى  71وفي الواقع ليس  الماد  
حتوم كيفيتة  ت يتر الخبفتا  وا نقستاما التتي دستتورية تفسير، فاناا العديد من المواد ال

   ل0د ت بيقاا
 

 
 الفقرة األولى:

 لدستور بين الرفض والتأييدتفسير ا
متتتن الدستتتتور، بتتتل وصتتتل هتتتذا  71و  01لتتتم يقتصتتتر ا ختتتتبل، حتتتوم تفستتتير المتتتادتين

الختتبل إلتتى اليحتتث فتتي جتتدوى هتتذا التفستتير، فتتذهب اتجتتاه إلتتى رفتتض الستتير يالتفستتير، 
 بينما أيَّد اتجاه عخر هذا التفسير 

 
 الدستور أواًل: االتجاه الرافض لتفسير

تكمتتن فتتي اناتتا تهتتع التترادع لستتل ة  71ان اهميتتة المتتاد   : ينيالــرئيس حســين الحســ
 71"والقتوم ان المتاد  ، 0991اجرا ية تعزز  صبحياتاا يعد التعتديب  الدستتورية عتام
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  فقاي:"اشتكل المشتكب  تفستير البتديايا " يقتوم   ر  ير واهحة وتحتاج الى تفسير يذكل  غ
وهتتع حتتد لمستتألة ا ردتتاا ر، فغايتاتتا وأمتتا يالنستتية لجلستتة مجلتتك النتتواب لتفستتير الدستتتو 

القها ي الذي حصل نتيجة الهتغوا السياستية المتعتدد  والمختلفتة متن  ترل التى عختر 
اذه الهغوا على القهاا اوجد  هتذا ا رتيتاا ف، في السل ة التنفيذية والتشريعية ايها  

اا يحتتتاكم امتتتام القهتتت التتتذي عبتتتر عنتتتل وزيتتتر العتتتدم صتتتراحة فتتتي الجلستتتة  وهتتتو ان وزيتتترا  
عختتر ي لتتب اتاامتتل متتن مجلتتك النتتواب تمايتتدا  حالتتتل علتتى  ن وزيتترا  أالجزا تتي العتتادي و 
   ل0دالمجلك ا على

ناتا لتى اي تفستير ألإ ب  صتأ   تحتتاج 01المتاد  رأى أنتل  المتا أن  النائب انطوان غانم
يعض الغموض لجاة تحديتد ا ختبم يالواجيتا     خلق التي 71الماد  فييقى  واهحة 

   ل9ديعدد فيل مجلك النواب ا خب   يالشؤون الوظيفية عاديا   ن نصدر قانونا  أن فيمك

عبر تعديل ا خبم يالواجيا  معنى رأى انل من ا فهل توهيح   :النائب روبير غانم
بتدون الحاجتة المتعلتق ياصتوم المحاكمتا  امتام المجلتك ا علتى   02/91القانون الرقم 

المستتؤوم والمتتوا ن تحتت   ي تستتاو ؤدي هتتذا التوهتتيح إلتتى إلتتى تفستتير الدستتتور، يحيتتث يتت
  ل2دسقف القانون، مما يعزز روو الصدقية يالمؤسسا  والدولة"

 
يقتتوم انتتل "ورد فتتي الدستتتور  71و  01قرااتتتل للمتتادتين متتن ختبم  أدمــون نعــيم:النائــب 

 نشتتأ  مجلستتا  اعلتتى كتتي يحتتاكم وفقتتا  لنصتتين محتتددين فتتي الدستتتورأ اللبنتتاني ان الدولتتة
ل لمحاكمة ر يك الجماورية ور يك الوزراا والوزراا اذا ارتكبوا جرا م 71و 01دالمادتان 

تحتتددها المادتتتان المتتذكورتان  وهتتذه الجتترا م هتتي، يالنستتية التتى ر تتيك الجماوريتتة، كتتل متتا 
ورد فتتتي قتتتانون العقويتتتا  متتتن جتتترا م، اهتتتافة التتتى مخالفتتتة الدستتتتور والخيانتتتة العظمتتتى  
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لتتتك التتتوزراا والتتتوزراا، الخيانتتتة العظمتتتى وعتتتدم القيتتتام يالواجيتتتا  ويالنستتتية التتتى ر تتتيك مج
 الملقا  عليام  

ا، يتبين ان الوزراا يتامام مجلتك النتواب ممناو فالمادتان المذكورتان نصاما واهحان  
ن المجلتتتك أو  خلتتتون يالواجيتتتا  المترتيتتتة علتتتيام  عنتتتدما يرتكبتتتون الخيانتتتة العظمتتتى او ي

يتتتة  وتاليتتتا ،   غمتتتوض ا بقتتتا  فتتتي دفتتتي الجتتترا م العا ا علتتتى لتتتيك صتتتالحا  لمحتتتاكمتام
النصتتتين المتتتذكورين و  داعتتتي ا بقتتتا  التتتى تفستتتير النصتتتين متتتن اجتتتل اع ا امتتتا المعنتتتى 

   ل0دالواهح الذي يقصده المشروع الدستوري 
 
 

 ثانيًا: االتجاه المؤيد لتفسير الدستور
 ، التتذي رأى يتتأنربحتتالنا تتب ي تترك هتتو  71أوم متتن  تترو مستتألة وجتتوب تفستتير المتتاد 

الصتبحية المع تتا  للمجلتك النيتتابي، حتتدود كيفيتة ت بيتتق القتانون، و حتتوم  ةهنتاا إشتكالي
متن  71على الملف، ومتا هتو التفستير الحقيقتي للمتاد  وكيفية وهع المجلك النيابي يده 

 برصتوميانالتوزير تستاام، إن  متن واجتب المجلتك بت  هتذه ا متور لكلل  ذلا الدستور، 
 وصدر قرار اتاام يحقل، ويعد سنة قرر  محكمتة الجنايتا  لستبب   سجن،ال فيسنة  يقي

تقدم  برصوميانما ان الموهوع ليك من صبحياتاا، ألن المحامي المختص اي وكيل 
واهتحة وتقتوم ان  71بدفع شكلي يقوم ان ا مر من صبحية المجلك النيابي  المتاد  

رنا تشكيل لجنتة تحقيتق وقررنتا اتاامتل،  تم لمجلك النواب ان يتام  اذا اجتمعنا اليوم وقر 
متتتام أ منتتتا حصتتتانة لمتتتن هتتتو متتتتام اصتتتب  أقتتتد بتتتذلا نكتتتون أ  جتتتاا  النتيجتتتة يتتتالبراا ، 

   ؟للمبدأ الدستوري العام القهاا، وذلا خبفا  
متتن  71و 01جلستتة لتفستتير المتتادتين  ه متتن عقتتد  متتانع عنتتد لأنتتفتتردَّ ر تتيك المجلتتك ي

  ب ة  الدستور، تستمر يومين او 
 

                                                 
(1

 
 )

جر دددوة النهدددان  -المجلدددس االعلدددى ال  حددداكم نئددديس الدددوزناء  الدددوزناء فدددي الجدددرائم العاد دددة  -، ادمدددوننعددديم

13/1/1008تان  
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متن الدستتتور  71و 01متن توهتيح المتادتين   بتتد متن  نتليترى يأ  النائـب بطـرس حـرب
  هتتاتين المتتتادتينليعتترل القهتتاا والمجلتتك ا علتتتى ومجلتتك النتتواب كيتتف يتعتتتا ى متتع 
لستتل ة التتوزراا  ولكنتتل خشتتي متتن إقتتدام النتتواب إلتتى تفستتير التتنص يمتتا يفيتتد عتتدم خهتتوع 

نتتتة لاتتتا ناتجتتتة متتتن الفستتتاد المستشتتتري، ويمارستتتاا القهتتتاا، فتتتتؤمن لنفستتتاا حصتتتانا  معي
اعهاا موجودون في الستل ة"  وتحتدث مستتغردا  كيتف ان هنتاا وزيترا  يقيتع فتي القهتاا 
العتتدلي دالتتوزير الستتابق للزراعتتة علتتي عبتتدهللال وعختتر دبرصتتوميانل يحتتام علتتى المجلتتك 

زدواجيتتتة فتتتي وقتتتد أد  هتتتذه اإ ا علتتتى لمحاكمتتتة الرؤستتتاا والتتتوزراا، وجرا مامتتتا شتتتبياة 
، ورأى الحصانةذا  مستفيدين من ال األشخاصتكريك عدم المساوا  بين المبحقة، إلى 

يتتتتأن حتتتتلَّ هتتتتذه اإشتتتتكالية يكتتتتون عبتتتتر اعتمتتتتاد أحتتتتد الخيتتتتارين، األوم هتتتتو توستتتتيع دا تتتتر  
  وأمتتتا الخيتتتار لاتتتم يمنتتتأى عتتتن اي مبحقتتتة جديتتتةالحصتتتانة، يحيتتتث نجع ستتتتفيدين متتتنالم

، الذي يوجب تقليص ن اق ت بيتق التنص التذي المبدأ القانوني العاميال اني فاو ا لتزام 
  وتاليا ، ف ن اي توجل يعتاكك هتذا ا متر يكتون بين الناك يتهمَّن إخب   يمبدأ المساوا 

مخالفتتتتا  للتتتتنص الدستتتتتوري وخرقتتتتا  لمبتتتتدأ دستتتتتوري هتتتتو تحقيتتتتق المستتتتاوا  بتتتتين المتتتتوا نين  
يغتي أن تكتون واحتد  يالنستية للجميتع، فت ذا أراد ينبحكام قانونية لفالمحاكما  والخهوع 

الدستور است ناا ف ة من الناك من الخهوع للقانون العادي، فت ن هتذه اإعفتاا يجتب أن 
لذا ف ن المحاولة التفسيرية ، ي ام هذه الف ة يكمل أعها اا بدون أي تمييز أو استنساب

ا ستنستتتابية مبحقتتتا  للحتتتا   الشتتتاذ  وايجتتتب أن تن لتتتق متتتن هتتتذه الميتتتادئ، فتلغتتتي  ا
   ل0دةعدالالو المبنية على أسك القانون المبحقا  ، ونحل  مكاناا السياسية

 
متتن الدستتتور تحتتتاج التتى تفستتير لتحديتتد صتتبحية  71المتتاد  إن  النائــب غســان مخيبــر:

م مجلتتك النتتواب أالمرجتتع الصتتالح  تاتتام ومحاكمتتة التتوزراا: هتتل يكتتون القهتتاا العتتادي 
وقتد ياتت  هتذه الحاجتة ملحتة يعتدما صتدر  ،لمحاكمتة الرؤستاا والتوزراا والمجلك ا على

ق العتتام الموجاتتة عتتدد متتن القتترارا  المتهتتاردة فتتي هتتذا الشتتأن فتتي عتتدد متتن شتتكاوى الحتت
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 ، وقتتد اع يتت  لكتتل متتنام نتيجتتة مختلفتتة يعتتد اعتمتتاد تعلتتيب  قانونيتتةهتتد وزراا ستتايقين
انتفاا ا ختصاص يم اية الدفع يهو ية ا ار  موهوع الصبحو   مختلفة ومتناقهة احيانا  

فعتام المشتتكو مناتتا فتي العريهتتتين النيتابيتين دخاصتتة يالنستتية األوأن ، التوظيفي والنتتوعي
ل متتن الجتترا م العاديتتة التتتي هتتي متتن صتتبحية برصتتوميانالتتى العريهتتة المتعلقتتة يتتالوزير 

ستتتتاا المحتتتتاكم العاديتتتتة الحصتتتترية ولتتتتيك متتتتن صتتتتبحية المجلتتتتك ا علتتتتى لمحاكمتتتتة الرؤ 
والوزراا  وفي حام اعتماد مجلك النواب لاذا الموقف، سول يؤدي ذلا الى نشوا حالة 
"ا ختتتبل الستتلبي فتتي الصتتبحية" متتع المحتتاكم العدليتتة الجزا يتتة، يحيتتث تكتتون كتتل متتن 
المحتتتاكم العاديتتتة والمجلتتك النيتتتابي قهتتتيا يعتتدم اختتتتتصاصاما التتوظيفي والنتتتوعي يستتتبب 

 من الدستور   71ا ختبل في تفسير الماد  
لمتاد  ا ا  ت بيقتوجد جاة قها ية تمتلا صبحية تعيين المرجتع، لكن في هذه الحام،   ي

على الصتبحية حل هذا ا ختبل ليكون  ل0دمن قانون اصوم المحاكما  المدنية 004
محكمتتتة التمييتتتز باي تاتتتا العامتتتة، يصتتتفتاا الاي تتتة القهتتتا ية ا علتتتى فتتتي متتتن اختصتتتاص 
متتن حتتا    فتتي هتتذه الحالتتة الخاصتتة وا ستتت نا ية جتتدا  لتتذلا  ي العتتادي التنظتتيم القهتتا 

ا ختتتبل الستتلبي متتا بتتين مجلتتك النتتواب الجتتالك يصتتفتل هي تتة مبحقتتة ومحكمتتة عاديتتة 
ديمتتا فياتتا محكمتتة التمييتتزل، فتت ن الغليتتة يفتتترض ان تكتتون للاي تتة ا ستتمى فتتي الايكليتتة 

   ل9دي لمجلك النوابأالدستورية، 
 

 انية:الفقرة الث
 من الدستور 90و 60تصدي مجلس النواب لتفسير المادتين 

 
ليس  هذه هي المر  األولتى التتي يعقتد فياتا مجلتك النتواب جلستة لتفستير الدستتور، ففتي 

وعلتتى أ تر الختتبل حتوم صتتبحية القهتاا العتتدلي يمبحقتة النا تتب،  التتب  0999العتام
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صدلحة طلد  تعيدي  المرجدع الصدالح لبدح  مثدل هدذا التندازا   لد  مد  محكمدة  كدون لكدل  ي مأ.م.م.:"  118المدادة

النقد بهيئتها العامة بصفتها الهيئة القضائية االعلى في التنميم القضائي العادي".
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من الدستور،  01و 71و 00و 41و 29عدد كبير من النواب يعقد جلسة تفسيرية للمواد
والمخصصتتة  09/7/0999حستتم المجلتتك النيتتابي فتتي الجلستتة المنعقتتد  بتتتاريخويالفعتتل 

وملحقاتاتا تحديتد الجاتة الصتالحة لتفستير الدستتور، فتاعتبر  0999لدرك مشتروع موازنتة
النا ب شاكر  ىأدل يوماالك النيابي هو الجاة الوحيد  المخولة تفسير الدستور  جأن الم
قتترارا  أجتتاز  لنفستتاا فيتتل أصتتدر  ستتليمان يمداخلتتة  جتتاا فياتتا:" إن محكمتتة التمييتتز أبتتو 

تفسير النصوص الدستورية مع ما يترتب عليل من نتا ج  وأن تفسير الدستور حق منوا 
تتم   ،يتتالمجلك النيتتابي ذلتتا أن مجلتتك النتتواب التتذي هتتو  ،ع حتتتى عتتن المجلتتك الدستتتوري ن 

كتتتل تفستتتير ختتتارج و  ذه المامتتتة عبتتتر ا نتختتتاب الستتتل ة األستتتاك، أوكتتتل إليتتتل الشتتتعب هتتت
جستيما  متن قبتل  أ الي يعتبتر خ تعلى صبحية السل ة التشريعية  ويالتت البرلمان هو تعد  

ف المتتتا أن التتتنص الدستتتتوري واهتتتح واستتتت رادا  فتتتي حتتتام الختتتبل بتتتين نتتتص  القهتتتاا 
ير دستوري ونص قانوني عتادي علتى القاهتي أن يغلتب التنص الدستتوري و  يمكتن تفست

   ل0دالدستور إ  بنص دستوري 
ويعد خمك سنوا  على هذه الجلسة، عاد  قهية تفسير الدستور إلى الواجاتة، يستبب 

تحديتتتد الجاتتتة المختصتتتة يمحاكمتتتة حتتتوم القهتتتا ية ل التيتتتاين فتتتي ا جتاتتتادا  حد تتتمتتتا أ
د وازداالقتانوني   ا ستتقرارفتي مبتدأ  خلتل  متن  يتل تستبب متا و  ، كبيتر اردتاا  متن الوزراا، 

هتتتذا التيتتتاين متتتع م تتتوم وزيتتترين عتتتن أفعتتتام متشتتتاباة أمتتتام متتترجعين قهتتتا يين مختلفتتتين 
 للمحاكمة يسبب إدانتام يارتكاب ذا  الجرا م  

استتتدعى هتتذا التيتتاين ا جتاتتادي والفقاتتي، إلتتى هتترور  اإستتراع فتتي توحيتتد القواعتتد التتتي 
ر  فكيتف تتتم عمليتة متن الدستتو  71سترعى محاكمة التوزارا فتي حتام إدانتتام وفقتا  للمتاد 

 من الدستور  71تفسير الماد 
توستع فتي في إشتكالية تتعلتق يال 71اص دم المجلك النيابي عند يح ل في تفسير الماد  

كتترك عمليتتة ي وأ، هتفستتير ا ستتت ناا او ت بيقتتل علتتى حتتا     تتتدخل مبتتد يا  فتتي ا تتار 
   ا ستنسابية في مبحقة المسؤولين لدى ارتكابام جرا م

                                                 
(1 )

ر الوستوندناسة : المجلس    11ص 1999ا لول  31مجلة الحياة النيابية المجلو - فس ِّ
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تتر علتتى أنتتل حمايتتة  كتتان ا لمجلتتك موقنتتا  يتتأن اعتمتتاده نظريتتة التوستتع فتتي التفستتير، سيفسَّ
تت  المتتام العتتام أو حقتتوق التتوزار   للتتوزراا متتن الخهتتوع للمستتاالة عتتن أفعتتام تكتتون قتتد مسَّ

موهتع ين على إدارتاا  وستنعكك هذه الحماية سليا  على المجلك الذي ستيكون نالمؤتم
حالتة المعاكستة، فت ن تهتييق المجلتك لن تاق التنص، من الشعب، ويالمحاسية ومساالة 

وحصتتتر مبحقتتتة التتتوزراا أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى فتتتي حتتتالتي الخيانتتتة العظمتتتى واإختتتبم 
يالواجيا ، وتفسير هذا اإخبم يأنل إخبم يالواجيا  السياسية، ف ن هذا سيعتبر يم اية 

   تخلي المجلك عن جزا من صبحياتل لصالح السل ة القها ية
انعقتتتاد الجلستتتة العامتتتتة ي أن أستتتتيايا  عديتتتد  حتَّمتتت  الم اليتتتتةالنا تتتب ي تتترك حتتترب أى ور 

متتن الدستتتور، ردَّ الستتبب األوم إلتتى  71و 01لمجلتتك النتتواب متتن أجتتل تفستتير المتتادتين 
خراجاا من ا رتاان العدالة هرور  حماية تركيتب ملفتا  قهتا ية و  لتجارا  السياستيةل واا

إقفتام  وكتذاالستل ة متع اخصتامام،  فية حسايا  اهلاو تحريكاا على ال لب بادل تص
متوازين القتوى السياستية  فب يجتوز أن تيقتىملفا  جزا ية  سياب سياسية وعلى ال لب، 

هتتي البوصتتلة التتتي تحتتدد معتتاني النصتتوص الدستتتورية والقانونيتتة فتلتتتام السياستتة العدالتتة 
ال تتتتتاني فنتتتتتايعإ متتتتتن أن    وأمتتتتتا الستتتتتببالجزا يتتتتتة المترتيتتتتتة علتتتتتى السياستتتتتيينوالمستتتتتؤوليا  

مما سمح  ،على شكل ميادئ عامة ومن دون تفصيل الدستورية تصاغ اجما    النصوص
بتفستتتتيرا  متناقهتتتتة ومتقليتتتتة لاتتتتا جعلتتتت  متتتتن الهتتتترور  القصتتتتوى الحتتتتد متتتتن الحركتتتتا  

  ل0دا نقببية في ت بيقاا وفقا لبهواا السياسية"
 

دار  والعتدمدأو  ل،  تم فتي جلستة التفستير من هذه ا شكالية ان لق النقاش، بداا  بلجنة اإ
األولى د انيا ل، فجلستة التفستير ال انيتة د ال تا ل، وانتاتاا بنستيان ملتف التفستير عنتد اللجنتة 

 المشتركةدرايعا ل 
 

 أواًل: موقف لجنة اإلدارة والعدل النيابية

                                                 
(1

 
 )

1008شباط  11جر وة النهان تان    
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ن متتتت 71و 01ن المتتتتادتين ، يعتتتتد عتتتتد  اجتماعتتتتا ، إلتتتتى ألجنتتتتة ا دار  والعتتتتدم توصتتتتل 
وأنل في حام أراد المجلك تفسير الدستور، فب ر واهحتان و  موجب لتفسيرهما  الدستو 

ا  متتن ختتبم تعتتديل دستتتوري يخهتتع لاليتتة المنصتتوص علياتتا فتتي  ينيغتتي أن يتتتمَّ ذلتتا
التعتتتديب  المقترحتتتة علتتتى واقترحتتت  اللجنتتتة دراستتتة ومتتتا يلياتتتا متتتن الدستتتتور   70المتتتواد 

بتد   متن تفستير  يأصتوم المحاكمتا  امتام المجلتك ا علتىالمتعلتق  02/91القانون رقتم 
  ل0دالدستور

أن النظتام التداخلي رغتم وانتقد األستاذ أحمد زيتن موقتف لجنتة اإدار  والعتدم، معتبترا  أنتل 
اجتماعا  اللجان سرية، ف ن السرية   بد متن ان ترفتع تلقا يتا  للمجلك النيابي يعتبر أن

يقهتتية  حكمتتا  ناقشتت  فيتتل المتتادتين، كوناتتا قتتد اصتتدر   عتتن اجتمتتاع لجنتتة اإدار ، التتذي
علتتى متتاذا استتتند  اللجنتتة يمتتا توصتتل  اليتتل وتستتاام م روحتتة علتتى المستتتوى القتتانوني، 

وما هي الدراسا  التي استأنس  باا، ولماذا اكتف  ب عبن خبصة الحكتم، وهتل يمكتن 
دار توصتتية يتتأن ب صتت اتختتاذ موقتتف فتتي شتتأن متتواد دستتتورية متتن دون حي يتتا  وا كتفتتاا

  ؟  حقوقيينالقهاا و الو النواب مجلك يلتزم باا كب  من 
عتتن غيتتر قصتتد حاولتتت  ان تيقتتي األمتتور علتتى حالاتتتا  ون اللجنتتة عتتن قصتتتد أويتتتايع يتتأ

 يحيتتث ييقتتتى التعامتتتل متتتع ت بيتتتق المتتتادتين المتعلقتتتتين يمحاكمتتتة الرؤستتتاا والتتتوزراا قتتتايب  
السياسة، على غترار  لاد ، وياختصار تحكملفخذ والرد وا جتاادا  وا جتاادا  المه

ما حتدث حتتى اليتوم عنتدما لتم يستجل اتاتام واحتد يحتق ر تيك او وزيتر متن بتين عشترا  
 الم ا  الذين تعاقبوا على الحكم، إ  أخيرا  

و  يقتصر استدراا اللجنة لميادر  الدعو  لجلسة تفسير المادتين على متا يمكتن ان يرتيتل 
ارستتة أهتتل الحكتتم إنمتتا ي تتاوم أيهتتا صتتبحيا  أساستتية للستتل ة موقفاتتا علتتى شتتفافية مم

  ل9دمر  أخرى عن قصد أم عن غير قصد التشريعية ويحاوم تقليصاا، وقد يكون ذلا

                                                 
(1

 
 )

 13/1/1003جر وة السفير تان  
(1

 
 )

جر دوة  -اإلدانة  العدول علدى جلسدة تفسدير المدادتي  بإعالنهدا أنهدا لدز م مدا ال  لدزم  لجنة لما ا قوطبح  -أحمو ز  

 19/1/1008 السفير تان  
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من الدستور،  71و 01حوم المادتين  وفي تعليق  لل  ان  على موقف لجنة اإدار  العدم
يتتتتة المستتتتجلة فتتتتي المحاهتتتتر  ا عترافتتتتا  النيابيختتتتالف الوقتتتتا ع و أن هتتتتذا الموقتتتتف  رأى 

، وتعتدد ويظار في السوابق ان عدم تفستير المتادتين قتد أدى التى معانتا  القهتاا العتادي
النيتتابي ذلتتا فتت ن محاهتتر المجلتتك اجتااداتتتل وتناقهتتاا حتتوم تفستتيرهما، يهتتال إلتتى 

لى مدى ا باام الحاصل حوم مفاوم الخيانة العظمى كما هو م ب  في محهر إتشير 
م المحاكما  أمام المجلك األعلى، كما ان هناا إبااما حوم يمشروع تنظ جلسة مناقشة

متتن الدستتتور كمتتا هتتو م بتت  فتتي جلستتة  71مستتؤولية التتوزير الحقوقيتتة التتوارد  فتتي المتتاد  
  فمتتتتن غيتتتتر الجتتتتا ز ان ييقتتتتى م تتتتل هتتتتذا ا باتتتتام قا متتتتا 0991مناقشتتتتة التعتتتتديب  ستتتتنة 

فوهتتع إ تتار عتتام علتتى األقتتل لم تتل ومتروكتتا للتصتترل يمفاهيمتتل علتتى هتتوا الت تتورا   
متتتن الدستتتتور مستتتؤولية مجلستتتية  وتحديتتتد  71و 01هتتتذه التعتتتابير التتتوارد  فتتتي المتتتادتين 

صتتتتبحيا  القهتتتتاا العتتتتادي والقهتتتتاا ا ستتتتت نا ي بوهتتتتوو يالنستتتتية لمحاكمتتتتة الرؤستتتتاا 
اللتين وان كانتا غيتر واهتحتين  71و 01والوزراا يحتاج يالهرور  الى تفسير المادتين 

 فت ن تفستيرهما   يهتر  أمتا يقتاا الحتام علتى متا هتي عليتل ان كتان يمكتن ان يفيتد جد 
  ل0دأحدا في المستقبل ف نل يالتأكيد لن يكون لمصلحة الو ن والدولة

 
  علتى الاي تة العامتة للمجلتك النيتابي تمنت، وفي خ و  تبدو تراجعيتة، اللجنةإ  أن هذه 

اقتراحتتا  لتعتتديل يعتتض اتتي متتن دراستتة أن ترجتتي اليحتتث فتتي تعتتديل الدستتتور حتتتى تنت
القتتتتوانين، ومناتتتتا قتتتتانون اصتتتتوم المحاكمتتتتا  أمتتتتام المجلتتتتك األعلتتتتى لمحاكمتتتتة الرؤستتتتاا 
والتتوزراا، األمتتتر التتتذي قتتتد يناتتتي الحاجتتة للتفستتتير عنتتتد استتتتكمام درك تلتتتا ا قتراحتتتا   

 نقلتتة نوعيتتة فتتي موقتتف اللجنتتة الستتابقيشتتكل ل هتتذا التمنتتي  ويتترى األستتتاذ أحمتتد زيتتن، أن
القا تتتل يتتتأن المتتتادتين   تحتاجتتتان التتتى تفستتتير، وان التفستتتير   يكتتتون إ  يقتتتانون تعتتتديل 

عنتتد موقفاتتا لمتتا رأ  ان التعتتديب  التتتي تدرستتاا اللجنتتة  يقيتت نتتل لتتو أدستتتوري، ياعتيتتار 
يمكن ان تفستر المتادتين وان التفستير يمكتن ان يتتم يقتانون عتادي عنتد إقترار متا تتوصتل 
                                                 

(1
 

 )
 -ن لجنددددة اإلدانة المددددادتي  الوسددددتون تي  ال  حتدددداج إلددددى تفسددددير اجتهدددداد ال  مكدددد  تفسدددديرهاعتبددددا-أحمددددو ،ز دددد  

 18/1/1008جر وة السفير تان   
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متن الدستتور قتد أدى حتتى اآلن التى  71و 01دم تفستير المتادتين ن عتأ كما اعتبتراليل  
إفتتب  العشتترا    بتتل الم تتا  متتن المستتتاالة والمحاستتية، إمتتا يفعتتل تنتتازع الصتتتبحيا  
متتا لعموميتتة النصتتين التتتي تحتمتتل  حتتوم الجاتتة التتتي تتتتولى مستتاالة هتتؤ ا ومحتتاكمتام واا

سياسية يعرفاا الرأي العام يأناا   يقةا أدى ويؤدي حتى اليوم الى نشوا التأويل  وهذا م
 يقتتة التتذين   ي بتتق القتتانون علتتيام، او  يقتتة متتن هتتم فتتوق القتتانون  ومتتن ال ابتت  انتتل 

ن يجيتتتز أو أعنتتتدما يستتتت ني القتتتانون، ألي ستتتبب، متتتوا نين متتتن المستتتاالة والمحاكمتتتة، 
دولتتتة تكتتتون  ،القتتتانون لنفستتتل ا جتاتتتاد فتتتي احكامتتتل علتتتى شتتتكلين مختلفتتتين فتتتي عن معتتتا

   ل0د رعية هذا الوجودشو  يست يع أحد ان ي عن   بوجودها و  ي ،قام  مزرعةال
 
 

 من الدستور 90و 60الجلسة النيابية األولى  المختصة بتفسير المادتين  ثانيًا: 

 01تياينتت  اآلراا النيابيتتة حيتتام موهتتوع تفستتير الدستتتور فتتي المتتادتين فتتي هتتذه الجلستتة 
ي ويتمسا يهترور  التفستير الواهتح بر نبيل الر يك  ، وانقسم  بين من ق يتصدره71و
وصتبحية المجلتك النيتابي  ويبترز  ل والحدود ما بتين صتبحيا  القهتااتتحدد الفواصل

، ولكن يرى ان المادتين المذكورتين واهحتان و  موجب لتفسيرهما وازا  ذلا من قفي م
ين، وذلا يسبب عدم هذه الجلسة قد انتا ، بدون التوصل إلى تصوي  حوم تفسير  مع

   ل9د توف ر النصاب
هذه الجلسة من اهم الجلسا  على ا  بق، بدأ ر يك مجلك النواب الجلسة يالقوم أن 

تفستتير واهتتح حتتتى   يتتبم المجلتتك، هتتل تكتتون كتتل الجتترا م ومتتن المفيتتد ا نتاتتاا إلتتى 
هتي حتدود  ومتاتتدخل القهتاا، ومتتى يتايعة للمجلك؟ وما هي الواجيا  المترتيتة عليتل؟ 

   تدخلل

                                                 
(1

،ز  
 )

  18/1/1008جر وة السفير تان   -هناك دستون ة القانون  ال  جود لقانونية الوستون-أحمو 
(1

 
 )

منادددونة فدددي جميدددع الصدددحف اللبنانيدددة -مددد  الوسدددتون 90نيابيدددة حدددول تفسدددير المدددادةجلسدددة المناقسدددة ال قدددائع 

10/1/1008تان  ب
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 رفيتتق الحريتتري  مجلتتك التتوزراار تتيك يعتتد ذلتتا توالتت  المتتداخب  النيابيتتة والوزاريتتة بتتدأها 
ما،  ان النقاش يخلف بين القوانين التي ت بق في حام ارتكب احد المسؤولين جرما  يقولل 

واي محكمتتتة تتتتتولى المحاكمتتتة؟ والستتتؤام الم تتتروو كيتتتف يحتتتاكم؟ فالقاهتتتي لتتتل محكمتتتة 
 ما في ما يتعلق يالرؤساا والوزراا فالدستور يتنص علتى ذلتاأ، يها  ألعسكري خاصة، وا

كتتتل ألن ل، والنقتتتاش اليتتتوم هتتتو حتتتوم صتتتبحية المحكمتتتة ولتتتيك قوانيناتتتا، 71المتتتاد  فتتتي 
ي محكمتتة تحتتاكم المستتؤوم؟ ييقتتى معرفتتة أجريمتتة لاتتا متتاد  معينتتة فتتي قتتانون العقويتتا ، 

المجلتتتك ا علتتتى  لتستتتايل العمتتتل وجعتتتل 02يجتتتب اعتتتاد  النظتتتر يالقتتتانون رقتتتم  رأى أنتتتلو 
 لمحاكمة الرؤساا اك ر فعالية  

 
 التتذيان تفستتير الدستتتور يعتتود التتى المجلتتك النيتتابي دون ستتواه،  الخليــل:علــي النائــب 

فستتر الدستتتور يموجتتب قتترارا  دستتتورية ولتتيك يقتتانون دستتتوري، ألن القتترار يان ستتت يع ي
 يالتعديب    التفسيري يفسر احكام الدستور من دون الدخوم

 
 01: كنا ن بق الدستتور، ونحتن نترى ان هنتاا حاجتة لتفستير المتادتينالنائب وليد عيدو

مسألة الخيانة العظمى وغيرها   يمكن ان تكون واحد   ناا ليس  فمن الدستور   71و
 ن يفسر الدستور عندما يريتد مت ب  أقانونية بل سياسية، ومن صبحيا  المجلك النيابي 

اتتذا الموهتتوع هتتو متتن صتتبحية فغيتتره   حتتدا  أالتتر يك يالخيانتتة العظمتتى ولتتيك ن يتتتام أ
   مجلك النواب حصرا  

 
 71و 01ن المتادتين أخلصت  التى رأى يتأن اللجنتة  رئيس لجنـة اإلدارة والعـدل النيابيـة

واهتتتحتان و  تحتاجتتتان التتتى تفستتتير، وان تفستتتير الدستتتتور   يتتتتم ا  متتتن ختتتبم تعتتتديل 
يحتتتاج فاتتو لتتل  تتايع شتتمولي لتتذلا فستتير الصتتادر عتتن مجلتتك النتتواب التف وأمتتاالدستتتور، 

دستتوري، وان مجلتك النتواب يع تي رأيتل ياتاتام التوزير يتا خبم يالواجيتا ،  لى تعتديل  إ
 يحكم في هذا ا تاام  النصَّ  م  وان المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا يفسر
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ر ا ختبم يالواجيتا ، هنتاا فقتر  متعلقتة تفستييأن الم لوب هتو رأى : بري نبي  الرئيس 

ذا عتتتدنا التتتى قتتتانون العقويتتتا  نجتتتد المتتتواد اا ، و ى التتتوزيريتتتا خبم يالواجيتتتا  المترتيتتتة علتتت
التي تنص على الجرا م المخلة يالواجيا  الوظيفية، وكل ما اسألل هتل ان  270 -220

متتة عتتن ا ختتبم الجتترا م الناجهتتل و ك ا علتتى؟ الجتترا م المخلتتة يالوظيفتتة خاهتتعة للمجلتت
 المجلك ا على؟   وأللمحاكم العدلية  صبحية النظر فياا تعود ،الواجيا ي
 

ودتذلا ي تفستير واي قترار منتا   يلزمتان المحتاكم اتختاذ اجتاتاد عختر، إن أ روبير غانم:
فتحنتتا اليتتاب لتتتأويب  لاتتا اوم ولتتيك لاتتا عختتر عتتن الدستتتور  الدستتتور واهتتح قتتد نكتتون 
  عدم موادهيمشروع دستوري ي التقدمهرور  لجاة 

 
لمجلتك كلمتا اجتمتع ان يعتدم الدستتتور  ل  يمكتن أنتل : قتام ي الحسـينيالـرئيس حسـين 

اتي متتن فصتبحية تفستتير الدستتور وأمتتا يالنستية ل  نحتن امتام الدستتاتير الجامتد    المرنتة
ردعتتة أشتتكام: إمتتا توصتتية لاتتا  تتايع ألمجلتتك يأختتد قراراتتتل يوا صتتبحية مجلتتك النتتواب،

متتا س متتا قتتانون عتتادي، واا متتا قتترار لتتل  تتايع سياستتي ولتتيك لتتل  تتايع تشتتريعي، واا ياستتي، واا
ليك لل عبقة يما هتو ملتزم للستل ا  كافتة، ان  0901قانون دستوري  وما حصل عام 

يقرار هو  0901موهوع التفسير   يمكن ان يصدر ا  يقانون دستوري  ما صدر عام 
ناا ، فأجاب يأه القرارا  ملزمة للسل ا  ا خرى يم اية الزام للمجلك نفسل، ولكن هل هذ

، ب ا ردتاا لتدى المحتاكماستيوحوم أيمعنى التفسير   دستوريا   غير ملزمة وليس  تفسيرا  
هناا هتغوا ك يتر  سياستية علتى الستل ة القهتا ية  يقوم الر يك حسين الحسيني، يأن 

قتوم ان احتدا لتن يستت مر التي لم تؤمن استقبلاا يعد  لدى الوزير  يار  تصريح شاير ي
حتتام لتتم تحصتتل الستتل ة القهتتا ية المستتتقلة  وستتبب ا ردتتاا ان الاي تتا   فتتي لبنتتان فتتي 

القها ية المختلفة تمتنع عن الختوض فتي مستا ل لاتا عبقتة يالجستم السياستي  المشتكلة 
فتتي كيفيتتة كتتف اليتتد السياستتية عتتن ستتل ة القهتتاا"  وتتتايع: "ان تشتتكيل المجلتتك ا علتتى 
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حيتتث أقتترَّ  بتتدون مناقشتتة، 02/91القتتانون إقتترار فتتي  شتتارا لي واعتتترل يأنتتغيتتر دستتتور 
    0900عامالمشروع العا د ل

اناا اخبم يمبتدأ أساستي لجاتة حتق كتل متوا ن فتي ان يعترل متا يقتوم القتانون التذي ف
صتتدر عتتن مجلتتك النتتواب  02/91يتغيتتر يحستتب متتزاج واهتتعل ورأيتتل  ان القتتانون رقتتم 

نحتتن فتتي صتتدد قتتانون يحتت  جزا تتي  ذا  إا علتتى هتتي جزا يتتة  وفيتتل ان صتتبحية المجلتتك 
 71ما نتحتدث عتن المتاد  مما ساهم في البلبلة التتي نبحظاتا فتي اجتاتاد المحتاكم  عنتد

الذي وهع في لغتين وصدر بلغتين في الجريتد  الرستمية   0990دستور عام نعود الى 
الخيانتة جترا م اوي بتين متن التنص العردتي وفيتل يست وأعتقد ان التنص الفرنستي يعبتر أك تر

 متة هترور  وهنتا العظمى وا خبم يالواجيا  في عمل ر يك مجلتك التوزراا والتوزراا  
النصتتوص  نحتتن فتتتي لجعتتل القهتتايا ستتالة المنتتام والقتتراا  وا  كيتتف يمكتتن التتتزام هتتذه 

الى ا جتاادا  المتهاردة الصادر  عن المحاكم قبتل  لى تفسير نظرا  إصدد ماد  تحتاج 
واآلن كيفيتتتتة التفستتتتير؟ فتتتتي ال تتتتا ف قيتتتتل ان التفستتتتير يكتتتتون متتتتن المجلتتتتك  0999عتتتتام 

انل هو من يفسر الدستور  وفي  0991الدستوري في حين ان مجلك النواب ارتأى عام 
شتتمولية وعامتتة  أي حتتام ان التفستتير محصتتور ويمنتتع علتتى المحتتاكم ان تصتتدر أحكامتتا  

يحتتق لتتل ان يصتتدر هتتذا التفستتير ويصتتيغة أنظمتتة  وهتتذا يعنتتي ان المرجتتع الوحيتتد التتذي 
  الشمولي والعام هو مجلك النواب  

ليست  لديتل اي التزام  مامتنتا سياستية واساستية لتفستير الدستتور ي قرار نريتد ان نأختذه وأ
ع الحكتام يتجموأن وجتود أحتد فتوق القتانون   عاد  ا عتيار التى الستل ا  يمعنتى ان   

كانتت  هنتتاا خبفتتا   0991و 0971ين عتتامي ختتارج القتتانون يتتديننا ويفقتتد ال قتتة بنتتا  بتت
 ك ير  على ناا ية الو ن وشكل النظام وغيره  

حصتتل انتصتتار بوهتتع النصتتوص ولكتتن لتتم يحصتتل منتتذ ذلتتا الحتتين  0991عتتام فتتي ال
فتي مشتروع دولتة معلتق ، لذا وحتتى ت بيتق هتذه النصتوص، نيقتى اذه النصوصت بيق ل

  ل0داا قانون محاكمة الرؤساا والوزراا، يما فيالتنفيذ بدليل ان قوانين عد  لم تنفذ
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 )
1008 /1/ 10 تان  النهان جر وة -م  الوستون 90جلسة المناقسة النيابية حول تفسير المادة
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وزير في السجن العتدلي وعختر احيتل علتى  ،د: هناا اشكالية في البلالنائب بطرس حرب

الاتدل متن الجلستة هتو منتع تزويتر معتاني ف ،لجنة التحقيق البرلمانية،   نريتد ان نتستلى
ي  ومتا جترى النصوص الواهحة والجلية في الدستور وا نحرال باتا عتن معناهتا الحقيقت

حتى اآلن هو تحريف  حكام الدستور وت ويعاا لخدمة مآرب سياسية ولتغ ية هتغوا 
تعرض لاا القهاا"  واعتبر ان "الدستور اللبناني اعتمد النظريتة الدستتورية علتى حستاب 

ان مستتتتؤولية ختتترق الدستتتتتور والخيانتتتتة  01و 71النظريتتتة الجزا يتتتتة اذ اقتتتر فتتتتي المتتتادتين 
التتتذي يقتتتوم عليتتتل دأ   جتتترم و  عقويتتتة دون نتتتص، وهتتتو المبتتتدأ العظمتتتى   تخهتتتع لمبتتت

 من المسؤولية السياسية ذا  الشكل الجزا ي   الدستور نوعا  ، حيث أنشأ القانون الجزا ي
 

والنق تة يحاجتة إلتى توهتيح،  71واهحة بينمتا المتاد   01ان "الماد   النائب دمحم فنيش
الم لوب متتن المجلتتك وهتتع فتتواجيتتا   التتتي تحتتتاج التتى بلتتور  هتتي مستتألة ا ختتبم يال

لتحديتتتتد  خاصتتتتا   ن يصتتتتدر قانونتتتتا  وأ قتتتتانون ختتتتاص يحتتتتدد المستتتتؤولية الحقوقيتتتتة للتتتتوزراا،
متيعة لبحالة يما يتعلق ياآلليا  ال 02ن يعدم القانون أالمقصود يا خبم يالواجيا ، و 

  على المجلك ا على
 

ألن ا خيتتر    تحمتتل  01   71لتفستتير المتتاد  إن الجلستتة هتتي  :النائــب غســان مخيبــر
اي اشكا  "  واقترو اعتماد ا جتااد الذي خرج  يل الاي ة العامة لمحكمة التمييز في 

متتن الدستتتور فرقتت  فتتي  71شتتكوى الحتتق العتتام هتتد "التتوزير الستتنيور "، وفيتتل "ان المتتاد  
تتتأتى مهموناا بين ف تين من ا فعتام يالنستية التى ر تيك مجلتك التوزراا والتوزراا  ف تة 

متتتتن اخبلاتتتتم يالموجيتتتتا  المترتيتتتتة علتتتتيام ويعتتتتود شتتتتأناا التتتتى مجلتتتتك النتتتتواب والمجلتتتتك 
ا علتتى، وف تتة تؤلتتف جتترا م عاديتتة تيقتتى المبحقتتة والمحاكمتتة فتتي صتتددها متتن صتتبحية 
القهاا الجزا ي العادي، مع العلم ان صتبحية المترجعين حصترية وخاصتة يكتل منامتا، 

فقف ي بيعة الفعتل المرتكتب ومتدى تحقتق صتفتل  حاجية صبحية اي مرجع عخر، مقيد 
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مخلل يالموجيا  المترتية على ر يك مجلتك التوزراا او التوزراا او صتفتل كجريمتة  كفعل  
كتل ستل ة لتدى قياماتا ياعمالاتا   ىلتإتعتود فصبحية تفستير الدستتور ويالنسية لعادية"  

ستتور لبت  اي دفتع متن الد 71يقوم يشكل بدياي و بيعي بتفسير الماد  مجلك النواب ف
متن  ي  أاو دفاع يتعلق يصبحيتل، تماما كما فعل  الاي تا  القهتا ية التتي تعاملت  متع 

الشتتتتكاوى المقدمتتتتة هتتتتد وزراا او وزراا ستتتتايقين، وكتتتتان ابرزهتتتتا الاي تتتتة العامتتتتة لمحكمتتتتة 
متتتتن  71غيتتتتر صتتتتالح لتفستتتتير المتتتتاد  النيتتتتابي  المجلتتتتكأن التمييتتتتز"  و التتتتب ياعتيتتتتار  

 اعاد  الملف الى القهاا الجزا ي"   الدستور، وتاليا
القوانين التفسيرية كان  محتف انتقتاد فتي المجتالك الفرنستية ألناتا استتعمل  للتحايتل  نأل

ألن للدستتور،   يمكتن اصتدار قتوانين تفستيرية و على ما يحام امام المحاكم او التشريع  
 على اصوم تعديل الدستور   ن يشكل تحايب  أهذا التفسير يمكن 

 
عتن  ،ن لتم نقتل متناقهتةمتياينتة إفي الفتر  ا خير  صدر  احكام : طبارة بهيج لوزير ا

تفسيرا  مختلفتة صتدر  عتن عن ذلا نتج و  ،هي ا  مختلفة من القهاا يغرفل المختلفة
ن القتتتانوني والسياستتتي يالغتتترل القهتتتا ية  ان الموهتتتوع الم تتتار اليتتتوم تتتتداخل فيتتتل الشتتتأن

ن ين مختلفتتتتيتفستتتتير  و يَّقتتتت  المحتتتتاكم يالمنتتتتاخ العتتتتام  يامتيتتتتاز  وتتتتتداخل الظتتتترل اآلنتتتتي 
القانون الصادر عتن مجلتك الجزا ية،  ويرد  وزير العدم هذه البلبلة إلى  وزيرالمسؤولية ل

   02/91برقم النواب
"فتتتي حاجتتتة التتتتى تفستتتير، وتن تتتوي علتتتتى اجتاتتتادا  متهتتتاردة متتتتن  71ورأى ان المتتتاد  
 ة الوحيد  التي تفسر الدستور، والتفستير الملتزم مجلك النواب هو الايو الواجب تفسيرها  

ن القهتتاا استتتادل   وتتتايع القتتوم يتتأقتتراريموجتتب  مجلتتك النتتوابالصتتادر عتتن للكتتل هتتو 
يستتتبب التيتتتاين فتتتي التتترأي، وعلينتتتا تجنيتتتب القهتتتاا ا ستتتتادال  لتتتو اع يتتت  الصتتتبحية 

لنتواب   نل يفسر يقرار  عندما نكون في صتدد تفستير متن مجلتك اف  للمجلك الدستوري 
ن القترارا  التتي ، ورفض وزير العدم الترأي القا تل يتأوحتى لو كان عاديا   يصدر يقانون 

 تنظيم ا مور الداخلية للمجلك   صدر  من مجلك النواب تادل كلاا الى 
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 : من الدستور 90و 60المادتينتفسيرثالثًا: الجلسة النيابية  الثانية ل

 لتفستيرفتي جلستة مخصصتة  امة لمجلك النوابالاي ة العاجتمع   90/0/9114بتاريخ
 01حولَّتت  هتتذه الجلستتة متتن جلستتة تفستتيرية للمتتادتينتمتتن الدستتتور   71و 01المتتادتين 

متتتن الدستتتتور إلتتتى نقتتتاش حتتتوم اآلليتتتة التتتتي تعتمتتتد لتفستتتير الدستتتتور  ودار النقتتتاش  71و
دستتتور يصتور  أساستتية حتوم جتتواز تفستير الدستتتور يقتترار، أو يجتب اعتمتتاد عليتة تعتتديل ال

من الدستور اللبنتاني، أم يجتب أن يصتدر قتانون  77و 70المنصوص عناا في المادتين
فكيتف رأى النتواب اآلليتة الواجتب  تفسيري وفقا  لفستك المعتمتد  فتي التشتريعا  العاديتة 

 :ل0دمن الدستور 71و 01اعتمادها لتفسير المادتين
 

، ر تتيك المجلتتكفتتردَّ  ، وران يفستتر الدستتت مجلتتك النتتوابحتتق ن متت :النائــب روبيــر غــانم
متتن ، ألن هتتذا ستتينتقص ننتتا   نستتت يع ان نفستتر الدستتتورقتتوم يأألحتتد اليأنتتل   يجتتوز 

ن مجلتك النتواب اعلتى وأيده ر يك الحكومة رفيق الحريتري، يقولتل أ  صبحيا  المجلك
 تفسير ا فهل ان نتمسا يحقل في المن سل ة في البلد و 

 

تا تساام  :الرئيس عمر كرامي  للدستتور يموجتب قترار،مجلتك النتواب  إذا كتان تفستيرعمَّ
   م  يلزم المحاكيموجب قرار ن التفسير ى يأيلزم المحاكم؟ ورأ

 

التتي تعتود القرار الذي يصدر يالتفسير لتل قتو  القهتية المحكمتة ن إ :النائب نقوال فتوش
   يعني ان هذا التفسير ملزم ،رلك فسَّ ي  ويمجرد ان المجا لقرار القهل
 

نشتتترع  نحنفتت ،قتترارأن يصتتدر يالتفستتير يكفتتي إلزاميتتة رأى يأنتتل  :لنائــب نزيــ  منصــورا
   ويحق لنا ان نلزم اآلخرين

 

                                                 
(1

 
)

لمنعقدددددوة مددددد  الوسدددددتون  ا 90  90مجلدددددس الندددددواب المخصصدددددة لتفسدددددير المدددددادتي  الثانيدددددة لجلسدددددة  قدددددائع ال 

 19/1/1008تان  ناري  قائع الجلسة في جميع الصحف اللبنانية ب -19/1/1008بتان  
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عتن الاي تة صتدر ين   متمنيتا  أنبيتل بتري المجلتك ك خا تب ر تي :النائب بطـرس حـرب
 ارمبدأ عام يقر ألنل   يجوز إصدار   من الدستور 71و 01العامة قرارا  تفسيريا  للمادتين

 يموجب قانون دستتوري إ   يكون    لدستورتفسير اف  وا  كان  الجلسة "غير دستورية"
م لتتوب متتن مجلتتك النتتواب ان وال ،متتن الدستتتور 71و 01دتين الغمتتوض عتتن المتتايزيتتل 
للتوازنتتتا  السياستتتية  والقتتترار لتتتيك  ن يعمتتل وفقتتتا  أصتتتوم و لف حكتتتام الدستتتتور وفقتتتا  أيفستتر 
ستتتاك أعلتتتى أي دستتتتوري   لقتتتانون     وفقتتتا  إيجتتتوز ان يصتتتدر  لمحتتتاكم والقتتترار  ل ملزمتتتا  
هتتتتو  77و 70التفستتتير ختتتتارج إ تتتار المتتتتادتين  تتتترو  و ن الدستتتتورمتتتت 77و 70 تينالمتتتاد

   هذه الجلسة غير قانونية ، ويجعل منمخالفة دستورية
 

 تفستير   تعتديل ننتتكلم عتيأننتا ردَّ على النا تب ي ترك حترب قتا ب :  :الرئيس نبي  بري 
جديتتد  علتتى مهتتمون التتنص ليصتتيح أحكتام إذا تهتتمَّن التفستتير إدختتا    أمتتاتور، و للدست

ففي مسألة محاكمة   تتصدى وتمنع هذا األمرن على أحريصة المجلك ر اسة تعديب ، ف
التتتوزراا، هنتتتاا تيتتتاين شتتتديد فتتتي ا جتاتتتادا  القهتتتا ية، وفتتتي اآلراا الفقايتتتة، فتتت زاا هتتتذه 

، والستنيور  برصتوميانقهتية التوزيرين  صتل فتيومتا ح، التياينا  وا جتاادا  فتي اآلراا
الجلستة بنتاا علتى هتذه ولبينتا ال لتب وعقتد   ،تفستير المتادتين الب النواب يعقتد جلستة 

 ومن الخ أ القوم ،الى تفسير ان فعب  حتاجمن الدستور ت 71و 01المادتينن ألال لب  
و المتا أن التفستتير  فستتير  التى ت انحتاجتتت   متامتن خبفتتا  سياستية معينتتة انا ان بقتا  

وأمتا القتوم يقتانون  أم يقترار هذا التفستير يصدر ، ييقى التساؤم هل يعود لمجلك النواب
متن ادستتور، فاتذا  77و 70ياعتماد عليتة تعتديل الدستتور المنصتوص عناتا فتي المتادتين

 قوم مردود، ألن هذه اآللية مختصة بتعديل الدستور وليك بتفسيره  
 

هناا اجماع على ان مجلك النواب هو الذي يفسر الدستور،  :حسينيالرئيس حسين ال
اتذا فبتستمية قترار،  ن نصتدر تشتريعا  وأما أ ،  يقانون دستوري إر الدستور و  يمكن تفسي

 للمجلك الدستوري   يها  أ مر غير خاهع لمراقية ر يك الجماورية وغير خاهع  أ
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اتتي فتتي قهتتايا التتوزراا، فو  ،العتتام رتيف يالنظتتامتتتالصتتبحية  إن :النائــب مخايــل ضــاهر
نمتتا يحصتتل متتن  ل تتي واا  نا يتتا   90ا تاتتام   يحصتتل يعريهتتة متتن ، و بحية دستتتوريةصتت
 ،ب ل تتي اعهتا ل التتوزير يتتا ختبكالنيتابي  تام المجلتتكيت وعنتتدماعهتاا مجلتتك النتواب أ 

اع هتو نتوع متن أنتو  ا ختتبكمعنى اإختبم يالواجيتا ، واعتبتر أن  ر يعني انل فسَّ فاذا 
   اإخبم يالواجيا 

فتي إ تاره الصتحيح  ا  ويكون تفسير المجلك النيابي في هذه الحالتة تفستيرا  اجتااديتا  ووارد
 يكتون  أ ترا   معتل يحتدث التذي يتالمعنىيصفتل هي ة قها ية تملا صتبحية تفستير التنص 

عنتتدما نصتتو  ف  األختترى  النصتتوص ودتتين بينتتل التناستتق ومؤمنتتا   منتتل الغتترض متتع متوافقتتا  
يكتون للمجلتك النيتابي أن و ، ننا نكون نصو  على قرار ا تاام  ل ي اعهاا المجلك فب

تتر كمتتا ي ، تفستتير الدستتتور يقتترارورفتتض مخايتتل الهتتاهر أن يتتتمَّ   ةريتتد فتتي هتتذه الحالتتيفسل 
للدستتتور ياعتيتتار ان الصتتبحية تتعلتتق يالنظتتام العتتام، والصتتبحية  خرقتتا   ألن هتتذا يشتتكل ل

 ية العادية الدستورية تعلو الصبح
 

 ان الخبل يقع على علية التفسير واشار الى ان كلمة تفسير لغويا   :النائب انطوان غانم
يحتتق و  ،نتتل يشتتترعإ، مجلتتك النتتواب ا بقتتا ان يجتاتتدلهتتي نتتوع متتن ا جتاتتاد  "  يمكتتن 

و غيتتر موجتتود  لنفتتترض ان أ للستتل ة القهتتا ية ان تجتاتتد فتتي حتتام كتتان التتنص غامهتتا  
يلتتزم  لألنت لقهتاا،ل غير ملزم ناا يتا   هذا التفسير نأ، مؤكد در تفسيرا  صأمجلك النواب 

غيتتر المعتتدلتين  ومتتن  تتم فتت ن القهتتاا ي بتتق نتتص الدستتتور   نتتص  71و 01المتتادتين 
متن الدستتور عتام  27المتاد  و  يمكن القياك على حالتة تفستير للتراتبية"   القرار احتراما  

ذا اراد إ مجلتتتك النتتتواب  يمعنتتتى عختتتر داختتتل ، ألن مفعتتوم هتتتذ التفستتتير انحصتتتر 0901
ذا كتتان التفستتير يختترج إمتتا أقتترار  ل ذلتتا يموجتتب م النظتتام التتداخلي يمكنتتن يعتتدل  أ المجلتتك

   و  ا لزامية يالنسية الى القهااعن مفعوم النظام الداخلي فب تكون لل الق
 

التى حمايتا  ن ت بيتق الدستتور يتؤدي من غير المقبوم القوم يأ :الرئيس رفيق الحريري 
 رقتم القتانون تكمن فتي أن مشكلة واجية الت بيق، ولكن ال 71، فنص الماد رؤساا ووزراا
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صعية ومعقد   المتعلق يأصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى، قد وهع علية 02/91
متتن الدستتتور، لتتم تاتتدل أبتتدا   71لتتذا فتت ن تفستتير المتتاد متتن الدستتتور   71لت بيتتق المتتاد  

 ن يحستمأ  ومجلتك النتواب اختتار بنفستل ااو التوزر أ يك مجلتك التوزراا ر لحماية لتأمين 
ن غيتتتر الصتتتحيح متتتو الدستتتتور  متتتن  71المتتتاد قهتتتية تفستتتير هتتتذه اإشتتتكالية، ويتصتتتدى ل

 ننا نعدم الدستور بتفسيره  القوم يأ
مجلتتك النتواب ككتتل يقتتوم وختتم ر تتيك مجلتك النتتواب نبيتل بتتري هتذه الجلستتة بتأكيتده، أن 

من الدستور، ويادل المجلك من وراا هذا التفستير  71و 01المادتينيل بتفسير   بتعد
لتحديتد متتى يتتدخل القهتتاا ومتتى   يتتدخل ومتتى يتتتدخل مجلتك النتواب او   يتتتدخل  

 ليتستنى ،رجتاا الجلستة متد  شتارويسبب عدم ا تفاق على علية التفستير، اقتترو التر يك إ
هتتتع صتتتيغة معينتتتة  وتقتتترر ان تكتتتون ت أناي تتتة مكتتتتب المجلتتتك ولجنتتتة ا دار  والعتتتدم ل

  ل0د9114عذار  02الجلسة المقبلة ا  نين 
 

 رابعًا: إحالة القضية إلى اللجان المشتركة

يعتتد أن قتترر  الاي تتة العامتتة للمجلتتك النيتتابي إحالتتة ملتتف التفستتير إلتتى اللجنتتة المشتتتركة 
ة اجتماعاتتتا المؤلفتتتة متتتن هي تتتة مكتتتتب المجلتتتك ولجنتتتة اإدار  والعتتتدم، عقتتتد  هتتتذه اللجنتتت

وهو ذا   9114الخامك عشر من اذار األوم، وقرر  موعدا   جتماعاا ال اني بتاريخ 
، وهتتذا يعنتتي الغتتاا موعتتد نعقتتاد الاي تتة العامتتة لمجلتتك النتتوابالموعتتد التتذي كتتان مقتتررا   

  اجتماع المجلك حتى انتااا اللجنة المشتركة من مامتاا
حتتوم الشتتكل القتتانوني واآلليتتة التتتي يمكتتن ان كة دار النقتتاش فتتي اللجنتتة النيابيتتة المشتتتر و 

وهتوو المتاد  من الدستور، يعد أن اتفق أعهاا اللجنة على  71الماد تعتمد في تفسير 
متتا يالنستتية التتى   وأ  تحتتتاج التتى تفستتير، وأناتتا تيعتتا  لتتذلا متتن الدستتتور ومهتتموناا 01

م يتعلتتق يتتتالجرا م فقتتد جتتترى تحديتتد محتتاور التوافتتتق هتتمناا علتتى أمتتترين األو  71المتتاد  
                                                 

(1
 

)
جر ددوة  -19/1/1008مدد  الوسددتون  المنعقددوة بتددان   90  90جلسددة مجلددس النددواب المخصصددة لتفسددير المددادتي   
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العاديتتة التتتي يمكتتن ان يرتكباتتا التتوزير كالقتتتل أو الستترقة أو متتا شتتايل وهتتذه متتن صتتبحية 
، أما األمر التوافقي اآلخر أيها  فاو المتعلق يمسألة ا خبم يالواجيتا   القهاا العاديل

نقتاا أمتا و  لجاة التمنع عن التوقيتع أو متا شتاكل وان هتذا متن صتبحية مجلتك النتواب" 
انحصر  يأمرين: األوم يدور حوم مفاوم الرشو  من خبم ف 71الماد   حوما ختبل 

التتتوزار  اي يمعنتتتى استتتتغبم المنصتتتب والجاتتتة المختصتتتة فتتتي المحاستتتية، وال تتتاني يتعلتتتق 
 يمسألة تفسير النص الدستوري وما اذا كان يصدر يقرار ام يقانون" 

رور  صدور التفسير يقرار عن مجلك انقسم  اآلراا إلى  ب ة محاور: األوم يقوم يهو 
النواب ياعتياره صاحب الصتبحية الحصترية فتي تفستير الدستتور وكتان متن مؤيتدي هتذا 

بري كل من النواب احمد فتف ، غازي زعيتر، وليد عيدو نبيل التوجل إلى جانب الر يك 
نتتتواب التتتذي يتمتتتتع يكافتتتة "الصتتتبحية م لقتتتة لمجلتتتك ال ستتتتند إلتتتىونقتتتو  فتتتتوش التتتذي أ

أمتتتا المحتتتور ال تتاني فكتتتان متتتن أصتتحاب التتتدعو  إلتتتى صتتدور التفستتتير يقتتتانون   الستتل ا 
عتتادي أو قتتانون دستتتوري ياعتيتتار ان ايتتة صتتيغة أختترى للتفستتير قتتد تتنتتاقض متتع نتتص 

 من الدستور ويالتالي قد تمك صبحيا  ر يك الجماورية"  70الماد  
لتتى إن اي تفستتير يتتؤدي إانهتتم التتى هتتذا المحتتور التتر يك حستتين الحستتيني التتذي قتتام: "

عمتتتام داخليتتتة كانتتت  متعلقتتتة يأافة، وان الستتتايقة التتتتي حصتتتل  تعتتتديل أو حتتتذل او اهتتت
ويالتالي   نص واهحا يتحدث عن علية التفسير الدستوري، كما ان الدستور جامد"  أما 

ل بر يك لجنة ا دار  والعدم النا ب مخايل الهاهر الذي أكد "انل   المحور ال الث فتم َّ 
يا اسمل تفسير للدستور ونحن لسنا يحاجة الى التفسير بل الحل يكون بتعديل المتاد  ش

المتعلق يأصوم محاكمة الرؤساا والوزراا ويالتالي فان التفسير يتتم  02من القانون  00
واقتتترو ان يتهتتمن التعتتديل التتنص اآلتتتي: "اذا  متتن ختتبم مناقشتتة كتتل حالتتة علتتى حتتد " 

ا تاامي يتوقف القهتاا العتاديل عتن متايعتة القهتية"، ممتا  اصدر المجلك النيابي قراره
نا يتا  00يعني انل عندما يهع المجلك النيابي يده على القهية ويقترر ا تاتام يأك ريتة 

يكتتتون قتتتد فستتتر ا متتتر لجاتتتة ا تاتتتام أو عدمتتتل ويالتتتتالي حتتتدد  02حستتتب نتتتص القتتتانون 
المجلتك النيتابي ايلتي الفرزلتي  نا تب ر تيك وأيَّتد صبحية الجاة التي ستتايع المحاكمتة" 
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الهتتاهر واقتتترو التأجيتتل لمزيتتد متتن التتدرك ودلتتور  ا قتتتراو، لكتتن مخايتتل اقتتتراو النا تتب 
الجديتتد فتتي كتتبم الفرزلتتي هتتو التحتتذير متتن خ تتور  القتترار التفستتيري علتتى خلفيتتة امكانيتتة 

ا الحتد وعنتد هتذ  ل0دستقبل على قاعتد  القترار التفستيري تغيير النصوص الدستورية في الم
من الدستور فتي مجلتك النتواب  يانتظتار قهتية  71و 01توقفَّ  قهية تفسير المادتين 

 جديد  تعيد هذا الملف مجددا  إلى واجاة األحداث 
 

 ألسباب التي حالت دون الوصول إلى تفسيراخامسًا: 
تمستا يامتيتازه، وهتو من أسياب تعذ ر الوصوم إلى تفسير، هو رغية المجلتك النيتابي يال

ل في المجلك 71ايقاا محاكمة ر يك مجلك الوزراا والوزراا دالخاهعين  حكام الماد  
ض ان تنظر ا على يما في ذلا الجرا م المنصوص علياا في قانون العقويا  التي يفتر 

فتتي عيتتار  اختتبم التتوزراا  حاصتتلحتتتى عنتتدما يفستتر ا لتيتتاك ال  و فياتتا المحتتاكم العاديتتة
 مجلتتتك النتتتواب، يتتترى يتتتأن أي، فاتتتو، 71فتتتي المتتتاد التتتوارد  ام" بتتتت"الواجيا  المترتيتتتة علتتتي

السياستتية التتتي ينظتتر فياتتا المترتيتتة علتتى التتوزراا، تتتدخل فتتي إ تتار الواجيتتا  الواجيتتا  
حجتتب ال قتتة عتتنام او عتتن يمجلتتك النتتواب متتن ختتبم مراقبتتتل اعمتتام التتوزراا وصتتبحيتل 

، الواجيتتا  الحقوقيتتةالنظر يلتتذا فاتتو يتمستتا يتتالحكومتتة برمتاتتا يستتبب مخالفتتا  وزرا اتتا، 
، بتتل هتتو ي ان تنظتتر فياتتا المحتتاكم العاديتتةرغتتم ان قتتانون العقويتتا  يتتنص علياتتا ويقتهتت

ل أن تكون الصبحية كاملة  ل ، رغية همنية في التستتر علتى الوجتل لمجلك األعلىيفهل 
  ل9دالمظلم من يعض ال يقة السياسية

تتر، يشتتار  منستتىومتتن هتتذا الموقتتف أيهتتا ،  يتتأن  ،ادمتتون ردتتاا يمتتا كتتان قتتد قالتتل التتذي ذكَّ
دون تفستتير هتتذه المتتواد ويالتتتالي حتمتتا  لهتتغوا والتماهيتتا  الحزديتتة وال ا فيتتة ستتتحوم ا

يتة ألتن تجتد فتي المستتقبل المنظتور ،  71و 01وأناتا، أي المتادتينت بيقاا يشتكل ستليم  
ل بتتتين اا لتتتة فتتتي مستتتألة الفصتتتالهتتتيابية ال   وجلستتتة التفستتتير حاجتتتة يستتتببنيتتتة لت بيقاتتتا
التفستير وهتذا اا تل بتين الستل ا  ا شتتراعية والتنفيذيتة والقهتا ية"  التتداخل الالسل ا  و 
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يشكل مساب  ويل   لو  نخام ان المجلك سيت رق الى درسعلمية،  يحتاج إلى دراسة
لل تداعياتل على الوهع القا م فتي التيبد وعلتى رجتام السياستة  71تفسير الماد  كما أن 

تتتب علتتى تفستتيرها مفاعيتتل عنيتتة ومستتتقبلية لتتدينا فياتتا اجتاتتادا  عالميتتة يتر  إذبخاصتتة  
 ولبنانية   بد من ا ستلاام يمهاميناا  

ذا كانتت  النيتتا  معقتتود   قامتتتة دولتتة تتمتتتع بتتتروو العصتتر اي ديموقرا يتتة المهتتتمون واا 
ر يمعنتتى ان العدالتتة والمستتاوا  همتتا الرا تتد والم تتام، فتتب بتتد قبتتل اي شتتيا عختتر متتن التيصتت

في نتا ج ما قد يؤوم اليل تفسير النصوص يشكل حرفي متزمت    جتدوى و  فا تد  منتل 
كتتتان ادمتتتون ردتتتاا يقتتتوم ان الدستتتاتير و   للعتتتدم و  للقتتتانون و  لمستتتتقبل ديموقرا يتنتتتا  

والقتتتوانين هتتتي روو ويالتتتتالي   بتتتد متتتن تفستتتيرها وت ويرهتتتا يموجتتتب مقتهتتتيا  العصتتتر 
اصتتتيح التتتوزير حلقتتتة اساستتتية فتتتي تكتتتوين الدولتتتة والمجتمتتتع فيعتتتد أن والمجتمتتتع والتقتتتدم  

كنا في ما مهى   ذ ني   السل ة التنفيذية يالوزراا بد  من ر يك الجماوريةإ ،اللبناني
 ، ويعتتتدن ر تتتيك الجماوريتتتة يحكتتتم التتتيبد متتتن غيتتتر ان تترتتتتب عليتتتل مستتتؤوليا يتتتأنشتتتكو 

فتت ذا بنتتا اليتتوم نعيتتد  ،اوريتتةمتتن ر تتيك الجم صتتيح التتوزير هتتو الحتتاكم بتتد   أتعتتديل النظتتام 
وننفي عن التوزير المستؤولية باتذا ا قتتراع التذي يجعتل متن ادانتتل حتتى فتي الجترا م  الكر 

  ل0دقد يكون مستحيب العادية أمرا  
 

لتتتر يك مجلتتتك محاكمتتتة ي أردتتتف علتتتى ركتتتز اهتمتتتام الغالبيتتتة النيابيتتتة تذه الزاويتتتة متتتن هتتتو 
هتتتتي المجلتتتتك ا علتتتتى دون ستتتتواه، وحصتتتتر  التتتتوزراا والتتتتوزراا يمرجعيتتتتة دستتتتتورية وحيتتتتد 

 تاليتا  و المحاكمة يل، يما في ذلا الجرا م الجزا ية المنصوص علياا في قتانون العقويتا   
اصتتتدار قتتترار يؤكتتتد هتتتذا المنحتتتى متتتن ختتتبم تفستتتير م تتتاا لبختتتبم بواجيتتتا  الوظيفتتتة 
يتخ تتى الن تتاق ا داري المحتتض يحيتتث تكتتون صتتبحية المجلتتك ا علتتى م لقتتة وغيتتر 

دذلا يصيح المجلك ا على من خبم مجلك النواب صاحب صبحية ا تاتام و يلد   مق
للفاستتدين، يحمتتيام وهتتم فتتي الحكتتم ويحمتتيام مجتتددا  عنتتدما يخرجتتون منتتل  متتع ان  مخيتتأ 
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مجلك النواب يملا اختصاص المساالة السياسية لر يك مجلك الوزراا والوزراا يمراقية 
  ل0دفي المجلك اعمالام وسحب ال قة منام واسقا ام

 
 الفقرة الثالثة:

 الخالف النيابي حول آلية تفسير الدستور
 

و أتحتترص يعتتض التتدوم علتتى إع تتاا صتتبحية تفستتير الدستتتور التتى المجلتتك الدستتتوري 
لتتتى محكمتتتة عليتتتا، فتتتي ا نظمتتتة التتتتي تتتتولي المحتتتاكم القهتتتا ية وعلتتتى رأستتتاا المحكمتتتة إ

ي دستتتورية القتتوانين، ستتواا عتتن  ريتتق الدستتورية او المحتتاكم العليتتا، اختصتتاص النظتتر فت
التتدعوى المياشتتتر  او التتدعوى غيتتتر المياشتتتر  دم تتام: المانيتتتا، اي اليتتا، الو يتتتا  المتحتتتد ، 

 ل  مصر -ا ردن، السودان، ا مارا  العردية المتحد 
ومستتتألة تفستتتير الدستتتتور   ت تتترو علتتتى اليحتتتث و  ت يتتتر أي تستتتاؤم او نقتتتاش، عنتتتدما 

م القهاا الدستوري، مامتل ال بيعية أاا، أكان القهاا العادي، يمارك القهاا، اي قه
في الفصل في المنازعا  والب  فياتا، ذلتا ان الميتادئ العامتة للقتانون هتي التتي تفترض 
نفستتاا علتتى القاهتتي فعنتتد وجتتود التتنص الوهتتعي الواهتتح والصتتريح، يلتتتزم بت بيتتق هتتذا 

العامتتتة القا لتتتة: "  اجتاتتتاد فتتتي التتتنص علتتتى القهتتتية المعروهتتتة عليتتتل، امت تتتا   للقاعتتتد  
معتتترض التتتنص"  وعنتتتد اصتتت دامل بتتتنص غتتتامض او ملتتتتيك، يجتتتد نفستتتل مهتتت را  التتتى 

، يالمعنى الذي يحدث معتل أ ترا  -وقد يكون نصا  دستوريا  او نصا  تشريعيا  -تفسير النص
ولتتتيك   يكتتتون متوافقتتتا  متتتع الغتتترض منتتتل ومؤمنتتتا  التناستتتق بينتتتل ودتتتين النصتتتوص ا ختتترى 

و قراره يحجة غموض النص او حتى أن يمتنع عن إصدار حكمل أ، ي قاض  أللقاهي، 
 يسبب انتفا ل، وا  اعتبر مستنكفا  عن إحقاق الحق  

ولكتتتن المستتتألة، مستتتألة تفستتتير الدستتتتور، تصتتتيح م روحتتتة علتتتى اليحتتتث، ختتتارج ن تتتاق 
ي في معرض ت بيق نصوص الدستور أالدعاوى والمراجعا  المعروهة على القهاا، 
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و السل ة التنفيذية، كما حدث مرا  عديد  في لبنان يالنستية أل السل ة التشريعية من قب
للغالبية الم لوية  نتخاب ر يك الجماورية، في الدور  ا ولتى وفتي دورا  ا قتتراع التتي 

و يالنسية للجدم التذي حصتل اخيترا  حتوم ا ستشتارا  النيابيتة التتي يجرياتا ر تيك أتلي، 
يالنستتية للجاتتة المختصتتة  أو تتيك الحكومتتة المكلتتف بتشتتكيل التتوزار ، الجماوريتتة لتستتمية ر 

الوزراا، في حام إخبلام يالواجيتا  المترتيتة علتيام، او فتي معترض الختبل  يمحاكمة 
بين البرلمان والسل ة التنفيذية حوم مدى اختصاص كل مناما وحدوده، ويالتتالي تحديتد 

ي حالتتة أفتتي فرنستتا  ففتتي هتتذه الحالتتة، ن تتاق التشتتريع ون تتاق النظتتام، كمتتا يحتتدث عتتاد  
غموض النص الدستوري او عدم دقتل، ي رو السؤام، من هي الجاتة المختصتة بتفستير 

 الدستور؟ 
زاا و  تتزداد المشتكلة تعقيتتدا ، عنتدما   يحتتدد الدستتور الجاتة المختصتتة لتفستير احكامتتل، واا

برلمتان، هتو المرجتع يعتبر اليعض ان الاي ة التأسيستية او علتى ا قتل، ال ،سكو  النص
الصتتالح لتفستتير احكتتام الدستتتور فتتي غيتتاب نتتص صتتريح يع تتي للمجلتتك الدستتتوري او 

 اذا التفسير  ب ا  لمحكمة عليا اختصاص
ويبحتتتظ ان التتتتدوم التتتتتي أنا تتت  هتتتتذا ا ختصتتتتاص يمحتتتتاكم عليتتتا ستتتتواا كانتتتت  محتتتتاكم 

مستتقلة دستورية مختصة او غيرها: شاا  ان يؤوم هذا ا ختصاص الى هي ة قهتا ية 
تتمتتتتتتع يا ختصتتتتتاص التتتتتذي يؤهلاتتتتتا ان تتصتتتتتدى لاتتتتتذه المامتتتتتة الخ يتتتتتر ، كمتتتتتا تتمتتتتتتع 
يالموهوعية والحياد والتجرد، والتي يحظتى قرارهتا يتاحترام الجميتع، نظترا  التى يعتدها عتن 

 و الاوى السياسي  أو الحزدية أالمصالح الف وية 
 تتتا ف التتتى تهتتتمين وهتتتذه ا ستتتياب هتتتي نفستتتاا التتتتي حتتتد  يتتتالنواب المتتتؤتمرين فتتتي ال

ساستتا  أو   و أنصتتا  يقهتتي يانشتتاا مجلتتك دستتتوري  ،ا صتتبحا  التتتي تتتم ا تفتتاق علياتتا
لتفسير الدستور وايها  لمراقية دستورية القوانين والب  في النزاعا  وال عون الناش ة عن 
ا نتخايتتا  الر استتية والنيابيتتة، وكتتان مشتتروع القتتانون الدستتتوري التتذي وهتتعتل الحكومتتة 

اا ت بيقا   تفاق ال ا ف أمينا  على النص حرفيا  على ما ورد فتي هتذا ا تفتاق يشتأن عنذ
ن يعتتتض النتتتواب اعتتتترض ا نتتتاا مناقشتتتة المشتتتروع فتتتي أ  إمامتتتا  المجلتتتك الدستتتتوري، 
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مجلتتك النتتواب علتتى إيتتبا المجلتتك الدستتتوري صتتبحية تفستتير الدستتتور يحجتتة ان هتتذه 
وهذا   ل0د ى من ماما  مجلك النواب دون غيرهالصبحية تتعلق يالسياد  ويجب أن تيق

أن الاي تتة الوحيتتد  التتتي يحتتق لاتتا وتملتتا ستتل ة  يقولتتلالحستتيني  حستتين  التتر يك هأكتتد متتا
تفسير النص الدستوري هي المجلك النيابي وحده دون سواه، وقراره في هذا الموهوع لل 

لتشريعية هو تعتد  علتى صفة القانون الملزم  وهذا يعني أن كل تفسير   تع يل السل ة ا
   ل9دصبحية هذه السل ة

ذا اقدم المجلك على تفستير متاد  متا فلتفستيره  تايع شتمولي وعتام يمعنتى و  نتل يلتزم كتل أاا
الجاا  األخرى على األخذ يل ألنل صتادر عتن الستل ة صتاحية الصتبحية والتتي تملتا 

حتتق التفستتتير الحتتق الحصتتري يالتفستتير  و  يمكتتن القتتوم هنتتتا يتتأن   نتتص علتتى انا تتة 
 0991يمجلتك النتواب  فمحاهتر مناقشتا  التعتديب  الدستتورية ستنة  الدستوري حصرا  

تشتتير التتى ذلتتا بوهتتوو   لتتيك فيتتل و  اباتتام ومتتن ال ابتت  ان متتا يستتجل فتتي المحهتتر 
للتنص  وفتي م لتق األحتوام فتان مناقشتا  الجلستة بلتور  هتذا األمتر  ا  متممت ا  يكون جتزا

لتفستتيرا  األختترى المجلتتك يكتتون لتفستتيره الغليتتة علتتى كتتل ا بوهتتوو  ولاتتذا فعنتتدما يفستتر
ولكن حقل الحصتري   لتفسيرا  األخرى لتفسير المجلك بل ويحجب  ه،التي سيق  تفسير 

يالتفسير   يمنع الغير من ممارسة هذا الحق في حام وجتود اشتكا   لتم يقتدم المجلتك 
فسير من صاحب الصبحية على تفسيرها  ولذلا يمكن القوم ان عدم ممارسة الحق يالت

ذا كتان   ل2د  تحجب ممارستل عن الغير إذا كان  القهية الم روحتة تت لتب التفستير واا
النتتواب قتتد اتفقتتوا علتتى أن مجلتتك النتتواب هتتو المرجتتع الوحيتتد التتذي يملتتا ستتل ة تفستتير 
، التتتنص الدستتتتوري، فتتت ن هتتتؤ ا النتتتواب لتتتم يحستتتموا الجتتتدم حتتتوم عليتتتة تفستتتير الدستتتتور

اقتتتف بتتتين مؤيتتتد  للتفستتتير وفقتتتا  لتتتذا  عليتتتة تعتتتديل الدستتتتور، ومؤيتتتد  للتفستتتير وتعتتتدد  المو 
داعتتم  لفكتتر  متتنح المجلتتك الدستتتوري صتتبحية تفستتير الدستتتور، وأخيتترا  أو يموجتتب قتترار، 

 اتجاه قا ل يالتفسير يموجب قانون عادي 
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 آللية تعديل الدستور االتجاه المؤيد للتفسير وفقًا أواًل: 

  إمكتان إللدستتور،   يعتود متن  عنتدما يت لتب ا متر تفستيرا  سيني: الرئيس حسين الح
نتل أالقاعتد  فمن الدستور   77و 70صوم المنصوص علياا في المادتين للجوا الى األا

ن الدستتتتور اللبنتتتاني متتتتن والستتتبب هتتتو أدستتتتتوري     يقتتتانون  إ  يمكتتتن تفستتتير الدستتتتور 
نمتتتا هتتتي شتتترعية مي اقيتتتة دستتتتورية إبنانيتتتة متتتن ان الشتتترعية الل الدستتتاتير الجامتتتد  ان بقتتتا  

من الدستتور علتى تعقيتدا   77وليس  شرعية  ورية او انقببية  من هنا، نص  الماد  
ومتا ي تفسير، انما ين توي علتى تعتديل دستتوري  أمام تعديل الدستور  والتفسير، أكبير  

فستتتر ية ك ريتتتة عاديتتتنتتتل يموجتتتب قتتترار متتتن المجلتتتك وياأالتتتيعض التتتى القتتتوم يتتتذهب إليتتتل 
انتات  معتالم الدولتة   الدستور، نكون قد اسق نا اي حرمة عن اي نتص دستتوري، وتاليتا  

ذا صدر عن مجلك النواب، قرار تفسيري لنص  دستوري، ف اذا القرار   قيمتة لتل علتى واا
ن التشتتريع يتتتألف أساستتي هتتو أ  تتر لستتبب  أي أحتتد، و  ينتتتج عنتتل ا  تتبق وغيتتر ملتتزم أل
وم هتتو ا قتتتراو، ال تتاني هتتو المناقشتتة امتتام اللجتتان ومجلتتك النتتواب متتن  ب تتة اجتتزاا: ا 

وا قتترار، والجتتزا ال التتث هتتو ا صتتدار والنتتتتشر  ان هتتذه ا جتتزاا ال ب تتة مجتمعتتة تشتتكل 
التشتتريع  يمعنتتى عختتر، ان هنتتاا مشتتاركة بتتين الستتل ة ا شتتتراعية والستتل ة التنفيذيتتة فتتي 

صتتدر وينشتتر او يتترد القتتانون وي لتتب اعتتاد  وهتتع القتتوانين، وهنتتاا ر تتيك الدولتتة التتذي ي
ذا مستتت  إمتتتام المجلتتتك الدستتتتوري أعرهتتتة لل عتتتن  هتتتذه القتتتوانين جميعتتتا  و النظتتتر فيتتتل  
متتا القتترار التتذي يصتتدره مجلتتك النتواب، فاتتو غيتتر قابتتل لل عتتن امتتام المجلتتك وأالدستتور  

  فكيتف يكون قد غيب مشاركة الحكومة ور تيك الجماوريتة فتي العمليتة الدستوري، وتاليا  
  ل0دقاعد  ملزمة وهو على هذا الشكل؟ ن نصفل يأنليمكن أ
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لماد  ل توهيحا  ةهافإ إلىؤدي تفسير الدستور من الممكن أن ي :النائب بطرس حرب
ك ريتة ال ل تين فتي أ بيت لتوهتو متا  ،للدستتور ا  هتمني ل تعتديب  شتكل  ذا متا سي، وهتالدستورية

القوم في اجتماع اننتا نريتد تفستير المتاد   صوم للتعديل و  يمكنأ اناافمجلك النواب  
من الدستتور  77و 70ن المادتين  عندما نريد تعديل الدستور، فو   و بتلاأباذه ال ريقة 

، وعلتتتى مجلتتتتك النتتتواب ان يعلتتتتن رغبتتتتل فتتتتي التعتتتديل، ويعتتتتد نصتتتتا علتتتتى ذلتتتا صتتتتراحة  
عتديل ويعتود تصوي  ال ل ين يرسل ذلا الى الحكومتة التتي لتدياا اردعتة اشتار  رستام الت

، بتتتل هتتتو لتتتيك مجتتترد تعتتتديل متتتاد فالموهتتتوع يصتتتو  عليتتتل ب ل تتتي اعهتتتا ل"  لالمجلتتتك 
و أ لى تغيير  إن يصار أو أو نسبية أك رية عادية يأالتفسير  جدلي و  يمكن تاليا   موهوعإ 
لتى منتع القهتاا إانتاا اك ريتة تميتل ف، للدستتور يحستب ا جتواا السياستية الستا د  تفسير  

نحتتتن نريتتتد حستتتم ا متتتر لحستتتن ستتتير العدالتتتة بتتتين و  ،ى جتتترا م التتتوزراامتتتن وهتتتع يتتتده علتتت
   ل0دالموا نين

متتتاد  ل تفستتتير   أيَّ ن أيتتترى و تفستتتير الدستتتتور، يتتترفض يتتتالم لق  :النائـــب انطـــوان غـــانم
دستتتوري  يمعنتتى عختتر،   يمكتتن تفستتير  يمكتتن ان يحصتتل ا  عبتتر تعتتديل     ،دستتتورية

نتتتتتتتل فتتتتتتتي التصتتتتتتتنيف أل موجتتتتتتتب قتتتتتتترار، يموجتتتتتتتب قتتتتتتتانون عتتتتتتتادي و  ي متتتتتتتاد  دستتتتتتتتورية 
نظمتتتتة م القتتتتوانين، ويليتتتتل القتتتتانون واألأمتتتتن حيتتتتث التراتبيتتتتة، الدستتتتتور هتتتتو  الدستتتتتوري، 

متتا ان أفالمتتاد  الدستتتورية تعتتدم يمتتاد  دستتتورية والقتتانون يقتتانون والقتترار يقتترار   .والقترارا 
ر عتتتام متتتن الدستتتو  27لمتتاد  لل المجلتتتك يعتتدتالتتى ستتتايقة  يستتتند ر تتتيك مجلتتك النتتتواب،

تتتر متتتاد   يتتتأن 0901 يموجتتتب قتتترار، فنقتتتوم ان هتتتذا ا متتتر لتتتم يتتتؤد التتتى اي دستتتتورية فسل
ن التعديل الذي حصل يموجب القرار لم تكن لل مفاعيل ختارج ا تار مجلتك ألاشكا   

 تفستتتيروفتتتي حتتتام اعتمتتتاد هتتتذا ال  للدستتتتور ي التعتتتديل، كتتتان مخالفتتتا  أنتتتل، أالنتتتواب، رغتتتم 
الصتعيد القهتا ي،  فلتن يكتون ملزمتا  علتى ،يموجب قترارمن الدستور  71و 01لمادتين ل

  يقتتانون إاجيتتاره  ن للقهتتاا الستتل ة ا ستنستتابية الم لقتتة و  يمكتتن تاليتتا  أستتاك أعلتتى 
 و دستوري  أعادي 
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دستتتتور   يكتتتتون ا  يقتتتتانون ن تفستتتتير اليؤيتتتتد  ال تتترو القا تتتتل يتتتأ  :لنائـــب وليــــد عيــــدوا
تعلق يالوزير حة تالم رو  القهيةن أل ،سيرهذا التف ومن الهروري أن يحصل  دستوري 

مبتدأ قلقتا  فتي تصترفاتل، ألن هتذا القلتق يتعتارض و   يكون أن يجب و او بر يك الوزراا، 
أن تكون النصتوص القانونيتة واهتحة و  تحتمتل التتأويب  القانوني الذي يفرض ا مان 

نتتتوع متتتن يتتتق يفرهتتتاما هتتترور  تحقن التوهتتتيح والتفستتتير المتناقهتتتة، ولاتتتذا الستتتبب فتتت 
يكرامتتتتتل وحياتتتتتل  حتتتتد معرهتتتتا  أمتتتتان لجميتتتتع النتتتتاك وا  تتتترال، فتتتتب ييقتتتتى ا ستتتتتقرار واأل

   ل0دوشخصيتل لببتزاز

متن الدستتور يجتب ان  71و 01ان تفستير المتادتين يعتبتر  :النائب نعمة هللا ابـي نصـر
تو يسلا مسلا التعديل الدستوري العادي،  جلتك فاتذه المامتة للم ،رمجلتك النتواب   يفسل 

   حتتتقَّ  نتتتل، ألاقتتتتراو لتعتتتديل المتتتوادو التتتب ياستتتتبدام عيتتتار  تفستتتير يعيتتتار   الدستتتتوري،
ميعني اذا ، فالدستور رسل  ف   ف ذايالتفسير  لمجلك النيابي ل   ل9دمر خ يرأ و، وهأنل ع دل 

ما يلجتأ مجلتك النتواب التى وهتع قتوانين تفستيرية،  نادرا  نل أ: رأى يالنائب غسان مخيبر
و القتتتانون العتتتادي ليبنتتتى علتتتى الشتتتيا مقتهتتتاه فتتتي أا يكتفتتتي بتفستتتير الدستتتتور متتت وغاليتتتا  

لتحقيق ذلا على وجل ستليم،   ل2د و انتخابيأو رقابي أمعرض قيامل يأي عمل تشريعي 
لجتتتأ المجلتتتك النيتتتابي فتتتي حتتتا   عديتتتد  التتتى استشتتتار  فقاتتتاا قتتتانونيين لتوهتتتيح مستتتألة 

رية، فاتتتي ممارستتتة واستتتعة تعرهتتت   نتقتتتادا  متتتا القتتتوانين التفستتتيوأ  ل4ددستتتتورية معينتتتة 
كانت  تستتغل لبلتفتال حتوم مبتدأ  شديد  من الفقل القتانوني والدستتتوري، كونتتاا غاليتا  متا

عتتدم جتتواز اع تتاا القتتوانين المفعتتوم الرجعتتي، او عتتدم جتتتواز تتتدخل المجتتتلك النيتتابي فتتي 
مجلتك النيتابي التصتوي  عتبتر انتل اذا متا قترر الا و  ل2دملفا  خاصة عالقتة امام القتهاا 
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علتتى قتتانون تفستتيري للدستتتور، فتتب يستتعل اجتتراا ذلتتا ا  عبتتر اتيتتاع ا صتتوم التشتتريعية 
   ل0دالخاصة بتعديل الدستور وليك ا صوم المتعلقة يالتشريع العادي

 ن مجلتك النتواب  إ، يجيتب: ى سؤام عتن قيمتة القترار التفستيري عل ردا  : حسن الرفاعي
ذا تشتبث إ  إتوصتيا ، والتوصتية غيتر ملزمتة  حيانتا  أر قوانين و يصدر قرارا ، بل يصد

التشتتريعية المجلتتك النيتتابي ساستتاا  وستتل ة أباتتا المجلتتك، في تترو ال قتتة يالحكومتتة علتتى 
  ل9د تشمل سل ة اصدار القوانين العادية وسل ة اصدار القوانين الدستورية حصرا  

 

اللبنانية ان يحركوا ا صتوم القانونيتة  اذا شاا المسؤولون في الدولة ادمون نعيم:النائب 
  وفقتتتا  لبصتتتوم إ ذلتتتا، فتتتب يمكتتتنام متتتن الدستتتتور 71و 01المتتتادتينمتتتن اجتتتل تفستتتير 

عندما ينص الدستور على اصوم  ألنلالمنصوص علياا في الدستور للتقنين الدستوري  
ستتوري، معينة احتفالية متن اجتل التقنتين الدستتوري، يقصتد ان كتل متا يترتتب للتشتريع الد

ستتتواا يالنستتتية التتتى اصتتتل التتتنص الدستتتتوري او كتتتل تفستتتير يلتحتتتق باتتتذا التتتنص ويتتترتيف 
يمعنتتاه، يجتتب ان يخهتتع للتقنتتين الدستتتوري نفستتل  فتتالنص التفستتيري المقصتتود اصتتداره 

ذاا   معنتى للتفستير  نتل يتؤدي التى المعنتى نفستل التوارد  يمكن ان يكون صتا يا   وعنتد
تفسير يتعارض في الحقيقة مع النص ا صلي، يكون قد في النص ا صلي  واذا كان ال

عدم هذا النص ا صلي الذي هو نص دستتوري، وتاليتا    يصتح هتذا التنص الجديتد ا  
   ل2دوفقا   صوم التشريع الدستوري 

صتتوم المنصتتوص علياتتا فتتي التشريتتتع لف   وفقتتتا  إو تعديتلتتتل أالدستتتور   يمكتتن تفستتيره ف
م يجتب اتياعاتا متتن اجتل تفستير اي متتتاد  متن متواد الدستتتور او الدستتوري، وهتذه ا صتتو 

القتتتترارا ،  ي لجنتتتتة ان تيحتتتتث وتنتتتتاقش ولكتتتتن   تتختتتتذ م لقتتتتا  متتتتن الممكتتتتن أل  فتعتتتتديلاا
ليستتتا فتتي  71و 01ن "المتتادتين وانتاتتى إلتتى أومواقفاتتا   قيمتتة دستتتورية وتشتتريعية لاتتا، 
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عليل بخصوص محاكمة الوزراا حاجة الى تفسير، وهما واهحتان تماما لجاة ما نصتا 
ستاك لتل و  تتأ ير أوالرؤساا، وكل ما هو حاصل من زويعتة عارمتة فتي هتذا ا تجتاه   

  ل0د لل يحسب ا صوم القانونية والدستورية وهو خرق للنظام وليك لمصلحتل

ان التفستتير التشتتريعي يجتتب ان يصتتدر عتتن الستتل ة ذاتاتتا التتتي اصتتدر  : رمــزي جــريج
تفستيره ووفقتتا  لاليتتة ذاتاتا التتتي صتدر يا ستتتناد الياتتا هتذا التشتتريع، وذلتتا التشتريع المتتراد 

عمب  يالقاعد  التي تقوم يان لواهع القانون حق تفسيره  وهذا يعنتي ان مجلتك النتواب، 
كمتتا ستتبق القتتوم، ملتتزم تفستتير اي نتتصل وفقتتا  لاليتتة التتتي صتتدر التتنص يا ستتتناد الياتتا  

انون عتتتادي، والقتتتانون الدستتتتوري يجتتتب تفستتتيره يقتتتانون فالقتتتانون العتتتادي يجتتتب تفستتتيره يقتتت
دستوري، والمرسوم التنظيمي يفسر يمرسوم م لل، وذلا ت بيقا  لقواعد التفسير المسلم باا 

  و   متتن قتتانون اصتتوم المحاكمتتا  المدنيتتة 9ولمبتتدأ تسلستتل القواعتتد المكتترك فتتي المتتاد  
ن المفتتتروض علتتتى هتتتو أ ، الستتتببيتتترد علتتتى ذلتتتا ان التفستتتير هتتتو مختلتتتف عتتتن التعتتتديل
ن يصتدر عتن الستل ة ذاتاتا التتي أالتفسير التشتريعي، يمقتهتى القواعتد العامتة للتفستير، 

لتتى ختتبل ذلتتا يتتتيح إن التتذهاب أصتتدر  التشتتريع المتتراد تفستتيره ووفقتتا لاليتتة ذاتاتتا، و أ
لمجلك النواب، بذريعة تفسير النص الدستوري، تعديل هذا النص من دون التقيتد يقواعتد 

ك ريتتة المفروهتتتين لتعتتديل الدستتتور  وغنتتي عتتن البيتتان ان ايقتتاا صتتبحية ألاب واالنصتت
تفسير الدستور همن اختصاص مجلك النواب   يعفيل من واجب التقيد يقواعد التفسير 
التي ذكرناها، أي واجب ان يتم تفستير التنص الدستتوري يقتانون دستتوري وان يتتم تفستير 

  ل9دالنص القانوني يقانون عادي

 نيًا: تفسير النص الدستوري بموجب قرار تفسيريثا
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 01ن في امكان مجلتك النتواب اصتدار قترار يفستر المتادتينيقوم يأ :النائب نقوال فتوش
ن تفستتتير القتتتوانين تهتتتمن  نصتتتا  يفيتتتد يتتتأ و يقتتتة ال تتتا ف نأ، بتتتدليل متتتن الدستتتتور 71و

ية المجلتك عند صتوغ الدستتور استق   صتبحو يعود الى المجلك الدستوري   الدستورية
بتفسير النصوص الدستورية، ويقي لمجلك النواب وحده حتق تفستير القتوانين الدستتورية  
وهتتذا ايهتتا كتتان موقتتف التتر يك حستتين الحستتيني، ومتتا عتتاد فأكتتده التتوزير عنتتذاا جتتورج 
ستعاد  عنتدما قتام: "تبتين لنتا متن ختبم مراجعتة دستاتير العتالم ان المجلتك الدستتوري   

المجلك الدستوري لتل الحتق فقتف يمراقيتة دستتورية القتوانين   فير"  يحق لل تفسير الدسات
تفستتتير الدستتتتور التتتذي يعتتتود التتتى مجلتتتك النتتتواب وحتتتده  نتتتل الستتتل ة ا شتتتتراعية ا ولتتتى 

الاي تتة الوحيتتد  التتتي تملتتا ستتل ة تفستتير النصتتوص الدستتتورية هتتي   فوا خيتتر  فتتي لبنتتان"
   القانون الملزما الموهوع لل صفة مجلك النواب، وقراره في هذ
اذا اعتبرنتتتا ان قتتتام  التفستتتير، ن يصتتتدر باتتتاأمجلتتتك النتتتواب لوعتتتن الصتتتيغة التتتتي يمكتتتن 

صتتتبحية تفستتتير النصتتتوص الدستتتتورية تعتتتود التتتى المجلتتتك الدستتتتوري، فالتفستتتير يصتتتدر 
عنفا  فكيف نقبتل يقترار للمجلتك الدستتوري  02لما بينا في الماد   يقرار  وقراره ملزم وفقا  

، لمجلتتك النتتواب حتتق التفستتير فتتي هتتوا المحاهتتر ذا  إ قتترار لمجلتتك النتتواب؟ و  نقبتتل ي
المتتاد  ف ،0991الدستتتوري لعتتامالتعتتديل واستتتدمَّ علتتى وجاتتة نظتتره، يوالقتتوانين الموجتتود   

تقوم ان ر يك الجماورية يتولى السل ة ا جرا ية ويعاونتل كان  من الدستور القديم  07
ستتكرتير دولتتة او موظتتف  فتتي الدستتتور الجديتتد، نصتت   التتوزراا  اذا، التتوزير كتتان يم ايتتة

واستتتتنادا  لاتتتذا    زرااعلتتتى متتتا حرفيتتتتل: "تنتتتاا الستتتل ة ا جرا يتتتة يمجلتتتك التتتو  07المتتتاد  
  وهو من الحكم في الدستور الجديد اصيح جزاا  بل ، الوزير لم يعد يموظف  النص، ف ن 

تؤكتتدان هتتذا  70و 71ان متتام مجلتتك النتتواب  والمادتتتأ  إ 00غيتتر مستتؤوم وفقتتا للمتتاد  
متتتن  00وفقتتتا  حكتتام المتتتاد   ن يكتتون التتتوزير مستتؤو   أ  يمكتتتن تيعتتتا  لتتذلا     و ا متتر  
   ل0دعخر يحاكم امام مرجع   ،  مَّ مام مجلك النوابأالدستور 
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يعتتد أن حستتم مستتألة الصتتبحية الحصتترية لمجلتتك النتتواب بتفستتير الدستتتور،  أحمــد زيــن:
 تفستتتير، قتتتانون؟ قتتترار؟ أم توصتتتية  ان يصتتتدر فياتتتا ال يمكتتتنتستتتاام عتتتن الصتتتيغة التتتتي 

، ياعتيار ان التوصية، اعتماد التوصية في هذا المجام هو احتمام مستيعد كليا  فرأى أن 
يصتتتدر عتتتن سالتفستتتير التتتذي  ، وأمتتتاومامتتتا كانتتت  قوتاتتتا، ف ناتتتا تيقتتتى غيتتتر ملزمتتتة للغيتتتر

 أن ماد  دستورية هو أمر ملزم  المجلك في ش
 عتيتارا  عديتد ، مناتا  الدستتور يموجتب قتانون تفستير تاذ أحمتد زيتن وكذلا رفتض األست

والتفستتير   يكتون إ  فتتي  ن القتوم يقتانون تفستتيري غيتر جتا ز، فالقتتانون يفترض أحكامتا  أ
ظتتل أحكتتام موجتتود   كمتتا ان القتتوم يالقتتانون التفستتيري يعنتتي إع تتاا هتتذا القتتانون اآلليتتة 

ا صتدار والنشتر، فمتاذا إذا رد ر تيك الجماوريتة  الدستورية المعتمد  لنفاذ القوانين، وهتي
يمجلتك النتواب،  قانون التفسير؟ أ  يكون قد متارك رقايتة علتى صتبحية منو تة حصترا  

ويالتتتتالي يكتتتون ر تتتيك الجماوريتتتة قتتتد أع تتتي حتتتق مشتتتاركة مجلتتتك النتتتواب فتتتي تفستتتير 
   ل0د الدستور؟
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 9/1/1008جر وة السفير تان   - رتبط بتحو و المفاهيم 90  90نجاح جلسة تفسير المادتي  -أحمو ز   

  ومها بالرد على مقالة األستا  أحمو ز  ،  مما  ند م  حججل قانونية في ندنا، فنذكره فيما  لي: قمحُ 

إن نئديس الجمهون ددة لدديس نقيبداً علددى السددلطة التاددر عية، كمدا  قددول األسددتا  أحمدو ز دد ،  عنددوما  مدداني  -0

 ل علدى الو لدة  السداهر الرئيس د نه الوستوني برد القانون،  إنما  قوم بذل  بسب  موقعه الخاص كمدؤتم

منده التدي تدنا:"  89الوحيو على احترام الوستون،  هذا الموقع قدو منحده إ داه الوسدتون اللبنداني فدي المدادة 

نئيس الجمهون ة هدو نئديس الو لدة  نمدز  حدوة الدوط ،  سدهر علدى احتدرام الوسدتون.  هدو لدذل   حلدف 

 م  الوستون( 20المادةاليمي  على احترام دستون األمة اللبنانية  قوانينها )

إن هذا الموقع الخاص لرئيس الجمهون ة كساهرل على احترام الوستون، ال  مكنه أن  قوم بده بأماندة  تجدرد  -9

إ ا لم  ك  مختصاً بإلوان القواني   األنممة التي تصدون عد  السدلطتي  التادر عية  التنفيذ دة،  لدذل  كدان 

نفددرداً بمهمددة إلددوان القددواني  الصددادنة عدد  السددلطة مدد  بددو هياي األمددون أن  خددتا نئدديس الجمهون ددة م

مدد   29مدد  الوسددتون(،  األنممددة الصددادنة عدد  السددلطة التنفيذ ددة)المادة 29 المددادة 21التاددر عية)المادة

الوستون(، فضماناً لهذا الو ن الذي  قوم به نئيس الجمهون ة كانح القاعوة أن نئديس الجمهون دة هدو الدذي 

(. فكددان نئدديس الجمهون ددة هددو البدداب الددذي تخددرج مندده القددواني  29نممددة )المددادة تددولى ناددر القددواني   األ

 المراسيم النافذة  الصادنة ع  السلطتي  التار عية  التنفيذ ة،  كان كل عمدل  خدرج مد  غيدر هدذا البداب 

 كأنه لم  ك   ل  تكون له أي قوة ملزمة للسلطاي كافة.

لوستون  نبغي حتمداً أن  مدرس عبدر نئاسدة الجمهون دة، ألن الدرئيس تبعاً لهذا التحليل فإن التفسير التار عي ل -2

هو المؤتم  على الوستون  الساهر على ضمان احترامه  تطبيقه بصونة سليمة،  تقتضدي هدذه األماندة أن 

 مرس تفسير الوستون عبر نئيس الجمهون ة لكي  تأكدو مد  عدوم تعدانض التفسدير المقدوسم مدع ن ح الوسدتون 

  أحكامه.

القددول بددأن الوسددتون مددنح المجلددس النيددابي لددالحية حصددر ة بتفسدديره، ال  تنددافى مددع ضددر نة احتددرام  إن -4

األلددول الوسددتون ة لكددي  كددون التفسددير التاددر عي ألحكددام الوسددتون نافددذاً،  التقيددو بهددذه األلددول تعنددي أن 

ة،  هددي أن  صددونه  صددون التفسددير  فقدداً للليددة المعتمددوة دسددتون اً لصددو ن األعمددال عدد  السددلطة التاددر عي

 نئيس الجمهون ة   طل  ناره ألنه بالنار فقط  كتس  قوة اإللزام ناحية السلطاي األخرى  المواطني .
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ستتتور   يكتتون إ  يقتترار  وأمتتا وهنتا استتتقرَّ ا ستتتاذ أحمتتد زيتتن علتتى القتتوم يتتأن تفستتير الد
ياألك ريتتتة الم لقتتتة أم ياألك ريتتتتة  ىكتفتتتإقتتترار التفستتتتير  فاتتتل ي  حتتتوم األك ريتتتة الم لويتتتة 

 النسبية أم من المفترض توافر أك رية موصوفة لذلا؟ 
 ،الواهح انل عندما يصتو  المجلتك علتى التفستير   يكتون أمتام قتانون متافرأى أن من 

يع القتتانوني، ولاتذا يتترى التتيعض ان متا ين بتتق علتتى التصتتوي  إنمتا أمتتام قهتتية لاتا ال تتا
يتختذ المجلتك قراراتتل يغالبيتة "من الدستور التي جاا فياا:  24إقرار التفسير هو الماد  

   ل0د"ا صوا 
  عديد : أم لة  واستند في رأيل إلى 

متتن الدستتتور وأصتتدر  27أقتتر المجلتتك بتفستتير المتتاد   0901أيتتار ستتنة  99فتتي جلستتة 
باتتذا الشتتأن  والجتتدير ذكتتره ان تفستتير المجلتتك هتتذا كتتان مجتترد تبنتتي للتقريتتر التتذي  ارا  قتتر 

وهتتتعتل لجنتتتة اإدار  وهي تتتة مكتتتتب المجلتتتك  وكتتتان النا تتتب مخايتتتل الهتتتاهر متتتن أبتتترز 
النتتواب التتذين ستتاهموا فتتي وهتتع التقريتتر  فكيتتف يكتتون تفستتير الدستتتور عنتتد ر تتيك لجنتتة 

ويت لب اليوم م ل هذا القتانون الدستتوري؟  دستوريا   نا  اإدار  والعدم يوماا   يت لب قانو 
قتدم عليتل لجاتة تفستير أن المجلتك أكتد متا أويتبين من المحاهر العا د  لمجلك النواب 

، وتبنتاه عنتدما نتتاقش أحتد القتوانين التتتي 0994أيتار ستتنة  91المتاد  المتذكور  فتتي جلستة 
يتتل حتتتى اليتتوم ومتتا  جتتراا ومعمتتو   ردهتتا ر تتيك الجماوريتتة  وهتتذا التفستتير متتا يتتزام نافتتذ ا 

راد يعد حوالى عشتر ستنوا  تصتحيح احتدى النقتاا التوارد  أيلف  هنا ان المجلك عندما 

                                                                                                                          
إن إقوام المجلس النيابي على إقران تفسدير الوسدتون تحدح أي تسدمية،  بدو ن أن  حيدل هدذا العمدل الصدادن  -2

فإن هدذا العمدل لد  تكدون لده أي قدوة ملزمدة عنه إلى نئيس الجمهون ة لكي  صونه   ناره  فقاً لأللول، 

 جددوب إلددوان نئدديس الجمهون ددة للقددانون  ناددره فددي الجر ددوة الرسددمية، هددو إجددراء للمحدداكم، ألن مبددوأ 

أساسددي مدد  أجددل معرفددة الندداي بالقددانون، فددإ ا لددم  ناددر العمددل الصددادن عدد  المجلددس النيددابي فددي الجر ددوة 

قدده، ألن مبددوأ ال  عددذن أحددو بجهلدده بالقددانون ال  مكدد  للمحدداكم الرسددمية  فددال  كددون باإلمكددان المطالبددة بتطبي

التمس  به طالما أن هذا النا لم  نار  فقاً لأللول.  إ ا عمو المجلس النيدابي إلدى نادر قدرانه التفسديري 

بو ن المر ن برئيس الجمهون ة، فإنه  توج  على نئيس الجمهون دة المدؤتم  علدى الوسدتون أن  لجدأ إلدى 

وني   طعد  بهدذا العمدل المخدالف لأللدول الوسدتون ة فدي إلدوان األحكدام القانونيدة،  هدذا المجلس الوست

 م  الوستون اللبناني العر ق. 19حق منحته إ اه المادة

جر دددوة السدددفير  -الدددو ن المؤكدددو لدددرئيس الجمهون دددة فدددي إلدددوان تفسدددير الدددنا الوسدددتوني -إسدددماعيل، عصدددام نعمدددة

2/1/1008بتان  
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 )
 9/1/1008جر وة السفير تان   - رتبط بتحو و المفاهيم 90  90جلسة تفسير المادتي   نجاح-أحمو ز   
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من الدستور والمتعلقة يعدم احتساب األك رية الم لقتة علتى أستاك  27في تفسيره للماد  
ستيره حياا فقف اه ر الى اصدار قانون في هذا الخصتوص، ممتا يؤكتد ان تفالنواب األ

للماد  كان لل قو  القانون نفسل ألنل لو كان األمر غير ذلا لعاد عن تفسير تلا النق تة 
 بتفسير جديد  

 
 تخصتتص جلستتا ن أتتتنص علتتى التتتي  متتن الدستتتور 29المتتاد  الحالتتة ال انيتتة، تتعلتتق ي

ليحتث فتي الموازنتة والتصتوي  علياتا قبتل أي عمتل لالدور  العادية ال انية لمجلك النواب 
، ولكتتن ا عتترال البرلمانيتتة والتفستتير النيتتابي لتتم يأختتذ يمهتتمون حرفيتتة التتنص  وقتتد عختتر

التتتي  0992تشتترين األوم ستتنة  09الهتتاهر هتتذا األمتتر فتتي جلستتة مخايتتل ا تتار النا تتب 
متن الدستتور  29    ان نتص المتاد  "كان  مخصصة لتعديل دستوري فقرأ المتاد  وقتام:

ن أمنتتع المجلتتك متتن ت فاتتذه المتتاد التتنص، و  مجتتام لبجتاتتاد فتتي معتترض  صتتريح جتتدا  
  فتترد ر تتيك المجلتتك نبيتتل "يقتتوم يتتأي عمتتل عختتر قبتتل يحتتث الموازنتتة والتصتتديق علياتتا   

العرل فت، حتدد كيفيتة ت بيقتل، هتي التتي تاألعرال وعلية التعامل مع التنص  "بري قا ب: 
أ نتاا درك  جرى العرل في هذا المجلتك وفتي غيتره،    انتل، و جزا   يتجزأ من التشريع

قوانين الموازنة، ويمجرد ان ي رو هذا األمر على اللجان يبدأ التشريع يأمور أخرى لذلا 
فتت ن تفستتير الر استتة هتتو اناتتا عنتتدما ت تترو مناقشتتة الموازنتتة وق تتع الحستتاب علتتى الاي تتة 

 " العامة يمتنع علياا التشريع في أي أمر عخر، هذا هو اجتاادي   
 

 نتل  ه،من حقل ان يفستر  ، أن يكون من ينشىا قانونا  يعي لإن من ال ب نصري المعلوف:
المتواد ونصوصتاا، ومتن حقتل   هتعجلاتا و  أالنية التي متن  ةعرفأك ر قدر  على ميكون 
التتي يقتهتي استتعمالاا قانونيتة الصتيغة وأما عتن ال  ن يفسر الدستور أ، قبل غيره، تاليا  
ورد فتي  فقتديصتدر قترارا    أن ا  مجلتك النتواب دا متالدستتور، فقتام أن متن حتق تفسير ل

  متتن قبتتل مجلتتك النتتواب يموجتتب قتترار يصتتدره يغالبيتتة إمتتن الدستتتور: "     01المتتاد  
تفسير يمعنى ان النص هو نما ، واا ليك تعديب  ي، دستور لنص   القرار التفسيري و ال ل ين"  
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معانيتل  ل يكتفي بتوهتيح ولكنالنص الموجود   يمك تفسير الفييقى على ما هو عليل  
   غير ملزم مجلك النواب قرارا  عقل أن يصدر ي، إذ   ملزموهو لذلا تفسير 

عند  محكمة التمييز وهذا القرار هو مشايل من حيث الشكل الخارجي للقرار الذي تصدره
لمتاد  قانونيتة   ر  يتفست رق في حي يتا  قرارهتا إلتى تفصلاا في قهية معروهة علياا وت

القتترارا  الصتتادر  عتتن ك النتتواب عتتن القتترار القهتتا ي، هتتو أن ولكتتن متتا يفتترل ق قتترار مجلتت
قترارا  تصتير   و شتاملهو قرار المحكمة عنية في حين ان ما يصدر عن مجلك النواب 

هنتتا يمكتتن لمجلتتك    متتنقهتتية تكتتون لاتتا المبيستتا  نفستتاا شتتاملة لكتتل يهتتا  أالمحكمتتة 
ذا كتتان النتتزاع هتتو حتتوم ال تتر الدستتتور يقتترار واا تستتمية عجتتبام تستتمية، ولتتم تالنتتواب أن يفسل 

  ل0د قرار، فليقولوا: تفسير الدستور
  

الذي يعد أن ذكر الحا   ال ال ة التي جرى فياا تفسير الدستور يموجب  نقوال ناصيف:
ن فتتي وستتع إلتتى أ، قتترار، والتتتي أشتترنا إلياتتا أعتتبه، ف نتتل انتاتتى، واستتتنادا  لاتتذه الستتوابق

 تكريستتتا   0994ختتتذ باتتتا عتتتام أ 0901لستتتايقة  المجلتتتك تفستتتير الدستتتتور يقتتترارا ،  يقتتتا  
يهاو نص دستتوري ملتتيك  علتى ان دون قترارا  التفستير عقيتا ، إ إلى جتااد يرمي 

 مناا: 
قتترب التتى توصتتيا  غيتتر ملزمتتة   للمجلتتك الحتتالي، أن قتترارا  كاتتذه   تعتتدو كوناتتا إ -

 و  للمجالك المتعاقية  
 ي قتتتتتانون يكتتتتتون قتتتتتد صتتتتتدر خبفتتتتتا  ة ألقيمتتتتتة دستتتتتتورية، وغيتتتتتر ملزمتتتتت ةيتتتتتأ  تتمتتتتتتع ي -

لتتيك فتتي ا مكتتان اي تتام القتتانون المتعتتارض وتلتتا القتترارا  التفستتيرية  لمهتتموناا  وتاليتتا  
 لدى المجلك الدستوري  وليس  هذه حام القوانين التي تخالف ا حكام الدستورية  

ي  وشتأن تبدو قرارا  التفسير اقرب الى قتو  القتوانين متن غيتر ان تتستم ي تايع تشتريع -
القوانين التي تعدلاا او تلغياا قوانين اخرى، كذلا ا مر يالنسية الى القرارا  التفستيرية: 
قابلة لتبنياا يمقدار ما هي قابلة للنقض حتى وان صوت  علياا الاي تة العامتة للمجلتك، 
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12/1/1008تان    النهانجر وة  -محاكمة الرسساء  الوزناء للمجلس االعلى حصراً  نصري ،المعلوف
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صتتوم المحتتدد  لتعتتديل جتترااا  واألمتتا دامتت    تتمتتتع يتتالقو  الدستتتورية التتتي تخهتتع لإل
  ل0دتورالدس

تفستير النصتوص الدستتورية يموجتب "قترارا " صتادر  انتقد المحتامي رمتزي جتريج مستألة 
مخالفتة واعتبرها تشكل ل  عن المجلك النيابي، دون مراعا  علية صدور القوانين الدستورية،

اتتا أنصتتوم التفستتير  وممتتا يزيتتد متتن خ تتور  هتتذه المخالفتتة حكتتام الدستتتور وألصتتارخة أل
ساستتي للدولتتة  امتتا القتترارا  التتتي اتختتذها مجلتتك النتتواب ي القتتانون األتتنتتاوم الدستتتور، ا

متن الدستتورل،  29و 27و 49في السابق في صدد يعض النصوص الدستتورية دالمتواد 
للماد   فاناا مختلفة عن القرار الذي يدعو يعهام مجلك النواب الى اتخاذه اليوم تفسيرا  

   تشتتكل عليتتة اصتتدارها فتتي اي حتتام عرفتتا  التتتي  -متتن الدستتتور  فتتالقرارا  الستتايقة  71
الدستورية علتى اتخذها مجلك النواب اما في معرض ت بيق يعض النصوص  - مستقرا  

ي ستل ة أل لزامتا  إ، فلم يتجاوز ا رها مجلتك النتواب ولتم تشتكل    حا   معروهة عليل
لتك عتن المج اخرى  يهال الى كتل متا تقتدم ان تفستير احكتام الدستتور "يقترار" يصتدر 

النيتتابي ين تتوي علتتى اخ تتار سياستتية، اذ انتتل يستتمح لبك ريتتة النستتبية فتتي المجلتتك داي 
اك رية الحاهرين جلسة نيابية عاديةل بتفسير احكام الدستور، من دون ان يتمتع "القرار" 
الصتتتتادر عتتتتن هتتتتذه ا ك ريتتتتة يالحصتتتتانة التتتتتي يتمتتتتتع باتتتتا القتتتتانون الدستتتتتوري و  حتتتتتى 

لقانون العادي، سواا لجاة حتق ر تيك الجماوريتة ي لتب اعتاد  يالهمانا  المتوافر  في ا
متتتتن الدستتتتتور او لجاتتتتة امكتتتتان ال عتتتتن يتتتتل امتتتتام المجلتتتتك  27النظتتتتر فيتتتتل وفقتتتتا للمتتتتاد  

متتن  71الدستتتوري  وفهتتب عتتن ذلتتا،   يحقتتق "قتترار" المجلتتك النيتتابي بتفستتير المتتاد  
ملتتزم لمجلتتك النتتواب نفستتل الدستتتور الغايتتة المتوختتا  منتتل ا بقتتا، اذ ان هتتذا القتترار غيتتر 

عند اتخاذه قرار ا تاام يغالبية  ل ي مجموع اعها ل، اي يغالبية تفتوق ا ك ريتة النستبية 
التتتتي اتختتتذ يموجباتتتا "القتتترار" التفستتتيري، و  للمجلتتتك ا علتتتى عنتتتد محاكمتتتتل للتتتوزراا و  

قوانين وليك للمحاكم العدلية، ياعتيار ان المجلك ا على وهذه المحاكم ملزمة بت بيق ال
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 19/1/1008نهان تان  جر وة ال –تفسير الوستون للمرة الثالثة  اق طر قه إلى مجلس النواب  -نقوال ، ناليف
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 71"القرارا " الصادر  عن مجلك النواب  وما دام "قرار" المجلك النيابي بتفسير المتاد  
  ل0د غير ملزم، فانل   يوفر ا مان القانوني الميحوث عنل

النا تب ي ترك أعلتن وهمن هذا ا تجاه الرافض لتفسير الدستور يموجتب قترار تفستيري، 
أمام  ستقدم  عنا   ل9دالو نيةالجباة وجب قرار ف ن تفسير النص يمحرب أنل في حام تم 

   ل2دالمجلك الدستوري 
 

 تشريع عاديتفسير النص الدستوري بموجب ثالثًا: 

يستقر اجتااد المجلك الدستوري على اإقرار يالسل ة الواسعة وغير المقيد  للمجلك 
قهى يأن  أنلمجلك الدستوري لالنيابي في التشريع في أي موهوع  يريد  وقد سبق 

مجلك النواب يتمتع ياختصاص شامل على صعيد التشريع، على ما جاا في الماد  
اختصاصل   يقتصر على المواهيع التي حجزها لل الدستور و من الدستور،  00

صراحة بل أنل يمكنل أن يشرع صحيحا  في أي موهوع يريده يقانون يصدر عنل يشرا 
ادئ العامة ذا  القيمة الدستورية حتى لو كان هذا توافقل وأحكام الدستور اللبناني والمي

الموهوع من الشؤون التنظيمية أو الت بيقية، ما لم يترا مجلك النواب في نص 
ويتبين من حي يا  قرارا    ل4دالقانون هذه الشؤون إلى من أناا يل الدستور تولياا

لنيابي، الذي المجلك الدستوري، أنل اعتمد المفاوم البري اني  ختصاص المجلك ا
وذلا عندما يقوم:" يما أنل من الواهح أن مجلك النواب  ،يمنح المشرع فعل كل شيا

يتمتع يصبحيا  شاملة على صعيد التشريع ليك فقف يالنسية إلى المواهيع التي 
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5002|5|11جريدة النهار تاريخ –الدســتـــور وأصــول تـفـســـيــره -رمزي  ،جريج
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الجبهة الوطنية هي حركة سياسية مؤلفة م  الرسساء حسي  الحسيني  سليم الحا  عمر كرامي،  م  النواب 

بعو ناوء خالفاي  انقساماي بي   1008خر العامبطري حرب نائلة معوض  نسي  لحود. انتهح هذه الجبهة في أ ا

 أعضائها.
(3

 
 )

1/1/1008جر وة السفير تان  
 

(8
 

 )
الدذي ند مراجعدة إبطدال الفقدرة الثالثدة مد  المدادة األ لدى مد   10/2/1001تان    1المجلس الوستوني قران نقم  

ة النمدر بالمراسديم التنميميدة  النصدوص  المتعلقة باإلجازة للحكومة إعاد 3/8/1001تان    192/1001القانون نقم 

.  بددذاي المعنددى: المجلددس 1991ص 19/2/1001تددان    18التطبيقيددة المتعلقددة بمجلددس اإلنمدداء  اإلعمددان. ج.ن.عددو

"الضدر بة  399/1001الصدادن فدي مراجعدة إبطدال القدانون نقدم  31/1/1001تدان    1/1001الوستوني قران  نقم

.191ص 9/1/1001ان   ت 1على القيمة المضافة" ج.ن.عود
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عددها الدستور في مواده وجعلاا حكرا  لمجلك النواب ومحجوز   ختصاصاتل الواسعة 
ع يريد مجلك النواب أن يشرعل يقانون يصدر عنل، إذا شاا كمشرع، بل في أي موهو 

  ل0دوأراد
هذه الصبحية الواسعة لمجلك النواب   يحدها سوى أن تأتي تشريعاتل منسجمة 
ر الدستور، ومن هي  وأحكام الدستور، ويسبب عدم وجود نص دستوري يبين كيف ي فسَّ

م تفسير الدستور يموجب السل ة المخولة ذلا، ف ن مجلك النواب يكون المرجع  المخوَّ
قانون عادي، شرا أن يصدر هذا التشريع متوافقا  وأحكام الدستور  ف ذا أصدر مجلك 
النواب قانونا  تفسيريا  لنص  دستوري، وتهمَّن هذا النص أحكاما  تعديلية مما جعلل 
ن يصنَّف همن إجرااا  تعديل الدستور وليك تفسيره، ففي هذه الحالة يكون القانو 

 مخالفا  للدستور وعرهة  لإلي ام أمام المجلك الدستوري 
ييقتتى أن نشتتير أن المجلتتك الدستتتوري يمتلتتا ستتل ة تفستتير الدستتتور عنتتد فحصتتل قانونتتا  

مجلتك الدستتوري أشار إليل ال ا  عن يل أمامل لعلة عدم ان ياقل وأحكام الدستور  وهذا م
من  20تذرع مراجعة ال عن يالماد   ن المجلك يرى انإي جاا فيل:" في أحد قراراتل الذ

الدستتتتور ل لتتتب اي تتتام القتتتانون الم عتتتون فيتتتل يستتتبب عتتتدم ان يتتتاق اصتتتوم اقتتتراره علتتتى 
 متتن الدستتتور تفستتيرا   20مهتتمون هتتذه المتتاد ، يستتتوجب، يتتادئ ذي بتتدا، تفستتير المتتاد  

تتيحتتل المراجعتتتة الحاهتتتر ، اذ لتتم يستتتبق ان ا يتتتر  مستتألة تفستتتير هتتتذه المتتاد  فتتتي هتتتوا 
عمتتام رقابتتتل علتتى دستتتورية إ يعتتود للمجلتتك ان يفستتر الدستتتور فتتي معتترض   و ارستتةالمم

 علتى احكتام الدستتور، وان المجلتك   نص تشتريعي متا لتحديتد متدى ان يتاق هتذا التنص
عند قيامل بتفسير النص الدستوري يمعرض مراجعة  عتن بدستتورية نتص تشتريعي متا ، 

  ل9دانما يع ي النص الدستوري معناه الملزم
                                                 

(1
 

 )
 33ص 1002الطبعة األ لى أ ان  -مناوناي مكتبة االستقالل -شهادة على د لة الاهيو -اسماعيل، عصام

(1)
تعدو ل بعدد مدواد قدانون أ.م.ج الطع  بقانون  19/9/1001تان   8/1001 قران نقم اللبناني المجلس الوستوني  

 11/1/1001تان   

L’Appréciation portée par le Conseil Constitutionnel est le fruit du double travail 

d’interprétation qui est celui de tout juge, interprétation de la Constitution et interprétation 

de la loi en cause et dont le résultat est l’existence ou non d’un rapport de conformité 

entre la loi et la Constitution. 

Drago ,Guillaume- Contentieux Constitutionnel Français.PUF- 1998 p.308-309  
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بدايتتة    بتتد متتن القتتوم أنتتل يتوجتتب متتن أجتتل ت بيتتق : ل0دقفنتتا متتن عليتتة تفستتير الدستتتورمو 

القاعد  القانونية أن نقتوم بتفستيرها، أي الوقتول علتى معنتى متا تهتمنتل متن حكتم، وهتذا 
بتل تقتوم باتا هي تا  مختلفتة، فقتد يصتدر التفستير عتن  ،التفسير   تستقل يل هي تة واحتد 

ن الفقل أو يقوم يل القهاا حينما يدعى إلى ت بيتق القواعتد المشترع نفسل، وقد يصدر ع
الماد  الرايعة من  االقانونية  ووظيفة القهاا في التفسير هي من البديايا ، نص  عليا

قتانون أصتتوم المحاكمتتا  المدنيتة الجديتتد :"عنتتد غمتتوض التنص يفستتره القاهتتي يتتالمعنى 
متنع عن الحكم يحجة غموض النص الذي يحدث  معل أ را "  ألنل   يجوز للقاهي أن ي

أ م م ل، ويخهتتتع تفستتتير التتتنص  9أو انتفا تتتل، واا  اعتبتتتر مستتتتنكفا  عتتتن إحقتتتاق الحتتتقدم
القانوني لرقاية محكمة التمييز يحيث أن الخ أ في التفسير هو سبب من أسياب النقض 

أ م م ل  فأهتتتتحى متتتتن المستتتتلما  أن القهتتتتاا بجميتتتتع جااتتتتتل الدستتتتتورية  710دالمتتتتاد 
ن كان هذا التفستير واإد ر النص القانوني أو الدستوري عند ت بيقل، واا ارية والعدلية، يفسل 

   يرقى لرتية التفسير التشريعي  
وفي الحام الذي يشتد فيل الخبل بتين الجاتا  القهتا ية حتوم تفستير التنص القتانوني، 

مشتتترع أو نحتتى القهتتاا فتتي تفستتيره منحتتا  ينتتافي قصتتد المشتترع، هنتتا يكتتون متتن واجتتب ال
التتدخل حستما  للختبل، أو بيانتتا  للمعنتى المقصتود متن التشتتريع  فيصتدر تفستيرا  تشتتريعيا  
يبتتين حقيقتتة معنتتى الحكتتم التتوارد فتتي التشتتريع المتنتتازع حتتوم تفستتيره، ويكتتون هتتذا التفستتير 

 ملزما  للمحاكم يحيث تتقيد يل  
بل بتتتتين الجاتتتتا  لتتتتذلا ويعتتتتد أن تعتتتتدد  التفستتتتيرا  الفقايتتتتة واإجتااديتتتتة، وك تتتتر الختتتت

أصتتتتيح متتتتن واجتتتتب  ،متتتتن الدستتتتتور 71و 01القهتتتتا ية حتتتتوم كيفيتتتتة ت بيتتتتق المتتتتادتين 
لاذا التياين، وأن يقرَّ التفسير الذي يحدد معنى القاعد  القانونيتة  المجلك، أن يهع حدا  

 ويبين مداها  

                                                 
(1

 
 )

در الوسدتون بقدانون عدادي -عصدام نعمدة ،إسدماعيل فدال القدانون الوسدتوني  ال القدران التفسديري  مجلدس الندواب  فس ِّ

 10/1/1008جر وة البلو تان   – صلحان لهذا التفسير 
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وقتتتد  بتتتت  متتتتن محاهتتتر مناقشتتتتا  الدستتتتتور اللبنتتتتاني، أن هنتتتاا إصتتتترارا  يغيتتتتاب التتتتنص 
ري الصتتتريح علتتتى إيتتتبا جاتتتة قهتتتا ية مامتتتة تفستتتير النصتتتوص الدستتتتورية، أن الدستتتتو 

مجلتتك النتتواب هتتو الجاتتة المختصتتة بتفستتير الدستتتور، وهتتذا  ابتت  متتن محاهتتر تعتتديل 
الدستور ت بيقا  لو يقة الوفاق الو ني حيث أجمع النواب علتى أن المجلتك الدستتوري لتل 

سيره للمجلك الدستور الذي يعود أمر تف الحق فقف يمراقية دستورية القوانين وليك تفسير
   النيابي وحده فقف  

عمد المجلك إلى تحديتد  09/7/0999وكذلا في جلسة المجلك النيابي المنعقد  بتاريخ
الجاة الصالحة لتفسير الدستور، فاعتبر أن المجلك النيابي هو الجاتة الوحيتد  المخولتة 

من الدستتور المتعلقتتين  41و 29تينتفسير الدستور، وكان ذلا في معرض تفسير الماد
يالحصتتانة النيابيتتة، علتتى أ تتر اعتيتتار محكمتتة التمييتتز يتتأن حصتتانة النا تتب يستتبب اآلراا 

متتن الدستتتور ليستت   29واألفكتتار التتتي يبتتدياا متتد  نيابتتتل والمنصتتوص عناتتا فتتي المتتاد  
ار التتتي م لقتتة و  تشتتمل جميتتع اآلراا واألفكتتار التتتي يبتتدياا، بتتل تنحصتتر يتتاآلراا واألفكتت

تصدر عنل وتكتون متصتلة يعملتل النيتابي ومتعلقتة يالمواهتيع والمصتالح الو نيتة العامتة 
 التتتتي التفستتتير جلستتة أن ورغتتتمالمكلتتف يمعالجتاتتتا يحكتتم وكالتتتتل النيابيتتتة ودتتدون تجتتتاوز، 

 متتن 41و 29المتتاد  تفستتير خبلاتتا متتن أراد  إنمتتا النتتواب لمجلتتك العامتتة الاي تتة عقتتدتاا
 الحصانة هذه أن واعتيار العدلية، المحاكم اجتااد عليل سار الذي توجللل خبفا   الدستور
 ا عتيار، يعين التفسير هذا تأخذ لم المحاكم هذه أن إ  المجلك، و ية مد   يلة م لقة
 مشتتتمولة واكتتتيم النا تتتب أقتتتوام اعتيتتتار ورفهتتت  واكتتتيم،/  يتتتار  بتتتدعوى  الستتتير أكملتتت  بتتتل

 الم بوعتا  جترا م عتن  العتام العفتو قتانون  صتدور ولو  الدستور، من 29 الماد  يأحكام
 رد  وقتتتد واكتتتيم، نجتتتاو النا تتتب يحتتتق التعقيتتتا  المحكمتتتة أوقفتتت  لمتتتا 099/9111رقتتتم

 قتانون  صتدور يسبب بل التفسيري  القرار صدور يسبب ليك الجزا ية الناحية من الدعوى 
 قتو  لتل لنيتابيا المجلتك عتن الصتادر التفستيري  الترأي أن القهتاا يعتبتر لم ودذلا العفو،
 النا تب مستؤولية   إلتى تتؤدي القترار هتذا مفاعيتل ف ن فعل ولو القانون  قو  توازي  إلزامية
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 بتتتدفع واكتتتيم النا تتتب إلتتتزام متتتن المحكمتتتة يتتتل حكمتتت  لمتتتا خبفتتتا   والمتتتدني الجزا تتتي يشتتتقياا
  ل0د لير  مليون  92 قيمتل شخصي تعويض

ذ  التتتي األستياب عتن التحتري  متن بتد   كتان للمحتاكم، ملتزم غيتر التفستيري  القترار كتان واا
 التتتتنص لتفستتتتير المناستتتتية اآلليتتتتة تحديتتتتد  تتتتم الموقتتتتف، هتتتتذا اتختتتتاذ إلتتتتى يالمحتتتتاكم حتتتتد 

 يقترار الدستتور تفستير المشتروع غيتر متن تجعتل عديتد  مبتررا  أن وجدنا وقد الدستوري،
 لتفستتتير النتتتواب مجلتتتك يملكاتتتا التتتتي الوحيتتتد  ال ريقتتتة وأن دستتتتوري، يقتتتانون  أو تفستتتير

 :هي المبررا  وهذه العادي، القانون  هي لدستورا
 حتتتتدد التتتتتي التشتتتتريعية الوظيفتتتتة هتتتتي النيتتتتابي للمجلتتتتك األساستتتتية الوظيفتتتتة إن -1

 المجلتتك عتتن الصتتادر العمتتل يصتتيح لكتتي اتياعاتتا الواجتتب األصتتوم الدستتتور
 لقاعتد    تفستيرا   أم جديد    قاعد    العمل أكان سواا ويالتالي ملزما ، تشريعا   النيابي
 تستمية أي أو قترار ولتيكد القتانون  شتكل يأختذ أن يجب العمل هذا ف ن قة،ساي

 عتن الصتادر  األعمتام تكتستيل أن يجتب التذي الوحيتد الشتكل هو الذي ،لأخرى 
  النيابي المجلك

 القاعتتد  وستتمى ،ل00المتتاد د النتتواب يمجلتتك المشتتترعة الستتل ة الدستتتور أنتتاا -1
 معينتتتة   شتتتكليا    ووهتتتع ن،يالقتتتانو  النتتتواب مجلتتتك عتتتن تصتتتدر التتتتي القانونيتتتة
 للمحاكم ملزما   النواب مجلك عن الصادر التشريع يصيح لكي اتياعاا يقتهي
ذا  وتنفيذه يل التقيد واجب وعلياا  النتواب مجلتك عتن الصتادر العمتل يراع لم واا
   بت بيقل ملزمة المحاكم تكون  و  نافذا   تشريعا   يكون    ف نل األصوم، هذه

 الرستتمية، الجريتد  فتتي ونشتره للقتانون  الجماوريتتة  تيكر  إصتتدار وجتوب مبتدأ إن -3
 الصادر العمل ينشر لم ف ذا يالقانون، الناك معرفة أجل من أساسي إجراا هو
 الم اليتتتتة ياإمكتتتتان يكتتتتون  فتتتتب  الرستتتتمية الجريتتتتد  فتتتتي النيتتتتابي المجلتتتتك عتتتتن

 يتتل التمستتا للمحتتاكم يمكتتن   يالقتتانون  بجالتتل أحتتد يعتتذر   مبتتدأ ألن بت بيقتتل،
   لفصوم وفقا   ينشر لم النص هذا أن لما ا

                                                 
(1

 
 )

231ص 1001العول -طبانة/  اكيم 19/11/1001تان   119قران نقم-حكمة االستئناف الجزائية م
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المجلتتتتتك الدستتتتتتوري قتتتتتد ستتتتتتبق لتتتتتل أن قتتتتترر يتتتتتتأن مجلتتتتتك النتتتتتواب يتمتتتتتتتع  إن -8
متتتن  00ياختصتتتاص شتتتامل علتتتى صتتتعيد التشتتتريع، علتتتى متتتا جتتتاا فتتتي المتتتاد  

الدستور يحيث   يقتصر اختصاصل على المواهيع التي حجزهتا لتل الدستتور 
أي موهتوع يريتده يقتانون يصتدر  صراحة بل أنل يمكنتل أن يشترع صتحيحا  فتي

عنتتتتتل يشتتتتترا توافقتتتتتل وأحكتتتتتام الدستتتتتتور اللبنتتتتتاني والميتتتتتادئ العامتتتتتة ذا  القيمتتتتتة 
  و المتتا أن المجلتتك النيتتابي يستتت يع أن يشتترل ع فتتي أي موهتتوع ل0د الدستتتورية

متتتتتن  71و 01يريتتتتتده، فب مكانتتتتتل أن يصتتتتتدر قانونتتتتتا  تفستتتتتيريا  لتتتتتنص المتتتتتادتين 
لحدود صبحياتل، ألنل   يقوم بتعديل الدستور  الدستور، وليك في هذا تجاوزا  

بل يحل إشكالية صادف  المحاكم أ ناا ت بيق هذه المواد، و الما أن الدستور 
تتتتد صتتتتبحية المجلتتتتك وفقتتتتا  لقتتتترار المجلتتتتك الدستتتتتوري، فيكتتتتون القتتتتانون  لتتتتم يقيل 

 التفسيري لنص  دستوري جا ز قانونا  ومن قا  

ستتيري والقتتانون التعتتديلي، فتتاألوم   يتهتتمن يقتهتتي التمييتتز بتتين القتتانون التف -2
تتح معنتتاه الحقيقتتي،  أحكتتام جديتتد  بتتل يزيتتل الغمتتوض التتذي يشتتوب التتنص ويوهل 
و المتتتا أن مجلتتتك النتتتواب هتتتو صتتتاحب الو يتتتة التشتتتريعية، فيكتتتون متتتن واجيتتتل 
تفستتتير األحكتتتام الدستتتتورية كلمتتتا ظاتتتر  أزمتتتا  فتتتي ت بيقاتتتا  وأمتتتا ال تتتاني أي 

و يلغتتتي أحكامتتتا  ويتتتدخل قواعتتتد جديتتتد  إلتتتى متتتتن التتتنص،  القتتتانون التعتتتديلي، فاتتت
ويت لتتتتب هتتتتذا التعتتتتديل أصتتتتو   خاصتتتتة تهتتتتمناا اليتتتتاب ال التتتتث متتتتن الدستتتتتور 

ل وجتتاا عنتتوان هتتذا اليتتاب "فتتي تعتتديل الدستتتور"، لتتذا فتت ن 70-77-70دالمتتواد
هذه اإجرااا  المنصتوص عناتا فتي هتذا اليتاب تختتص فقتف بتعتديل الدستتور 

ف ذا أردنا أن نصتدر قانونتا  دستتوريا  لتفستير نتص  دستتوري،  وليك في تفسيره  
فاذا محالف ألحكام الدستتور نفستاا التتي لتم تتنص علتى وجتوب استتعمام هتذه 
ذا حصتل ذلتتا فستيكون لاتذا التفستتير مفاتوم التعتتديل  اآلليتة لتفستير الدستتتور، واا
                                                 

(1
 

 )
الدذي ند مراجعدة إبطدال الفقدرة الثالثدة مد  المدادة األ لدى مد   10/2/1001تدان    1قران المجلس الوستوني نقدم 

ادة النمدر بالمراسديم التنميميدة  النصدوص  المتعلقة باإلجازة للحكومة إع 3/8/1001تان    192/1001القانون نقم 

 1/1001(  أ ضداً قدرانه  نقدم1991ص 19/2/1001تان    18التطبيقية المتعلقة بمجلس اإلنماء  اإلعمان. ج.ن.عو

"الضر بة على القيمة المضافة 399/1001الصادن في مراجعة إبطال القانون نقم  31/1/1001تان   
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لتذلا الدستوري، ألنل سيندمج حتما  يالنص األصلي، ويصتيح جتزاا  متممتا  لتل، 
ويغياب علية تفسير النص الدستوري، ف نل يعود لمجلك النواب صاحب الو يتة 

تتر أحكتتام الدستتتور يموجتتب قتتوانين عاديتتة   و يعتتا  الم لقتتة فتتي التشتتريع، أن يفسل 
تكون هذه القوانين التفسيرية خاهعة لرقاية المجلك الدستوري الذي ينظتر فتي 

 مدى توافقاا وأحكام الدستور 

النتواب، كمتتا ينتوي، قترارا  تفستيريا  ألحكتتام الدستتور، فت ن هتتذا  إذا أصتدر مجلتك -9
القتتتترار ستتتتيكون عرهتتتتة  لإلي تتتتام متتتتن قبتتتتل المجلتتتتك الدستتتتتوري، ذلتتتتا أن هتتتتذا 
المجلك يراقتب القتوانين وستا ر النصتوص التتي لاتا قتو  القتانون دالمتاد  األولتى 

قتتو   متتن قتتانون إنشتتاا المجلتتك الدستتتوريل، وهتتذا القتترار كمتتا أشتترنا أعتتبه، لتتل
التتنص القتتانوني ألنتتل يريتتد إلتتزام الستتل تين التنفيذيتتة والقهتتا ية يأحكامتتل، وعليتتل 
فاتتو يحهتتع لرقايتتة المجلتتك الدستتتوري التتذي ستتينظر فتتي متتا إذا استتتوفى هتتذا 
القتتترار شتتتروا إصتتتدار القتتتوانين لكتتتي يصتتتيح ملزمتتتا ، و  تقتصتتتر رقابتتتتل علتتتى 

المتيعتتتة إقتتتراره   مهتتتمون هتتتذا القتتترار، بتتتل يراقتتتب صتتتحة اإجتتترااا  الشتتتكلية
وللمجلتتك الدستتتوري ستتايقة فتتي الرقايتتة علتتى الناحيتتة الشتتكلية إصتتدار القتتانون 

 229والمتعلق يال عن  يالقتانون رقتم  99/9/9110تاريخ 4وذلا في قراره رقم
 تعديل يعض مواد قانون أصوم المحاكما  الجزا ية  00/0/9110تاريخ 

م ف ننا نصل إل ى حقيقة مفادها أن   تفسير للدستور يموجب واستنادا  إلى كل ما تقدَّ
قانون دستوري، ألنل مخالف ألحكتام الدستتور ذاتتل، كمتا   تفستير للدستتور يموجتب 
قتترار تفستتيري ألنتتل لتتن يكتتون لتتل أي وجتتود قتتانوني، ولتتن ينتتتج عنتتل أي مفاعيتتل تلتتزم 

اب المحتتاكم أو أي جاتتا  أختترى، لتتذا فتت ن ال ريقتتة الوحيتتد  التتتي يملكاتتا مجلتتك النتتو 
 لتفسير الدستور هي  ريق التشريع العادي أي القانون 

 
 رابعًا: التفسير القضائي ألحكام الدستور
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لقواعتد القتانون، فمتن ال بيعتي  أشرنا في مقدمة هذا القسم، أن تفسير القانون، هو تفسيرإ 
تيعتتتا  لتتتذلا أن تكتتتون القاعتتتد  موجتتتود  قبتتتل أن تعتتترض مشتتتكلة تفستتتيرها، ووجتتتود القاعتتتد  

ذا كان من المفتترض أن يصتدر مرتيف  بوجود سبب منشي لاا، أي وجود مصدر لاا  واا
التفسير عن السل ة ذاتاتا التتي وهتع  التنص الم لتوب تفستيره، ألناتا أقتدر متن غيرهتا 

ن يالتفسير التشريعي، أن أي جاة  أخرى ستنحرل عن القصد و المنادويرى على تفسيره، 
   ل0ددر  القهاا على التفسيريقوهي   ت ق الذي وهعل المشترع بنفسل، 

إ  أن هتتذه النظريتتة لتتم تجتتد تقديستتا  لاتتا فتتي النظريتتا  القانونيتتة، فتفستتير القتتانون هتتو متتن 
صتتتميم عمتتتل القهتتتا ، ألن وظيفتتتة القهتتتاا هتتتي الفصتتتل فتتتي النتتتزاع القتتتا م وفقتتتا  لفحكتتتام 

التفستتير  القانونيتة، و  يمكتن ت بيتق حكتم القتتانون قبتل تفستيره، ومتن هنتتا صتحَّ القتوم يتان
هو من صميم عمل القهاا، ولكنل ليك من صميم عمل المشترع، وأما وجل الشتيل بتين 
التفسيرين، هو أنل قد ينجم عنل في الحالتين خلق قواعد قانونية جديد ، تح  اسم تفسير 
ذا أردنتا أن نعقتتد مقارنتة بتين عمتل المشتتترع وعمتل القهتاا، لقلنتا يتتأن  التنص األصتلي  واا

وهع القواعد العامة التي تحقق العدم في تنظيماا لسلوا األشتخاص عمل المشترع هو 
المختتا بين يحكماتتا  أمتتا عمتتل القاهتتي فاتتو وهتتع الحلتتوم الفوريتتة العادلتتة التتتي تحستتم 
المنازعتتا  المعروهتتة أمامتتل، وهتتو يصتتل إلتتى هتتذه الحلتتوم عتتن  ريتتق ت بيتتق القواعتتد 

مصدر متن مصتادر القتانون العامة التي وهعاا المشترع أو التي أنشأ  عن  ريق أي 
الوهتتتتعي، وأمتتتتا إذا لتتتتم يجتتتتد قاعتتتتد  قانونيتتتتة لت بيقاتتتتا، ف نتتتتل يلجتتتتأ إلتتتتى ميتتتتادئ العتتتتدم 

   ل9دوا نصال المستقا  من أساك القانون وجوهره

ال انيتتة ولتتى هتتي تكييتتف الوقتتا ع، و األ ،العمتتل القهتتا ي يمتتر  يمتترحلتين ومتتن المعتترول أن
تتتدخل هتتذه الوقتتا ع، وتستتمى هتتذه المرحلتتة هتتي معرفتتة هتتمن منتتدرجا  أي نتتص  قتتانوني 

يمرحلتتة اختيتتار القاعتتد  القانونيتتة التتتي ينيغتتي ت بيقاتتا، وفتتي هتتذه المرحلتتة متتن التتدعوى، 
يعمل القاهي على تفسير القاعد  القانونية ليعترل متن ختبم هتذا التفستير متا إذا كانت  
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 )
 931ص 1919القاهرة -دان المطبوعاي الجامعية -ة للقانونالنمر ة العام -تناغو، سمير

(1
 

 )
 988مرجع سابق ص -النمر ة العامة للقانون -تناغو، سمير
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كل ل األستتتياب الوقتتتا ع التتتوارد  فتتتي التتتدعوى، تتتتدخل فتتتي منتتتدرجا  التتتنص القتتتانوني، أو تشتتت
تل إليتل فتي القهتية ل0دالواقعية المبرر  لت بيقل    فالقاهتي قبتل أن يعلتن الحتل التذي توصَّ

المعروهة أمامل، عليل أن يبين األسياب التي حتَّم  الوصوم إلى هذا الحل وليك إلى 
حل  عخر، ويسرد القاهي هذه  األسياب في حي يا  الحكم، أو ما يسمى بتعليل الحكم، 

ل إليل في الفقر  الحكمية بينما   يذكر الحل الذي توصَّ

عتتتتد  اناتتتا الحجتتتج القانونيتتتة المستتتتخرجة متتتن القيأوت عتتترَّل األستتتياب أو حي يتتتا  الحكتتتم، 
القانونيتتة ذاتاتتا، وهتتي تتتأتي يعيتتارا  عامتتة مجتترد  علتتى غتترار العيتتارا  التتتي تصتتاغ باتتا 

ا شتترو أو تفستتير أو تكملتتة القاعتتد  القانونيتتة، وتيعتتا  لتتذلا فتت ن تلتتا األستتياب تظاتتر كأناتت
للقاعتتتد  القانونيتتتة ذاتاتتتا  متتتن هنتتتا يصتتتح القتتتوم يتتتأن األستتتياب القانونيتتتة التتتتي تتتترد هتتتمن 
األحكتتام القهتتا ية تلعتتب دورا  هامتتا  فتتي توهتتيح المفتتاهيم والمعتتاني التتتي تحتملاتتا القاعتتد  

راج الحتل فيسال عليل اعتمتاد هتذا التفستير واستتخ ،اا القانوينة، أو اعتماد تفسير معين ل
القانوني على هو ل مكرسا  بذلا هذا التفسير واستناده إلتى التعلتيب  التوارد  فتي أستياب 
الحكتم، فيبتدو هتذا التفستتير أو تلتا األستياب كأناتا قواعتتد قانونيتة مكملتة للقاعتد  القانونيتتة 

ة   ونذكر من الميادئ المعتمد  في التفسير، حالة األحكام القانونية المتعارهل9دالمكتوية
أو المتهتتتاردة متتتع أحكتتتام قانونيتتتة أختتترى أو متتتع أحكتتتام دستتتتورية فيقتهتتتي تفستتتير تلتتتا 
النصتتوص يصتتور  متوافقتتة يعهتتاا متتع التتيعض، بتتد   متتن تع يتتل مفعولاتتا بتفستتير نتتص 
يصتتور  غيتتر متب متتة ومتجانستتة متتع النصتتوص األختترى، واا  جتترل د التتنص متتن مفاعيلتتل  

وفيتتتتق التتتتنص الم لتتتتوب تفستتتتيره متتتتع ستتتتا ر ل ريقتتتتة العلميتتتتة لتفستتتتير القتتتتوانين توجتتتتب تاو 
   ل2دالنصوص المتعلقة بذا  الموهوع أو يمواهيع متشاباة
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م نجتتد أن القهتتاا العتتدلي يشتتقيل المتتدني والجزا تتي، والقهتتااين اإداري  متتن كتتل متتا تقتتدَّ
والدستوري، والقهاا السياسي المتم ل يالمجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا، فت ن 

 اا  القها ية تمتلا حق تفسير الدستور جميع هذه الج

يقتتتوم بوظيفتتتة يصتتتفتل هي تتتة اتااميتتتة ن المجلتتتك النيتتتابي فيالنستتتية للقهتتتاا السياستتتي، فتتت 
حتتين يلتتت م للنظتتر فتتي عتترا ض  ، ف نتتلمتتن الدستتتور 71قهتتا ية فتتي ا تتار تنفيتتذ المتتاد  

دى المجلتك صتوم المحاكمتا  لتأالمتعلتق ي 02للقتانون رقتم  ا تاام النيابية المقدمتة وفقتا  
المجلتك النيتتابي يقتتوم يشتكل  بيعتتي ودتدياي يعمليتتة تفستتير فتت ن ا علتى  وداتتذه الصتفة، 

كمتا فعلت   من الدستور وذلا لب  أي دفتع او دفتاع يتعلتق يصتبحيتل، تمامتا   71الماد  
جميع الاي ا  القها ية التي تعامل  متع اي متن الشتكاوى المقدمتة هتد وزراا او وزراا 

مستتتألة صتتتتبحية فعنتتتتدما ت تتتار زهتتتا الاي تتتتة العامتتتة لمحكمتتتة التمييتتتز  ستتتايقين، وكتتتان ابر 
يتتل أن يجيتتب علتتى التتدفع يعتتدم الصتتبحية علاتاتتام  وزيتتر، فيتوجتتب المجلتتك للنظتتر فتتي 

   ل0د من الدستور 71تفسير الماد  وذلا عبر 

ويالنسية للقهاا العدلي الذي نظر في قهايا تتعلق يمحاكمة وزراا، فقد أقرَّ وفي أك ر 
ن قرار  صادر  عنل يحقل في تفسير الدستور في معرض نظره في قهية تستوجب منل م

فؤاد الوزير في قهية قاهي التحقيق األوم في بيرو  م ل هذا التفسير  فم ب  رأى 
يستلزم تفسير أحكام هذه الماد   من الدستور 71الماد  تحديد ن اق ت بيق، أن السنيور 

وجاا  من الدستور المتعلقة يحصانة ر يك الجماورية  01الماد مع   سيما يالمقارنة 
  بد من التأكيد أن تفسير المحاكم لنصوص الدستور يكون من في هذا القرار أنل:" 

صميم اختصاصاا عندما ي رو أماماا موهوع ت بيق نص دستوري، وهذا ما ي سمَّى 
لمعنى الحقيقي يالتفسير القها ي الذي تسعى المحاكم عن  ريقل إلى التحري عن ا

ع  لتعلق التفسير بنص   للنص الدستوري  عند وجود ليك أو إباام فيل ودون أي توس 
قانوني   عام وأن التفسير القها ي هنا يكون مرحلة  أولية تمايدية   بد مناا قبل ت بيق 
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و  يعتبر يالتالي التفسير القها ي للنص الدستوري تجاوزا  أو تعديا  على  هذا النص 
السل ة التشريعية التي يعود لاا أن تصدر التفسير الذي تراه ألي نص  دستوري   حق

  "ل0د ويحام حصوم ذلا يكون هذا التفسير ملزما  للجميع يما في ذلا المحاكم
تفسير وفي قهية الوزير فؤاد السنيور  أشار  الاي ة العامة لمحكمة التمييز إلى أن 

إلى السل ة التشريعية  يما يصدر عناا من قوانين من حيث المبدأ أحكام الدستور يعود 
تفسيرية لل، إ  أنل في غياب القوانين التفسيرية لاذه األحكام وتأسيسا  على القاعد  
القا لة يأن قاهي األصل هو قاهي الفرع، ف نل ليك ما يمنع القاهي الجزا ي الناظر 

ذلا، لب  الدفع المدلى يل في الدعوى من تفسير األحكام الدستورية إذا وجد هرور  ل
أمامل وييقى تفسيره لاا مقتصرا  على الدعوى المعروهة عليل و  يرقى إلى مرتية 
 القاعد  العامة كما هي الحام في القانون التفسيري الصادر عن المجلك النيابي 

لمجلك النواب أن يتام ر يك  التي تنص على أنمن الدستور  71الماد  ويالعود  إلى
بلام يالواجيا  المترتية ة العظمى أو إخنا والوزراا عند ارتكابام الخيااوزر مجلك ال

منل على محاكمة هؤ ا أمام المجلك األعلى  وحيث أن  70  فيما تنص الماد عليام
تنص على أنل ياست ناا خرق الدستور  00/0/0991تاريخ 02من القانون رقم 49الماد 

المترتية على ر يك الحكومة والوزير، يكون والخيانة العظمى واإخبم يالموجيا  
المجلك األعلى مقيدا  يالقانون في وصف الجنايا  والجنح وفي العقويا  الممكن 

ول ن كان القانون  عديل الوصف القانوني الوارد في قرار ا تاام تفرهاا ويحق لل 
ع تفسير من الدستور إ  أنل ليك ما يمن 71هو أدنى مرتية من نص الماد  02/91رقم

أحكام هذه الماد  الدستورية في هوا أحكام القانون المذكور   سيما أنل وهع ت بيقا  
لمواد الدستور المتعلقة ياتاام الرؤساا والوزراا ومحاكمتام امام المجلك األعلى  

من الدستور، فهب   71ويالتالي فاو يعبر عن مقصد المشترع فيما عناه بنص الماد 
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القاعد  التفسيرية التي توجب تفسير األحكام القانونية يما يوفر عن توافق ذلا مع 
  (1)اإنسجام بيناا ويحوم دون تعارهاا

 
محكمتتتتة الجنايتتتتا  ان هتتتترور  التحتتتتري عتتتتتن رأ   ،عبتتتتتدهللاعلتتتتي القهتتتتية التتتتوزير وفتتتتي 

 01ونتتص المتتاد   71الصتتبحية متأتيتتة عتتن ا ختتتبل فتتي المهتتمون بتتين نتتص المتتاد  
حتتدد المرجتتع الصتتالح  تاتتام ر تتيك الجماوريتتة ومحاكمتتتل فتتي حتتام متتن الدستتتور والتتتي ت

ارتكايتتل جتترا م عاديتتة، ويجتتدر التأكيتتد فتتي هتتذا الستتياق التتى ان للمحتتاكم العاديتتة ان تفستتر 
لمعناهتتا الحقيقتتي، وذلتتا علتتى نحتتو متتا هتتو معمتتوم يتتل فتتي  نصتتوص الدستتتور، استتتعجا   

لبفتقتتتاد التتتى  ا المنحتتتى نظتتترا  ذوا هتتت  بتتتد متتتن ستتتل لنتتتأتفستتتير القواعتتتد القانونيتتتة العامتتتة، و 
  ل9دتفسير دستوري للمادتين المذكورتين

 
تتر المتتادتينلدستتتوري، فنجتتده فتتي حي يتتا  صتتريحة ويالنستتية للمجلتتك ا ن متت 71و 01يفسل 

فتتي معتترض نظتتره ي لتتب الدستتتور ويقتتر  ياختصتتاص القهتتاا العتتدلي يمحاكمتتة التتوزراا  ف
، المتعلتتتق يصتتتون 97/01/0999تتتتاريخ  041رقتتتتتم يعتتتض المتتتواد متتتن القتتتانون  إي تتتام 

الحق يسرية المخابرا  التي تجري بواس ة أية وسيلة من وسا ل ا تصام، وذلا يستبب 
، 041/99متن القتانون رقتتم  02ن المتتاد  وممتا ورد فتتي هتذا القترار: إ  مخالفتاتا للدستتور

الرؤساا   يجوز اعتراض المخابرا  التي يجرياا نصَّ  على أنل  الم عون بدستوريتاا،
مييتتز ر تتيك مجلتتك النتتواب ور تتيك مجلتتك التتوزراا والنتتواب والتتوزراا   وتوالنتتواب والتتوزراا

عتتتن يقيتتتة المتتتوا نين فتتتي معتتتاملتام تجتتتاه قتتتانون التنصتتت  التتتذي يجتتتري بنتتتاا علتتتى قتتترار 
قهتتتتا ي غيتتتتر مبتتتترر   يمصتتتتلحة عامتتتتة تستتتتتدعي هتتتتذا التمييتتتتز و  يستتتتبب وجتتتتود نتتتتص 

من الدستور المتعلقتين يالحصتانة  41و 29تين دستوري يسمح يل على غرار نص الماد
 01وا مر يختلف في متا يتعلتق بتر يك الجماوريتة  نتل مشتموم ياحكتام المتاد    النيابية
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متتتن الدستتتتور التتتتي تجعلتتتل متتتن جاتتتة غيتتتر مستتتؤوم حتتتام قيامتتتل بوظيفتتتتل ا  عنتتتد خرقتتتل 
فتتي متتا ختتص الدستتتور او فتتي حتتام الخيانتتة العظمتتى وان اتاامتتل فتتي هتتاتين الحتتالتين او 

الجتتترا م العاديتتتة   يمكتتتن ان يصتتتدر ا  متتتن قبتتتل مجلتتتك النتتتواب يموجتتتب قتتترار يصتتتدره 
متام المجلتك األعلتى المنصتوص عليتل فتي أجلاتا أيغالبية  ل ي أعهتا ل وهتو يحتاكم متن 

ة جزا ية من قبتل النيايتة من الدستور ويالتالي فب يمكن ان يكون محل مبحق 01الماد  
و للتنصت  أق ويالتتالي   يجتوز ان تخهتع مخابراتتل لبعتتراض و قهاا التحقيأالعامة 

االمر الذي ال ينطبق على رئيس مجلس النواب والنواب الذين شكل من األشتكام،  يل  أي
مـــن الدســـتور وال علـــى رئـــيس مجلـــس الـــوزراء  41و 39يخضـــعون ألحكـــام المـــادة 

اعتتتتراض ن   ذلتتتا أمـــن الدســـتور 71و 71والـــوزراء الـــذين ترعـــى اوضـــاعهم المـــادة 
المختتابرا  بنتتاا علتتى قتترار قهتتا ي   يتعتتارض متتع الحصتتانة النيابيتتة المصتتانة يموجتتب 
الدستتتتتور، ألن اعتتتتتراض المختتتتابرا  ياتتتتدل التتتتى جمتتتتع المعلومتتتتا  او ا  ياتتتتتا  تمايتتتتدا  

 29للمبحقة الجزا ية التتي اذا متا استتادف  احتد النتواب تيقتى خاهتعة ألحكتام المتادتين 
ذاو   متتتن الدستتتتور 41و التنصتتت  علتتتى المختتتابرا  ينتتتام متتتن حريتتتة النا تتتب يشتتتكل كتتتان  اا

متتتن الدستتتور، كمتتتا يمتتتك  29ختتاص لجاتتتة حريتتة ابتتتداا رأيتتل المشتتتموم يحصتتتانة المتتاد  
يشكل عام، الحيا  الخاصة لكل موا ن، ا  ان هذا التقييد يكون مبررا   المتا يرمتي التى 

فيتتة، التتتي تفتترض الحفتتاظ حمايتة حريتتا  وممتلكتتا  المتتوا نين، ومحا تتا  يالهتمانا  الكا
ــإن      علتتى النظتتام العتتام التتذي يعتبتتر مبتتدأ متتن الميتتادئ ذا  القيمتتة الدستتتورية ــذلك ف ل

التنصت الذي يجـري بنـاء علـى قـرار قضـائي بالنسـبة لـرئيس مجلـس النـواب ولـرئيس 
ــوزراء ــوزراء وللنــواب ولل ــتم فــي اطــار    يكتتون مخالفتتا  للدستتتور ،مجلــس ال شــرط ان ي

 ·ل0دوفي الحدود التي ينص علياا الدستور ايها   ةمالحقة قضائي
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نقـدـم االصدادن فدي مراجعدة إبطدال مدواد مد   القدانون  -18/11/1999تدان   1/99قدران نقدم -المجلس الوستوني

صون الحق بسر ة المخابراي التي تجري بواسطة أ دة  سديلة المتعلق ب ،1999تار   األ ل  19الصادن بتان    180

 .م   سائل االتصال
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 :ثالثالفصل ال

 محاكمة الوزراء في لبنان أمام المجلس األعلى
 

بوجود المجلك األعلى لمحاكمة  0990في العامأقر الدستور اللبناني منذ وهعل 
في  الوزرااالرؤساا و الرؤساا والوزراا، ونصَّ على صبحية هذا المجلك يمحاكمة 

أصوم تنظيم إلى القانون العادي مسألة الدستور م اأح،  مَّ 01و 70– 71-01المواد
 المحاكمة أمام هذا المجلك 
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ألسياب  مجاولة، لم يصدر قانون أصوم المحاكما  المنتظر، ويقي النص الدستوري 
لعادي  ب  معل أي إمكانية لمحاكمة الرؤساا أو الوزراا أمام القهاا اج  مع ب ، وح  

يم اية السند الذي منح الرؤساا والوزراا الحصانة الدستورية ولاذا اعتبر  هذه المواد 
 من الخهوع للقهاا العادي، وأصيحوا تيعا  لذلا فوق المساالة 

في عاد الر يك شارم الحلو، عندما كان رسمي ياتجاه إقرار هذا القانون  ا  م تحر  وأوَّ 
الر يك رشيد كرامي مشروع قانون أصوم ، حكومة 92/2/0900أرسل  بتاريخ

المحاكما  أمام المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا إلى المجلك النيابي، جاا 
 في أسيايل الموجية أن هذا المشروع يادل إلى اإصبو السياسي، فاو 

يفسح في المجام لت بي  مسؤولية ر يك الجماورية ور يك الوزراا والوزراا  يصور  
ة، كما أنل يزيد حلقة من حلقا  العمل اإصبحي الذي ناج  عليل الحكومة فاعل

من سل ة    ييقى رجل الحكم يمنجا   ومن ناحية  انية  يالتعاون مع مجلك النواب  
القانون، بل ي سأم عن أفعالل كما ي سأم عناا المرؤوك وكل من يسام في سير الحيا  

ى أن يؤمن عدالة سياسية منصفة هاد ة تتفق المشروع إلوأخيرا  يرمي هذا  العامة 
  ل0دوالروو اللبنانية ومقوماتاا

ل  لجنة فرعية  0900 العام حرَّك  لجنة اإدار  والعدم مشروع 0972في سنة وشكَّ
بدون أن  0900لاذه الغاية، فأدخل  هذه اللجنة يعض التعديب  ال فيفة على مشروع

هذا القانون إلى النسيان يفعل الحرب األهلية التي  تمك يفلسفتل وأيعاده  ومر   انية أعيد
، عندما شكَّل ر يك المجلك النيابي السابق 0907إلى سنةمنسيا  عصف  بلبنان، ويقي 

السيد حسين الحسيني لجنة مصغر  بر اسة نا ب ر يك المجلك عنذاا البير مخيبر، 
عليل تعديب  ، فأدخل  0972وفقا  لتعديب  0900التي عكف  على دراسة مشروع

 فيفة، وكان هذا المشروع المعدم، هو ما تمَّ تبنيل في صيغة القانون الناا ي 
    ل9د0991عام
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تمل اإتفاق في و  ا ،و ني م ليا  أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى قانون كان 
ويالفعل نص  الو يقة ال ا ف على ت بيقل كجزا أساسي من و يقة الوفاق الو ني، 

همانا  لخهوع المسؤولين والموا نين جميعا  لسياد  القانون، وتأمينا  لتوافق على أنل 
عمل السل تين التشريعية والتنفيذية مع مسلما  العيش المشترا وحقوق اللبنانيين 

ل المجلك األعلى المنصوص عنل في يشكَّ المنصوص علياا في الدستور، األساسية 
ا وي سن قانون خاص يأصوم المحاكما  الدستور ومامتل محاكمة الرؤساا والوزرا

  ل0دلديل

غسان التويني أن المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا هو حلم قديم  يقوم
كان أوج و تتصاعد الم الية يل  م تخف  مع هدوا التصعيد البرلماني المعارض، 
وم، حيث الم الية يل عندما اقترد  المعارهة من ا نتصار على العاد ا ستقبلي األ

وهع  الجباة ا شتراكية الو نية هذا الم لب في  ليعة بياناتاا وهمَّتل إلى برنامجاا 
إصدار قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك  باإصبحي    ولمَّا أقرَّ  ال ا ف وجو 

كان معاا تهمَّن أصو   الذي ، هذا القانون عمل مجلك النواب على إصدار األعلى، 
، ولعلل أريد لاا ذلا يالهيف، ألنل من المستحيل أن ننتظر من ت بيقل مستحيب  

المجلك النيابي الذي ينتمي إليل هؤ ا الوزراا أن يحاكمام او يجيز محاكمتام  لذلا 
ولو لم تتصدى النياية العامة المالية وتعلن اناا المرجع الصالح للنظر في الجرا م 

لكان مجلك النواب إلى اآلن يستمع إلى المنسوية إلى الوزراا المتامين ومبحقتام، 
نواب، تعرَّهوا -األس لة وا عتراها  وا حتجاجا ، وقد حصل ذلا يالفعل مع وزراا

لحمب  صحفية معزز  يالوقا ع والدراسا  والو ا ق، فلم يحاكموا، بل عادوا نوايا  يفعل 
رية دالمسروقة أموالاال حماية ما اكتف  بتنويبام لكناا استفظع  ردما إعاد  حقا بام الوزا

لذا صحَّ القوم   ل9دإليام   واستك ر المجلك حتى مبحقتام بتامة اإ راا غير المشروع
من المقوما  فيما خصَّ النظام اللبناني، إلى أنل نظام ناقص الديمقرا ية، ألن 
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لة ا ساسية البزمة لتعزيز الحيا  الديموقرا ية وتأهيلاا، ليك انشاا المؤسسا  المخو 
محاسية رجام الحكم وحسب، بل تمكين هذه المؤسسا  من ممارسة دورها المرسوم في 
الدستور وي ريقة عملية خالية من العقيا  والشوا ب التي تحوم دون وهع النصوص 

  القانونية موهع الت بيق العملي 

ذا كان المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا، فعليا  خارج الت بيق العملي ، ف ن واا
ذلا   يمنع من اليحث ولو نظريا  في تشكيلل وعلية عملل، كما هو منصوص عليل في 

ذكر كيفية ت بيق هذه المواد في قهيتي الوزيرين السنيور  مع  02/91القانون رقم
، وهما القهيتان الوحيدتان اللتان تحرك  علية ا تاام النيابية يشأناما ولكن درصوميانو 

  األعلى  لم تصب إلى المجلك

 

 

  

 

 القسم األول:
 تنظيم المجلس األعلى 

 
مبدأ األساسي في المحاكما  الجزا ية، هو توزع ا ختصاص بتين الاي تا  التتي تنظتر ال

في الدعوى العامة،  فاإدعتاا يتتو ه قهتا  النيايتة العامتة، بينمتا يتتولى التحقيتق وا تاتام 
هتذه ال ب يتة فتي جاتا  النظتر فتي و   قها  التحقيق،  مَّ يفصل في القهية قها  الحكتم
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الدعوى العامة قد  يل ق  أمام المجلك األعلتى ياعتيتاره جاتة قهتا ية مختصتة يالتدعاوى 
 الجزا ية التي ت  ار بوجل ر يك الجماورية ور يك مجلك الوزراا والوزراا 

 لتعينتت قتتاضفوفقتتا  ألحكتتام الدستتتور، يقتتوم بوظيفتتة النيايتتة العامتتة لتتدى المجلتتك األعلتتى 
ويتتتولى وظيفتتة هي تتة   متتن الدستتتورل 01دالمتتاد غرفاا جميتتع متتن المؤلفتتة العليتتا المحكمتتة

 من الدستورل  71و 01ا تاام والتحقيق مجلك النواب دالمادتين 

متن ستتيعة نتواب ينتختبام مجلتتك أمتا هي تة الحكتم فتتولاتتا، هي تة المجلتك األعلتتى المؤلفتة 
رتيتتة حستتتب درجتتا  التسلستتل القهتتتا ي او النتتواب و مانيتتة متتن اعلتتتى القهتتا  اللبنتتانيين 

ياعتيتار ا قدميتتة اذا تستاو  درجتتاتام  ويجتمعتون تحتت  ر استة ارفتتع هتؤ ا القهتتا  رتيتتة 
متتتتن  01لماد داصتتتتوا أعلتتتتى يغالبيتتتتة عشتتتتر  وتصتتتتدر قتتتترارا  التجتتتتريم متتتتن المجلتتتتك األ

   لالدستور

 

 

 

 

 ولى:األ قرةالف
 المجلس األعلى هيئة دستورية ذات اختصاص قضائي

 
انشتتاا المجلتتك ا علتتى  01فتتي مادتتتل التتت 0990صتتدر عتتام التتذي  يلبنتتانال دستتتورأقتترَّ ال

 ومامتل محاكمة الرؤساا والوزراا  وانتات  المتاد  التى القتوم "وتحتدد اصتوم المحاكمتا 
ومنتتذ ذلتا التتتاريخ لتتم يصتدر هتتذا القتتانون انمتا كانتت  هنتتاا  ،لديتل يموجتتب قتانون ختتاص"

ان جاا  حركة الر يك شارم حلتو التتي ستمي  "الحركتة  ممانعة دا مة في اصداره  الى
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الت ايريتتة" وترافقتت  متتع ارستتام مشتتروع قتتانون التتى مجلتتك النتتواب يموجتتب المرستتوم رقتتم 
اصتتوم المحاكمتتا  امتتام المجلتتك ا علتتى  ولكتتن  متهتتمنا   0900عذار  92فتتي  4029

ايقتاا المستؤولين هذا المشروع لم ير النور، والممانعة يقيت  قا متة  وجتوهر الممانعتة هتو 
جتر  محاولتة  قترار هتذا المشتروع ولكتن هتذه المحاولتة  0900عتام فتي الفوق القانون  و 

   ويقي الموهوع معلقا   ،اص دم  برغية اليعض في القوم:"لننتظر الوفاق الو ني"
لتنص و يقتة الوفتاق التو ني، و   قرار التعديب  الدستورية ت بيقتا  إعند  0991عام ال في

مبتدأ ان   ل ا  ت بيق ،المجلك ا على والمجلك الدستوري  ورد في شأن موهوع سيما ما 
 ما حرفيتل: في الو يقة  وردوقد سل ة من دون مسؤولية  

هتتمانا لخهتتوع المستتؤولين والمتتوا نين جميعتتا لستتياد  القتتانون وتأمينتتا لتوافتتق عمتتل  -"أ
ق اللبنتانيين ا ساستية السل تين التشتريعية والتنفيذيتة متع مستلما  العتيش المشتترا وحقتو 

 المنصوص علياا في الدستور: 
يشتتتكل المجلتتتك ا علتتتى المنصتتتوص عليتتتل فتتتي الدستتتتور ومامتتتتل محاكمتتتة الرؤستتتاا  -0

 والوزراا  ويسن قانون خاص ياصوم المحاكما  لديل"  
صدر قانون اصوم المحاكمتا  امتام المجلتك ا علتى كانجتاز اصتبحي كبيتر يقتي فتي ف

   ل0د 02/91القانون رقم ذلا يموجب كان ، و 0990عامالا نتظار منذ 
 

 اللبناني الدستور  لوزراء فيالسياسية ل  مساءلةالآلية أواًل: 

تتنص  القديمة من الدستور وقبتل تعتديلاا، 00عن مسؤولية الوزراا السياسية كان  الماد 
محهتتر  ومتتن قتتراا       المجلستتين، تجتتاه افعتتالام تيعتتة افراديتتا   التتوزراا يتحمتتل علتتى أن

إقرار هذه الماد ، تبين أن اتجاه المشترع الدستوري كان نحو جعل كل وزير مسؤو   عتن 
عملل، لتهمن لل حرية العمل في دا رتل دون أن يتقيد ياآلخرين  واا  فالوزير يفقد حرية 
العمتتتل فتتتتي دا رتتتتل و  يعتبتتتتر يعتتتد ذلتتتتا مستتتتؤو   وعند تتتذ  يؤختتتتذ البتتتريا بجريتتتتر  المجتتتترم  
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1008الثاني 
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تتتترل وزرا  ليستتت  متتتن األمتتتور اليستتتي ة، لتتتذلا فتتت ن يتتتبدا  عظيمتتتة لتتتم تعفمستتتؤولية التتت
إقتتتترار المستتتتؤولية الجماعيتتتتة اللجنتتتتة يمستتتتؤولية التتتتوزار  إجماليتتتتا   لاتتتتذه األستتتتياب رفهتتتت  

تهتتمن تخفيتتف تهعهتتع األحتتوام فتتي للوزاريتتة، واكتفتت  يمستتؤولية التتوزير اإفراديتتة لكتتي 
الجماعيتة  ؤوليةالتو ني، جترى التدمج بتين المست  وتنفيذا  لو يقتة الوفتاق ل0داألمور اإدارية

ألعهتتتتتتاا الحكومتتتتتتة تجتتتتتتاه مجلتتتتتتك النتتتتتتواب، ومستتتتتتؤولية التتتتتتوزير اإفراديتتتتتتة عتتتتتتن أفعالتتتتتتل 
  ل9دالشخصية
 لمتتن إ  التتوزار  تتتولي يجتتوز و  اللبنتتانيون  إ  التتوزار  يلتتي   علتتى أن 00 المتتاد فنصتت  

   للنياية تؤهلل التي الشروا على حا زا   يكون 
 يتعلتتق يمتتا كتتل والقتتوانين األنظمتتة ت بيتتق باتتم وينتتاا الدولتتة مصتتالح إدار  وزرااالتت يتتتولى

  يل خص ويما إدارتل إلى العا د  ياألمور
 إفراديتا   ويتحملون  العامة الحكومة سياسة تيعة النواب مجلك تجاه اجماليا   الوزراا يتحمل
  الشخصية افعالام تيعة

 

 اللبناني الدستور  لوزراء فيالحكومة واالجزائية لرئيس   مساءلةالآلية ثانيًا: 
، المعدلة يموجب القانون الدستوري الصادر في من الدستور 71الماد   تنص
"لمجلك النواب ان يتام ر يك مجلك الوزراا والوزراا يارتكابام أن : 90/9/0991

تاام الخيانة العظمى او ياخبلام يالواجيا  المترتية عليام، و  يجوز ان يصدر قرار ا 
ا  يغالبية ال ل ين من مجموع اعهاا المجلك  ويحدد قانون خاص شروا مسؤولية 

 ر يك مجلك الوزراا والوزراا الحقتوقية"  
كان  هذه المتاد  موهتع مناقشتة مستفيهتة متن النتواب، خاصتة  لجاتة معنتى المستوؤلية 

  ل2د، واألك رية الم لوية لبتاامالحقوقية الوارد  في هذه الماد 
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 النقاش النيابي حول معنى كلمة المسؤولية الحقوقية-1

د قتتتانون ختتتاص شتتتروا يحتتدل  المتتتذكور ،  71جتتاا فتتتي المناقشتتتة، أنتتتل ورد فتتي نتتتص المتتتاد 
مستتؤولية ر تتيك مجلتتتك التتوزراا والتتتوزراا الحقوقيتتة "، إذا أردنتتا ان نأختتتذ الكلمتتة يمعناهتتتا 

وهذا ينستجم متع ل، La Résponsabilité civileالقانوني: يعني التعويها  الشخصية، د
، حيتتث رأينتتا أن المجلتتك األعلتتىمتتا هتتو وارد فتتي مشتتروع قتتانون أصتتوم المحاكمتتة أمتتام 

 ذا كتتان فتتالمتتدعي أن يراجتتع المحكمتتة المدنيتتة   المجلتتك األعلتتى   يحكتتم يالمتتام، وعلتتى
ننتظر حتى  ، هناألول المبيينأو نل بدد أو إختلك م ا  أهنالا ر يك أو وزير متام ي

تي فنتقتتتدم عليتتتل بتتتدعوى أمتتتام أحكتتتم عليتتتل متتتن المجلتتتك األعلتتتى، ويعتتتد ذلتتتا نتتتيصتتتدر ال
ستتتتتت نال وتمييتتتتتز،  تتتتتو المحكمتتتتتة المدنيتتتتتة، وننتظتتتتتر مراحتتتتتل المحاكمتتتتتة بدا يتتتتتة واا ل سنحصل 

  أنا أرى أن هذا   يحقق المصلحة العامة وكلمة حقوقية يمكن !!من الور ة التعويها 
 أن ي قصد باا أيها  المسؤولية الجزا ية 

اب النا تتتتب مخايتتتتل الهتتتتاهر، يتتتتأن المحكمتتتتة العستتتتكرية أيهتتتتا    تحكتتتتم بتعويهتتتتا  أجتتتت
شخصية، ف ذا ارتكب هايف جرما ، ف ن الهحية تنتظر ستنوا  حتتى تنتاتي كتل مراحتل 
المحاكمة لت الب يالتعويض  فعندما تكتون هنتاا محاكمتة لتوزير أمتام المجلتك األعلتى، 

العبقة المتهتررين أن يلقتوا  فتورا  الحجتز تست يع الدولة إذا كان  متهرر ، أو اصحاب 
 ا حتيا ي على كل أموام الوزير المتام وممتلكاتل وأن يحفظوا حقوقام 

 

ل  أن كلمتتة حقوقيتتة، وهتتع  فيمتتا مهتتى ولتتم ليقتتوم يتتالنا تتب دمحم يوستتف بيهتتون، تتتدخَّ
ل  أمتتا وقتتد صتتوتنا علتتى  تتكل تتتدخل فتتي ن تتاق الجتتدم ألن المجلتتك األعلتتى لتتم يكتتن قتتد ش 

ل ومنعا  ألي تفسير مستقل لاذه الماد  وخاصة " الحقوقية " فأقترو إستبدالاا يكلمة تشكيل
، التتذي تتترجم عنتتل ساستتيالتتنص الفرنستتي األوالتتدليل علتتى ذلتتا أيهتتا  هتتو أن  " المدنيتتة " 

"، وهتتتي المستتتؤولية المدنيتتتة  Résponsabilité civileالدستتتور اللبنتتتاني كتتتان يتتتتكلم عتتتن " 
  ل0دقيةوليس  المسؤولية الحقو 
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النا ب ع مان الدنا، أن الذين وهعوا الدستور، لم يكونوا يجالون اللغتة ومعنتى متا  ورأى
يقصتتدون عنتتدما وهتتعوا " ويحتتدد قتتانون ختتاص شتتروا مستتؤولية ر تتيك مجلتتك التتوزراا 
والوزراا الحقوقية " كان يمكن أن يكونتوا علتى علتم يتأن هتذا الشتيا فيتل مستؤولية جزا يتة 

 يهعون قانونا  يحددون فيل مسؤولية الرؤساا ومدنية، وكانوا سول 
للتتذين  " حقوقيتتة " مبامتة تتتاركين المجتتام هتذا الشتتيا لتتم يهتعوه، أعتقتتد أناتتم تركتوا كلمتتة

يعتبرونتتل متتا إذا كتتانوا لكتتي يحتتددوا  أصتتوم محاكمتتة الرؤستتاا والتتوزراا،قتتانون سيهتتعون 
 ، أو مسؤو   مدنيا  وأيها  جزا يا ؟فقفمسؤو   مدنيا  

 اقترو ر يك مجلك النواب أن يترا النص كما هو وهنا 
 
 
 
 
 النقاش النيابي حول األكثرية المطلوبة التهام الرؤساء والوزراء-2

يجتوز كان إذا  عمَّاحوم األك رية الم لوية  تاام الر يك أو الوزير، أ ير  أوم إشكالية 
 حاكمة هذا المتام؟للنا ب الذي اتام وأع ى رأيل في القهية أن يعود فيعين قاهيا  لم

فكان الجواب أن هناا مبدأ هتام فتي أصتوم الجتزاا، مفتاده أنتل   يمكتن لمتن أع تى رأيتا  
 في قهية ا تاام، أن يصيح عهوا  في المجلك الذي يحاكم 

كما أ تار النا تب ي ترك حترب إشتكالية حتوم احتستاب  ل تي عتدد أعهتاا مجلتك النتواب 
 ين من أعهاا مجلك النواب الياقون يعد اختيتار  تاام الوزير، فال تحتسب غالبية ال ل

المجلتتك األعلتتى متتن النتتواب  فيحستتب القتتانون ينتختتب ستتيعة نتتواب أعهتتاا فتتي المجلتتك 
نا يتتتا  ننتختتتب متتتنام ستتتيعة للمجلتتتك  99األعلتتى، لنعتبتتتر أن عتتتدد أعهتتتاا مجلتتتك النتتتواب

ن التتتذين ، ألن النتتتواب اليتتتاقي99نا يتتتا ، إذن يجتتتب أن يكتتتون  ل تتتي التتتت 99األعلتتتى، ييقتتتى 
 انتخبناهم ليك لام الحق في ا نتخاب أو ا شتراا في التصوي  
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ق ونشتتر،  أجتتاب وزيتتر العتتدم علتتى هتتذه اإشتتكالية، أنتتل حستتب نتتص القتتانون التتذي صتتدل 
يصار إلى انتخاب األعهاا السيعة عند بداية العقتد، فاتل يعنتي هتذا حرمتان هتؤ ا متن 

على ا تاام، اعتقد أن نيتة المشتترع  حق ا تاام؟ وهل يعني حرمانام من حق التصوي 
  ل0دلم تكن هكذا إ بقا  ألن الصفة النيابية م لقة  وتيقى وليك هناا تهارب

نجاو واكيم:"انل كان هناا في الدولة اللبنانية حا   من الفساد وكلاا تساام النا ب 
ل ي اعهاا مجلك لى  إواحتجنا  بواجياتل، خلَّ أمعروفة  اآلن اذا اتينا نقوم ان وزيرا ما 

وليك ، ليك هناا مجلك اعلى سيعمل ،ا م نكم من اآلن ،النواب حتى يتاموه فمعناها
سيتام  واذا راجعنا محاهر مجلك النواب نجد انل من المرا  النادر   من وزير  هناا 

جدا ان يجتمع او يلتقي ال ل ان  معناها  نحن نعرل التركيية ال ا فية وتركيية الكتل 
ساك تركب الكتل في نظامنا الحالي  فالحقيقة، لماذا هذه الماد   لنحذفاا وعلى اي ا

ليك  ،يالمر  ونحذل كل شيا يتعلق يالمجلك ا على اذا اردنا ان ان نفترض ال ل ين
   ل9دهناا من وزير سيحاكم و  ر يك وزار  و  ر يك جماورية

 
 بمحاكمة الوزراءاختصاص المجلس األعلى ب يالدستورالمشترع إقرار ثالثًا: 
 أمتتام المتتتام والتتوزير التتوزراا مجلتتك ر تتيك يحتتاكم" :متتن الدستتتور يتتأن 70 المتتاد تتتنص 
  "األعلى المجلك
 قتترار صتتدور فتتور العمتتل عتتن التتوزير أو التتوزراا مجلتتك ر تتيك يكتتف": 79 المتتاد وفتتي 
ذا يحقتتتل، ا تاتتتام  فلوقتتت أو عليتتتل التتتدعوى  اقامتتتة لعتتتدم ستتتبيا   استتتتقالتل تكتتتون    استتتتقام واا

  "القها ية المعامب 

عن عمل  نحاكم وزيرا   أن أردنا إذاالمعلول:"النا ب نصري سأم عند مناقشة هذه الماد  
يتألف المجلك ليهع يده  أنقبل  أويصدر قرار ا تاام  أنوزارتل وقبل  أ نااقام يل 

و أ و اقيلأو الدعوى، وفي اليوم التالي يعد ارتكاب هذا الجرم استقام أ قيقعلى التح

                                                 
(1

 
 )

 310المرجع السابق ص -محاضر مناقااي الوستون اللبناني  تعو الته -ز  ، أحمو
(1

 
 )

 المصون نفسه -ز  ، أحمو



574 

 

مام أالحالة قد عره  هذه و  ،لمحاكمةلنزع  عنل ال قة، من هو المرجع المختص 
 ن المحامين دفعوا يعدم الصبحية يعدما  المحاكم واه ر القها  ان يبدوا رأيا  

 ليم ل امام المحقق ويجيب على التامة   استدعى وزير سايقا  

 تجيب على ذلا  79 يأن الماد الحسينير يك مجلك النواب، السيد حسين فرد 

 مَّ قام أنا أعرل ذلا ولكن ليك على  ، 79فتلى النا ب نصري المعلول نص الماد  
هذا أنا أتكلَّم، عن المرجع المختص لمحاكمتل، هل هو المجلك األعلى أو هو جورج 

 غن وك؟

 أجاب ر يك المجلك: هو المجلك األعلى
ى القهاا أن يمدَّ يده إلى هذه ليك عل ،نصري معلول: إذن يعد إقالتل وهو في بيتل

  ل0دالقهية
 

 تشكيل المجلس األعلىرابعًا: 
 تتتتتتتتاريخ الدستتتتتتتتوري  للقتتتتتتتانون  وفقتتتتتتتا معدلتتتتتتتةال متتتتتتتن الدستتتتتتتتور اللبنتتتتتتتاني، 01 المتتتتتتتاد ورد فتتتتتتتي 

 المجلتتتتك يتتتتتألفأنتتتتل :"  90/9/0991 تتتتتاريخ 00  الدستتتتتوري  القتتتتانون  و ،07/01/0997
  مانيتةو   النتواب مجلتك ينتختبام نواب سيعة نم والوزراا، الرؤساا محاكمة ومامتل األعلى،

 إذا األقدميتتة ياعتيتتار أو القهتتا ي التسلستتل درجتتا  حستتب رتيتتة اللبنتتانيين القهتتا  أعلتتى متتن
 متن التجتريم قترارا  وتصدر رتية القها  هؤ ا أرفع ر اسة تح  ويجتمعون  درجاتام تساو 

 قتتتانون  يموجتتتب لديتتتل المحاكمتتتا  أصتتتوم وتحتتتدد  أصتتتوا  عشتتتر  يغالبيتتتة األعلتتتى المجلتتتك
  "خاص

 
 

 الفقرة الثانية:
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 االعلى المجلس تأليف
 

من سيعة نواب ينتخبام مجلك النواب و مانيتة متن اعلتى القهتا   المجلك األعلىيتألف 
اللبنتتتتتانيين رتيتتتتتة حستتتتتب درجتتتتتا  التسلستتتتتل القهتتتتتا ي او ياعتيتتتتتار ا قدميتتتتتة اذا تستتتتتاو  

واب األعهتتاا دأو  ل،  تتم القهتتتا  وستتنحاوم أن نتعتترل علتتى كيفيتتتة تعيتتين النتت درجتتاتام 
 األعهاا في المجلك األعلى د انيا ل  

 
 انتخاب النواب أعضاء المجلس األعلىأواًل: 

تتت  المتتتاد  األولتتتى متتتن علتتتى أن  ،قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى نصَّ
 اعهاا السيعة النواب يعقدها، جلسة اوم فيو  و ية، كل بدا في النواب، مجلك ينتخب
 اصتتيلين، اعهتتاا الدستتتور، متتن ال متتانين المتتاد  فتتي عتتنام المنصتتوص ا علتتى المجلتتك

  ل0داحتيا يين اعهاا عخرين نواب  ب ة ينتخب كما
 المجلتك اعهتاا مجمتوع متن الم لقتة ويالغالبية السري، يا قتراع ا نتخابعملية  جري ت

 تستتتتاو  واذا تلتتتتي، تتتتتيال التتتتدورا  فتتتتي النستتتتبية ويالغالبيتتتتة ا ولتتتتى، التتتتدور  فتتتتي النيتتتتابي
  منتخيا   سنا   المرشحين كبرأ يعد ا صوا ،

أ تتتار  هتتتذه المتتتاد  إشتتتكالية هتتتي أن النتتتواب الستتتيعة أعهتتتاا المجلتتتك األعلتتتى، هتتتم وفقتتتا  
 ل جزاا  من هي ة ا تاام 71و 01لصريح النص الدستوري دالمادتين 

الفتة مبتدأ قتانوني ف ذا اشتترا هتؤ ا األعهتاا فتي التصتوي  علتى ا تاتام، وقعنتا فتي مخ
عتتام يتعلتتق يالعدالتتة وهتتو مبتتدأ عتتدم جتتواز الجمتتع بتتين هي تتة الحكتتم وا تاتتام التتذي كرَّستتل 

، وأمتتا إذا منعنتتاهم متتن ل9دقتتانون أصتتوم المحاكمتتا  الجزا يتتة الجديتتد فتتي  ب تتة متتواد  منتتل
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)
، انتخد  المجلدس النيدابي اللبنداني، 1002تمدوز  30 فدي جلسدةكتداب،  تحو دواً االنتهاء م  إعواد هدذا ال حتى تان   

: ابراهيم كنعدان، نقدوال فتدوش، سدمير الجسدر، غدازي همالنواب أعضاء المجلس األعلى لمحاكمة الرسساء  الوزناء،  

اعضداء )لسداحلي،  الندواب: ا مد  شدقير، جبدران التدو ني  ندوان ا)أعضاء ألديلي (زعيتر، هادي حبيش،  غيا جرجيان

 .(ند في 
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 311الصادن بموج  القانون نقم -قانون ألول المحاكماي الجزائية الجو و -ناجع: إسماعيل، عصام 

 131باب الفهري الهجائي ص - 1001مناوناي دان االستقالل  –1/1/1001تان  

  هي: 93، 19،19 أما المواد فنسخح في الصفحاي

 الذي ادعى في قضية ما أن  تولى التحقيق أ  الحكم فيها.: ال  حق للنائ  العام  20المادة
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م أن اتاتتا 01التصتتوي  نكتتون قتتد خالفنتتا صتتريح التتنص الدستتتوري، حيتتث ورد فتتي المتتاد 
 مجمتتوع  ل تتي يغالبيتتة يصتتدره قتترار يموجتتب النتتواب مجلتتكماوريتتة يصتتدر عتتن ر تتيك الج
التي تنص على أن اتاام ر يك مجلك الوزراا أو الوزراا  71، وكذلا في الماد أعها ل
   المجلك أعهاا مجموع من ال ل ين يغالبيةيصدر 
مجمتتوع  إلتى ، فت ن أغلبيتة ال ل تين لبتاتام تحتستب استتنادا  نين المتادتيصتريح هتاتوحستب 

المتتاد  األولتتى متتن القتتانون  أهتتيف  إشتتكالية  انيتتة يموجتتب كمتتا أعهتتاا مجلتتك النتتواب  
حيتتث أوجبتت  هتتذه المتتاد  انتختتاب  ب تتة أعهتتاا احتيتتا يين، فاتتل يتتدخل هتتؤ ا  02/91

 األعهاا ا حتيا يين في احتساب أغلبية ال ل ين؟

د  رحاتتا مجتتددا  فتتي يتت، أعل0د0907هتتذه اإشتتكالية التتتي  رحاتتا أنتتور الخ يتتب فتتي العتتام
 اعتترض، كما أشرنا في مقدمة هذا الفصتل، حيتث 0991جلسة تعديل الدستور في العام

عليتة احتستاب  ل تي عتدد أعهتاا مجلتك النتواب  تاتام التوزير، فاتل علتى النا ب ي رك 
تحتستتب غالبيتتة ال ل تتين متتن أعهتتاا مجلتتك النتتواب اليتتاقون يعتتد اختيتتار المجلتتك األعلتتى 

ب القانون ينتخب سيعة نواب أعهاا في المجلتك األعلتى، لنعتبتر أن من النواب  فيحس
نا يا ،  99نا يا  ننتخب منام سيعة للمجلك األعلى، ييقى  99عدد أعهاا مجلك النواب
، ألن النتواب اليتاقين التذين انتخبنتاهم لتيك لاتم الحتق فتي 99إذن يجب أن يكون  ل ي التت

 التصوي  يا شتراا ا تاام أو 
ق ونشتتر،  أجتتاب وزيتتر العتتدم علتتى هتتذه اإشتتكالية، أنتتل حستتب نتتص القتتانون التتذي صتتدل 

يصار إلى انتخاب األعهاا السيعة عند بداية العقتد، فاتل يعنتي هتذا حرمتان هتؤ ا متن 
أن نيتتتة يتتت فأجتتتابحتتتق ا تاتتتام؟ وهتتتل يعنتتتي حرمتتتانام متتتن حتتتق التصتتتوي  علتتتى ا تاتتتام، 

  ل9دوليك هناا تهارب ، لقة  وتيقىالمشترع لم تكن هكذا إ بقا  ألن الصفة النيابية م

                                                                                                                          
 : ال  جوز لقاضي التحقيق الذي  تولى التحقيق في قضية ما أن  حكم فيها أ  أن  اترك في الحكم فيها.21المادة

ال  جددوز أن  اددترك فددي تاددكيل محكمددة الجنا دداي مدد  سددبق لدده أن مدداني فددي الددوعوى عمددالً مدد  أعمددال  -138المددادة 

حقة أ  التحقيق أ  كان عضواً في الهيئة االتهامية التي  ضعح قران االتهام فيها.المال
 

(1
 

 )
طبعة  -بو ن ناشر -المجلس األعلى في لبنان  سائر البالد العربية  الغربية - راجع تفصيالً: الخطي ، أنون

  ما  ليه 128ص 1999سنة
(1

 
 )

 310المرجع السابق ص -تهمحاضر مناقااي الوستون اللبناني  تعو ال -ز  ، أحمو



577 

 

وفؤاد السنيور ، لم  برصوميانفي الت بيق األوم لاذه الماد  في قهيتي الوزيرين شاهي 
نواب بوجاة وزير العدم هذه، بل أيدوا تغليب مبدأ العدالة على نص لخذ مجلك اأي

والوزراا، عهو المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا   يجوز لالدستور، وأقروا قاعد  أنل 
ساك أ، على وفؤاد السنيور  برصومياناتاام الوزيرين شاهي  عريهتييوقع ايا  من ان  

 لب ر يك  لذلاانل   يجوز ان يكون سل ة اتاام وسل ة حكم في الوق  نفسل  و 
المجلك الى النواب السيعة ا عهاا في المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا ا  

   ل0دريهتين، ل ب يكونوا الحكم والقاهي في عن واحديوقعوا ايا  من الع

اقترحتتتل المرحتتتوم أنتتتور الخ يتتتب يقولتتتل:" أنتتتل إذا جتتتاز لنتتتا أن نختتتتار بتتتين  هتتتذا الموقتتتف
مخالفتين، ما دام   بد من الوقوع في أحدهما، ف ننا نرى أنل يجب اختيار أهون الشرين، 

صتتوص الدستتتور، نميتتل إلتتى فبتتين ختترق مبتتدأ يتعلتتق يالعدالتتة ومخالفتتة نتتص جامتتد متتن ن
  ل9دمخالفة الدستور صونا  للعدالة"

 
 أعضاء المجلس األعلى قضاةانتخاب الثانيًا: 

 مانيتة متن اعلتى القهتا  اللبنتانيين رتيتة حستب ، هتم المجلتك األعلتىإن القها  أعهتاا 
متتتتتن  01دالمتتتتتاد درجتتتتتا  التسلستتتتتل القهتتتتتا ي او ياعتيتتتتتار ا قدميتتتتتة اذا تستتتتتاو  درجاتام

حصتتتر ولكتتتن عنتتتد وهتتتع قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى،   الدستتتتورل
دون المشتتترع اختيتتار القهتتا  أعهتتاا المجلتتك األعلتتى متتن بتتين قهتتا  محكمتتة التمييتتز 

 القهتتتتا  غرفاتتتا، بجميتتتتع التمييتتتز محكمتتتتة تستتتميغيرهتتتا متتتن الجاتتتتا  القهتتتا ية، حيتتتتث 
 حستتب رتيتتة ا علتتى الدستتتور، متتن 01 المتتاد  فتتي عتتنام المنصتتوص ال مانيتتة، العتتدليين
 عهتتااأ  عتتدليين قهتتا   ب تتة تستتميكمتتا   التتر يك فتتيام يمتتن القهتتا ي التسلستتل درجتتا 

    ل02/91من القانون  9 الماد دذاتاا والشروا صوملف وفقا احتيا يين

                                                 
(1

 
 )

 13/11/1003جر وة النهان تان  
(1

 
 )

 129مرجع سابق ص -المجلس األعلى في لبنان  سائر البالد العربية  الغربية -الخطي ، أنون
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لمحاكمتتتتتتتة  األعلتتتتتتتىعتتتتتتتدم دستتتتتتتتورية تتتتتتتتأليف المجلتتتتتتتك أ تتتتتتتار جتتتتتتتوزل شتتتتتتتاووم ورفاقتتتتتتتل، 
حكمتتة التمييتتز دون ستتواها، وأدلتتوا فتتي مقتتام  متتن قهتتا  ينتمتتون إلتتى موالتتوزراا  الرؤستتاا 
 ت بيقتتا  :"   ل0د، وممتتا ورد فتتي مقتتالتامهتتذه المتتاد دستتتورية أستتانيد ت بتت  عتتدم   لاتتم، يعتتد

وجاا فتي المتاد  ال انيتة  00/0/0991تاريخ  02، صدر القانون من الدستور 01 للماد 
القهتتتا  العتتتدليين منتتتل: "تستتتمي محكمتتتة التمييتتتز بجميتتتع غرفاتتتا، يعتتتد نشتتتر هتتتذا القتتتانون، 

رتيتتتة حستتتب درجتتتا   األعلتتتىمتتتن الدستتتتور  01ال مانيتتتة المنصتتتوص عتتتنام فتتتي المتتتاد  
القهتتتا  العتتتدليين  أن، اعتبتتتر  هتتتذه المتتتاد  أيالتسلستتتل القهتتتا ي يمتتتن فتتتيام التتتر يك"  

 األعلتتىرتيتتة هتتم المؤهلتتون دون ستتواهم متتن يتتاقي القهتتا  لتتتولي ر استتة المجلتتك  األعلتتى
 وعهويتل  

 أنالمتتذكور   01المتاد   أحكتاميستتفاد متن حيتث   جتاا  مخالفتة للدستتور، هتذه المتاد نإ
  ويالتتالي األعلتىفتي المجلتك  األعهتااالدستور اعتمد "الرتية" متن اجتل تحديتد القهتا  

لعهتتوية  حكمتتا   األهليتتةلتحديتتد القهتتا  التتذين لاتتم  يقتهتتي تحديتتد مفاتتوم "الرتيتتة" توصتتب  
   األعلىالمجلك 

لقها  العدليين، خبفا لنظام قها  مجلك شورى الدولة ولنظام قها  نظام ا يالعود  إلى
جميع القها  العتدليين ف تة واحتد     أنديوان المحاسية، لم يشتمل على ف ا  بل اعتبر 

فتتي متتبا القهتتا    échelonودرجتتتل  gradeبنستتية "رتبتتتل"  إ فتترق بتتين قتتاض وعختتر 
 العدلي  

تتتاريخ حصتتولل  أوواحتتد  يعتتد تعيينتتل  échelonالقاهتتي يكتستتب يحكتتم القتتانون درجتتة ف
زياد  في الراتب وهذا الترفيع  أوعلى زياد  في راتيل  فاو ترفيع في الدرجة ويالتالي تقدم 

  ل9ديختلف كل ا ختبل عن "الرتية"

                                                 
(1

 
  )

الياي  -ابرهيم طرابلسي - غال  محمصاني -عبو السالم شعي   -ا غسح باخوي -كامل ن وان  -جوزف شا  ل 

ماترك بعنوان الـمـجـلـــس األعلــى لـمحاكمـــة الرسســاء: الاوائـــ   العقبــاي جر وة "النهان" تان    كسبان مقال

 1003كانون األ ل  11

 
(2) 

 L’avencement peut Etre limité au traitement: Il se distingue alors de l’avancement de 

grade, en ce qu’il n’implique aucun transfert d’emploi, il s’agit de l’avancement d’échelon 

et de classe ...Les régles de nomination ne s’appliquent pas à ce type d’avancement qui 
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لاتتا مفاومتتان فتتي القتتانون اللبنتتاني  فاتتي متتن جاتتة حستتب المفاتتوم ف grade"الرتيتتة" أمتتا و 
 titre juridiqueالمسوغ القانوني  أوومن جاة  انية هي اللقب  ل0دقسم من الف ة األوم

السند القانوني التذي يموجيتل ف   ل9دالذي يؤهل حاملل  شغام الوظا ف الموازية في سلكل
م حاملتتل تتتولي منصتتب النيايتتة العامتتة  ي يعتتيلن قاهتتي برتيتتة متتدعي عتتام تمييتتز  متت ب يختتول

لمحكمتتتتة  األومرتيتتتتة التتتتر يك و منصتتتتي ا   وأالتمييزيتتتتة ألن الرتيتتتتة تفتتتتترض حكمتتتتا  وظيفتتتتة 
مفتتوض  أورتيتتة النا تتب العتتام التمييتتزي  أورتيتتة ر تتيك مجلتتك شتتورى الدولتتة  أوالتمييتتز 

رتيتتة ر تتيك ديتتوان المحاستتية يختتوم حاملتتل تتتولي هتتذا  أوالحكومتتة لتتدى مجلتتك الشتتورى 
كتتان يوجتتد فتتي ستتلا القهتتا  يعتتض  إذايصتترل النظتتر عمتتا  ،المنصتتب وممارستتة ماماتتتل

 01الرتتتب" التتوارد  فتتي المتتاد   أعلتتىعيتتار  "واستتتنادا  لتتذلا فتت ن درجتتة منتتل   أعلتتىهتتا  الق
لدستور، و  مجام ل ا  وفق األعلىفي المجلك  أعهاا  ليكونوا  أصحاباامن الدستور تؤهل 

ر تيك محكمتة  أو يكتون قاهتيا   أنيمكن  إذفي ا عتيار "الدرجة" فقف في القها   لفخذ
 أصتتيب   مستشتتارا   أو معاونتتا   مستشتتارا   أولمحكمتتة التمييتتز  األولتتىدرجتتة متتن التتر يك  أعلتتى
متن  01الماد   أحكاميقتهي وفق ومن هنا درجة من ر يك مجلك شورى الدولة   أعلى

الرتيتة تختلتف عتن  أن إذالدستور تفسير كلمة "الرتية" يصور  تتوافق مع العلتم وا جتاتاد 
   األعلىفي المجلك "الدرجة" وعن "الف ة" وذلا لتعيين القها  

متتن الدستتتور التتتي حتتدد   01يراجتتع علتتى ستتبيل الحجتتة يتتالمفاوم العكستتي نتتص المتتاد  
خصتص المشتترع الدستتوري  إذ" األعلتىكيفية تعيين "وظيفة النياية العامتة لتدى المجلتك 

صتتراحة محكمتتة التمييتتز المؤلفتتة متتن جميتتع غرفاتتا  نتخايتتل  فاتتذا التتنص التتذي   يقبتتل 
متن القهتا  العتدليين دون ستواهم  األعلتىن النا ب العام لتدى المجلتك الجدم حصر تعيي

رتيتتة حستتب درجتتا   القهتا  اللبنتتانيين أعلتتى"متن  مانيتتة متتن  األعلتتىبينمتا أللتتف المجلتتك 
 ا  مخالفت 02/0991عتبتر نتص المتاد  ال انيتة متن القتانون رقتم ي  لتذلا، التسلسل القها ي

   "من الدستور 01للماد  
                                                                                                                          
n’entraine qu’une amélioration de la situation de l’agent ...A. Plantey: Traité pratique de 

la Fonction Publique 1971 Tome 11- N
o
: 2187. 

(1
 

 )
 182ص  1998المجموعة االدان ة  -شماط/الو لة 1998/ 11/9تان    919شونى لبنان قران نقم 

(1
 

 )
132ص 1993المجموعة االدان ة  -بعقليني/الو لة 12/9/1993تان    1003شونى لبنان قران نقم 
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 ة العامة ولجنة التحقيقثالثًا: النياب
 األعلتى المجلتك لدى العامة النياية وظيفةب يعادمن الدستور على أن  01نص  الماد  

واستتتند  الفقتتر  األخيتتر  متتن   غرفاتتا جميتتع متتن المؤلفتتة العليتتا المحكمتتة تعينتتل قتتاض إلتتى
علتتتى أن يتتتتولى فنصتتت  متتتن الدستتتتور  01المتتتاد إلتتتى  02/91المتتتاد  ال انيتتتة متتتن القتتتانون 

 المؤلفتتة، القاهتي التتذي تعينتل محكمتتة التمييتز ا علتتى المجلتك لتتدى العتام النا تتب وظيفتة
 النا تب لمعاونتة قاهتيينكما تعتيل ن هتذه المحكمتة ووفقتا  لتذا  الشتروا   غرفاا جميع من
  العام

وخبفتتا  للنا تتب العتتام لتتدى المجلتتك األعلتتى، التتذي وهتتع الدستتتور عليتتة تعيينتتل، فتت ن هتتذا 
لجنتتة التحقيتتق، تاركتتا  أمتتر تعييناتتا إلتتى القتتانون  فجتتاا القتتانون علتتى الدستتتور لتتم يتتنص 

أن من حق مجلك النواب ياألك رية الم لقتة، أن  علىمنل  99 ماد الليبين في  02/91
الماد   "  مَّ بيَّن فيالتحقيق لجنة"  تدعى خاصة نيابية لجنة الى فورا  ة القهية حالإ يقرر
"  تستتمى خاصتتة نيابيتتة لجنتتة تنشتتأ النيتتابي، جلتتكالم قبتتل متتن ا حالتتة فتتورأنتتل  منتتل  92
 ينتختتبام احتيتتا يين، نتتواب و ب تتة اصتتيلين، وعهتتوين ر تتيك متتن مؤلفتتة" التحقيتتق لجنتتة

 القانون  هذا من والعشرين ال انية الماد  في عناا المنصوص الجلسة في النيابي المجلك
 فتي عهتوا   يكتون  ان نيمكت  علتى أنتل   اعهتا ل متن الم لقتة ويالغالبية السري  يا قتراع

ت   " المنتخبتين ا علتى المجلتك اعهاا احد اللجنة هذه  منتل علتى أن 94 المتاد  تمَّ نصَّ
 الفصتتل متتن يلياتتا ومتتا الرايعتتة المتتاد  فتتي عناتتا المنصتتوص لبحكتتام اللجنتتة هتتذه تخهتتع"

ودذلا تكون هذه اللجنة مؤلفة من نواب، يحتدد عتددهم فتي قترار   "القانون  هذا من ا وم
النتتواب بتتتأليف لجنتة تحقيتتق لمتايعتتة النظتر فتتي ا تاتتام، وهتذا متتا يختتالف الوهتتع  مجلتك

في فرنسا وفي جميع الديمقرا يا  التي توجب أن تكون لجنة التحقيق مؤلفة من قها ، 
 أو على األقل يكون ر يساا قاض   

 
 رابعًا: األعمال اإلدارية والمالية لدى المجلس األعلى
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 اليمتينيقستم  الصتفة وداتذه ا علتى، لمجلتكا ، كاتيتا  لتدىالتمييز محكمة قلم ر يكيعيَّن 
 ا قتهتاا، عنتد ا علتى، المجلتك ولتر يك  علنيتة جلستة فتي هي تة المجلتك األعلتى مامأ
متتتتتتن  2المتتتتتتاد د مستتتتتتاعدا   كاتيتتتتتتا   العدليتتتتتتة المحتتتتتتاكم اقتتتتتتبم رؤستتتتتتاا بتتتتتتين متتتتتتن يكلتتتتتتف، نأ

  ل02/91القانون 
 تصتتترل تحتتت يهتتتع  النيتتتابي المجلتتتك  تتتيكر ويالنستتتية لمتتتوظفي المجلتتتك األعلتتتى، فتتت ن 

 المجلتك هتذا عمتامأ  لتتأمين الهتروريين المتوظفين ل ليتل، ودنتاا ا علتى، المجلك ر يك
  ل02/91من القانون  02الماد د التحقيق لجنة عمامأ و 

 النتواب، مجلتك موازنتة فتي لحتظت  وعن مالية المجلك األعلى، فقد نصَّ القانون علتى أن 
  التحقيتق ولجنتة ا على المجلك اعمام لنفقا  الهرورية ا عتمادا  خاص، فصل في
 المختتص المحاسب قبل من والدفع، الصرل التصفية العقد : النفقة تنفيذ مراحل تجري و 

 ر تتتيك متتتن مياشتتتر    اليتتتل تصتتتدر قتتترارا  او خ يتتتة لتعليمتتتا  بنتتتاا النتتتواب، مجلتتتك فتتتي
 لجنتتة عهتتااأ و  ا ل،عهتتأ و  ا علتتى المجلتتك ر تتيكمتتع اإشتتار  إلتتى أن   ا علتتى المجلتتك
  يتقاهتتتون أي تعويهتتتا  عتتن عملاتتتم فتتي المجلتتتك األعلتتتى،  العامتتة والنيايتتتة التحقيتتق

  ل02/91من القانون  00الماد د مجانيةفوظيفتام في هذا المجلك 
 وتعتبتتتر المنتايتتتة المحاكمتتتة ملفتتتا  النتتتواب مجلتتتك فتتتي تحفتتتظويعتتتد انتاتتتاا المحاكمتتتا ، 

  ل02/91من القانون  07الماد د و نية محفوظا 
 

 خامسًا: مبادئ مرتبطة بتشكيل المجلس األعلى
، ستتواا  أكتتانوا متتن وا حتيتتا يون  ا صتتيلون  ا علتتى المجلتتك اعهتتاافتتور تعييتتنام، فتت ن 
 اقستتم:" اآلتيتة اليمتين علنيتة جلستة فتي النيتتابي المجلتك متامأ ون يقستمالنتواب أو القهتا ، 

 صتون أ نأو  مانتةأو  اختبص يكل ا على المجلك في بوظيفتي قومأ نأ على العظيم يار
  ل02/91من القانون  4الماد د"والشرل الصدق اعمالي كل في والتزم المذاكر  سر
 القاهتي محلتل يحتل تغييتل حتام وفتي  رتية القها  ارفع بر اسة ا على المجلك يجتمعو 

    ل02/91من القانون  2الماد دالقها ي التسلسل درجا  حسب رتية يليل الذي
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 :الثانية الفقرة
 حاالت انتهاء العضوية في المجلس األعلى

 
القهتتا ية، لتشتتكيلة المجلتك األعلتتى، اختفلتت  شتتروا  -يستبب ال بيعتتة المزدوجتتة النيابيتة

 انتااا عهوية كب  من األعهاا النواب والقها  األعهاا في هذا المجلك 
 

 أواًل: انتهاء عضوية النائب في المجلس األعلى
من عهوية المجلك األعلى، يا ستتقالة ال وعيتة وا ستتقالة الجبريتة  تنتاي و ية النا ب

 أو يفقد العهوية في المجلك النيابي، أو يانتااا و ية مجلك النواب 
 
 االستقالة الطوعية-1

 التى ، يتوجتل ي لتب ا ستتقالةاستتقالتل ميقتدل  أن  ا على، المجلك فيالعهو  لنا بليعود 
أوجتتب القتتانون علتتى ر تتيك مجلتتك و  يكتتون ملزمتتا  يقبولاتتا،، التتذي النيتتابي المجلتتك ر تتيك

متتتتتتتتن  09المتتتتتتتتاد د ا علتتتتتتتتى المجلتتتتتتتتك ر تتتتتتتتيك التتتتتتتتى هتتتتتتتتذه ا ستتتتتتتتتقالة غيبلل تتتتتتتتالنتتتتتتتتواب أن 
  ل02/91القانون 

 
 االستقالة الجبرية -5
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 يحهتتتتور وا حتيتتتتا يين، لينيا صتتتت ا علتتتتى، المجلتتتتك اعهتتتتاا ألتتتتزم القتتتتانون، جميتتتتع 
 متتتترتين الحهتتتتور عتتتتن العهتتتتو تغيتتتتب ذاواا   اتتتتاالي يتتتتدعون  التتتتتي والمناقشتتتتا  الجلستتتتا 
 وأ عفتوا   متاإ عهتويتل، متن استتقالتل ا علتى المجلتك اعلتن مشتروع، عتذر دون  متتاليتين

  ل02/91من القانون  00الماد د لديل العامة النياية ل لب بناا  
والحالتتة ال انيتتة لبستتتقالة يحكتتم القتتانون، هتتي حالتتة تتتولي النا تتب عهتتو المجلتتك األعلتتى 

 التتتوزار  يتتتتولى التتتذي النا تتتب المستتتتقيل حكتتتم فتتتي  ، ففتتتي هتتتذه الحالتتتة اعتبتتتر القتتتانون للتتتوزار 
  ل02/91من القانون  7الماد الفقر  األولى من د

 
 فقد العضوية في المجلس النيابي-3

، أصتتيل أو احتيتتا ي، يفقتتد عهتتويتل فتتي مجلتتك كتتل نا تتب عهتتو فتتي المجلتتك األعلتتى
جلتك األعلتى  وهتذا متا يستتفاد متن نتص الفقتر  النواب، فيفقد تيعتا  لتذلا عهتويتل فتي الم

التي تنص على أن تنتاي عهتوية النا تب   02/91األولى من الماد  السايعة من قانون 
 فقتتتدان او النيتتتابي المجلتتتك و يتتتة متتتد  يانتاتتتااأو  يالوفتتتا العهتتتو فتتتي المجلتتتك األعلتتتى، 

  ل02/91من القانون  7الماد الفقر  األولى من د فيل العهوية شروا النا ب
أستتياب فقتتد النا تتب لعهتتويتل فتتي مجلتتك النتتواب يأستتياب  قستتم  ت  ومتتن ختتبم هتتذا التتنص، 

جماعيتتة ت تتام المجلتتك، وهتتي انتاتتاا متتد  و يتتة المجلتتك أو حلتتل، ويأستتياب فرديتتة هتتي 
  ل0دا سقاا القانونيالوفا  وا ستقالة و 

 
 انتهاء مدة المجلس: -أ

النتتواب، وقتتد عملتت  قتتوانين ا نتختتاب  أغفتتل  الدستتتور اللبنتتاني تحديتتد متتد  و يتتة مجلتتك
المتعاقيتتة علتتى تحديتتد و يتتة هتتذا المجلتتك يأردعتتة ستتنوا ، إ  أن قتتانون انتختتاب أعهتتاا 

ستتنوا  وستتيعة  4جعتتل متتد  هتتذا المجلتتك  0/0/9111تتتاريخ 070ك النتتواب رقتتم مجلتت
تت  المتتاد  األولتتى   مايتتة متتن النتتواب مجلتتك تتتألفعلتتى أن يمنتتل أشتتار تقرييتتا ،  حيتتث نصَّ

                                                 
 121مرجع سابق ص -بية  الغربيةالمجلس األعلى في لبنان  سائر البالد العر -الخطي ، أنون(  1)
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 مجلك اوم و ية تكون  ان على سنوا ، اردع و يتام مد  وتكون  عهوا   وعشرين مانيةو 
  9112 سنة ايار 20 حتى القانون  هذا صدور يعد ينتخب

فعندما تنتاي و ية هذا المجلك، تنتاي تيعا  لذلا و يتة النتواب أعهتاا المجلتك األعلتى 
 لمحاكمة الوزراا 

، عنتتتتدما يمتتتتارك ر تتتتيك المجلتتتتك األعلتتتتى تنتاتتتتي عهتتتتوية النتتتتواب األعهتتتتاا فتتتتيكمتتتتا 
 يعتتود حيتتثمتتن للدستتتور اللبنتتاني،  22الجماوريتتة صتتبحياتل يحتتلل  البرلمتتان ستتندا  للمتتاد 

 الدستتور، متن 77 و 02 المتادتين فتي عناتا المنصوص الحا   في الجماورية، لر يك
 مجلتك قترر فت ذا  النيايتة عاتد انتاتاا قبتل النتواب مجلتك حل الوزراا مجلك إلى ال لب
   الحل مرسوم الجماورية ر يك يصدر المجلك، حل ذلا، على بناا الوزراا،

 
 االستقالة من النيابة-ب

إذا استتتقام النا تتب عهتتو المجلتتك األعلتتى متتن النيايتتة، ف نتتل يعتبتترا  مستتتقيب  حكمتتا  متتن 
 عهوية المجلك األعلى 

ديم ا ستتتتقالة شتتتروا تقتتت، ل0دلفصتتتل الختتتامك متتتن النظتتتام التتداخلي لمجلتتتك النتتتوابوحتتدد ا
 ر تتيك التى يقتدم صتريح خ تتي يكتتاب النيايتة متن يستتتقيل ان للنا تبفأجتاز  ، ومفاعيلاتا
ذا  المجلتتتك، اتتتذه ب المجلتتتك التتتر يكي علتتتم    غيتتتة تعتبتتتر يشتتترا مقيتتتد  ا ستتتتقالة ورد واا
 ا ستتقالة وتعتبتر تقتديماا تلتي علنيتة جلستة اوم فتي ا ستتقالة كتتاب يتلتو يتأن ،ا ستقالة
 خ ي يكتاب استقالتل عن يرجع ان المستقيل للنا بو   باا علما   المجلك خذأ ورف ناا ية
، فتي تكتن لتم كأناتا ستتقالةا  وتعتبتر باا علما   المجلك اخذ قبل المجلك ر يك الى يقدم

هذه الحالة األخير ،   تنق ع عهويتل من المجلك األعلى، ألن المشترع لم يرتل ب على 
  النا ب أي ع ارا ستقالة التي رجع عناا 

 
 فقدان النائب شروط العضوية -ج

                                                 
(1

 
 )

11/10/1003 المعول بتان    1998تار   اال ل  11الصادن بتان   النمام الواخلي لمجلس النواب، 
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 األهلية معاا تفقد التي األحواممن الدستور، إلى القانون مسألة تحديد  99 الماد أحال  
متتتن قتتتانون انتختتتاب أعهتتتاا مجلتتتك  29واستتتتنادا  إلتتتى هتتتذه المتتتاد  نصتتت  المتتتاد   للنيايتتتة

 متتتتن يقتتتترار   ايتتتتةالني متتتتن يفصتتتتلعلتتتتى أن ، 0/0/9111تتتتتاريخ 070/9111النتتتتواب رقتتتتم
 حقوقتتتتل ممارستتتتة حرمانتتتتل يوجتتتتب يمتتتتا نيابتتتتتل ا نتتتتاا عليتتتتل يحكتتتتم التتتتذي النا تتتتب ،المجلتتتتك
  ل0دالقانون  هذا من 01 للماد  وفقا ا نتخابية

، 01ف ذا صدر عن مجلك النواب قرار يفصتل النا تب، ألحتد األستياب التوارد  فتي المتاد 
األعلتى التتي تعتبتر ستاق ة  ف ن هذا الفصل من النيايتة يتنعكك علتى عهتويتل يتالمجلك

 حكما  
 

 في المجلس األعلى قاضيًا: انتهاء عضوية الثاني
 التقاعتتد ستتن ببلوغتتلأو  يالوفتتا ، ا علتتى المجلتتك يتنتاتتي عهتتوية  القاهتتي العهتتو فتت

 ستتيابأل العمتتل عتتن بوقفتتل، أو ا علتتى المجلتتك فتتي العهتتوية شتتروا فقدانتتل او القانونيتتة
  ل02/91من القانون  7ماد الالفقر  ال انية من د تأديبية

 يستتتمرواستتتنادا  لمبتتدأ استتتمرارية المرفتتق العتتام، وحتتتى   يتع َّتتل عمتتل المجلتتك األعلتتى، 
 تتأديبي، ستبب لغيتر ا علتى، المجلتك لعهتوية المؤهلتة الشتروا احتد يفقتد الذي القاهي

متن  9المتاد د فياتا الحكتم صتدور حتتى ا علتى المجلتك متامأ العالقتة يالقهتية النظتر في
  ل02/91القانون 

                                                 
 على أن:"  حرم م  ممانسة حقوقهم االنتخابية: 191/1000م  القانون 10تنا المادة(  1)

 االشخاص الذ   حكم بحرمانهم الحقوق المونية. -1

 خاص الذ   حكم بحرمانهم مؤبوا الرت   الوظائف العمومية.االش -1

 اما الذ   حرموا  ظائفهم الى اجل فال  جوز قيو اسمائهم اال بعو انقضاء هذا االجل. - 

 االشخاص الذ   حكم عليهم بجنا ة ا  جنحة. -3

ان، االختالي، الرشوة، اليمي  تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، االحتيال، سح  ش  بو ن مقابل، سوء االئتم 

الكا بة،االغتصاب،التهو ل،التز  ر،استعمال المز ن، الجرائم المخلة باالخالق العامة المنصوص عليها في الباب السابع م  

 قانون العقوباي، الجرائم المتعلقة بزناعة  لناعة المواد المخونة  االتجان بها.

 وة هذا الحجز.االشخاص المحجون عليهم قضائيا طيلة م -8

 االشخاص الذ    عل  افالسهم. -2

 م  قانون العقوباي. 338الى319االشخاص الذ    حكم عليهم بالعقوباي المنصوص عليها في المواد  -9

  ال  ستعيو االشخاص المبينون اعاله حقوقهم االنتخابية اال بعو اعادة اعتبانهم. - 
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ذا فقد أحد أعهاا المجلك شروا العهوية ألحد األسياب المبينة في المتاد  الستايعة،  واا
أو إذا قبل المجلك األعلى  لب رد أو تنحي أحد أعها ل، أو إذا استقام النا ب عهو 

 المجلتتتك يبلتتتغ ان ا علتتتى المجلتتتك علتتتىالمجلتتتك األعلتتتى، ففتتتي هتتتذه الحتتتا   يتوجتتتب 
  ل02/91متن القتانون  01المتاد باتذه الحتا   د  العامتة باي تاتا التمييتز ومحكمة النيابي

 ا ولتى المتادتين فتي المحتدد  ا صتوم وفتق اي اا دون  الشغور ملاوهنا أوجب القانون 
  ل02/91من القانون  0الماد د القانون  هذا من وال انية

 
 الوفاة أو بلوغ السن القانونية-1

ألعلتتتى حكمتتتا  فتتتي حتتتالتي الوفتتتا  واإحالتتتة علتتتى تنتاتتتي عهتتتوية القاهتتتي فتتتي المجلتتتك ا
، وكتتان القهتتا  يحتتالون 00التقاعتتد، أو متتا ي عتترل ببلوغتتل الستتن القانونيتتة، وهتتي ستتن التتت

ل ستتنة، إ  أنتت 04كجميتتع المتتوظفين فتتي الق تتاع العتتام علتتى التقاعتتد عنتتد بلتتوغام ستتن التتت
متتن افردهتتا التتتي كانتت  تواجتل احالتتة عتتدد الحكومتتة  عنتتدما كانت  0979حصتل فتتي العتتام

استتتمرارية عمتتل المؤسستتة القهتتا ية وحفاظتتا  علتتى ، علتتى التقاعتتد لبلتتوغام الستتن القانونيتتة
من الدستتور، جتاا فيتل،  20اصدار تشريع يموجب قانون معجَّل سندا  للماد عمل  على 

 العتتدليون  القهتا  الخدمتتة متن يصتترل أو التقاعتد علتتى يحتام عختتر، نتص لكتتل خبفتا  أنتل 
 وذلتتا التتدرزيون  المتتذهب وقهتتا  والجعفريتتون  الستتنيون  الشتترع وقهتتا  اإداريتتون  والقهتتا 

 والبفتت  فتتي هتتذا  ل0دوالستتتين الرايعتتة متتن بتتد    العمتتر متتن والستتتين ال امنتتة إكمتتالام عنتتد
التشتتريع أنتتل صتتتدر فتتي وقتت   كانتتت  الحكومتتة مستتتقيلة، ويقتصتتتر عملاتتا علتتى تصتتتريف 

بتتت  علتتتى الحكومتتتة المستتتتقيلة ولكتتتن هتتترورا  استتتتمرارية مرفتتتق القهتتتاا، أوجاألعمتتتام، 
كان  تواجل احالة عدد من افردها على التقاعد لبلوغام السن أصدار هذا التشريع، ألناا 

  ل9دالقانونية
 
 فقدان شروط العضوية في المجلس األعلى-2

                                                 
(1

 
 )

تعو ل األحكام المتعلقة بانتهاء خومة القضاة بسب  بلوغ الس    12/9/1999تان    1101ناجع: مرسوم نقم 
 

(5
 

 )
ع المشكلة؟ جريدة النهار تاريخ-طبارة، بهيج راجف:  5/2/5002الفراغ في المؤسسات الدستورية: هل هو حقا
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لتتتم يبتتتين هتتتذا التتتنص الحتتتا   التتتتي يعتبتتتر فياتتتا القاهتتتي فاقتتتدا  للعهتتتوية فتتتي المجلتتتك 
ج هتتتتتتذه الحتتتتتتا   متتتتتتن ختتتتتتبم األحكتتتتتتام التتتتتتتي فرهتتتتتتاا األعلتتتتتتى، ولكتتتتتتن يمكتتتتتتن استتتتتتتنتا

، فم ب  يجب أن يكون القها  أعهاا المجلك األعلى من قها  محكمة 02/91القانون 
التمييتتز، فتت ذا نقتتل هتتذا القاهتتي إلتتى جاتتة قهتتا ية أختترى، أو انتتتدب للعمتتل فتتي إحتتدى 

عهتتويتل  المشتتترع ممتتا يوجتتب استتقاا وهتتعل شتترا  ل ا  قتتدااإدارا  العامتتة، فيكتتون بتتذلا ف
في المجلك األعلى، وكذلا الحام، فيما لو ع يل ن القاهي عهو المجلك األعلتى وزيترا ، 
ففي هتذه الحالتة يعتبتر مستتقيب  حكمتا  متن عهتويتل فتي المجلتك األعلتى  أو إذا ارتكتب 
جرما  جزا يا  مما يفقده شر ا  أساسيا  من شروا متايعة عملل القها ي، كما سنشرو ذلا 

 لبحقة ا نبذ في ال
     
 الوقف عن العمل ألسباب تأديبية-3

 021 رقتم اشتتراعي مرستومالصتادر يموجتب ال العتدلي القهتاا قانون من  02تنص الماد 
 أو الشترل يمتك عمتل وكتل الوظيفتة بواجيتا  إخبم كل على أن  00/9/0902تاريخ 
  تأديبيا   عليل يعاقب خ أ يؤلف األدب أو الكرامة
 يالتدعوى  البت  وتأخير الجلسا  عن التخلف الوظيفة بواجيا  إخب    خاص بنوع يعتبر
فشاا المتقاهين بين والتمييز المذاكر  ختام عند الحكم إفاام معين موعد تحديد وعدم  واا
  المذاكر  سر

، وقتد للقهتا  التتأديبييمكن إحالة القاهي التذي يختالف واجياتتل الوظيفيتة أمتام المجلتك 
 اقتتتراو علتتى بنتتاا العمتتل عتتن يوقتتف أن العتتدم لتتوزير انون متتن هتتذا القتت 91 أجتتاز  المتتاد 

  التأديبي المجلك على المحام القاهي القها ي، التفتيش هي ة مجلك
فت ذا أ وقتف القاهتي العهتو فتي المجلتك األعلتى ألستياب تأديبيتة ف نتل يفصتل حكمتا  متتن 

 ل 02/91من القانون  7الماد الفقر  ال انية من عهوية المجلك األعلىد
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أن المشترع قد أغفل ذكر حالة القاهي المتام يارتكايل جرما  جزا يا ،  فال يفصتل  ويبدو
حكما  من عهوية المجلك األعلى كحالة القاهي الموقول عن العمل ألسياب تأديبيتة، 

 أم  ؟
 290 رقتم قتانون اليالعود  إلى قانون أصوم المحاكما  الجزا ية الجديد الصادر يموجب 

، ليحتتث جتترا م صتتل العاشتتر  متتن اليتتاب الرايتتعقتتد خصتتص الف نجتتده 9/0/9110 تتتاريخ
تت  المتتاد   التتتي الجتترا م فتتي يتتالنظر التمييتتز محكمتتة تختتتصعلتتى أن  244 القهتتا ، فنصَّ

وأجتاز    يمناستبتاا أو عناتا ناشت ة أم وظتا فام عتن خارجتة أكان  سواا القها  يرتكباا
 معتل يتالتحقيق المكلف يالقاه فيصدر بجناية عليل المدعى القاهيتوقيف  240الماد 
 لتتتدى األوم التتتر يك موافقتتتة يعتتتد إ  نافتتتذ  تكتتتون   علتتتى أن   حقتتتل فتتتي التوقيتتتف متتتذكر 
  علياا التمييز محكمة

 القاهتي توقيتف عتن يستتعيض أن يتالتحقيق المتولج لقاهينجد اإجاز  ل 249في الماد 
 يأحتدها أختل إذا  فرالس أو التنقل في حريتل تقييد شأناا من مراقية بتدابير عليل المدعى

 متن 240 المتاد  ألحكام وفقا   بتوقيفل مذكر  فيصدر مجدية غير إناا المحقق وجد إذا أو
  القانون  هذا

إن اتاام القاهي بجرم جزا ي وتوقيفل، سيؤدي إلى فصلل من القهاا، علتى اعتيتار أنتل 
يكتتون  لتتم تعتتد تتتتوفر فيتتل أحتتد شتتروا ا نتستتاب إلتتى الستتلا القهتتا ي، وهتتو شتترا أن  

محكومتتا  عليتتتل بجنايتتتة أو جنحتتتة شتتتا نة  ويفقتتتده هتتذا الشتتترا يصتتتيح متتتن الواجتتتب استتتقاا 
 عهويتل من القهاا بجميع جااتل يما فياا المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا 

 
 طلبات الرد والتنحيثالثًا: 

حترام يرتكز النظام القها ي على قاعدتين متوازيتين هما، هيية واستقبم القهاا وا
من الدستور اللبناني عندما أقرَّ  أن  91لماد  احقوق الدفاع، حفظ  هذا التوازن 

النظام القها ي ينص عليل القانون ويحفظ يموجيل للقهاا والمتقاهين الهمانا  
 البزمة  وأما شروا الهمانة القها ية وحدودها فيعيناا القانون  
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دراكا  ألهمية القواعد المرتي ة يالوظيف ة القها ية وممارسة حقوق الدفاع في ظلاا، واا
ارتي   هذه القواعد يالنظام العام، وهمن هذه القواعد نجد التدرج في األهمية ويأتي في 
قمة الارم من هم الركن األوم في السل ة القها ية وأعني بذلا القها  الذين يجب أن 

ا هؤ ا القها ، رأى يتصفوا يمكارم األخبق، ورغم المزايا الحسنة التي يتمتع با
المشترع أن من حسن سير العدالة واحتراما  لمبدأ حق الدفاع، يكون من األجدى أن 
يتنحى قاض  عن متايعة النظر في الدعوى المعروهة أمام هي ة المحكمة، أو ي لب 

ذا أجازه نص قانوني، ألنل يشكل إالمدعي رده  وهذا التنحي أو الرد   يكون مقبو   إ  
من الدستور، وكاد هذا التنحي أو  91على همانا  القهاا المبينة في الماد   تعديا  

الرد أن يكون غير دستوري لو  تقريره من أجل حفظ حقوق المتقاهين المنصوص 
من الدستور، ورغم تقرير التنحي أو الرد يموجب القانون إ   91علياا أيها  في الماد  

  ل0دهااأنل مقيد يقاعد  عدم تع يل عمل الق
ويعتبتتر الفصتتل ال تتامن متتن قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  المدنيتتة الصتتادر يموجتتب المرستتوم 

ذا و  ، هو الشريعة العامة لمبدأ التنحي أو الرد، 00/9/0902تاريخ  91اإشتراعي رقم  اا
فياتتا متا يتتدم  علتتى عتدنا للقتتوانين التتي تتتنظم عمتتل الستل ا  القهتتا ية المتعتدد ، نجتتد أن 

عرهتتا  تفصتتيليا  فياتتا إلتتى قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  المدنيتتة أو نجتتد  صتتريحةاإحالتتة ال
 لقواعد الرد والتنحي 

 01مام المجلك ا على المنصوص عنل في الماد  أصوم المحاكما  اوكرك قانون 
حق  لب التنحي  00/0/0991تاريخ  02انون رقم قمن الدستور والصادر يموجب ال

  04و 02و 0ه النظرية وذلا في المواد أو الرد، وحدد يايجاز أصوم إعمام هذ
 
 أسباب الرد والتنحي -1

                                                 
السدددفير  جر دددوة -لهدددذه األسدددباب ند المجلدددس الوسدددتوني طلددد  تنحيدددة القاضدددي سدددليم جر صددداتي -ناجدددع: اسدددماعيل، عصدددام(  1)

 11/9/1001 جر وة المستقبل تان   19/9/1001تان  
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 متتن عهتتو اي رد يمكتتنوفقتتا  ألحكتتام قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  أمتتام المجلتتك األعلتتى، 
 :اآلتية لبسياب الر يك فيام يمن ا على المجلك اعهاا

  دسةالسا الدرجة لغاية النسب عمود من مصاهر  او قراية يالمتام ترد ل كان  اذا -أ
  شاادتل واستمع  للشااد  استدعى قد كان اذا -ب
  شديد  عداو  المتام ودين بينل كان  اذا -ج
 

وستتنحاوم ب يجتتاز أن نتعتترَّل علتتى أستتياب التترد والتنحتتي وفقتتا  لقتتانون أصتتوم المحاكمتتا  
أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى، متتتع اإشتتتار  إلتتتى أن هتتتذه األحكتتتام تن بتتتق علتتتى جميتتتع أعهتتتاا 

 واا  أكانوا قها   أم نواب المجلك األعلى س
 
 القرابة والمصاهرة -أ

المبتتدأ، فتتي جميتتع القهتتايا المرفوعتتة أمتتام الجاتتا  القهتتا ية العدليتتة واإداريتتة والشتترعية، 
أن القرايتتة والمصتتاهر  تكفتتي لغايتتة الدرجتتة الرايعتتة أن تكتتون ستتبيا  للتترد، ولكتتن فتتي قهتتايا 

تتع دا تت ر  القرايتتة التتتي تجيتتز  لتتب رد القاهتتي، المستتؤولية السياستتية، فتت ن المشتتترع قتتد وسَّ
على جواز  لب رد القاهي في المجلك األعلى لمحاكمتة  02فنص  الفقر  أ من الماد 

 لغايتتة النستتب عمتتود متتن مصتتاهر  او قرايتتة يتتالمتام ترد تتل كانتت  اذا الرؤستتاا والتتوزراا، 
  ل0دالسادسة الدرجة

 
 الشهادة -ب

 قتتد كتتان اذاستتياب رد القاهتتي أو تنحيتتل: "علتتى أن متتن أ 02تتتنص الفقتتر  ب متتن المتتاد  
واستتنادا  لاتذا التنص يشتترا لبستتجاية ل لتب الترد   "شتاادتل واستتمع  للشااد  استدعى

أن يكون العهتو الم لتوب رده قتد شتاد يالقهتية ذاتاتا التتي سيشتترا يتالحكم فياتا  فت ذا 

                                                 
 199مرجع سابق ص -المجلس األعلى في لبنان  سائر البالد العربية  الغربية -الخطي ، أنون(  1)
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وكتذلا األمتر  كان قتد استتدعي للشتااد  فتي قهتية أخترى، فتب تعتبتر شتاادتل ستبيا  للترد،
  ل0دفيما لو استدعي للشااد ، وقام عند استجوايل أن ليك لديل معلوما  في القهية

 
 العداوة الشديدة -ج

، أي عهتتتو بينتتتل كانتتت  ذاإ لتتتب رد القاهتتتي أو تنحيتتتل،  02متتتن المتتتاد  جتبتتتيح الفقتتتر  
أو ، فاتتذه العتتداو  تكتتون ستتبيا  لتترد القاهتتي شتتديد  عتتداو  المتتتام ودتتين المجلتتك األعلتتى،

تنحيتل  ويبدو أن القانون لم يبين المقيتاك التذي يعتمتد لتحديتد العتداو  الشتديد ، بتل تترا 
هتتتتذا األمتتتتر لحكمتتتتة القهتتتتا  النتتتتاظرين ي لتتتتب التتتترد، أو لهتتتتمير القاهتتتتي نفستتتتل إذا أراد 
التنحي  وتتجلى هذه العداو  بوقا ع معينة على وجتل  صتريح  ودقيتق، وأن تبلتغ درجتة متن 

ينة حقيقيتتة فتتي صتتدر القاهتتي، أو عتتن كراهيتتة للمتتتام تدفعتتل الخ تتور  تكشتتف عتتن هتتغ
  ل9دلبنحياز أو ا نحرال في حكمل

 
 لتنحيالرد و أمثلة عن حاالت ااألسباب المذكورة هي  -2

أصوم المحاكما  المدنية، هو القانون العام في مجام قواعد الرد أشرنا إلى أن قانون 
ذا عدنا لقانون أصوم المحاكما  والتنحي، في كل حالة لم يرد يشأناا نص خاص ،  واا

أمام المجلك األعلى نجد أنل ذكر الحا   التي يجوز فيل رد القاهي، فال تعتبر هذه 
 األم لة هي على سبيل الحصر أو ا ست ناك 

من قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى نجد أناا  04من خبم قراا  الماد  
 كان وان للتنحي سبيا   شخصل في يجد الذي علىا  المجلك عهولنصَّ  على أن 

 في يفصل الذي ا على المجلك بذلا يعلم ان عشر  ال ال ة الماد  عليل نص  ما لغير
  ويستفاد من هذا النص، أن ياإمكان وجود أسياب أخرى للتنحي غير الوارد تنحيل امر

أولى على الرد، ، وما ين بق على  لب التنحي ين بق من ياب  02ذكرها في الماد 
 لحالة القانوينة الوحدانية 

                                                 
 199صلمصون نفسه ا(  1)
 199ص المصون نفسه (  1)



592 

 

 
 أصول تقديم طلب الرد أو التنحي-3

 الستتتتري  يتتتتا قتراع ا علتتتتى المجلتتتتك فيتتتتل ويفصتتتتل المحاكمتتتتة بتتتتدا عنتتتتد التتتترد  لتتتتب يقتتتتدم
والحكمة من فترض تقتديم   ل02/91من القانون  02الماد داعها ل من الم لقة ويالغالبية

ب المجلتتك  ليتتا  رد  ا شتتة أو مغرهتتة، قتتد  لتتب التترد فتتي بتتدا المحاكمتتة، هتتي تجنيتت
يلجتتأ إلياتتا المتتتام فتتي عختتر مراحتتل المحاكمتتة أو فتتي منتصتتفاا وذلتتا لتتتأخير الفصتتل فتتي 

 القهية 
  ليتتتا  فتتتي الستتتري  ويتتتا قتراع اعهتتتا ل متتتن الم لقتتتة يالغالبيتتتة ا علتتتى المجلتتتك يفصتتلو 

   ل02/91من القانون  0الماد د والرد التنحي
 
 

 
 القسم الثاني: 

 والتحقيق االتهامفي 
 

 الفقرة األولى : االتهام
 

ل، 01يعد أن منح الدستور اللبناني لمجلك النواب ستل ة اتاتام ر تيك الجماوريتة دالمتاد 
ل، جاا قانون أصتوم المحاكمتا  71وسل ة اتاام ر يك مجلك الوزراا والوزراا دالماد  

 الجماوريتة ر تيك اتاماتصبحية مجلك النتواب فتي ا تاتام، فأوجتب عتدم إمكانيتة  ظملين
 المجلتتك قبتتل متتن ا  العاديتتة الجتترا م ببتتتتتيس او العظمتتى والخيانتتة الدستتتور ختترق  لعلتتتي

 والتتتتوزراا الحكومتتتتة رؤستتتتاا يتتتتتام ان النيتتتتابي للمجلتتتتك، وكتتتتذلا نتتتتصَّ علتتتتى أن النيتتتتابي
متتتتن  00المتتتتاد د علتتتتيام المترتيتتتتة يالموجيتتتتا   خبلاتتتتم او العظمتتتتى الخيانتتتتة  رتكتتتتابام
  ل02/91القانون 
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 أواًل: المرجع الصالح لتوجيه االتهام

المتتتذكور  أعتتتبه، فتتت ن الستتتل ة الصتتتالحة لتوجيتتتل ا تاتتتام هتتتو  00استتتتنادا  ألحكتتتام المتتتاد  
ل 2/0د خمتتك علياتتا يوقتتع عريهتتة يموجتتب ا تاتتام  لتتب ميقتتدَّ مجلتتك النتتواب، علتتى أن 

   ل02/91من القانون  09الماد دا قل على النيابي المجلك اعهاا
على إمكانية تحريا التدعوى العامتة هتد الرؤستاا والتوزراا،  ا  جديد ا  ر هذا النص قيديعتب

فكان اتاام ر يك الجماورية ور يك الوزراا والتوزراا يالخيانتة العظمتى أو خترق الدستتور 
م يتل نا تب واحتد  أو اإخبم يالواجيا  الوظيفية،    يجوز أن يكتون موهتع اقتتراو يتقتدَّ

م يعريهتتة ا تاتتام دبتتل واب، أو عتتدد هتت يل متتن النتت ل أعهتتاا 0/2رأى المشتتترع أن يتقتتدَّ
  مجلك المجلك النيابي

لكن هذا العدد من األعهاا الواجب جمعل من أجل توجيل ا تاام لوزير أو ر يك وزراا 
أو ر تتيك الجماوريتتة، هتتو عتتدد ميتتالغإ فيتتل، ففتتي حتتا      تقتتل  خ تتور  عتتن اتاتتام هتتؤ ا 

، فمتتت ب  رع الدستتتتوري لتتتم يت لَّتتتب جمتتتع هتتتذا العتتتدد متتتن النتتتوابنجتتتد أن المشتتتت األشتتتخاص
متتتتل عشتتتتر  نتتتتواب متتتتن أجتتتتل أن يتتتتتمكن مجلتتتتك النتتتتواب متتتتن  اكتفتتتتى المشتتتتترع يتتتتاقتراو يقدل 

متتن الدستتتورل، كمتتا أن ال عتتن يعتتدم دستتتورية  77التصتتوي  علتتى اقتتتراو التعتتديل دالمتتاد 
 من الدستورل  09دالماد قانون أمام المجلك الدستوري يحتاج فقف لتوقيع عشر  نواب 

أ ير  إشكالية حوم كيفية علتم مجلتك النتواب يالجريمتة التتي ستيجري توجيتل ا تاتام باتا 
إلى الوزير أو غيره من أعهاا السل ة التنفيذية، وهل تعتبر اإحالة التي يوجااا النا ب 

 العام التمييزي إلى ر اسة مجلك النواب عمب  تمايديا  لتحريا ا تاام؟
السبب في  رو هذه اإشكالية، هو أن أوم قهية نظر فياا مجلك النواب يصفتل كان 

 هي ة اتاام، كان  يعد إحالة ملف الوزير المتام من النياية العامة إلى مجلك النواب  
ر يك مجلك النواب صور   بق األصل أودع  النياية العامة  92/01/9112بتاريخ ف

هية محرقة برج حمود، والوزير السابق شاهيل من ملفي الوزير فؤاد السنيور  في ق
وأدلى المدعي العام التمييزي يأن هذه  في قهية بيع الرواسب النف ية  برصوميان
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قهية السنيور ،  ة العامة في محكمة التمييز في قرر  الايالخ و  جاا  يعدما 
، إعبن عدم صبحية القهاا برصوميانفي قهية  ومحكمة الجنايا  في بيرو 

عدلي للنظر في اإجرااا  المسند  الى كل مناما ياعتيار أن األفعام المنسوية الى ال
من  71كل مناما متعلقة يالواجيا  المترتية علياما يالمعنى المقصود في الماد  

، والمجلك األعلى لمحاكمة المجلك النيابي اختصاص المبحقة الدستور يما يولي
  جيل الرؤساا والوزراا أمر المحاكمة يمو 

الى أن إيداع الملفين جاا يعد اكتمام عقد المجلك األعلى المدعي العام التمييزي ولف  
لمحاكمة الرؤساا والوزراا يملا الشواغر القها ية والنيابية وأداا اليمين الدستورية، 
وكذلا لق ع مرور الزمن في ملف السنيور ، وتفريق ملف المبحقين في قهية الرواسب 

شكلي ي لب فيل  بدفع  وكيلام تقدم  مايعد برصوميانمحكمة الجنايا  عن  النف ية أمام
  ل0دهم الدعويين للتبزم ليكونا من صبحية المجلك األعلى

 
 تحريك اإلدعاء أمام المجلس األعلىهل يحق للنيابة العامة -1

يسبب غياب اآللية التي ت بيل ن  ريقة تحريا اإدعاا أمام المجلك األعلى، كان  
خ و  التي اعتمدتاا النياية العامة التمييزية ب حالة ملفي السنيور  ودرصوميان إلى ال

 المجلك النيابي محب  لتحليب  سياسية وقانونية عديد  بين مؤيد  ومعارض 
على مجلك النواب احالة الملف على المجلك ا على لمحاكمة أن ادمون نعيم فرأى 

قد صدر  فهاا العدلي و  يحق لل حفظ الملف  الرؤساا والوزراا او اعادتل الى الق
احكام عن القهاا يعدم اختصاص القهاا العدلي في النظر يملفي الوزيرين السنيور  

على النياية العامة التمييزية،  مع ان هناا واجيا  خصوصا   ونام ، درصوميانو 
عدم احالة  ياحالة الملفين على المجلك النيابي  وهناا تقصير من النياية العامة في

قرار العدلي يعدم ان مالة احالتل تبدأ من صيرور  ال هذا الملف قبل هذا الوق ، علما  
  ل9دا ختصاص نافذا  

                                                 
(1

 
 )

 2/11/1003ناجع جر وة المستقبل تان  
(1

 
 )

 9/11/1003جر وة النهان تان  
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عهو "المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا"، ر يك لجنة ا دار  والعدم  أدلى
لسنيور  إحالة ملف وزير المام فؤاد اجاا فيل:" إن   تصريح  بالنا ب مخايل الهاهر 
من النياية العامة التمييزية على المجلك النيابي،    برصوميانوالوزير السابق شاهيل 

عبقة لاا ا بقا  يأي علية تتعلق يمبحقة الوزيرين، ألن اإحالة على المجلك ا على 
لمحاكمة الرؤساا والوزراا تحصل فقف من قبل النواب ويلزماا عريهة موقعة من 

ا حالة في شكلاا    وأماعرض القهية يعدها على المجلك النيابيخ مك النواب، لت
ليك لاا اي مفاوم ا  اذا اراد  لجنة التحقيق الخاصة ان تستعين فالحالي، 

 ايصيغتالذا فاإحالة يالمعلوما  الوارد ، فالصبحية تعود الياا في هذا الموهوع"، 
  ل0د"ةمامل يوه االحالية   قيمة لا

ن كتاب ا حالة الموجل من النياية العامة التمييزية الى أ إلىيابية مصادر ن  لفتو 
ذ   صبحية للمدعي العام التمييزي، لمخا ية إمجلك النواب، ساقف من حيث الشكل، 

مؤسسة مجلك النواب، وهذه، المخا ية تتم وفق ا صوم عبر المؤسسا ، اي من 
من  من قبل الحكومة، وتحديدا  مؤسسة الى مؤسسة، ويالتالي يجب ان يخا ب المجلك 

ي يجب ان تعتمد، اآللية ذاتاا التي تعتمد في  لب رفع الحصانة أقبل وزير العدم  
 وزير العدم الى المجلك النيابي من ي أعن نا ب معين، 

  ل9دومن النواب من ذهب الى اعتيار كتاب مدعي عام التمييز الى المجلك كأنل لم يكن
ن تتيع في أروا الى غياب النص الذي يحدد اآللية التي يفترض عخرين اشا ن نوايا  أغير 

ولى من نوعاا، التي هي األ درصوميانن حالة السنيور  و أ م ل هذه الحا  ، خصوصا  
   ل2دمام المجلك النيابيأت رو 

 الما قرر  محكمة فكان ياتجاه القوم يأنل النا ب السابق اوغس  ياخوك أما موقف 
والسنيور  فيا  واجيا على النياية  برصوميانن المبحقة في حق التمييز رفع يدها ع

العامة التمييزية احالة الملف الى مجلك النواب الذي يتخذ القرار إما يالمبحقة او 
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وفي ما خصَّ مبحقة الوزير علي عبدهللا أمام القهاا يحفظ الملف في مجلك النواب  
ر وجوب مبحقة الوزير عبد هللا امام يمكن لمجلك النواب ان يقر العدلي، فقام أنل 

الى اصوم محاكما  معينة، وعندها  المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا استنادا  
   ل0دراد  مجلك النوابإمام أعلى المحكمة الجزا ية ان تنحني 

يجب بداية معرفة ما إذا كان الجرم المرتكب  الحسيني أنلحسين الر يك  كان رأيو 
امام  ة الوزير المتاممن الدستور، عندها يمكن مبحق 71الماد  ار يدخل في إ 

ال ريقة القانونية الواجب ان يتيعاا أما المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا  
احالة الملف من القهاا  فالقانون يت لب أك رية معينة، ولكن عند، الوزيرالنواب  تاام 

، في ظل ال غرا  التي يحوياا هذا القانون، الموصوفة ك رية اذه ا  لزوم لالرأي أنل ف
، فكيف يمكن ان هذه القهية القهاا العدلي حقق وظن فياامة هي أن النق ة الألن 

   ل9دي ظن يمتام و  يحاكم
قهية الوزيرين على المجلك لالنياية العامة التمييزية و  يرى أحمد زين في إحالة 

ن النياية العامة قد أحال  الملفين للمجلك لب بع أل، أناا قد ارتكب  خ أ ، األعلى
يعد أن كان القهاا العادي  وأخذ العلم كما جاا في اإحالة  وهي ميادر  مشكور  أصب  

قد أقر عدم صبحيتل في متايعة درساما  وهذا يعني أن النياية العامة لم ت لب من 
ذا كان يعض المجلك إعداد العريهتين و  اتخاذ اإجرااا  لتحريا  المجلك األعلى  واا

سي ي النية يرون ما هو عكك ذلا يعد أن تم تسريب اإحالتين لوسا ل اإعبم ف ن 
  ل2د  يمكن أن يحكم على النيا  في م ل هذه القهايا أحدا  

إخيارا  من شركة فالكون نف ع  في وهع   نختم هذه اآلراا يالتفاتة  صحفية، أشار  إلى أن
ورفاقل إلى السجن، في حين أن  برصوميانف النف ي وأدى إلى إرسام اليد  على المل

حملة واسعة الن اق من الناار معزز  يالو ا ق لم تلق  اهتماما  من أحد  في السل ة، و  
، فلماذا لم يقرأ النواب هذه الحملة ل4دهي حرَّك  النياية العامة و  مجلك النواب
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تكية في ملف النفف، ولم يعمد خمك أعهاا الصحفية المركز  على المخالفا  المر 
 المجلك النيابي لتوجية ا تاام للوزير المتام؟ 

، يجيب على هذا التساؤم عندما اعتبر يأنل يتوجب على النا ب ي رك حربولعل 
يصار الى إ ار  مخالفا  دما عنإعداد العريهة ا تاامية يعمل على أن  مجلك النواب ي

دستور،  71لمخالفا  التي ينص علياا في أحكام الماد  ألحد الوزراا تعتبر من ا
من ال بيعي ان يعمد المجلك النيابي الى وهع يده و جيا  الوظيفة، اكا خبم في و 

على هذه المخالفا  يغية المياشر  بتنفيذ اآللية الدستورية والقانونية التي تسمح للمجلك 
ا تاام في توجب عليل أن يوجل يعد ذلا يو   ا النيابي يالتحقيق في موهوع المخالف

الوزير، وذلا يغية إحالة الملف  حام تبين ان هناا جدية في ا مور المنسوية الى
  يالنتيجة الى المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا 

ي كيفية وهع المجلك النيابي يده على الموهوع ف ةتم لالمقانونية ال غر  تظار الهنا و 
القهاا العدلي باذا ا مر، وتأ ير التحقيقا  التي أجرتاا ا جاز   الم ار، ومدى عبقة

ن أالقها ية على ما يفترض ان يقوم يل المجلك النيابي في هذا المجام  فال غر  هي 
القانون لم يحدد الف ة التي ت رو القهية على مجلك النواب، و  حتى علية  رحل على 

الى فراغ قانوني قد يستفيد منل  ادرا ،المجلك، مما قد يؤدي في حام عدم أخذ مي
وهع عريهة على مكتب المجلك النيابي لذلا ف ن إقدام  المخالفون والمرتكبون 

لتواقيع النواب الراغبين في تحريا التحقيق البرلماني، قد يشكل احدى الوسا ل واآلليا  
علية  نون يهعأنل ينيغي اإسراع في إعداد اقتراو قاالتي تسال عملية المبحقة، إ  

بي يده يفية وهع المجلك النياالحالي ويبين كقانونية تسد ال غر  الموجود  في القانون 
  ل0دعلى هكذا ملفا 

م يتتاقتراو بختتبم عهتتويتل فتتي اللجنتتة  التتتي كلفتاتتا لجنتتة وستتبق لتتت "ادمتتون ردتتاا" أن تقتتدَّ
حاكمتتتا  أمتتتام مشتتتروع قتتتانون أصتتتوم المبدراستتتة  0972اإدار  والعتتدم النيابيتتتة فتتتي العتتتام

إذا صتدر كرامتي  وقتد ورد فتي ا قتتراو أنتل  المجلك األعلى الذي قدمتل حكومتة التر يك
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قتترار اإتاتتام عتتن مجلتتك النتتواب، وكتتان قتتد شتترع يالمبحقتتة أمتتام القهتتاا العتتادي تحتتام 
جميع األوراق من القهاا العادي إلى النياية العامة لدى المجلك األعلى إلحاقاا يقترار 

  ل0د اإتاام
 
 الموقف الرسمي للمجلس النيابي -2
للمر  ا ولى في تاريخ لما كان  قهية محاكمة الوزراا أمام المجلك األعلى تحصل "

الكتاب الذي ارفقل مدعي عام التمييز مع وجرى تحريا هذا الملف يموجب لبنان، 
لا لذ اسيا"فيل: "لب بع واتخاذ ما ترونل منجاا لى المجلك، و إرسلاما أالملفين اللذين 

 ؟ما خ أ يكرك عرفا  وخوفا  من حصوم أي 
عاد  الملفا  الى القهاا وايقااها في إ  وقرر  اجتمع  هي ة مكتب المجلك النيابي،

 ن ت لباا  أذا ما اراد  لجنة التحقيق البرلمانية ا ستفاد  مناا يمكناا إوديعتل حتى 
الوزير فؤاد  ام في حق تحريا عريهتي اتاكما قرر  هي ة مكتب المجلك النيابي 

السنيور  والوزير السابق شاهي برصوميان والتوجل الى الساد  اعهاا مجلك النواب 
   هتين يعد اعدادهمالتوقيع العري

كان  المبررا  التي حد  يمكتب المجلك النيابي إلى اإقدام على هذه الخ و  هي أن 
تنص  ما  امام المجلك ا علىالمتعلق ياصوم المحاك 02من القانون الرقم  09الماد  
مجلك النواب على :"يقدم  لب ا تاام يموجب عريهة يوقعاا خمك اعهاا على أن

يتهح من هذا النص ان تحريا عريهة ا تاام   يتم يأي  لب ع  و   ا قل د   ل
من النياية العامة التمييزية او من غيرها، و  من ادعاا مياشر او غير مياشر، بل 

ن الملفا  التي  ، فشرا توافر نصاب معين من مجلك النواب  وتاليا  يقتصر على 
ارسل  الى مجلك النواب، سواا من النياية العامة او من المحاكم المختصة او من 

، ل9دة لبتاام، و  تلزم المجلك شي اي قيمة تحريكيأوزير العدم او الحكومة، ليس  لاا 
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من الجاة  ا ستفاد  مناا، يمكناا ان ت لبااذا ما اراد  لجنة التحقيق البرلمانية واا 
  ل0دالقها ية المختصة

الملفا  المتعلقة م سلَّ ذ المجلك النيابي قرار هي ة مكتيل، نفَّ  00/00/9112بتاريخ
الى  "دفتر الذمة"يموجب  برصوميانيقهيتي الوزير فؤاد السنيور  والوزير ا سبق شاهي 

  ل9دالنياية العامة التمييزية
تحريا  فيالنا ب السابق اوغس  ياخوك موقف ر يك مجلك النواب نبيل بري  أيَّد

بل يعيد الملفين الى القها ية لديل، ن مجلك النواب   يحفظ الملفا  العريهتين، أل
عهاا المجلك أ النياية العامة التمييزية ويقدم على خ و  ا ستحصام على توقيع خمك 

لى ان إ ا  فت عاد يعد يومين وأدلى يموقف  مغاير    مَّ   ل2دالنيابي الذين يشكلون ا دعاا
عاد ر يك أ تساام لماذا من القانون وهع علية واهحة للمحاكمة "الى درجة ان هناا 

لى يفترض أن يوجل إ عاد  الملفين كانف المجلك الملف الى النياية العامة التمييزية  
مك مجلك النواب ان يتحرا وعلى خ،  على لمحاكمة الرؤساا والوزرااقلم المجلك ا

عمب يمبدأ عدم احقاق واا  لبدعاا  اما اذا لم يتحرا هذا الخمك، فالعملية تتجمد، 
   ل4دحتى توجل تامة جديد  تتحرا مجددا  لالحق، ستعود النياية العامة 

 
 االتهام األولى في تاريخ المجلس النيابيجلسة التحضير ل -3

علتتتى دعتتتو  ر تتتيك  بنتتتاا  ، تتتتب المجلتتتك النيتتتابيهي تتتة مكاجتمعتتت   9/09/9112بتتتتاريخ
متتن التتوزير فتتؤاد الستتنيور   كتتل   ىالمجلتتك نبيتتل بتتري، وتتتم اليحتتث فتتي مستتألة ا دعتتاا علتت

اليحتتث فتتي ا صتتوم ا جرا يتتة التتتي يجتتب ان  جتترى ، و برصتتوميانوالتوزير الستتابق شتتاهي 
 تتيع تنفيذا  للقانون المعني يأصوم المحاكما "  

 99و 09، 00/ دستور، و01ستستال بتبو  المواد  ذه الجلسةتمَّ ا تفاق على أن ه
المتعلق يأصوم محاكما  الرؤساا والوزراا   م تبو  كل من  02من القانون الرقم 
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العريهتين وأسماا النواب الموقعين  ويلي تبو  كل عريهة، مرافعة الوزير المعني 
الوزير ان يتولى المجلك ر يك  حيث رفضعبر محاميل الذي سيحهر الجلسة  د

للقهية  نيابيةالمناقشة ويعد ذلا تبدأ ال ،لبدون حهور محاميلالدفاع عن نفسل المتام 
، يصار يعدها الى التصوي  على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية من  ب ة الم روحة

نواب: ر يك وعهوين  ويت لب ذلا اصوا  ا ك رية الم لقة من عدد ا عهاا الذين 
   ل0د نا يا 02مجلك النواب، اي  يتألف منام

 
 ثانيًا: إعداد عريضة اإلتهام

يقدم  لب ا تاام يموجب عريهة يوقع  على أن  02/91من القانون  09الماد تنص 
 ل اعهاا المجلك النيابي على ا قل  2/0علياا خ ْمك د

 ويتهمن:  ومعلب   ن يكون ال لب مفصب  أيجب 
 اتاامام   شخاص الم لوبسماا األأو أاسم  -أ

 العلة او الجرم المنسوب اليام   -ب
 دلة او القرا ن المؤيد   سرد الوقا ع واأل -ج

 
تسنى لنا، أن ن لع على علية إعداد أوم عريهتين نيابيتين ودخبم هذه القهية، 

 تتعلقان ياتاام وزراا، وما رافق إعدادها من إشكاليا  وتساؤ  :
اريخ البرلمان اللبناني، قرر  هي ة مكتب المجلك في خ و  هي ا ولى من نوعاا في تف

النيابي تحريا عريهتين اتااميتين في حق الوزير فؤاد السنيور  على خلفية هدر المام 
في قهية هدر المام  برصوميانالعام في محرقة برج حمود، والوزير ا سبق شاهي 
امام المجلك ا على لمحاكمتاما  العام من خبم بيع الرواسب النف ية، وذلا تمايدا  

يغياب صيغة معينة لعريهة ا تاام أو لمهموناا، و   ل9دلمحاكمة الرؤساا والوزراا
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 لب ر يك المجلك النيابي من نواب قانونيين إعداد عريهتين اتااميتين يحق كل  من 
  ل0ددرصوميانالسنيور  و 
ب الذين تنظيم عريهة ا تاام توافر يعض الشروا التي تتعدى عدد النوايت لب 

ل ومن هذه نا يا  090، على اعتيار أن عدد النواب هونا يا وأك ر 90يوقعون علياا د
صوم أمن قانون  09كما جاا في الماد   "سرد الوقا ع وا دلة والقرا ن المؤيد "الشروا 

 ام المجلك األعلى أم المحاكما 
ام النا ب ي رك تسا، درصوميانعريهتي اتاام الوزيرين السنيور  و  مناقشةأ ناا في 

هو يحسب النص،  لب اتاام  المذكور ،  09في الماد ال لب الوارد  عما إذا كانحرب 
ساك وقع النواب العريهتين النيابيتين من دون ان أال لب لبتاام، فعلى اي  ف ذا كان

 ي قرينة ت ب  ا دانة؟أتكونا مقرونتين ي
ويتهمن د   ل  ومعلب   صب  في القانون نص  على ان يكون ال لب "مف 09فالماد  

   ل9د؟سرد الوقا ع وا دلة والقرا ن المؤيد 
 

ذا ما اجتاز أي من العريهتين م ل هذا الشرا ف ن قرار مجلك النواب يأخذ وقا ع  واا
العريهة يعين ا عتيار وتحويلاا الى لجنة تحقيق يعمد الى تشكيلاا يت لب توافر 

او غير صعب  توافر م ل هذه األك رية ساب  األك رية الم لقة على ذلا  وقد يكون 
ن تتوصل اليل لجنة أمصادقة المجلك على ما يمكن الصعوية تكمن في ولكن  ،المنام

نا يا وما  00أك رية  ل ي مجموع أعهاا المجلك دأي وهو ما يت لَّب ” التحقيق
   ل2دفوقل
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م لوب على عريهة عدد النواب التوقيع ذا لم يكتمل إما العمل أيها  و مة من يسأم 
أ ير  أيها  مسألة قانونية العريهتين من  كما  ل0دا تاام؟ هل ييقى الملف في ا دراج؟

مخالفة  يشكل لفال هذا ، أعد  كل واحد  مناما من صفحة واحد حيث الشكل، فقد 
للماد  التاسعة عشر  من قانون اصوم المحاكما  امام المجلك ا على، التي اشتر   

ن يكون  لب ا تاام مفصب  ومعلب     أ ،هة ا تاام فيما اشتر تلإعداد عري
   ل9د؟ويتهمن سرد الوقا ع وا دلة والقرا ن المؤيد 

لكل هذه األس لة، ويانتظار الحلوم ا جتاادية لاا، ظار القصور والنقص في نصوص 
كليا  قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك، الذي يفترض فيل أن يت رق إلى كل الش

هذا  إعاد  النظر يأحكامالتي تتعلق يآلية سير المحاكمة، إن هذا النقص يجعل من 
 ردف ت بيقل يعمل  يعند العمل يل يأحكام دستورية او كي   يص دم  ،ا  واجيمرا  القانون أ
وهع القواعد المبينة لشكل العرا ض ا تاامية، والجزاا المترتب ينيغي وكذلا   مستحيل

ن كنَّا نظن  يأن المجلك النيابي  على إغفالاا، ومن لل حق اإعتراض على ذلا  واا
على عند إصدار الحكم، سيكونان عندما يجتمع لتقرير ا تاام وكذلا المجلك األ

ملزمان برد الدعوى لعلة مخالفة األصوم الشكلية المفروهة قانونا  في إعداد عريهة 
 اإتاام 

هة ا تاامية المقدمة إليل لعدم اختصاص العريردَّ النواب وفي حام قرر مجلك 
على مجلك  ف نالمجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا في النظر يالقهية، 

النواب في حام اتخذ هذا الخيار أن يرفق قراره يالتأكيد على نفاذ كلمتل، أي إعاد  
قرار ، على أن يعمد مجلك النواب على إرفاق القهاا العدليلى إ ملف القهية حكما  

رد العريهة ياقتراو قانون يشرو فيل أن إقرار مجلك النواب يعدم صبحية المجلك 
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األعلى لمحاكمة الرؤساا في النظر في قهية متعلقة ياتاام ر يك أو وزير يعني 
  (1)حكما  اختصاص القهاا العدلي يالنظر فياا

 
 برصوميانيورة و اإلشكالية التي رافقت التوقيع على عريضتي اتهام الوزيرين السن-1

كان فاو  ،ليك جديدا   درصوميانالوزيرين السنيور  و تناوم قهية اتاام يالملف الذي إن 
قد حفظ منذ سنوا  في القهاا لعدم الصبحية وهذا يعني أمرين   يمكن تجاهلاما 
هما: أن المدل  الفاصلة بين تاريخ تنازم القهاا العادي عن متايعة القهية يعد 

يخ إحالة الملف الى المجلك النيابي ومن  م تسريب ا حالة كان  كافية الصبحية وتار 
   ل9دلتحريا المجلك إعداد عريهة ا تاام

من النواب لم ي لعوا على العريهتين قبل ان  ن ك يرا  أكان  فتا، في حركة التواقيع 
اسم يوقعوا، وتاليا لم يكونوا على بينة من "ال لب المفصل والمعلل المتهمن الى 

الشخص او ا شخاص الم لوب اتاامام، والعلة او الجرم المنسوب اليام، سرد الوقا ع 
المام  وكان  02/91من القانون الرقم  09 وا دلة والقرا ن المؤيد " كما ورد في الماد  

والدليل هو م، موا القرارا  التي اتخذ  في كتلان يلتز هو أ، للنواب الموقعينيالنسية 
الفاكك للنا ب فريد مكاري الموجود خارج لبنان والذي ابلغ الى ا مانة التوقيع عبر 

   ل2دالسنيور  فور عودتلفؤاد العامة لمجلك النواب قراره توقيع عريهة اتاام 
نا ب ر يك المجلك على العريهتين: "كيف يمكن ودرز التساؤم أيها  حوم توقيع 

ه  غر  لم يعالجاا النظام الداخلي الجمع بين نياية ر اسة المجلك وهي ة المكتب؟ هذ
لمجلك النواب  اكتشف  في تصريحا  لنا ب الر يك انل عهو في هي ة مكتب مجلك 

ن ؟ ألمكتب المجلك هي ةعهوا  في ن يكون في أال يحق لر يك المجلك فالنواب  
 نا ب الر يك، عندما يغيب ر يك المجلك، يحل محلل  واذا كان نا ب الر يك عهوا  

ن تكون لل عراا مسيقة من القهايا الوارد  في أالمكتب، كيف يمكن  في هي ة
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يام، تنعقد الاي ة العامة للمجلك لب بع أيعد اكتمام التواقيع يعشر  و  " ل0دالعريهتين
علياا، وتشكل لجنة من  ب ة نواب لمتايعة الموهوع  واذا لم تصل ا مور الى 

انما المجلك كلل يتحمل المسؤولية، اي ان  خواتيماا، فب يعود ر يك المجلك مسؤو  ،
   ل9دالنواب كلام يكونون مسؤولين عن قرارهم وعن نتيجتل

 
 ثالثًا: جواب المتهم على عريضة االتهام

 ورود فتتتورمتتتن قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتا  أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى، يأنتتتل  91تتتنص المتتتاد 
  النتتواب جميتتع عنتتل نستتخة بيالنيتتا المجلتتك ر تتيك غيبلل تت الشتتروا، مستتتوفيا   ا تاتتام  لتتب

متتتن أجتتتل  ايتتتام عشتتتر  ون ويمالتتت اتاتتتامام، الم لتتتوب ا شتتتخاص او الشتتتخصكمتتتا ي بلَّتتتغ 
م المتتتام   خ يتتا  اإجايتتة  ذا قتتدَّ النيتتابي  المجلتتك ر تتيكوايتتا  خ يتتا  علتتى ا تاتتام، يعمتتد جواا

 جميتتتع لتتتىإ اتاتتتامام، الم لتتتوب ا شتتتخاص وأ الشتتتخص جتتتواب عتتتن نستتتخةإلتتتى تبليتتتغ 
  لتتب فتتي للنظتتر المخصصتتة الجلستتة موعتتد قبتتل قتتل،األ علتتى يتتامأ عشتتر  لتتاوذ النتتواب،
  ا تاام

ذا لتتم يعتتين محاميتتا   عنتتل، لتتدفاعل اك تتر ويحتتق للمتتتام أن يكلل تتف محتتام  أ جتتاز لتتر يك  ،واا
 المقيتدين المحتامين متن المتام عن للدفاع محاميا  أن يعيل ن  نفسل تلقاا منمجلك النواب 

  ل02/91من القانون  91الماد د العام الجدوم على
 

تبلَّغ الوزيران  91/00/9112، نجد أنل بتاريخ درصوميانفي قهيتي الوزيرين السنيور  و 
وكل وزير المام فؤاد السنيور  المحاميين أ 00/9112/ 90دتاريخ عريهتي ا تاام،  و 

سليم ع مان وصبو الدين الدياغ، متحدين ومنفردين، المرافعة عنل امام مجلك النواب 
مام المجلك ا على المنصوص عليل في الماد  أولجنة التحقيق النيابية المنب قة منل، و 

و عريهة وفي اليوم التالي، أو قهية أمن الدستور "في كل دعوى و/ 01
"والمتهمنة  لب اتخاذ العريهة ا تاامية  لىوهع جوايل ع 99/00/9112
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سنيور  يسبب تصرفاتل ومواقفل في مر اتاام الأا جرااا  القانونية البزمة للنظر في 
معرض معالجتل النزاع الذي كان نشأ مع الحكومة ا ي الية حوم تصفية ذيوم التزام 

 انشاا معامل لمعالجة النفايا  في من قة المتن الشمالي"  
العريهة النيابية    حة جوابية ردا  على برصوميانأرسل الوزير  0/09/9112بتاريخ

وفند رده   فعام المنسوية اليل لدى توليل وزار  النففساك األألى التي  لب  اتاامل ع
ي أو أي مستند أنل "من دون صفحة بدأها يمقدمة هي يم اية رد على قرار سج 02في 
وقام:"ان الاي ة العامة لمجلك النواب تلت م للمر  ا ولى في تاريخ لبنان كسل ة  ،دليل"

ما بتحريا الدعوى العامة إل اتخاذ القرار جأ مبحقة للتدقيق في ما نسب من تام من
 نااا هذه القهية يعدم  ساك، وتاليا  أي أما ياعتيار ان التام غير مرتكز  على اا و 
   ل0ددعاااإ
 

 
 الفقرة الثانية:

 الجلسة النيابية المخصصة للنظر في عريضة االدعاء
 

 المجلتتكعلتتى متتن قتانون أصتتوم المحاكمتتا  أمتام المجلتتك األعلتتى يتأن  99تتنص المتتاد 
 شتخاصاأل وأ الشتخص تبليتغ تلتي يتامأ عشر  يعد تنعقد خاصة لجلسة أن يدعو  النيابي

وفتتي هتتذه الجلستتة التتتي يفتتترض أن تكتتون  تاتتام،اإ  لتتب عتتن نستتخة اتاتتامام الم لتتوب
 ا تاتام  لتب متوقعي يأحتد المم تلجلسة سرية، يستمع المجلك النيابي لمرافعتة اإدعتاا 

 متتن الم لقتتة ك ريتتةياأل النيتتابي المجلتتك يقتتررويعتتد ذلتتا  ،تام  تتم يستتتمع إلتتى دفتتاع المتت
 قبتتتل" التحقيتتتق لجنتتتة" تتتتدعى خاصتتتة نيابيتتتة لجنتتتة لتتتىإ فتتتورا   ة المتتتتامحالتتتإ متتتاإ عهتتتا لأ 

تتترد اإدعتتاا لعتتدم تتتوافر شتترو ل، وستتنتعرل فتتي هتتذه  وأ ا تاتتام،  لتتب علتتى التصتتوي 
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اام د انيا ل،  م دفتاع المتتام د ال تا ل، الفقر  على سرية ا تاام دأو  ل،  م تبو  عريهة ا ت
  وأخيرا  التصوي  على ا تاام 

 
 

 سرية االتهام أواًل: 
، على أن كل ما ل من قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى90الماد د تنص

يتعلق ي لب ا تاام سريا    ويحظر نشره تح   ا لة األحكام المنصوص عناا في 
جراا   ترفع السرية  إذا  أقر المجلك النيابي ا قتراو و أصدر قرارا  القوانين المرعية األ

  ل02/91من القانون  90الماد د يا تاام"
تحويل ، أصدر ر يك مجلك النواب قرارا  بدرصوميانفي قهيتي الوزيرين السنيور  و 

و أ أ ار جد   حوم هرورتل  وهذا ما 90ت بيقا  ألحكام الماد مغلقة وسرية إلى الجلسة 
صوم المعتمد  في وقانون انشاا المجلك ا على واأل عدم هرورتل ومدى مبامتل 

للتصوي  على تشكيل لجنة تحقيق نيابية لمتايعة مراحل ا حالة  جلسة مجلك النواب 
 او عدم متايعتاا  

عن الصحافيين  نل منع حتى على موظفي المجلك، فهب  أ ار هذا الجدم أما  لعلَّ 
مينا سر هي ة أزيون وكاميراتام حهور الجلسة يحيث سيهيف محهرها ومندودي التلف

 المكتب النا يان فريد الخازن وايمن شقير  
تناوم قهية الوزير فؤاد السنيور ، عندها  لب الر يك بري الى بالاي ة العامة بدأ  

ووكيل الدفاع عنل المحامي اكرم عازوري مغادر   برصوميانالوزير ا سبق شاهي 
ة الى حين الوصوم الى قهيتل  كما  لب الى النا ب علي بزي ادار  التسجيل القاع

، ولم يبق الصوتي لوقا ع الجلسة، يعدما اشار الى الموظف المختص يالمغادر  ايها  
من موظفي المجلك سوى مدير الجلسا  واللجان رياض غنام الذي تب العريهة 

 النيابية يحق السنيور ، وغادر القاعة  
م أذا كان هناا محهر للجلسة إلى ان السرية   تتعلق يما إي رك حرب النا ب أشار 

فتدخل النا ب من القانون تنص على السرية   90الماد  ، فردَّ ر يك المجلك يأن  
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لر اسة ف نل يجوز لاصوم المحاكما  الجزا ية،  نقو  فتوش وقام يأنل استنادا  لقانون 
 ية  و العلنأن تقرر السرية أالحق ي

غسان مخيبر أن سرية  لب ا دعاا هي أشمل من سرية الجلسة وان رأى النا ب 
نبيل فردَّ الر يك مداو   المجلك في ما يتعلق باذه المناقشا  يجب أ  تكون سرية  

قد يكون هناا أخ اا حتى في الصياغة، وواجبي  ،02اآلن القانون رقم  لأمامبري يأن 
نا لمحاهر إعداد هذا القانون لبستفاد  مناا في ت بيقل أن أ بق هذا القانون وقد عد

أما السرية فاناا نص قانوني علياا والعريهتان اللتان وقعاما الزمبا وهعتا عندي 
السرية  رفع  مخيبرب  فاقترو النافي المكتب وخروجاما لإلعبم   عبقة للمجلك يل  

 يمنع ذلا القانون فردَّ الر يك بري يأن عن هذه المناقشا   
ذا أقرَّ المجلك سرية الجلسة، ف حد حتى من موظفي المجلك جلساتل أب يحهر واا

 ذا قرر المجلك وهع محهر للجلسةإالسرية، ويقوم امينا السر بتنظيم المحهر 
ف ناا تيقى جلسة رسمية، وقد درج العرل في المجلك على  وسرية الجلسة،  ل22دالماد 

     ل0دتااوهع محهر باذه الجلسة رغم سري
 

  تالوة عريضة االتهامثانيًا: 
ن حمل  تسمية اتاام، ف ناا وفقا  لما قالل نشير بداية   ر يك ، يأن عريهة ا تاام، واا
  تتام، وحتى في حام تحويل القهية الى لجنة النيابية العريهة يأن النيابي، المجلك 

المجلك يأك رية ال ل ين  ا تاام يأتي من ألن ، تحقيق ف ن ا حالة   تشكل اتااما  
صوم أاناا ف   اتااما    ادعاا، وليس ي يم ايةهوعريهة ا تاام تيعا  لاذا المفاوم 

رحلة التحقق، وليك مرحلة عريهة ا تاام هي مو للقانون،  خاصة لتوجيل ا تاام وفقا  
   ل9در ور تقديم إخياهي بل مرحلة ا تاام  
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ن نيابيتين متعلقتين ي لب احالة قهيتي كل مخصصة للنظر في عريهتيوفي الجلسة ال
من وزير المام فؤاد السنيور  في موهوع محرقة برج حمود، ووزير النفف السابق شاهي 
برصوميان في موهوع الرواسب النف ية، على المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا 

و  تولى النا ب ناصر قنديل تب 00/09/9112يوم ال ب اا   عقدوالتي والوزراا  
في  الوزير السنيور ، والنا ب سليم سعاد  تبو  العريهة في قهيةالعريهة ا تاامية 

  ل0دبرصوميانقهية الوزير 

 فؤاد  السنيورة كلمة ممثل اإلدعاء في قضية الوزير -1
لنا ب ناصر قنديل صفة ا دعاا، واعتبر أن الجلسة تاريخية ألنل ألوم مر  تكتمل م َّل ا

، ف ذا ممكنا   قود  في نظامنا الديموقرا ي التي تجعل مساالة الحاكم أمرا  هذه الحلقة المف
من عريهتنا النيابية أن تكون مهي ة اتاام للوزير السنيور  ذلا ألن  كان متوقعا  

يعني ان فاذا ، ا لتوقيع العريهةا عتقاد السا د هو أن اكتمام القناعة ياإدانة شر 
وهذا مستحيل، لذلا تع ل المجلك عن المساالة استياق العدالة هو شرا لتحريكاا 

وترا الساحة فارغة أمام سواه، ما يعني أنني وزمب ي الموقعين قد نتجاوز القهية 
لميل الى البراا  أن يشكل حافزا لمن سايقة حيث يمكن  الم روحة بذاتاا لما تم لل

حل تحرا العدالة لتوقيع العريهة  نن لق في عريهتنا هذه من القناعة يالفصل بين مرا
التي حددها قانون محاكمة الرؤساا، المرحلة التي تستوجب توقيع العريهة بنظرنا هي 

وهذا هو الحاصل في قهية الوزير السنيور ، وهي  ،مرحلة ا قتناع بوجود قهية م ار 
قهية أ ير  في الرأي العام و رح  أمام القهاا الى أن قرر عدم ا ختصاص في 

 اليحث فياا  
  أو اتااما   ادعاا  د انتااا مرافعتل تساام النا ب ي رك حرب عن عدم سماعل يع

زميب الذين وقعوا  90تاليأن مم ل صفة اإدعاا يتحدث ياسم  بري فأجاب الر يك 
  ل9دالعريهة
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 برصوميانكلمة ممثل اإلدعاء في قضية الوزير شاهي  -2

جاا ا يسمَّى في لغة القانون إدعاا ، و لم تتهمَّن م ا دعاا،كلمة لنا ب سليم سعاد  تب ا
ليك من دواعي سروري ان أليك لياك ا دعاا فالوزير شاهي زميل سابق في كلمتل :" 

في حياتي، ولم  نسان  إعلى  ع  دَّ ألم  ني شخصيا  إنوهو معرول بل فل وانفتاحل، كما 
تاريخية دخل محكمة حتى هذا التاريخ لكني   أجد نفسي محرجا  في هذه الجلسة الأ

على امل ان ايقى متحصنا  يالحقيقة  يعد ذلا تناوم الصفحة التاسعة من دفاع 
إن الكنيسة الكا وليكية يقي  م ة  "ناسبميالسعر ال" دالتي يقوم فياا إنل تعاق برصوميان

ال هناا ما يسمى يالسعر المناسب في اقتصاد فعام لتفسير كلمة السعر المناسب  
   ل0د  السوق 

 
 ممارسة حق الدفاع ثالثًا:

من قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى، أناا كفل   99يتبين من قراا  الماد 
للمتام حق الدفاع  منذ اللحظة األولى لتحريا اإدعاا عبر العريهة النيابية، وذلا من 
ختتبم منحتتل حتتق التترد الخ تتي علتتى عريهتتة ا تاتتام،  تتمَّ متتن ختتبم إع ا تتل حتتق توكيتتل 

 يعدها اإد ا بدفاعل أمام المجلك النيابي قبل التصوي  على  لب ا تاام محام  و 
وفتتي القهتتيتين الوحيتتدتين اللتتتين عرهتتتا علتتى مجلتتك النتتواب، وتتعلقتتان بت بيتتق نظتتام 

لتتوزيرين المتامتتين فرصتتة امحاكمتتة التتوزراا أمتتام المجلتتك األعلتتى، متتنح مجلتتك النتتواب 
:  اإد ا بدفاعاما، ونورده تفصيب   
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السنيور  في القهية الم ار  فؤاد عن الوزير  وكيب  تولَّى المحامي سليم ع مان المرافعة 
 :ل0دوأ ار في مرافعتل عد  إشكاليا  قانونية هده،

فيل الك ير من اإباام وأحيانا ك األعلى إن قانون أصوم المحاكما  أمام المجل -0
، وما استمع  إليل فام  منل أنل يمكننا وقف السير أو يعض األخ اا، ولكنل قانون 

 العمل باذا القانون يانتظار تعديلل أو صدور قانون جديد  
الصبحية القها ية يا تاام لمجلك النواب أقر  في الصيغة األولى للدستور  -9

عاما حتى ج نا اآلن للمر  األولى نخ و الخ و  األولى  77وانقهى علياا  0990منذ 
/ يجب 02مارسة هذه الصبحية  إذا كنا سننصرل اآلن الى تعديل القانون رقم في م

الكبم الفصل و أن نسأم أنفسنا الى متى سيستمر انتظارنا حتى نعود الى جلسة  انية  
الذي استمع  إليل هو من دولة الر يك يأننا ن بق قانون ساري المفعوم وهذا أمر 

 يتعلق يالقهية الحاهر  بين أيدينا  

لمحاكمة لدى المجلك الواجب اعتمادها لاألصوم  02القانون رقم يحدد  -2
كل محكمة جزا ية يكون    وهو كلك هو محكمة لل الصفة القها ية، األعلى، والمج

تايعا لاا نياية عامة، وتكون لاا دوا ر تحقيق، التحقيق الذي ينتاي يا تاام لل قها  
يجب أن نفسر   و هم قها  الحكم  ة الحكم والقها  تحقيق والمحكمة هي محكم

جلسة ا تاام األساسية هي فالى مجمل نصوصل   ن يقل يالنسيةو  ،02القانون رقم 
 حالة باليحث فياا  يتم  ك رية ال ل ين، وتسيقاا جلسة الجلسة التي يتم فياا ا تاام يأ

 ذي يرت يل  الدعوى الى لجنة تحقيق، وللمجلك أن يتايع هذه الجلسة وان يتخذ القرار ال

ما نسب للوزير السنيور  ليك جديدا، وورد في العريهة النيابية  أختصر فأقوم  -4
في قهية الوزير السنيور    يوجد أي سبب إحالتاا الى لجنة تحقيق  الموهوع يكاملل 
  يتوقف على شااداتكم وتقارير الخبراا، كل ما يتعلق باذا الموهوع  اب  يمستندا  

وفي مقررا  رسمية وقرارا  وزارية وقانون أعد في المجلك النيابي،  قا عة في مراسيم
 وجود م ل هذه الو ا ق،   حاجة ألي تحقيق  ظلل  في و 
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ت ب  أن قهية معمل برج حمود بدأ  سنة نبحظ أناا ، لشاادا إذا عدنا ل -2
سنوا   2في حينل  كل شيا حصل خبم  ، ولم يكن الوزير السنيور  وزيرا  0907
، وانتا  األعمام في هذا المعمل 0999أي سنة  ور  لم يعلم يالمعمل إ   حقا  والسني

وأع ى اتحاد بلديا  المتن الشمالي شااد  للشركة يأناا أنجز  كل أعمالاا، وانتاى 
الوزير   ل ب من األمر، وحدد المبلغ المتوجب للشركة اإي الية التي قيه  المبلغ  

أمهى و لم يوافق، بداية ة، أن يقوم بتصفية هذا الدين  السنيور  يعد سنوا  على القهي
سنوا  ونصف يرفض الموافقة، ولم يفاوض الجاة اإي الية إ  يعد صدور قرار  2

عن مجلك الوزراا وفي المفاوها  كان شديد الصبية بل هو حصل على منافع 
قر  هذا األمر مجلسكم المو  منلمصلحة الدولة، ولم يوقع اتفاقية، إ  يعد صدور قانون 

على السنيور     الذي حصل على هذه الصور  ليك فيل ما يمكن أن يكون مأخذا  
كان حريصا على المام العام   ا  يو  استنساب و  شخصيا   و  وظيفيا   و  إداريا   قانونيا  

 وقام يكل واجياتل، لذلا أ لب من مجلسكم الكريم عدم السير ي لب ا تاام  

 
 برصوميانشاهي دفاع الوزير -2

قدم حيث  ،لمحامي أكرم عازوري ألقاها ا، برصوميانعن الوزير شاهي كلمة الدفاع 
 مرافعة فند فياا ما وصفاا التزويرا  األردعة: 

أو : التزوير القانوني حيث اتاو قانون إنشاا الوزار  للوزير أن يتصرل دون رقاية 
 مسيقة  

 
ماامل الوزارية، فقد  برصوميانتولي م  أ ناا  انيا: في ما يتعلق يالخسا ر التي تراك

 مليون دو ر   21يعادم  حقق  الوزار  ردحا  
كان الوزراا  ،التزوير ال الث في ما يتعلق يموهوع األسعار غير ال ابتة والمتقلية

السايقون يتعاقدون يأسعار أعلى وكذلا البحقون كون أسعار النفف متقلية يشكل 
 يومي  
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حوم الرواسب النف ية يقوم إن مصفا  الزهراني لم تخزن النفف منذ العام  التزوير الرايع
فكيف يكون هناا نفف في الوق  الذي   يكون هناا استيراد و  تخزين في  0907

هذه المصفا ، علما أن ال رل اآلخر في القهية ذاتاا كان من عم خبا وكان 
عنل فكيف يمكن أن يقاهى اليا ع  الشاري لاذه الرواسب النف ية برلئ ومنع  المحاكمة

 و  يقاهى الشاري  
، فشكر ر يك برصوميانبري الكبم للوزير السابق ر يك المجك نبيل يعدها أع ى و 

المجلك و لب من النواب تحكيم الهمير معلنا أن هميره مرتاو وهو مقتنع ببرااتل 
لنيابي إن ب عبن برااتل أنل يرهخ لقرار المجلك ا ألنل قام بواجيل على أتم وجل، معلنا  

 أو بتشكيل لجنة تحقيق للتوسع في تبيان كل مندرجا  هذه القهية  
 

 ل0درابعًا: التصويت على طلب االتهام
 يقررفي جلسة مناقشة العريهة ا تاامية، ويعد تبو  ا تاام وا ستماع إلى الدفاع، 

 نيابية لجنة لىإ فورا   متامة الحالإ ماإ عها لأ  من الم لقة ك ريةياأل النيابي المجلك
ترد اإدعاا لعدم  او ا تاام،  لب على التصوي  قبل" التحقيق لجنة" تدعى خاصة

 ل 02/91من القانون  99دالماد  توافر شرو ل
لم تكن مرحلة التصوي  أقل إ ار   لإلشكاليا  عن غيرها من مراحل سير الدعوى أمام 

جلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا، مجلك النواب تمايدا  إحالتاا أمام الم
وتتمحور هذه اإشكاليا  حوم سرية التصوي  على ا تاام، وكيفية احتساب األك رية 

 الم لقة 
 
 سرية التصويت-ا

رية سوفؤاد السنيور ، أيَّد المجلك النيابي  برصوميانفي قهية الوزيرين شاهي 
/ التي تقوم: يعتبر 90نص الماد   إلى رأيام، واسند المنادون على ا تاام التصوي 
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ندرج على التصوي  في السرية ت ههذلذلا ف ن   كل ما يتعلق ي لب ا تاام سريا  
 الجلسة  
ر اسة المجلك النيابي مسيقا  وقبل انعقاد الجلسة، مسألة سريتاا، وهناا من قام  حسم 
من قانون  90فالماد   ،مخالفة صريحة للدستور كان يجب تداركااهذه السرية يأن 

أصوم المحاكمة أمام المجلك األعلى التي، ردما، استند  الياا السرية نص  على 
اعتيار كل ما يتعلق ي لب ا تاام سريا  ويحظر نشره تح   ا لة ا حكام المنصوص "

اذا أقر "ا  ان السرية ترفع في م ل هذه الحالة  "عناا في القوانين المرعية ا جراا
  ويصرل النظر عما تعنيل هذه الماد  " قتراو وأصدر قرار ا تاامالمجلك النيابي ا

لجاة ارتياا السرية بنشر قرار ا تاام دون غيره ف ن الماد  الحادية والخمسين من 
من الدستور والتي يقوم نصاا  22النظام الداخلي لمجلك النواب المأخوذ  من الماد  

ي جلسة سرية بناا على  لب الحكومة جلسا  المجلك علنية على ان لل ان يجتمع ف"
  "او خمسة من اعها ل ولل ان يقرر اعاد  المناقشة في جلسة علنية في الميحث نفسل

فا ساك يموجب النص الدستوري ان تكون الجلسا  علنية  و  يمكن القوم هنا ان 
مجرد ان يكون هناا  لب من الحكومة او من خمسة نواب يمكن الدعو  لجلسة سرية 

د  من الدستور بنصل في الما 22ن النظام الداخلي حسم ذلا بتفسيره او إكمالل الماد  أل
جلسا  المجلك علنية ا  اذا قرر  ا ك رية عقدها سرية أن الحادية والخمسين على 

  فشرا األخذ ي لب "مة او من خمسة نواب على األقلو بناا على  لب من الحك
تقرر األك رية النيابية سريتاا بناا لواحد من الحكومة أو ي لب النواب الخمسة ان 

ال لبين  ويالتالي فب يمكن ان تكون الدعو  لعقد الجلسة سرية انما لجلسة عادية علنية 
يصار خبلاا الى  رو ال لب على التصوي  ف ذا ما وافق  عليل ا ك رية تتحوم إلى 

 سرية واا  تستأنف علنية  
من قانون اصوم المحاكما   90كان نص الماد  و  بد هنا من القوم انل ماما 

الذي والتفسير في شأنل فب يمكن األخذ يل في ظل وجود النص الدستوري الصريح 
يتعارض معل، وهذا ما درج عليل المجلك  فآخر جلسة سرية عقدها المجلك في 
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انعقد  علنية ا  أناا قد تحول  الى سرية يعد  0902السادك من تشرين األوم سنة 
انعقادها بناا ل لب الحكومة وموافقة األك رية النيابية على ال لب  كما ان الجلسة 
السرية األخرى التي سيق  الجلسة األخير  والتي انعقد  في السادك عشر من أيار 

افق  بدأ  علنية وتحول  الى سرية يعد دقا ق من انعقادها يعد ان و  0902سنة 
  ل0داألك رية النيابية على ذلا

 
 كيفية احتساب األكثرية المطلقة -2

تتعلق يكيفية احتساب األك رية الم لقة ت بيتا  لبتاام وتشكيل لجنة إشكالية   رح 
تحقيق  ف ذا كان المتعارل عليل ان األك رية الم لقة تحتسب على أساك النصف زا د 

 ، ف ن "ا شكالية" الم روحة تن لق من ان عشر 090نا يا  من أصل  02واحد أي 
نواب من الاي ة العامة   يحق لام النقاش والتصوي  لكونام أعهاا في المجلك 
األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا، إذ   يجوز لام ان يكونوا في موقعين متناقهين: 

 موقع القاهي من جاة وموقع من يوجل ا تاام من جاة  انية  
ذه نا يا  يما يجعل ه 000ساك تساام نواب: هل يكون احتساب األك رية الم لقة على أ

  ل9د 090أم على أساك  01األك رية 
   يحق ألعهاا المجلك األعلى األصيلين والرديفينر يك لجنة اإدار  والعدم أنل قام 

 التصوي   حهور الجلسة و 
 أشار في أك ر 02/91القانون إن : قا ب  خالفل  ر يك المجلك النيابي نبيل بري  ولكن

ل  24دالماد   المجلك اعهاا مجموع  ل ي غالبيةالمجلك يقرر يعلى أن من ماد  
بتشكيل لجنة تحقيق لترى فياا ، هذه الجلسة اما ان نقوم اتااميةاذه الجلسة ليس  ف

ما     هناا أن ف الما  ،وي لنا ب في هذه الجلسة حق التصولإمكانية ا تاام واا
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م لل م ل ت يع أن يصول   يسلجنة تحقيق فعهو المجلك ا على تشكيل تصوي  على 
 عخر   نا ب  أي 

ر يك أجاب ف  محكمةالمجلك ينعقد يصفة عما إذا كان فارك عصام النا ب وتساام 
أيد النا ب ي رك و اعداد الدعوى  المجلك يأن المجلك ليك هي ة محكمة بل هو  ور 

 حرمان النا ب من حق التصوي  يحتاج الىحرب موقف الر يك بري مستندا  إلى أن 
من الدستور   تتحد ان عن است ناا  01و 71نص، والنص غير موجود، المادتان 

  صحَّ قا ب  يأنل لو  فتوش النا ب نقو  ه أيها  دأيَّ كما  احد  والتصوي  يشمل الجميع 
اذا يعني انل كان علينا أ  نحهر الجلسة كاعهاا فالهاهر، النا ب مخايل نظرية 

 مَّ أناى  برأينا  النص م لق والنظام الداخلي واهح  ن نبديأو أفي المجلك األعلى، 
 ا  تشكيل لجنة تحقيق   تعتبر اتاامر يك المجلك هذه المداخب  مذكرا  يأن 

ن النواب ا عهاا في هذا المجلك   يحق قا ب  يأالنا ب مخايل هاهر  مَّ تكلَّم مجددا  
أخذ السنيور  او برصوميان موافقة ذا لم يواستند إلى تقنية التصوي  ف لام ان يصوتوا  

نا يا  تاامل، فمعنى ذلا ان التصوي  يا متناع ادى الى التبر ة  فكيف نبر اما،  02
نحن اعهاا المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا، ونحن يم اية قها  في 
المحكمة؟"  فرد بري:"ليك هناا نص واهح في الدستور يشير الى هذه المسألة، 

ي أعهاا في المجلك ا على من ان يصوتوا  في ،   يمكن ان تمنع النواب األيا  وتال
حام، ما نحن امامل هو عملية اخيار  المجلك اليوم هو في صدد تشكيل هي ة تحقيق 

 "  أو إدانتامتبر ة المعنيين  حقا تقرر  
م النا ب مخايل الوهنا  النواب  تصوي جواز عدم ياقتراو قانون ينص على هاهر تقدَّ

، ولم يؤيده سوى قفإ  أن هذا ا قتراو ساعهاا المجلك ا على في  لب ا تاام، 
   أردعة نواب فقف

النواب السيعة ا عهاا في المجلك األعلى ونذكل ر هنا يما سبق أن بيناه، من أن 
ن األصوم أللمحاكمة الرؤساا والوزراا رفهوا التوقيع على عريهة  لب ا تاام، 
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الشفافية والحيادية ، وكذلا ف ن ما  ة تمنع من يشارا في المحاكمة ان يكون متا  القانوني
 المشاركة في توقيع أي من العريهتين   عدميفرض عليام 

د شاركوا في قعهاا في المجلك األعلى النواب األ على عكك هذا الموقف، ف نو 
مع يعض التصوي  على العريهتين فكيف يمكن ان يكون توقيع العريهة يتعارض 

ا جتاادا  في القانون او مع مبدأ الشفافية والحيادية و  يكون التصوي  على ا تاام 
كذلا، رغم ان التصوي  في الجلسة العامة يشكل مرحلة متقدمة على العريهة يالنسية 

 ؟ المجلك األعلىلبتاام والوصوم الى 
ل شكل  المجلك األعلى، يإن هذا التعارض بين موقفين اتخذهما ذا  النواب األعهاا في 

في تحقيق العدالة التي من المفترض ان يؤمناا ت بيق القانون  ما يمكن اعتياره نقصا  
ذا كان م ل هذا النقص   يظار جليا   في  والمساوا  في اجرااا  العمل عند تنفيذه  واا

ند التصوي  على عريهة  لب اتاام وزير المالية فؤاد السنيور  إ  انل يتبين واهحا ع
فرض قانون لقد   برصوميانالتصوي  على عريهة  لب اتاام الوزير ا سبق شاهيل 

اصوم المحاكمة أمام المجلك األعلى موافقة األك رية الم لقة من مجموع النواب الذين 
التي  "لجنة التحقيق"ل على عريهة ا تاام لتحويلاا الى نا يا   02يشكلون المجلكد

ذا لم تتحقق م ل هذه األك رية فتصيح العريهة شكلاا المجلك النيابي في ال جلسة  واا
ساق ة وتنتاي القهية برمتاا عند هذا الحد  ويتبين من المعلوما  التي وزع  عن 

ل لو امتنع اعهاا المجلك األعلى عن التصوي ، كما كانوا قد امتنعوا أننتا ج الجلسة 
 برصوميانولكان  لب اتاام  عن توقيع العريهة، لكان  األك رية الم لقة غير متوافر 

قد سقف في الجلسة على غرار ما حصل عند التصوي  على عريهة اتاام الوزير 
السنيور   وهنا تبرز المفارقة التي   يمكن تجاهلاا، وهي انل كان يمكن للنواب ان 
يقا عوا التوقيع وفق اجتاادهم حوم تحقيق العدالة والشفافية والحيادية، وكان يمكنام ان 

وقعوا على العريهة وفق اجتااد الغير الذي يفصل بين شفافية المحاكمة والتوقيع، اما ي
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ان   يوقعوا ويصوتوا فاو أمر م ير لبستغراب كون ا جتاادين المتناقهين من الجاة 
  ل0دالواحد  وحوم القهية الواحد  هو أمر مخالف لمبدأ تحقيق العدالة

 
 لسنيورةالتصويت في قضية الوزير فؤاد ا -3
على على أن استقر رأي النواب على إجاز  تصوي  النواب أعهاا المجلك األ يعد

فتلى قهية السنيور  على التصوي ، النيابي  رو ر يك المجلك  عريهة ا تاام،
، ويعد سماع زميب   90يعد ا  بع على العريهة التي تقدم باا :" العيار  اآلتية

حد ألم يرفع ف  "م   برفع ا يديألجنة تحقيق، نعم الفريقين، هل ترون هرور  تأليف 
وأصدر  ،التحقيقتشكيل لجنة على عدم  ن هناا اجماعا  فقام ر يك المجلك أيده  

 م إخب   يعتبر ان ما نسب الى الوزير فؤاد السنيور ،   يشال    "الحكم الذي جاا فيل: 
 ريهة المقدمة يحقل  في ما نسب اليل، تقرر رد العو يالواجيا  المترتية عليل  

ن ما جرى يؤكد عمق ورسوخ أ النيابي، معتبرا   جلكلمالسنيور  االوزير هنا شكر 
صل السل ا  ووهع ا مور في أن المجلك هو أالديموقرا ية في نظامنا، واظار 

 نصاباا الصحيح  
 هدردل  و السنيور  يصور  ناا ية، فؤاد ملف الوزير وداذا التصوي  يكون المجلك قد أقفل 

ردل الدعوى ليك لعدم ا ختصاص في هذه المر  إنما أنل لعريهة ا تاام يعني مياشر  
لعدم جدية ا تاام أم لعدم توافر األدلة ويالتالي ف ن الردل هو يم اية إصدار حكم ناا ي 

  ل9دببراا  الوزير فؤاد السنيور  مما أسند إليل
 
  برصوميانقضية الوزير شاهي ت في يالتصو  -4
تمد  ذا  اآللية الم يقة في قهية السنيور ، حيث  رو ر يك مجلك النواب نفك اع

 71؟ فصو  "هل هناا هرور  لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية أم  " :السؤام المعتمد

                                                 
(1

 
)

جر وة السفير تان    –مجر اي جلسة االتهامي  تضع المجلس أمام مسؤ لياي أكثر أهمية م  النتائج  -أحمو، ز   

10/11/1003 
(1

 
 )

 19/11/1003جر وة السفير تان   -أحمو ز  
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هم: مخايل هاهر، نقو  فتوش، قيصر معوض،  2نا يا مع تشكيل اللجنة واعترض 
 فارك بويز ومحسن دلوم  

 
 قرار االتهام صدورخامسًا: آثار 

إذا عدنا لنص الدستور اللبناني، نجده يتحدَّث عن قرار  اتاامي يصدر عن مجلك 
النواب يغالبية  ل ي عدد أعها ل في مرحلة  واحد  فقف هي عند التصوي  على قرار 

حالة ر يك الدولة أو الوزير أمام المجلك األعلى، ولكن ر يك الحكومة أو  ا تاام واا
وم المحاكما  أمام المجلك األعلى نبحظ أنل جعل القهية تمر  عند وهع قانون أص
، ففي المر  األولى عند إعداد عريهة ا تاام التي في  ب ة مراحلعبر مجلك النواب 

ل أعهاا مجلك النواب، وفي المر  ال انية عند 0/2يجب أن يوقل ع علياا خمك د
أن يوافق على اإحالة  تصوي  المجلك النيابي على عريهة ا تاام  التي يجب

األغلبية الم لقة من أعهاا مجلك النواب، وفي المر  ال ال ة يعد انتااا لجنة التحقيق 
من عملاا وعرض م العتاا على مجلك النواب للتصوي  على إحالة المتام أمام 
المجلك األعلى حيث يصدر القرار ا تاامي يعد موافقة  ل ي عدد أعهاا مجلك 

 النواب 
 ب ية في قرارا  المجلك النيابي، وخاصة المرحلة ال انية مناا، أي مرحلة هذه ال

التحقيق التي لم يحدد النص فتر  زمنية لاا إعداد تقريرها، وكذلا تصوي  أغلبية عدد 
أعهاا مجلك النواب على هذه اإحالة، لكل ذلا نقوم يأنل يعد صدور قرار إحالة 

نرتل ب على هذه اإحالة اآل ار القانونية التي ذكرتاا  التحقيق ينيغي أنلجنة المتام أمام 
من الدستور، سواا  فيما يتعلق بر يك الجماورية أو فيما يتعلَّق  79و 00المادتين
 يالوزراا 
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حالة ولكن قبل ذلا نشير إلى أنل فور صدور قرار ا تاام عن مجلك النواب، و  قهية الاا
لنواب، إعاد  اليحتث فتي هتذه القهتية ألي إلى لجنة التحقيق، فب يعود من حق مجلك ا

  ل0دسبب  كان، حتى انتااا الجنة من تقريرها وعرهل على الاي ة العامة لمجلك النواب
 
 فيما يتعلَّق برئيس الجمهورية -1
األ تتر المياشتتر  تاتتام ر تتيك الجماوريتتة، هتتو تقتتويض مبتتدأ البمستتؤولية التتذي يحتتوم إن 

ر ر يستتتتا  للجماوريتتتتة متامتتتتا  دون أي تجتتتتريم  سياستتتتي أو جزا تتتتي، إذ    يمكتتتتن أن نتصتتتتوَّ
  ل9ديالخيانة العظمى مت ب  ويجتري التحقيتق معتل، ويظتل   يلتة فتتر  التحقيتق ر يستا  للدولتة

  يكف "منل على أن: 00ويالفعل فقد تنيَّل الدستور اللبناني إلى هذه المسألة فنصَّ  الماد 
 القهتية تفصتل ان إلتى ةخاليت ر استة سد  وتيقى يتام عندما العمل عن الجماورية ر يك
 ستتد فياتتا  خلتتوت ة أختترى حالتتوفتتي هتتذه الحالتتة، كمتتا فتتي أي   "األعلتتى المجلتتك قبتتل متتن

 يمجلتتتتتتتتك وكالتتتتتتتتة الجماوريتتتتتتتتة ر تتتتتتتتيك صتتتتتتتتبحيا  تنتتتتتتتتاا ،كانتتتتتتتت  علتتتتتتتتة ألي الر استتتتتتتتة
  من الدستورل 09دالماد الوزراا

 
 فيما يتعلَّق بالوزراء-9

ف نتتل متتن غيتتر المقبتتوم أن ييقتتى التتوزير فتتي  ة،يالنستتية لتتر يك الجماوريتت متتركمتتا هتتو األ
منصتتتيل التتتوزاري، يعتتتد أن صتتتدر قتتترار ياألغلبيتتتة الم لقتتتة متتتن أعهتتتاا المجلتتتك النيتتتابي 

 يكتفأن :" من الدستتور علتى  79ياحالتل أمام لجنة التحقيق النيابية، لذلا نصَّ  الماد 
ذا قل،يح ا تاام قرار صدور فور العمل عن الوزير أو الوزراا مجلك ر يك    استقام واا
  القها ية المعامب  لوقف أو عليل الدعوى  اقامة لعدم سبيا   استقالتل تكون 
 

وكف اليد، يمفاوم باذه الماد    تعني اإقالة، بل هي يم اية اإجاز  اإدارية اإجيارية، 
يانتظتتار صتتدور الحكتتم الناتتا ي عتتن المجلتتك األعلتتى، ومتتا يؤيتتد هتتذا التترأي هتتو أن نتتص 

                                                 
(1

 
)

 19/1/1008جر وة النهان تان   
(1

 
 )

 312مرجع سابق ص -المجلس األعلى في لبنان  سائر البالد العربية  الغربية -الخطي ، أنون
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 تجريم ا على المجلك قرر اذا قد نصَّ  على أنل  02/91من القانون  42 الماد   الماد
  منصتتيل متن ياقالتتل يقهتي قترار فتورا يصتدر ان عليتل  جترم او علتة يأيتة المتامتين احتد

فيكتون تيعتا  لاتذه المتاد  قترار اإقالتة  حقتا  زمنيتا  لقترار كتف اليتد التذي يصتدر يعتد إحالتتة 
  قيقالمتام أمام لجنة التح

 
 الفقرة الثالثة:

 تشكيل لجنة تحقيق نيابية وطبيعة عملها
 

م لتوب لتيك ، ألن متا هتو لجنة تحقيقينتقد الر يك حسين الحسيني تسمية هذه اللجنة ب
لجنة للتحقيق، انما لجنة  عداد الملف يحيث يسال على النواب ا  بع على مجريا  

هتتي المتتدعو  التتى تقريتتر اتاتتام هتتذا  ك ريتتة ال ل تتينأن ا متتر المعتتروض علتتى المجلتتك أل
يانشتاا هي تة  ان الدستتور لتم يتنص ولتم يعتف تفويهتا   الر يك او ذاا التوزير، وخصوصتا  

ن يجتري أن من واجب المجلك ا على، عندما يهع يده علتى ملتف القهتية، أتحقيق  و 
ان تكتتتون هنتتتاا لجنتتتة لاتتتا ستتتل ة  فمتتتن المستتتتغربالتحقيقتتتا  البزمتتتة ختتتبم المحاكمتتتة  

  ل0د ية من دون قها  قها
 
 
 
 

 أواًل: تشكيل لجنة التحقيق
من قانون أصوم المحاكمتا  أمتام المجلتك األعلتى أن يشتكل ل مجلتك  92أوجب  الماد  

النتتتواب لجنتتتة التحقيتتتق فتتتي ذا  الجلستتتة المخصصتتتة للتصتتتوي  علتتتى عريهتتتة ا تاتتتام، 
 تستمى خاصتة نيابية لجنة تنشأ النيابي، المجلك قبل من ا حالة فور فنصَّ  على أنل:"

                                                 
(1

 
 )

كدانون  18تان    النهانحوان مع جر وة  - اضحة  "أشكل الماكالي تفسير البو هياي 90المادة ، حسي : الحسيني

1008الثاني 
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 ينتختبام احتيتا يين، نتواب و ب تة اصتيلين، وعهتوين ر تيك متن مؤلفتة" التحقيق لجنة" 
 القانون  هذا من والعشرين ال انية الماد  في عناا المنصوص الجلسة في النيابي المجلك
 اللجنة هذه في عهوا   يكون  ان يمكن    اعها ل من الم لقة ويالغالبية السري  يا قتراع

   "المنتخبين ا على المجلك اعهاا حدا
لتتتتذا  األحكتتتتام يخهتتتتعون أعهتتتتاا لجنتتتتة التحقيتتتتق، ومتتتتن حيتتتتث النظتتتتام القتتتتانوني، فتتتت ن 

متتتن قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  أمتتتام المجلتتتك  00حتتتتى 4المتتتواد والميتتتادئ التتتوارد   فتتتي 
  ل02/91من القانون  94الماد دىاألعل

 
 مخالفة للدستور لجنة التحقيقتشكيلة  -1

متدى قتا م علتى التحقيتق فتي نتواب فقتف، رغتم أن  بيعتة عملاتا  لجنة التحقيق متنتتألف 
وهتتتي بتتتذلا تقتتتوم يعمتتتل  مشتتتايل  ألعمتتتام هي تتتا  التحقيتتتق فتتتي ، تتتتوافر العناصتتتر الجرميتتتة

مؤلفتة  محكمتة العتدم للجماوريتةلجنتة التحقيتق التايعتة ل في فرنستا فت نالقهاا الجزا ي، د
لمحكمتتة التتوزراا فتتي الكويتت ل  ة التحقيتتق التايعتتة وكتتذلا األمتتر يالنستتية للجنتت، متتن قهتتا 

كتتتون بتتتين أعهتتتا اا قهتتتا  ، وهتتتذا متتتا يفرهتتتل أيهتتتا  مبتتتدأ وتفتتتترض  بيعتتتة مامتاتتتا أن ي
استتتقبم الستتل ا ، يحيتتث   يجتتوز تيعتتا  لاتتذا المبتتدأ أن تتتتولى هي تتة تشتتريعية أو إداريتتة 

   وظيفة قها ية
ذا كان  مقتهيا  دستورية هي التي كان  السبب في نشأ  المجلك األعلى لمحاكمتة  واا

ل  تيعتتا  لتذلا استتت ناا  دستتتوريا   الرؤستاا والتتوزراا، كمتا بينتتا فتي مقدمتتة هتذا الكتتتاب، وشتكَّ
على مبدأ الفصل بين السل ا ، ف ن المشترع الدستوري فرض أن يكون المجلك األعلى 

شتتيا  وذا  سياستتية، لتتذلا وتما -قهتتا ية ل0دمؤلفتتا  متتن قهتتا  ونتتواب، أي هي تتة مختل تتة
المن ق ينيغي أن تكون هي ة التحقيق مؤلفة من قها  يصور  كاملة، كما هو الحام في 

أو تتشتتتتكل متتتتن نتتتتا بين ويرأستتتتاا قتتتتاض  كحالتتتتة تشتتتتكيلة المجلتتتتك والكويتتتت  متتتت ب ، فرنستتتتا 
                                                 

(1
 

 )
فددي الواقددع إن الهيئدداي المختلطددة موجددودة فددي مختلددف فددر ا القددانون،  لكدد  االجتهدداد نفددد جعلهددا نوعدداً قضددائياً 

خالاً، بل أخضعها لرقابة المحكمة العليا في القضائي  العولي  اإلداني تبعاً لطبيعدة عملهدا  تادكيلتها، فأخضدع أنواعداً 

 سدمي ِّح الهيئداي اإلدان دة  اي  -ابة محكمة التمييز، بينمدا أخضدع الدبعد اآلخدر لرقابدة  مجلدس شدونى الو لدةمنها لرق

 الصفة القضائية كو وان المحاسبة  الهيئة العليا للتأد    لجان االعتراض على الضرائ   الرسوم.
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ألنتتل   يجتتوز مخالفتتة القواعتتد الدستتتورية إ  يموجتتب نتتص  صتتريح، و المتتا أن  األعلتتى 
يعتتتين  بيعتتتة لجنتتتة التحقيتتتق، ف نتتتل   يجتتتوز للمشتتتترع أن يتجتتتاوز المشتتتترع الدستتتتوري لتتتم 

يكتون  وداتذا  تحقيتق مؤلفتة متن نتواب فقتفلجنتة الميادئ الدستورية، وينص على تشكيل 
مخالفتا  للدستتور والميتادئ الدستتورية، عنتدما نتصَّ علتى تشتكيل لجنتة  02/91القانون رقم

، ألن ل0دللجنتة هتي لجنتة إعتداد ملتفتحقيق متن نتواب فقتف، و  يترد  علتى ذلتا يتأن هتذه ا
، ستنت رَّق إلياتا تفصتيب  02/91هي مامة قها ية وفقا  لمواد عديتد  فتي القتانون مامتاا 

التتتي تنتتيف ياللجنتتة مامتتة متتن هتتذا القتتانون  92لمتتاد فتتي نبتتذ  تاليتتة، ونكتفتتي هنتتا بتتذكر ا
 اتاتتامام الم لتوب ا شتتخاص او الشتخص التتى المنستوية ا فعتتام كانت  اذا فيمتتاي تحتر ال

   الكافي ال بو   ابتة
 
 عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة التحقيق وعضوية المجلس األعلى -9

على أنل   يجوز أن يكون عهوا  في لجنتة التحقيتق  99نص  الفقر  األخير  من الماد  
النا ب المنتخب عهوا  في المجلك، ويتوافق هذا القيد مع مبدأ الفصل بين قهاا الحكم 

 النياية الذي سبق أن ذكرناه تفصيب  في أك ر من موقع  من هذا الكتاب  وقهاا
 
 
 
 انتخاب أعضاء لجنة التحقيق -3

ينتختتتب أعهتتتاا لجنتتتة التحقيتتتق  النيتتتابي المجلتتتكالمتتتذكور  أعتتتبه، فتتت ن  92 ا  للمتتتادستتتند
  اعها ل من الم لقة ويالغالبية السري  يا قتراع

                                                 
(1

 
 )

برلمانية، ألنه ال  مك  تادكيل لجندة تحقيدق اعترض الرئيس حسي  الحسيني على تسمية هذه اللجنة بلجنة التحقيق ال 

، بل هي لجنة إعواد الملف فقط  هدذه هدي التسدمية الصدحيحة التدي  جد  اعتمادهدا اسدتنادا الدى المادر ا  م  د ن قاضل

  شانل حلو.الرئيس الذي أقر في عهو 
 

 9/1/1008جر وة السفير تان  
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مجلتتك النتتواب، نتتذكر أن ، برصتتوميانور  وشتتاهي إذا عتتدنا لقهتتيتي التتوزيرين فتتؤاد الستتني
 وصتوَّ   إلى عدم وجود المبرر إحالة قهية الوزير السنيور  إلتى لجنتة التحقيتق،انتاى 

  برصوميانعلى وجوب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في قهية الوزير شاهي 
رزلي إيلي الفقبل رفع الجلسة، إلى تسمية النواب  ،بري مجلك النواب نبيل ر يك عمد 

سامي سمى ، و كأعهاا أصيلين في لجنة التحقيق ودمحم الصفدي وياسين جابر
ألنل النا ب رودير غانم اعتذر ، فأعهاا رديفينكالخ يب، جورج قصارجي رودير غانم 

في موهوع  برصوميانلصحيفة الناار التي قدم  دعوى هد  سبق أن كان محاميا  
، و رو ر يك المجلك النيابي ناظم الخوري النا ب فسمي بد   منل المشتقا  النف ية، 

 00  فنال كما يوجب القانون،يا قتراع السري  أسماا أعهاا اللجنة على التصوي 
   ل0دأوراق بيهاا 9مقابل  صوتا  
لتم هذه اللجنة األك رية الم لقة من أعهاا مجلتك النتواب، ولكتن علتى فترض أناتا نال  

هتتل يستتتلزم األمتتر وجتتود هتتذه  صتتوي  مجتتددا ،هتتذه األغلبيتتة، فكيتتف يتتتم  التتحصتتل علتتى 
األك رية في كل تصوي  على انتخاب األعهاا، أم نكتفي ياألك ريتة النستبية فتي دورا  

 ا قتراع التالية  
إن سبب  رو هذه اإشكالية هتو أن قتانون أصتوم المحاكمتا  أمتام المجلتك األعلتى لتم 

م اإجاية على هذا التساؤم الوارد ك يترا  حدو   تل، ويغيتاب التنص، ومنعتا  لتع يتل لجنتة يقدل 
التحقيق أو منع تأليفاا، ي بَّق المبدأ العتام التوارد فتي جميتع القتوانين الدستتورية والعاديتة، 
يما فياا المواد المتعلقة بتأليف هي ة المجلك األعلى، ومفتاد هتذا المبتدأ أنتل إذا لتم تتتوفر 

  رية النسبية في دورا  ا قتراع البحقة األك رية الم لقة في الدور  األولى، يكتفى ياألك
  
 الدستورية اليمينأعضاء اللجنة قسم  -4

أعهاا لجنة التحقيق أمام الاي ة العامة لمجلك النواب، ذا  اليمين التي يقسماا يقسم 
النواب أعهاا المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا  والمنصوص عناا في 

                                                 
(1

 
 )

 19/11/1003في اليوم التالي للجلسة، تان   هذه الوقائع كما  ندي في الصحف اللبنانية الصادنة
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ان أعهاا لجنة التحقيق، كما بيَّنا، يخهعون لذا   ، ذلا02/91من قانون  4الماد 
 94النظام القانوني الذي يخهع لل النواب األعهاا في المجلك األعلى دراجع الماد 

 ل 02/91من قانون 
ية في ملف الوزير السابق شاهي تحقيق برلمانلجنة وحصل  إشكالية يعد تشكيل أوم 

مام هي ة مكتب المجلك في حهور أقرر ان تقسم اللجنة اليمين حيث ت ،برصوميان
 ر يك المجلك  

في القاعة الداخلية حيث كان ر يك أعهاا اللجنة األصيلين وا حتيا يين  حهر
  ان تأخر النا ب سامي الخ يب ساهم إمجلك النواب نبيل بري يام بترؤك الجلسة  

من  4د  ة الماترتكيل يمخالف لجنة التحقيق أنفي كشف الخ أ القانوني الذي كاد  
بينما كان المجتمعون ينتظرون وصولل، يادرهم النا ب فريد الخازن ف  02/91القانون 

ما علياا ان تفعل ذلا إن مام هي ة المكتب،أيالقوم ان اللجنة   يمكن ان تقسم اليمين 
من القانون الرقم  4في جلسة علنية تعقدها الاي ة العامة للمجلك بناا على الماد  

"يقسم اعهاا المجلك ا على ا صليون وا حتيا يون امام مجلك   وفياا:02/91
النواب في جلسة عبنية اليمين اآلتية:"اقسم يار العظيم، ان اقوم بوظيفتي في المجلك 
ا على يكل اخبص وامانة، وان اصون سر المذاكر  والتزم في كل اعمالي الصدق 

ساسل، تقرر ان أماد  المذكور   وعلى القانون وراجع ال ر يك المجلكوالشرل"  فتناوم 
  ل0دة العامةاي أمام اليحصل هذا القسم 

 
 ثانيًا: اجتماعات اللجنة وسير عملها

فترض أن تكتون و  ،النيابي المجلك مبنى في التحقيق لجنةحدد القانون مكان اجتماعا  
 90متاد الد تقترره اختر مكتان اي فتي تلتت م ان ا قتهتاا، عنتد لاتاأجتاز و   سرية جلساتاا

   ل02/91من القانون 

                                                 
(1

 
 )

18/1/1008جر وة النهان تان  
 



625 

 

أشرنا، في الفقر  الستايقة، يتأن مرحلتة التحقيتق، هتي المرحلتة الوستف فيمتا بتين تقتديم وكنا 
حالة القهية أمام المجلك األعلى، ف ن لجنة التحقيق تمارك فتي هتذه عريهة ا تاام واا 

  يق في الدعاوى الجزا يةصبحيا  قها  التحق المرحلة 
، وهو في قهية 02/91لتشكيل لجنة تحقيق وفقا  ألحكام القانون وفي الت بيق الوحيد 

ملفا  القهية  همن وزار  العدم ان تزود ر يك اللجنة  لب، برصوميانالوزير شاهي 
  ل0دالمتامكاملة ليتمكن النواب من ا  بع علياا قبل مياشر  ا ستماع الى 

 
 الجزائيةخضوع معامالت التحقيق ألحكام قانون أصول المحاكمات -1

 صتتتتوملف التحقيتتتتق معتتتتامب  تخهتتتتععلتتتتى أن  02/91متتتتن القتتتتانون  97 المتتتتاد تتتتتنص 
فتي كتلل  متا لتم يترد يشتأنل نتص  الجزا يتة، المحاكمتا  اصتوم قانون  في عناا المنصوص

  خاص في قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى
يتهتتمَّن القواعتتد  ومتتن المعتترول أن قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  الجزا يتتة هتتو القتتانون التتذي

م التتتتدعوى الجزا يتتتتة فتتتتي إ ارهتتتتا القهتتتتا ي، وهتتتتو األدا  الحيتتتتة لت بيتتتتق قتتتتانون  التتتتتي تتتتتنظل 
العقويا ، وهو الوسيلة التي تمكل ن من تحديتد اإجترااا  الهترورية الواجتب اتياعاتا متن 
أجتتل الكشتتف عتتتن مبيستتا  الجريمتتتة والستتير فتتي مبحقتتتة المستتؤولين عناتتتا حتتتى تنفيتتتذ 

مقتتترر ، فتتتالجرا م والعقويتتتا  مجالاتتتا قتتتانون العقويتتتا ، وأمتتتا أصتتتوم المبحقتتتة الجتتتزااا  ال
تت  المتتاد    ل9دوالمحاكمتتة والتنفيتتذ  مجالاتتا قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  الجزا يتتة ولتتذلا نصَّ
 المحاكمتتتا  أصتتتوم قتتتانون  األولتتتى متتتن قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  الجزا يتتتة الجديتتتد يتتتأن

 اتياعاتتا الواجتتب واإجتترااا  اختصاصتتل وتحديتتد الجزا تتي القهتتاا بتنظتتيمي عنتتى  الجزا يتتة
 يعنى كما  عنل الصادر  والقرارا  األحكام في ال عن واوجل لديل والمحاكمة التحقيق في

  الجزا ية القوانين لت بيق توسب   علياا واألدلة الجرمية الوقا ع على الكشف بتنظيم
فتتي المتتاد  السادستتة منتتل  وخبفتتا  لقتتانون أصتتوم المحاكمتتا  المدنيتتة التتذي نتتصَّ صتتراحة  

 فتتي نقتتص وجتتد إذا المدنيتتة المحاكمتتا  أصتتوم قتتانون  فتتي العامتتة القواعتتد تتيتتعأن علتتى 
                                                 

(1
 

 )
 9/1/1008جر وة النهان تان  

(1
 

 )
 9ص 1998ماوناي مجو  -مبادئ المحاكماي الجزائية -جعفر، علي
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أي جعل  هذه الماد  من هذا القانون يم اية الشريعة   األخرى  اإجرا ية والقواعد القوانين
فت ن  العامة أمام أي هي ة قها ية إذا كان هناا نقص في قواعد األصوم التي تعتمتدها 

لتتم يتهتتمَّن م تتتل هتتذا التتتنص، ولكتتن غيتتتاب صتتوم المحاكمتتتا  الجزا يتتة الجديتتتد، انون أقتت
التتنص  الصتتريح،   يشتتكل ل عا قتتا  أمتتام ت بيتتق أحكتتام هتتذا القتتانون فتتي كتتلل  متتا لتتم يتترد يتتل 
نص خاص في قوانين أصوم المحاكما  أمام جاا  القهاا الجزا ي المختلفة  ي هال 

لمحاكمتتا  أمتام المجلتتك األعلتتى أحتام صتتراحة إلتتى أحكتتام ن قتانون أصتتوم ايتتأإلتى ذلتتا 
قانون أصوم المحاكما  الجزا ية  مما يعني أن لجنة التحقيق ستكون ملزمتة فتي عملاتا 

يساعد على إهفاا الصفة القهتا ية ذا ما بت بيق قانون أصوم المحاكما  الجزا ية، وه
يين النتواب وليستوا متن على عمتل لجنتة التحقيتق رغتم أن جميتع أعهتا اا هتم متن السياست

 القها  
 
 مهمة لجنة التحقيق-2

أمتام المجلتك األعلتى، المامتة األساستية  ا من قتانون أصتوم المحاكمت 92حدد  الماد 
 ا شتتتخاص او الشتتتخص التتتى المنستتتوية ا فعتتتام كانتتت  اذا فيمتتتاللجنتتتة التحقيتتتق ياليحتتتث 

  الكافي ال بو   ابتة اتاامام الم لوب
، أن تقريتر لجنتتة التحقيتق يجتب أن يتدور حتوم فكتر  واحتتد ، ويبتدو متن ختبم هتذا التنص

هي تقديم األدلة التي ت ب  يصور  قا عة نافية ألي شا  يأن المتام قد ارتكب فعب  هذه 
الجرا م، ويالواقع ف ن تكليف لجنة تحقيق ذا  صفة سياسية بتقتديم اإ يتا  الكتافي علتى 

ياستي ليتدخل فتي إ تار اختصتاص حصوم الجرم، هو أمتر يخترج عتن  بيعتة العمتل الس
قهاا التحقيق، كما أن هذا التكليف الملقى على عاتق لجنة التحقيق  يتنافى مع مفاوم 
عمل لجتان التحقيتق، فمتا ي فتترض أن تقتوم يتل هتذه اللجنتة هتو مشتايل لمتا يقتوم يتل قهتا  
ى التحقيتتق، أو متتا يستتمى يتتالتحقيق ا بتتتدا ي التتذي ياتتدل لجمتتع المعلومتتا  واألدلتتة علتت

الجرا م وفاعلياا واتخاذ القرار الناا ي في هو اا ب حالة الدعوى على المحكمة، إذا كان 
الجتتترم قا متتتا  واألدلتتتة كافيتتتة، أو يمنتتتع المحاكمتتتة إذا كتتتان الجتتترم قتتتد ستتتقف أو لتتتم تكتمتتتل 
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عناصره أو لم تتوفر الد  ل والقرا ن يحق المدعى عليتل المبحتق  و  يفتترض أن يكتون 
احدا  لدى قهاا التحقيق وقهاا الحكم  فقاهي التحقيق يستتند فتي قتراره مقياك األدلة و 

على د  تل وشتباا  تجعتل الشتباة محتملتة فتي تقتديره، وأمتا المحكمتة ف ناتا   تحكتم إ  
إذا كان  األدلة المعروهة أماماا قا عة أو وجد  في الدعوى ما ييعث علتى قناعتاتا  

حقيق الناا ي، فدور األوم هو اليحث عن األدلة ودذلا يختلف التحقيق ا بتدا ي عن الت
   ل0دوجمعاا، ودور ال اني هو تدقيقاا وتمحيصاا

متن هترور   92واستنادا  إلى هذا التحليل نخلتص إلتى القتوم يتأن متا ورد فتي نتص المتاد 
تقتتديم لجنتتة التحقيتتق األدلتتة التتتي ت بتت   بوتتتا  كافيتتا  علتتى نستتية األفعتتام إلتتى المتتتام، هتتو 

وز ن تتاق التحقيتتق ا بتتتدا ي ليتتدخل فتتي إ تتار التحقيتتق الناتتا ي واختصتتاص م لتتب يتجتتا
قهتتتاا الحكتتتم، وهتتتذا يعنتتتي أن لجنتتتة التحقيتتتق تختصتتتر دور المجلتتتك األعلتتتى لمحاكمتتتة 
الرؤساا والوزراا والذي يصيح يم اية المعلن للقرار الذي تتخذه لجنة التحقيق، وفي ذلتا 

 التحقيق وقهاا الحكم تجاوز غير مبرر لتوزيع ا ختصاص بين قهاا 
 
 
 
 
 
 وسماع الشهود اتخاذ القرارات اإلعدادية-3

 التحقيتتق هي تتا  ستتل ا  النيابيتتة التحقيتتق لجنتتةل 02/91متتن القتتانون  90 المتتاد منحتت  
وأن   ل9دالمحاكمتة  توارئ  فتي تفصتل، وأجاز  لاا على ستبيل الم تام فقتف، أن القها ية

                                                 
(1

 
 )

 899مرجع سبق  كره ص -ألول المحاكماي الجزائية -النقي ، عاطف
(1

 
 )

قدانون ألدول نئ المحاكمدة فدي قدواني  ألدول المحاكمداي الجزائيدة، بدل هدي موجدودة فدي لم أعثر على  كرل لطوا

الفصدل الثداني حيدث خصدا  19/9/1913تدان    90المحاكماي المونيدة الصدادن بموجد  المرسدوم االشدتراعي نقدم 

اع المااممفة انقطف -وقف  المااممفة  -ضم الخصومات والفصل بينها  لطوانئ المحاكماي،  عودها باآلتي: منه عار  

 .  التنازل عن المااممة وعن الاق -سقوط المااممة بمضي المدة -

،  ادير إلدى أن المقصدود بطدوانئ 311عد  المجلدس األعلدى )مرجدع سدبق  كدره( ص - لك  فدي كتداب أندون الخطيد 

 أنبعدي  سداعة  المحاكمة هو الوفع ببطالن التحقيق، على أنه  ج  أن  ولى بالبطالن باستوعاء  ودا اللجندة خدالل ثمدانل 

 تحح طائلة الرد.
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متامتتين التتذين لتتم ال، وأن تحيتتل تيتتا يا ح والتوقيتتف وا حهتتار الجلتتب متتذكرا  تصتتدر
  جميع تع ى، وأن المختصة القها ية المراجع اماميدخلام القانون في دا ر  اختصاصاا 

  القها ية ا ستنايا 
، وفتي ذلتا تجتاوز المراجعتة  ترق  متن  ريتق يوالبف  أن قرارا  هتذه اللجنتة   تقبتل أ

قتتتد تتتتأمر متتت ب  لجنتتتة التحقيتتتق لمبتتتدأ التقاهتتتي علتتتى درجتتتتين وحفتتتظ حقتتتوق المتتتتام التتتذي 
بتوقيفتتتل علتتتى ذمتتتة التحقيتتتق، دون أن يتتتتمكن متتتن استتتت نال أو نقتتتض قتتترار هتتتذه اللجنتتتة، 
خاصتتة  وأن القتتتانون لتتتم يلزماتتتا يفتتتتر  زمنيتتتة محتتتدد  للتحقيتتتق والتتتتي قتتتد ت تتتوم ألشتتتار  او 

 لسنوا  
 متتن لكتتل يمكتتنعلتتى أنتتل  02/91متتن القتتانون  20 المتتاد وحتتوم ستتماع الشتتاود، نصتت  

 و  التحقيتق، بتدا عنتد تقتدم قا متة باتم فينظمان الشاود، دعو  ي لب ان والدفاع دعااا 
  التحقيق ا ناا اهافيين شاهدين من اك ر دعو   لب يعدها لاما يحق

والغريتتب فتتي هتتذا التتنص، أنتتل ذكتتر اإدعتتاا، متتع أن القتتانون لتتم يتتنص علتتى وجتتود هي تتة 
لجنتتة التحقيتتتق، بتتتل أك تتر متتتن ذكتتتر فتتت ن إدعتتاا تتتتتولى متايعتتتة التحقيتتق متتتع المتتتتام أمتتتام 

علتتى أن  99المشتترع تبفيتا  لل غتتر  الناجمتة عتتن عتدم وجتتود متدعي عتتام نتصَّ فتتي المتاد  
  ا تاام  لب موقعي أحد ا دعاايكون مم ل 

ويبدو أن المشترع قد غفل عن استبدام كلمة اإدعاا الوارد  في مشتروع الحكومتة يكلمتة 
مة كان يع ي للمدعي العام لدى المجلك األعلى دورا  في لجنة التحقيق  فمشروع الحكو 

تحريا الملف أمام المجلك النيابي ومتايعتل أمام لجنة التحقيتق، حيتث يحتق لتل حهتور 
  ل0دجميع أعمام التحقيق

 
 أو التحقيق اكتشاف أفعال جديدة تستدعي توسيع االتهام-4

 هنا يقتهي التمييز بين  ب ة حا  : 

                                                 
(1

 
 )

 311مرجع سبق  كره ص -المجلس األعلى -الخطي  أنون
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 عتن تختلتف افعتا  اتاتامام الم لتوب ا شخاص يحق التحقيق اظار اذا الحالة األولى:
 هتتذه كتتل ليشتتمل التحقيتتق توستتيع اللجنتتة تقتترر ا تاتتام،  لتتب فتتي ذكرهتتا التتوارد ا فعتتام
  ل02/91من القانون  21الماد دا فعام

وكتتتان اقتتتتراو الحكومتتتة يوجتتتب علتتتى لجنتتتة التحقيتتتق أن تحيتتتل الملتتتف المتهتتتمن األفعتتتام 
المدعي العام لدى المجلتك األعلتى التذي يحيلتل بتدوره علتى ر تيك مجلتك  الجديد ، على

النتواب، فت ذا كتتان مجلتك النتواب فتتي دور انعقتاد عتادي ولتتم يتختذ ختبم عشتتر  أيتام قتترارا  
بتوستتتيع ا تاتتتام، ف نتتتتل   يحتتتق اللجنتتتة التحقيتتتتق فتتتي هتتتذه األفعتتتتام الجديتتتد ، وعلياتتتتا أن 

وأمتتتا إذا كتتتان مجلتتتك النتتتواب ختتتارج أدوار  تستتتتأنف التحقيتتتق علتتتى أستتتاك القتتترار األوم،
 ا نعقاد فتسري مالة العشر  أيام من تاريخ انعقاده 

ويرى أنور الخ يب، "أن حسن سير العدالة يستلزم تخويل لجنتة التحقيتق أن تهتع يتدها 
علتى التدعوى فيمتتا يتعلتق يكتتلل  فعتل  جديتتد يكتشتفل التحقيتتق، ومبترر ذلتتا أن قترار ا تاتتام 

المجلك النيابي،   يعين على وجل الدقة األعمام الجرمية التي ينسباا الذي يصدر عن 
إلى ر يك الجماورية وأعهاا السل ة التنفيذية، كما أن مجلك النواب عندما يحيتل أحتد 
المستتؤولين علتتى المجلتتك األعلتتى ولجنتتة التحقيتتق التايعتتة لتتل، ف نتتل يفعتتل ذلتتا   يتتالنظر 

إلى التامة المنسوية إلتيام، ومتتى اتاتم التر يك إلى أشخاصام فحسب، بل يالنظر أيها  
أو الوزير فقد انفتح  عليل جميع األبواب، و لب اإجاز  من المجلتك النيتابي متن أجتل 

  ل0د"توسيع التحقيق، سيؤدي عمليا  إلى الت ويل الذي يهر  يمصالح اليبد
 

نتتة التحقيتتق متتن وهتتي حالتتة اكتشتتال شتتركاا للمتامتتين المحتتالين أمتتام لج الحالــة الثانيــة:
ت  علتى أن  02/91من القانون  99 الماد غير أعهاا السل ة التنفيذية، ف ن الماد   نصَّ

 الستتتتين المتتتادتين فتتتي عتتتنام المنصتتتوص غيتتتر ا شتتتخاص جميتتتع التحقيتتتق لجنتتتة تحيتتتل
 المرجتع التى الجترم فتي اشتتراكام او تدخلام التحقيق يظار الذين الدستور، من والسيعين
  المختص
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روع الحكومتة يجيتز للجنتة التحقيتق أن تتتام األشتخاص غيتر المنصتتوص وكتان نتص مشت
من الدستتور والتذين ي بت  التحقيتق تتدخلام أو اشتتراكام فتي  71و 01عليام في المادتين

اعتمدتتتل المتتاد  السادستتة متتن قتتانون محاكمتتة متتا متتع كتتان متفقتتا    وهتتذا ا تجتتاه ل0دالجتترم
ا  اتاتام ومحاكمتة شتاغلي وظتا ف الستل ة إجتراامن قانون  97الوزراا الكويتي، والماد 

وأمتتتا فتتتي فرنستتتا، فتتت ن شتتتركاا المتتتتام متتتن غيتتتر   فتتتي الجماوريتتتة اليمنيتتتة التنفيذيتتتة العليتتتا
كتتانوا يحتتاكمون  0920أعهتتاا الستتل ة التنفيذيتتة، فتت نام، فتتي ظتتل الدستتتور الستتابق لعتتام

وأمتتا يعتتد ، حالتتة التتتآمر هتتد ستتبمة الدولتتةأمتتام محكمتتة العتتدم العليتتا متتع شتتركا ام فتتي 
  ل9دف نام يحاكمون أمام القهاا العدلي 0992تعديل العام

 
ـــة: ـــة الثالث  ا شتتتخاص احتتتد اشتتتتراا او تتتتدخل التحقيتتتق اظاتتتر ذاإ متتتاوهتتتي حالتتتة  الحال

 تقتتترو ان اللجنتتة فعلتتى الدستتتور، متتن والستتيعين الستتتين المتتادتين فتتي عتتنام المنصتتوص
 ا قتتراو هتذا علتى ت بتق  خاصا شت هتؤ ا ليشتمل التحقيق توسيع النواب، مجلك على

 99المتاد دالقتانون  هتذا متن يلياتا ومتا عشر  التاسعة الماد  في عناا المنصوص ا صوم
  ل02/91من القانون 

 
 سماع إفادة الوزير في قضية تنظر فيها لجنة التحقيق النيابية -5

ل مجلتتك النتتواب  يعتد أن وهتتع يتتده علتتى قهتية التتوزير الستتابق شتتاهي برصتتوميان، وشتتكَّ
لجنة تحقيق نيابية   تزام لغاية تاريخل تنظر في هذه القهية  أ ير  مسألة سماع إفاد  
الوزير برصوميان أمام محكمة الجنايا ، في وقا ع مرتي ة باذه القهية التي تنظر فياا 

 لجنة التحقيق النيابية 
ين فتتتي الجانتتتب اآلختتتر متتتن هتتتذه القهتتتية والمتعلتتتق يمحاكمتتتة المتامتتتين شتتتركاا الوزيرالتتتذ

ا يالنستية التى ستا ر محكمة الجنايا ، التي تتايع النظر فتي التدعوى عيناتيحاكمون أمام 
يصتتفة  برصتتوميانالتتوزير  ا ستتتماع التتى افتتاد    قتترر  محكمتتة الجنايتتا المتتدعى علتتيام
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 تغيتب عتن حهتورإ  أن الوزير رفض الم وم أمتام المحكمتة لتإلد ا يشتاادتل، و شاهد، 
فتتتي ملتتتف  دعوتتتتل يا حهتتتار 09/2/9112يتتتا  بتتتتاريخالجناقتتترر  محكمتتتة الجلستتتة، ف

   ل0دالرواسب النف ية
قتترار فتتي ال تقتتدم التتوزير الستتابق شتتاهي برصتتوميان امتتام محكمتتة التمييتتز الجزا يتتة ي عتتن  

بتترد اعتتتراض برصتتوميان  09/2/9112الصتتادر عتتن محكمتتة الجنايتتا  فتتي بيتترو  فتتي 
رواستتتب النف يتتتة  و لتتتب فتتتي علتتتى ا د ا يشتتتاادتل امتتتام محكمتتتة الجنايتتتا  فتتتي ملتتتف ال

من قانون أصتوم المحاكمتا   990ال عن اي ام قرار محكمة الجنايا  لمخالفتل الماد  
الجزا ية وا عبن العالمي لحقوق ا نستان ومخالفتتل مبتدأ سترية التحقيتق وحقتوق التدفاع، 

د وقتيصفة شاهد امام تلا المحكمتة   برصوميانيعدم جواز ا ستماع الى  والحكم مجددا  
ان "التعليتتل الوحيتتد التتذي اعتمتتده قتترار المحكمتتة لتترد ا عتتتراض هتتو استتتند ال تتاعن إلتتى 

واعتبتر  اد ، وهي خصم فتي التدعوى العامتة" اصرار النياية العامة المالية على هذه الشا
للشااد  امام محكمة الجنايتا  حتوم الوقتا ع المحقتق معتل فياتا امتام المجلتك  تلن دعو يأ

انل ي لب منل ان يشاد هد نفسل، ا متر التذي حظتره العاتد التدولي  النيابي يعني عمليا  
حولاتا  برصتوميانالخاص وان الوقا ع عيناا التي قترر  المحكمتة ا ستتماع التى شتااد  

تحقيتق متتن  ريتتق هتتي التتي تحقتتق فياتتا لجنتة التحقيتتق النيابيتتة، "ممتا يختترق ستترية ال علنتا  
  ل9د الشااد  العلنية

 

 
 الفقرة الرابعة:

 قـــــهاء التحقيــانت
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ول المحاكماي الجزائية الجو و لرئيس محكمة الجنا اي أن  قرن إحضان الااهو م  قانون أل 181أجازي المادة

 الذي  تخل ف ع  الحضون في المرة الثانية بعو تبليغه  إن سبق له تغر مه.

مددذكرة اإلحضدان أمددراً خطيداً إلددى قدوى األمدد  لتدأمي  إحضددانه خدالل أنبددع مدد  هدذا القددانون تتضدم   109  فقداً للمدادة

 موعو الجلسة المقرن.تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة اإلحضان.  عار   ساعة م 
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 قلتتتم القهتتتية ملتتتف يتتتودع الخ يتتتة، تتتتلم الع ا دعتتتاا تنظتتتيم ويعتتتد التحقيتتتق، انتاتتتاا عنتتتد
 لتتتل يحتتتق التتتذي التتتدفاع التتتى حصتتتولل بتتتتاريخ ا يتتتداع هتتتذا يبلتتتغ  يتتتامأ خمستتتة لمتتتد  اللجنتتتة

 لم العتتتل  زمتتا   يتتراه متتا مناتتا يستنستتخ وان ا وراق كامتتل علتتى اللجنتتة قلتتم فتتي ا  تتبع
متتتتتن  29دالمتتتتتاد  ايتتتتتام عشتتتتتر  يمالتتتتتة اللجنتتتتتة قلتتتتتم فتتتتتي يودعاتتتتتا التتتتتتي الخ يتتتتتة يتتتتتةالدفاع
   ل02/91القانون 

أن المشترع قد نستي حتذل عيتار  م العتة اإدعتاا الخ يتة، إ  إذا كتان أيها  وهنا يبدو 
المقصتتود مناتتا، أن يبتتدي النا تتب العتتام لتتدى المجلتتك األعلتتى م العتتة خ يتتة، ولكتتن متتن 

النيتتابي هتتو متتن  المجلتتك ر تتيكالقتتانون والتتتي تتتنص علتتى أن  متتن هتتذا 22قتتراا  المتتاد  
  لديل العام النا ب والى ا على المجلك ر يك من كل الىيرفع قرار ا تاام يعد صدوره 

فاتتتذا التتتدور المتتتتأخر للنا تتتب العتتتام لتتتدى المجلتتتك األعلتتتى ينفتتتي أن يكتتتون لتتتل دور فتتتي 
 الخ ية  ةم العال وهع من صبحيتل مجريا  عمل لجنة التحقيق، أو أن يكون 

و  ييقى لدينا سوى خيار واحد هو أن المشترع قد غفل عن حذل هذه العيار  من 
المشروع المحام من الحكومة  ويؤيد ذلا تصريح عهو لجنة التحقيق في قهية الوزير 

توازي ن "صبحيا  لجنة التحقيق، يأ، النا ب ياسين جابر، برصوميانالسابق شاهي 
أو يمكن التفكير بخيار  عخر غير عملي وغير من قي   ل0دعامصبحيا  المدعي ال

الموقعين على عريهة ا تاام  90أيها ، وهو أن ييقى النا ب الذي سماه األعهاا الت 
ن كان  ،ليكون مم ب  لإلدعاا ف نل يكمل دوره كمم ل  لإلدعاا حتى انتااا التحقيق، واا

 لقانوني الصريح يتعذَّر القبوم باذا الحل نظرا  لغياب النص ا

 أواًل: وضع اللجنة للتقرير

يعتتتد إيتتتداع المتتتتام م العتتتتل الخ يتتتة ختتتبم المالتتتة القانونيتتتة، تعلتتتن اللحنتتتة عتتتن اختتتتتام 
 :يتهمن الذي القهية في تقريرها وتهع سرية،وتجتمع في جلسة المذاكر  الالتحقيق 

  اتاامام الم لوب اسماا او اسم -أ
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  امالي المنسوب الجرم او العلة -ب
  الكافي ال بو   ابتة ا فعام كان  ذاإ ما تقدير -ج
 بتاريخ علياا تن بق التي النصوص وتعيين القانوني وصفاا ا فعام هذه اع اا -د

  ارتكاباا
 ا دعاا مم لي من كل الى وتبلغل النيابي، المجلك الى فورا   تقريرها التحقيق لجنة تحيل

  ل02/91من القانون  22الماد د والدفاع
 
ذا كتتان المشتتترع الفرنستتي، والكتتويتي واليمنتتي وغيتترهم، قتتد أولتتوا لجنتتة التحقيتتق صتتبحية و  اا

تقريرية، يمعنى أن لاا أن تقرر إما منع المحاكمة عن المتام فيما إذا وجد  أن األفعام 
المحام يموجباا أمام اللجنة غير  ابتة ال بو  الكافي، أو لاا أن تقرر أن األفعام المتام 

تل وتقرر إحالتل أمام المحكمة الخاصة، وأما في لبنان ف ن لجنة التحقيق   تملتا باا  اب
 الجترم او العلتة، اتاتامام الم لتوب استماا او استمهذا الدور، فاي تهع تقريرا  تبتين فيتل 

 ا فعتام هتذه، فتع تي الكتافي ال بو   ابتة ا فعام كان  اذا ما رتقدِّ ،  مَّ اليام المنسوب
  ارتكاباا بتاريخ علياا تن بق التي النصوص نوتعيل   يالقانون وصفاا

والسبب في عدم منح هذه اللجنة سل ة اتخاذ قرار يمنع المحاكمة أو الظن، أسو   يقها  
التحقيتتتتق والاي تتتتا  ا تااميتتتتة فتتتتي القهتتتتاا العتتتتدلي، فاتتتتو حستتتتيما ورد فتتتتي كتتتتتاب أنتتتتور 

ناستيا  أن تع تى لجنتة التحقيتق الخ يب، نقب  لفسياب الموجية للمشروع :" أنل لتم يعتد م
ستتل ة تقريريتتة إ  يالنستتية للشتتركاا متتن غيتتر أعهتتاا الستتل ة التنفيذيتتة، ألن ا تاتتام فتتي 
لبنان يصدر عن أغلبية  ل ي مجموع أعهتاا مجلتك النتواب، ومتن الصتعب التستليم يتأن 

ذلتا متن تعبل ر عناا م ل هذه األغلبية يمكن عدم التقيتد باتا ولتو كتان المشترع التي إراد  
لتتتذا اكتفتتتى المشتتتروع يتتتأن يتتتولي لجنتتتة التحقيتتتق القهتتتا ية دور   قبتتتل هي تتتة تحقيتتتق عليتتتا

ا ستن اق والتحقيتق متع إع ا اتا أوستع الصتبحيا  البزمتة والهتمانا  المتوختا  علتى 
   ل0دأن يعود للمجلك األعلى وحده في جميع األحوام الفصل في القهية"
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هتتتوعة فتتتي مشتتتروع القتتتانون قتتتد تبتتتدل  فتتتي القتتتانون اآلليتتتة المو أن ونلفتتت  ا نتيتتتاه، إلتتتى 
يصيغتل الناا ية، ذلا أن مجلتك النتواب يصتدر قترار ا تاتام يغالبيتة ال ل تين  02/91رقم

التالي، ف ن المجلك لم يكن قتد أصتدر قترارا  ييعد وهع اللجنة لتقريرها وليك قبل ذلا، و 
متت ب ، قتتد خالفتتتل  ولكتتن تيقتتى  اتااميتتا  لنقتتوم يعتتد ذلتتا أن اللجنتتة بتقريرهتتا منتتع المحاكمتتة

صيغة التقرير مقبولة، على اعتيار أن تقرير اللجنة هو عمل تمايدي أو تحهيري لقرار 
تل   ا تاام التذي سيصتدره مجلتك النتواب يأك ريتة ال ل تين، دون ان يكتون ملزمتا  يمتا توصَّ

 لل اللجنة من نتيجة  
 

 انثانيًا: صدور التقرير في قضية الوزير شاهي برصومي
شارا  على تشكيل مجلك النواب للجنة التحقيق فتي قهتية التوزير شتاهي  91يعد حوالي 
وع تترض  7/2/9112، انتاتت  اللجنتتة متتن عملاتتا ووهتتع  تقريرهتتا بتتتاريخ ل0دبرصتتوميان

، التتي قترر  00/7/9112على الاي تة العامتة لمجلتك النتواب بجلستتاا المنعقتد  بتتاريخ 
 ة تشريعية يعقدها المجلك تأجيل مناقشتل إلى تاريخ أوم جلس

 
للفقتتترتين ب وج ستتتندا  و خلصتتت  لجنتتتة التحقيتتتق البرلمانيتتتة مجتمعتتتة فتتتي خاتمتتتة التقريتتتر، و 
المتعلتتتتق يأصتتتتوم المحاكمتتتتة امتتتتام المجلتتتتك ا علتتتتى  02لقتتتتانون التتتترقم متتتتن ا 22متتتتاد  لل

برصتوميان  قيتام التوزير الستابق شتاهي  لمحاكمة الرؤستاا والتوزراا، ان ا فعتام المنستوب
 مبحقتل  وأمبرر قانوني  تاامل ويالتالي   يوجد أي  غير  ابتة ال بو  الكافي  باا

صتتفحة، تحتتتوي عرهتتا  لوقتتا ع  91ودتتدون أن ننتتاقش فتتي مهتتمون التقريتتر المؤلتتف متتن 
للتتتتام األردعتتتة الموجاتتتة للتتتوزير  ا  القهتتتية ومحاهتتتر ا ستتتتجواب وستتتماع الشتتتاود، وتفنيتتتد

ة التحقيتق متتن إيجتتاد التدليل علتتى  بوتاتتا ال بتتو  شتاهي برصتتوميان والتتتي لتم تستتت ع لجنتت
 الكافي 
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لح هذه شك ِّ
  

19/11/1003اللجنة في جلسة 
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حتتتى عرهتتل علتتى الاي تتة ، التقريتترب عتتداد هتتذا ف ننتتا ستتنناقش يعتتض الشتتكليا  المتعلقتتة 
ؤدي بنظرنتا ممتا يت 02/91جتاا  مخالفتة ألحكتام القتانون والتتي العامة لمجلتك النتواب، 

 :هذا التقرير إلى ي بن
تتتل، فقتتد تهتتمَّن التقريتتر استتم جنتتة التحقيتتق خلتتو التقريتتر متتن أستتماا أعهتتاا ل-0 التتتي أعدَّ

ن ورد توقيعامتا  ر يك اللجنة ميشام المر فقف، وأغفتل ذكتر استم العهتوين اإهتافيين واا
على كلل  صفحا  التقرير، ف ن ذلا   يغني عن وجوب ذكر اسم عهو اللجنة واهتحا  

ريتتر فتتي متنتتل، هتتو متتن وورد أستتماا واهتتعي التق فتتي مقدمتتة التقريتتر وفتتي خاتمتتتل أيهتتا  
متتت ب  فاألصتتتوم الجوهريتتتة الواجتتتب ورودهتتتا، والتتتتي يترتتتتب علتتتى غياباتتتا ي تتتبن التقريتتتر  

 أسماا ا تاام قرار يتهمن نمن قانون أصوم المحاكما  الجزا ية أ 020 الماد توجب 
  ا تاامية الاي ة أعهاا

المتتر، فاتتي كانتت   إن اللجنتتة بتشتتكيلتاا األولتتى لتتم يكتتن بتتين أعهتتا اا النا تتب ميشتتام-9
در يستتتا ل ودمحم الصتتتفدي وياستتتين جتتتابر دعهتتتوان أصتتتيبنل،  إيلتتتي الفرزلتتتيتتتتتألف متتتن: 

ولما دختل كتلإ متن  دأعهاا رديفينل  ناظم الخوري و جورج قصارجي و سامي الخ يب، و 
 90/00/9114إيلتتتي الفرزلتتتي وياستتتين جتتتابر فتتتي حكومتتتة عمتتتر كرامتتتي المؤلفتتتة بتتتتاريخ

 اني وزيرا  لفشغام العامةل، ف ناما يعتبران مستقيبن حكما  من داألوم وزيرا  لإلعبم، وال
وكتتان  عهتتوية لجنتتة التحقيتتق، ويحتتل  مكانامتتا عهتتوين متتن األعهتتاا ال ب تتة التترديفين 

ينيغي أن ت ذكر هذه الواقعة في متن التقرير، وتبيان كيف اجتمع مجلك النتواب وانتختب 
أن نص القانون   يبيح تغيير أعهاا اللجنة ميشام المر ر يسا  للجنة التحقيق  خاصة  و 

أو تعيتتين عهتتو جديتتد أ نتتاا ستتير عملاتتا، وهتتو، أي القتتانون، قتتد تنيتتل لحالتتة ختتروج أحتتد 
األعهاا األصيلين أليل  سبب من اللجنة، فأوجد  ب ة أعهاا رديفين لمتايعة التحقيتق  

ل التبتتديل فتتي أعهتتاا لجنتتة التحقيتتق عييتتا  شتتكليا  جوهريتتا   يي تتل التقريتتر، ألنتتل  لتتذلا شتتكَّ
وفتتي مقارنتتة متتع  يجعلتتل صتتادرا  عتتن لجنتتة غيتتر مؤلفتتة يصتتور  متوافقتتة وأحكتتام القتتانون 

القهاا اإداري، نقرأ م ب ، أنل إذا لم يتمَّ تعيين مقرر جديد يالمراجعة يعتد تعتديل الاي تة 
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الستتتايقة وعتتتدم صتتتدور تقريتتتر عتتتن أحتتتد أعهتتتاا الاي تتتة الجديتتتد  يشتتتكل مخالفتتتة للصتتتيغ 
  ل0دجوهرية وسبيا  من أسياب إعاد  المحاكمة ال

متتتتن المستتتتلَّم يتتتتل أن و يتتتتة أعهتتتتاا لجنتتتتة التحقيتتتتق تنتاتتتتي متتتتع انتاتتتتاا و يتتتتة مجلتتتتك -2
لما كان  قتد انتات  و يتة و ، ل02/91من القانون  7مع وفة على الماد  94دالماد النواب

تتكل ل  فتتي ظلل تتل هتتذه اللجنتتة، وانت   تتالمجلتتك النيتتابي التتذي ش  نيتتابي جديتتد ياشتتر ب مجلتتك خ 
دالتتي وهتع  جنتة التحقيتق ليتد تكتون ، بتذلا 9112مااماتل فتي أوا تل تمتوز متن العتام 

هتذه  ةمامتحكما  عن قهية الوزير شاهي برصتوميان  ولكتن يمتا أن قد ارتفع  التقريرل 
توجتب أن يستتمع المجلتك النيتابي إلتى التقريتر ومرافعتتي  24لتم تنتتل يعتد، فالمتاد اللجنة 

دفاع  فكيتف ستتتايع لجنتة منحلَّتة حكمتا  وقتا ع تحقيتق ارتفعت  يتدها عنتل يقتو  اإدعاا والت
القتتانون  متتن هنتتا كتتان متتن الواجتتب تشتتكيل لجنتتة تحقيتتق جديتتد  علتتى األقتتل لكتتي تتبنتتى 

وفتي مقارنتة  انيتة، التقرير لكي يكون من الممكن شكب  تبو  التقرير أمام الاي ة العامة  
ي متتع تقريتتر وهتتعل المستشتتار المقتترر،  تتمَّ جتتاا  هي تتة متتع كيفيتتة تعامتتل القهتتاا اإدار 

حاكمتتة جديتتد  وحكمتت  استتتنادا  إلتتى هتتذا التقريتتر، فتتاعتبر مجلتتك شتتورى الدولتتة، أن هتتذا 
 متتعادر ا ي الصتتالتصترل يشتتكل ل مخالفتتة لفصتتوم الجوهريتتة ويوجتب إي تتام القتترار القهتت

ع من سلفل سواا يالتبني عدم اتخاذ المستشار المقرر الخلف موقفا  يشأن التقرير الموهو 
  ل9د أو بوهع تقرير عخر

 خاصتتتة جلستتتة فتتتي النيتتتابي المجلتتتك يلتتتت مأن  02/91متتتن القتتتانون  22المتتتاد أوجبتتت  -4
 يستتمعو  تقريتر،ل هتذا الايداعت تتاريخ متن ايتام عشتر  تتعتدى   مالتة فتي ر يستل متن بدعو 

ويعتد ذلتا، يجتري   والتدفاع ا دعتاا مرافعتتي والتى التقريتر التىالمجلك فتي هتذه الجلستة 
وفقتتا  لمتتا  المجلتتك عهتتااأ  مجمتتوع  ل تتي يغالبيتتة الستتري  يتتا قتراععلتتى ا تاتتام  التصتتوي 

 المالتتة هتتمن النيتتابي المجلتتك يتتدع   لتتم ذاواا   متتن الدستتتور 71و 01تقهتتي يتتل المتتادتين 
 التذي عشتر الحتادي اليتوم في حكما   يلت مإلى جلسة مناقشة التقرير، فاو  اعبه، المحدد 

 اصدار حتى جلساتل في يستمرو  النيابي، المجلك تقريرها التحقيق لجنة ايداع ريختا يلي
                                                 

(1
 

 )
190، ص 99مصري / بلو ة طرابلس، المجموعة اإلدان ةال ، 10/9/99، تان   1193ان نقم شونى لبنان قر
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 )
93، ص 91، بيان شاهي  / الو لة، المجموعة اإلدان ة12/3/91، تان   322شونى لبنان قران نقم 
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فتتتي قهتتتية التتتوزير شتتتاهي إ  أنتتتل   ل02/91متتتن القتتانون  24المتتتاد د الموهتتتوع فتتتي قتتراره
المتتذكورتين، فيعتتد أن ع تترض  24و 22برستتوميان حصتتل متتا هتتو مختتالف لتتنص المتتادتين

جلتتتك النيتتتابي فتتتي جلستتتتل المنعقتتتد  بتتتتاريخ تقريتتتر لجنتتتة التحقيتتتق علتتتى الاي تتتة العامتتتة للم
جورج عدوان أدمتون نعتيم وليتد عيتدو وروديتر ب ي رك حرب وا لب الن، 00/7/9112

ف رو ر يك مجلك النواب علتى الاي تة العامتة،  لتب تأجيل اليحث في الموهوع  غانم 
لاي تة ، فوافقت  املتف الرواستب النف يتةفتي  لجنتة التحقيتق البرلمانيتةتأجيل مناقشة تقرير 

يك المجلك ويعد موافقة الاي تة العامتة للمجلتك النيتابي  العامة على التأجيل، هنا قرر ر 
وهذا التأجيل    حقة في جدوم اعمام اوم جلسة تشريعيةأن يوهع تقرير لجنة التحقيق 

التي أوجب   02/91من القانون  24لمناقشة تقرير لجنة التحقيق هو مخالف لنص الماد 
ة لمجلتتك النتتواب أن تجتمتتع حكمتتا  فتتي اليتتوم الحتتادي عشتتر التتذي يلتتي عتتى الاي تتة العامتت

عتترض التقريتتر علتتى الاي تتة العامتتة، إذا لتتم تتتتمَّ التتدعوى ختتبم العشتتر  أيتتام البحقتتة علتتى 
عتترض هتتذا التقريتتر  لتتذلا واستتتنادا  إلتتى هتتذا التتنص، كتتان علتتى الاي تتة العامتتة أن تجتمتتع 

 م يحصل وهو ما ل 7/9112/ 21حكما  في حد  أقصى هو 
 

نا يتا   نتتاقش  94، ويحهتتور 00/0/9112وفتي جلستة المجلتتك النيتابي المنعقتتد  بتتاريخ 
المجلتتتتك يصتتتتور  ستتتترية التقريتتتتر التتتتذي أعدتتتتتل لجنتتتتة التحقيتتتتق فتتتتي قهتتتتية التتتتوزير شتتتتاهي 
برصوميان، وقرر تبني مهمون التقرير ومنع المحاكمة عن الوزير برصوميان  يأغلبيتة 

حالتتتل أمتتام المجلتتك األعلتتى نتتواب متتع 01نا يتتا ، مقابتتل  20  97و، اتاتتام برصتتوميان واا
 ورقة بيهاا، وورقة ملغا   

 
 ًا: إصدار المجلس النيابي للقرار االتهاميثالث
 التتى فتورا   القهتتية المجلتك ر تيك يرفتتع النيتابي، المجلتتك عتن ا تاتام قتترار يصتدر عنتدما

 النا تتب والتتى لتتىا ع المجلتتك ر تتيك متتن كتتل التتى يبلغاتتا احالتتة يموجتتب ا علتتى المجلتتك
 ا على المجلك الى ا حالة تتهمنو   ا تاام قرار المتامين او المتام ويبلغ لديل، العام



638 

 

متتتتتن  22المتتتتتاد د التحقيتتتتتق وملتتتتتف النيتتتتتابي المجلتتتتتك اتختتتتتذه التتتتتذي ا تاتتتتتام قتتتتترار نتتتتتص
 على إدانة  لل؟  فال يعتبر قرار إحالة المتام أمام المجلك األ  ل02/91القانون 

المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا،   يعني ا تاام أمام ة ملف الإحالمبدأ أن 
خلفية التصوي  ليس  يالهرور  ادانة، انما ف"  المتام ان ا دانة  بت  على الوزير

أو اإدانة لتبر ة ياالمجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا  الحكم الذي يصدر عن
   هو األساك

وارفاقاا  ة ا تااميةتحريا العريه، لمجرد ي خانة ا دانةفالوزير وهع من الخ أ ف
لإلحالة أمام  نا يا   00لإلحالة أمام لجنة التحقيق  م  02نا يا  و حقا   90بتواقيع 

  ا دانة او البراا  ي،  فالقهاا هو من يب  اخيرا  المجلك األعلى
رية المواد الوارد  في هامة تدفعنا للتساؤم حوم دستو إشكالية حوم هذه النق ة  را تو 

اإحالة أمام والتي أوجد  هذه اإشكالية: فمبوجب هذا القانون ف ن  02/91القانون 
في المر  األولى موافقة أك رية أعهاا تت لب  ،لجان التحقيق،  م أمام المجلك األعلى
فاستنادا  إلى   موافقة  ل ي اعهاا مجلك النوابالمجلك النيابي، وفي المر  ال انية 

، أ  ا ك رية الموصوفة هاتين الموافقتين على تامة  واحد  ود دانة متام  واحد، وداذه
أمام قد اقر ا تاام عمليا ، اذ   يعقل ان يحيل الملف ا تاامي يكون مجلك النواب 

يأك رية  لمحكمةلجنة التحقيق،  م يعد اإ بع على تقرير هذه اللجنة يحيل المتام أمام ا
 م يعد ذلا نقوم أن المجلك  عها ل، دوهي أك رية صعية التأمين عمليا لال ل ين من أ 

فلو كان هذا ا حتمام واردا   النيابي غير مقتنع  ب دانة المتام أو لديل الشا حوم برااتل 
علن البراا  عند التصوي  على ، ولكان أ   المصادقة عليل يأك رية ال ل ينلما تمل 

ماذا إذا أ حيل الملف الى المجلك ا على وقهى هذا ن، كما يقوم أحمد الزيف ا حالة  
المجلك بتبر ة المتام؟ أ  يعني هذا ان المجلك ا على قد أسقف ا راد  الشعبية التي 
تتم ل في مجلك النواب؟  فكيف يمكن للمجلك ا على او ألي قهاا عادي او 

ك ا على عندما ينظر في است نا ي ان يخالف ا راد  الشعبية تلا؟ ويالتالي ف ن المجل
قهية يكون ملزما  ب دانة المتام ياعتيار ان احالة الملف إليل تم  يموافقة المجلك على 
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صحة ا تاام و  يمكنل ان يصدر حكم براا  في الملف  نل اذا ما اقدم على ذلا يكون 
  ل0دقد تجاوز ا حكام الدستورية همنا  وعلنا  

يم الدعوى وتسجيلاا في القلم ف ن تصديق الاي ة العامة  ذا كان  العريهة يم اية تقدف
على ملفلاا يعني الموافقة على حي ياتاا واألخذ يما ورد فياا كون التصديق يمالد لتشكيل 

المشترع عندما فرض توافر األك رية الم لقة من مجموع النواب فلجنة التحقيق  
م أك رية موصوفة هي أك رية للتصديق على العريهة في الاي ة العامة للمجلك ومن  

ل للموافقة على تقرير لجنة التحقيق  حالة الملف الى المجلك األعلى 2/9ال ل ين د
في الحكم الناا ي ألنل لو كان األمر غير ذلا  حاوم ان يع ي للتصوي  النيابي دورا  

 ترا التحقيقا لكان المشترع و  ،لكان  العريهة كافية وحدها لتحريا المجلك األعلى
والنظر في الجدية وعدم الجدية وكل ما يتعلق يالملف في عاد  المجلك األعلى، من 

ا  في التصوي  دون المرور على الاي ة العامة لمجلك النواب وفرض م ل تلا األك ري
   ل9د لمتايعة درك الملف

 
  :لثقسم الثاال

 كمـــــوالح ةـــاكمــــالمح
 

 أمتاميحتاكمون  المتتام والتوزير التوزراا مجلك كر ي من الدستور أن  70 الماد ورد في 
 األعلتتتى المجلتتتكمتتتن الدستتتتور لتبتتتين أن مامتتتة  01 لمتتتاد ا تتتمَّ عتتتاد    األعلتتتى المجلتتتك
  والوزراا الرؤساا محاكمة

لتتو قرأنتتا هتتاتين المتتادتين يمعتتزم  عتتن كتتلل  نتتص  عختتر،  نتاينتتا إلتتى القتتوم، يتتأن الرؤستتاا 
ك األعلتتتى، ولكتتتن لفستتتف ويستتتبب صتتتعوية عليتتتة والتتتوزراا   يحتتتاكمون إ  أمتتتام المجلتتت

تحريتتتا ا تاتتتام أمتتتام هتتتذا المجلتتتك، وتلكتتتوا الستتتل تين التشتتتريعية والتنفيذيتتتة عتتتن وهتتتع 
                                                 

(1
 

 )
 12/11/1003جر وة السفير تان  

(1
 

 )
 19/11/1003جر وة السفير تان   -أحمو ز  
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القانون الذي يتيح إعمام هذا النص من الدستور، ومتن  تمَّ التسترع وقصتد تع يتل التنص 
ن  إمكتتتان لمتتتا احتتتتواه متتتن ال غتتترا  الك يتتتر  التتتتي حالتتت  دو   02/91عنتتتد إقتتترار القتتتانون 

اجتماع المجلك األعلى ولو لمر  واحد  في تاريختل ال ويتل التذي تجتاوز ال متانين عامتا   
وهتتذا متتا حرمنتتا متتن اجتاتتتاد  كتتان متتن شتتانل أن يحتتتدد األ تتر الصتتحيحة لت بيتتق التتتنص 

 الدستوري وتبيان الحدود الفاصلة بين اختصاصي المجلك األعلى والقهاا العدلي  
ن عرهتتتنا آلليتتتة المحاكمتتتة هتتتو عتتترضإ نظتتتري لمتتتا تهتتتمنل ويستتتبب غيتتتاب الت بيتتتق، فتتت 

 القانون من أحكام  مقتهية آللية المحاكمة والحكم أمام المجلك األعلى   
فللمحاكمة وللحكم الذي يصدر عن المجلك األعلى خصوصيا  يسبب ال ايع الخاص 
للمجلتتك األعلتتى كمحكمتتة سياستتية تقاهتتي رجتتل سياستتة، ورد  هتتذه الخصوصتتيا  فتتي 

ل ال الث من قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى، ستنوردها فتي فقترتين، الفص
الفقتتتر  األولتتتى دالمحاكمتتتتة أمتتتام المجلتتتتك األعلتتتىل، الفقتتتتر  ال انيتتتة دالحكتتتتم الصتتتادر عتتتتن 

 المجلك األعلىل 
 
 

 الفقرة األولى:
 المحاكمة أمام المجلس األعلى

 
 وملتتف النيتتابي المجلتتك اتختتذه التتذي ييعتتد أن يبلل تتغ ر تتيك مجلتتك النتتواب القتترار ا تاتتام

وفقتتا  لمتتا نصتت   لديتتل العتتام النا تتب والتتى ا علتتى المجلتتك ر تتيك متتن كتتل   لتتى، إالتحقيتتق
ادر المجلتتك األعلتتى ييتتمتتن قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  أمتتام المجلتتك األعلتتى،  22المتتاد 

 فورا  إلى البدا يالمحاكمة، وسنستعرض فيما يلي قواعد  المحاكمة ومراحلاا:
 
 اًل: مهلة المحاكمةأو
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 القهتتتتية فتتتتيخبلاتتتتا  يفصتتتتلقيَّتتتتد المشتتتتترع المجلتتتتك األعلتتتتى يفتتتتتر   زمنيتتتتة معينتتتتة لكتتتتي 
 للتجديتد قابلتة ا حالتة تبلغتل تتاريخ متنواحتد   شتار  ي مد المعروهة أمامل، وحدد  هذه ال

  ل02/91من القانون  20الماد دفقف  واحد  مر 
يعتد أن حتدد المشتترع مالتة إحالتة العريهتة ويظار جليا  الخلل فتي أحكتام هتذا القتانون، ف

على مجلك النواب يعشر  أيام،  م حدد مالة دعو  مجلك النواب للب  في التقريتر التذي 
تل لجنة التحقيق يعشر  أيام، وحدد مالة المحاكمة يشتار  واحتد متن تتاريخ إحالتة قترار  أعدَّ

يعتد كتل هتذا التقييتد للماتل، ا تاام إلى ر يك المجلك األعلى قابلة للتجديد مر  واحد   ف
نجد أن المشترع لم يقيل د لجنة التحقيق يمالة  محتدد ، وهتذا متا ظاتر فتي القهتية الوحيتد  

، فتنبحظ أنتل منتذ تتاريخ برصتوميانالتي أحيل  للجنة تحقيق وهي قهتية التوزير شتاهي 
فاتتتتتي لتتتتتم تنتاتتتتتي إلتتتتتى وهتتتتتع تقريرهتتتتتا ستتتتتوى   00/09/9112تشتتتتتكيل اللجنتتتتتة بتتتتتتاريخ 

  0/2/9112بتاريخ
 
 
 
 
 

 ثانيًا: مكان ونصاب إنعقاد المجلس األعلى
 عنتتد يقتترره، ختترع مكتتان يأ فتتي وأ بيتترو ، فتتي العتتدم قصتتر فتتي ا علتتى المجلتتك ينعقتتد

واختيار قصر العدم مقرا  لجلسا  المجلك األعلى، دليب  على غلية الصتيغة   ا قتهاا
 القها ية على هذا المجلك على الصيغة السياسية 

 
 عشتتتتتر الخمستتتتتة عهتتتتتا لأ  يحهتتتتتور ا إ قانونيتتتتتة المجلتتتتتك األعلتتتتتى جلستتتتتا  ون تكتتتتت و 

 احتتتد تغيتتتب ذا، واا التتتر يك فتتتيام يمتتتن الدستتتتور متتتن/ 01/ المتتتاد  فتتتي عتتتنام المنصتتتوص
 ا عهتتتتاا متتتن بتتتديل تكليتتتف لتتتىإ علتتتىاأل المجلتتتك ر تتتيك يعمتتتد ا صتتتيلين، ا عهتتتاا
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مع ال بيعة القها ية ويتجاوب هذا الشرا   ل02/91من القانون  27الماد د ا حتيا يين
، فاتتو كتتأي هي تتة  قهتتا ية   تكتتون جلستتاتل قانونيتتة إ  يحهتتور جميتتع للمجلتتك األعلتتى

 ، األعهاا، وي بَّق هذا المبدأ أمام جميع الاي ا  القهتا ية المؤلفتة متن أك تر متن قتاض 
تي الحكتتتم متتتن نتتتتاجام جميعتتتا ، ويالتتتتالي   بتتتد متتتن المداولتتتة يتتتأحيتتتث متتتن المفتتتترض أن 

تتتت  ل0د  بيتتتتنام ألجتتتتل إنشتتتاا الحكتتتتموالمتتتذاكر  متتتتن قتتتتانون أصتتتتوم  290 المتتتاد ، لتتتتذلا نصَّ
  ا لتتتتة تحتتتت  األحكتتتتام، إصتتتتدار المداولتتتتة تجتتتتري المحاكمتتتتا  المدنيتتتتة الجديتتتتد علتتتتى أن 

 حتتدث  ذافتت  يحهتتورهم المحاكمتتة واختتمتت  المرافعتتة جتتر  التتذين القهتتا  بتتين التتي بن،
 تعتاد أن وجتب يعهام، أو أعها اا يكامل المحكمة هي ة تبدل  أن المحاكمة ختام قبل

متتتتن قتتتتانون أصتتتتوم المحاكمتتتتا  المدنيتتتتة  409 المتتتتاد دالجديتتتتد  الاي تتتتة أمتتتتام المناقشتتتتا 
   لالجديد

 
وت بيقا  لاذا المبدأ العتام فتي المحاكمتة، والتذي يقهتي يتأن تكتون هي تة المحكمتة مكتملتة 

 حتتتدأ بتغيَّتتتفتتتي حتتتام  ا علتتتى المجلتتتك ر يكعنتتتد النظتتتر فتتتي القهتتتية، أجتتتاز المشتتتترع لتتت
  ا حتيا يين ا عهاا من بديل تكليف الى يعمدأن  صيلين،األ عهاااأل
 
 

 البت بالدفوع الشكليةثالثًا: 
متتن قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  أمتتام المجلتتك األعلتتى، للمتتتام أن يتتدلي  20أجتتاز  المتتاد 

 اوامت حتد ، علتى يقترار امتا ا على، المجلك يفصليالدفوع، وذلا عندما نصَّ  على أن 
  وجتتاا  عيتتار  التتدفوع م لقتتة لتشتتمل جميتتع أنتتواع التتدفوع جميتتع فتتي الناتتا ي، القتترار فتتي

الدفوع التي أجاز القانون للمتام أن يدلي باا قبل المناقشة في أساك النزاع  وهذه الدفوع 
التتتي ي لتتق علياتتا تستتمية التتدفوع اإجرا يتتة تعتترَّل يأناتتا كتتل ستتبب  يرمتتي يتتل الخصتتم إلتتى 

نية المحاكمة أو سقو اا أو وقتف ستيرها، فاتو إذن  عتا ق أمتام المحكمتة إعبن عدم قانو 
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ل هد ا جراا  المتيعة  عنا  يعدم قانونيتاا   ومن األم لة على هذه التدفوع نتذكر ل0ديوجَّ
التتتتدفع يعتتتتدم ا ختصتتتتاص، والتتتتدفع بتتتتي بن أعمتتتتام لجنتتتتة التحقيتتتتق، أو بتتتتي بن القتتتترار 

را  بنتاا  علتى موافقتة  ل تي عتدد أعهتاا مجلتك ا تاامي لعيب  شكلي دكأن   يكون صاد
النتتوابل، او التتدفع بتتي بن العريهتتة ا تااميتتة، أو ي تتبن قتترار مجلتتك النتتواب ياإحالتتة 

 لتتب رد أحتتد أعهتتاا المجلتتك أمتتام لجنتتة التحقيتتق دلعتتدم احتتترام حتتق التتدفاع متت ب ل، أو 
 األعلى، أو الدفع يمرور الزمن    

متن قتانون اصتوم المحاكمتا  الجزا يتة الجديتد  942متاد  لليحق للمجلتك األعلتى، ستندا  
التتتتي ي يل قاتتتا المجلتتتك األعلتتتى لورودهتتتا هتتتمن اليتتتاب المخصتتتص ، د9/0/9110 تتتتاريخ 290رقتتتم

 التدعوى، موهتوع فتي الفصتل قبتل ،ف ن المحكمتة تتختذ ل، راجع النبذ  التاليةلمحكمة الجنايا 
 :اآلتية القرارا 

   الدعوى  فرقاا باا يدلي التي الشكلية الدفوع من  رأك أو دفع في يب  الذي القرار -
  الموهوعية الدفاع أسياب في يب  الذي القرار -
 الخصومة تشكيل اكتمام حين إلى القيض إلقاا مذكر  تنفيذ بوقف يقهي الذي القرار -

  ا بتدا ي التحقيق مرحلة في سبيلل اخلي قد المتام كان إذا المحكمة أمام
 مقامتتتا   المتتتتام يتختتتذ أن الستتتبيل لتخليتتتة يشتتتتراو   الموقتتتول المتتتتام بيلستتت تخليتتتة قتتترار -

 أوراقاتتتا فيتتل ليبلتتغ المحكمتتة مركتتز فياتتا يقتتع التتتي المدينتتة أو البلتتد  هتتمن لتتل مختتتارا  
 وأن جلستة كتل انعقتاد قبتل ستاعة وعشترين أردتع ختبم إلياتا نفستل يسلم وأن ومذكراتاا

 المحاكمتتة ختتتام جلستتة منتتذ موقوفتتا   ييقتتى أن علتتى المحكمتتة تقررهتتا التتتي الكفالتتة يتتدفع
 وجتل متن فتارا   فيعتبتر مقبتوم عتذر دون  متا جلستة عتن تخلتف إذا  الحكتم صتدور حتتى

  الفار يمحاكمة الخاصة األصوم حقل في وت بق العدالة

د  سايقة متعلقة يمرور الزمن،  إحالة ملفي الوزيرين فؤاد  حصل  عند في الت بيق، و ج 
ى المدعي العام التمييزي فقد أدلإلى المجلك النيابي،  يانبرصومالسنيور  وشاهي 

على إحالة الملفين إلى المجلك النيابي هو من النياية العامة التمييزية  ، أن إقدامالسابق
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  ل0دلم تكن سوى احالة صرل اجرا ية وقانونيةوهي  ،ق ع مرور الزمن على الملفأجل 
 بث سنوا  للجنحة وعشر للجناية، هي ن مرور الزمأن مالة فتوش النا ب نقو   ذكرو 

 جاز  الرقابية دورا  علياا تبدأ من تاريخ اكتشال هذه األفعام وظاورها للعيان، وعلى ا
الس و على المام يسري عندما يصيح مرور الزمن المسقف للمبحقة ف  ل9دان تقوم يل
ياسية الحاكمة والمتحكمة، لفظا ع التي ترتكباا ال يقة السويالنسية ل  للعيان العام ظاهرا  
  ل2دتاامبحقيتعديل مال مرور الزمن، كي   يسقف حق ف نل يجب 

 

 رابعًا: تطبيق األصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات
أصتتو   خاصتتة، بتتل أحتتام إلتتى قتتانون  ا علتتى المجلتتك لتتدى لمحاكمتتةلتتم يهتتع القتتانون ل

م محكمتة الجنايتا ، فتي كتل متا أصوم المحاكما  الجزا ية لت بيق األصوم المتيعتة أمتا
 29المتاد   يتعارض واألحكام الوارد  في قانون أصتوم المحاكمتة أمتام المجلتك األعلىد

  ل02/91من القانون 
يتتالعود  إلتتى قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  الجزا يتتة الجديتتد نجتتد أنتتل خصتتص اليتتاب ال التتث، 

كمتة أمتام هتذه ديتد أصتوم المحامن القسم السادك المخصص لقهاا الحكم من أجتل تح
 الفصتلماد  موزعة على أردعتة فصتوم، خصتص  00المحكمة، ويقع هذا الياب في في 

، وأمتا الجنايتا  محكمتة أمتام للمحاكمتة تماد التي فعمامل ال اني، و عامة حكاملف األوم
 متن الفتار المتتام يمحاكمة الخاصة فصوماألخير ل الفصل، و المحاكمة عمامفف ال الث
  العدالة وجل
م وجتتتتود التتتتنص العتتتتام المتعلتتتتق بت بيتتتتق أصتتتتوم المحاكمتتتتة أمتتتتام محكمتتتتة الجنايتتتتا ، رغتتتت

متتتتن  40أصتتتتوم محاكمتتتتة المتتتتتام الفتتتتار متتتتن وجتتتتل العدالتتتتة، عتتتتاد  المتتتتاد   والمتهتتتتمنة
 المتعلقتتتة صتتتوماأل علتتتىاأل المجلتتتك متتامأ قت بَّتتتأن ص مجتتتددا  علتتتى لتتتتن 02/91القتتانون 
  العدالة وجل من الفار المتام يمحاكمة
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  11/11/5003جريدة النهار تاريخ
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 13/11/1003جر وة النهان تان  
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تتت  علتتتى أن المحاكمتتتة لتتتدى المجلتتتك األعلتتتى  29لفقتتتر  األولتتتى متتتن المتتتاد  كمتتتا أن ا نصَّ
مع أنل أيها  كان ياإمكان ا ستتغناا عتن ذكتر هتذه  سريتاا، المجلك قرر اذا  إ علنية

متتتتن قتتتتانون أصتتتتوم المحاكمتتتتا  الجزا يتتتتة، التتتتتي أحالتتتت  إلياتتتتا  949 المتتتتاد المتتتتاد  ألن 
تتت  علتتتى  29المتتتاد   الجنايتتتا  محكمتتتة لتتتدى المحاكمتتتة تجتتتري أن المتتتذكور  أعتتتبه قتتتد نصَّ
 األختبق أو األمتن علتى حفاظتا   سترية يصتور  إجرااهتا التر يك يقترر لتم متا علنية يصور 
  العامة

 هويتتتة متتتن الت بتتت ، تياشتتتر أعمتتتام المحاكمتتتة يعتتتد 02/91متتتن القتتتانون  41  ووفقتتتا  للمتتتاد
  اما تا قرارو  التحقيق لجنة تقرير مَّ تبو   المتامين، او المتام

أما ا ست نااا  على األصوم المتيعة لدى محكمة الجنايا  والتي ورد باا نتصإ ختاص 
متتن  47المتتاد د  ا علتتى المجلتتك امتتام الشخصتتي ا دعتتاا صتتفة اتختتاذفاتتي، عتتدم قبتتوم 

 ل 29ويقاا المتام  ليقا  حتى صدور الحكم الناا ي دالماد    ل02/91القانون 
 
 البة بالحق الشخصياالستثناء األول: عدم جواز المط-1

حدد الدستور والقانون أصوم اإدعاا أمام المجلك األعلى، يحيتث حصتر حتق اإدعتاا 
لتحستتم مستتألة عتتدم جتتواز  02/91متتن القتتانون  47 يمجلتتك النتتواب، لتتذلا جتتاا  المتتاد 

تقتتديم المتهتترر متتن فعتتتل ر تتيك الدولتتة أو أحتتد أعهتتتاا الستتل ة التفيذيتتة، لشتتكوى أمتتتام 
 ا دعتاا صتفة اتختاذ ا علتى المجلتك امتام يقبل     على أنل :"فنصَّ  المجلك األعلى،

 ينظتر التتي الجترا م عتن الناجمتة ا هترار عتن التعتويض  لتب دعاوى  تقدمو   الشخصي
  "العادية المحاكم امام ا على المجلك فياا

ستي وهذا الموقف الذي يعتمده القانون اللبناني   زام يتفرَّد يل، حيتث أهملتل القتانون الفرن
، وكتتذلا األمتتر فتتي محكمتتة العتتدم للجماوريتتةعنتتدما أجتتاز للمتهتترر متتن اإدعتتاا أمتتام 

 القانون الكويتي الذي أجاز للنياية العامة أن تتولى تقديم هذا اإدعاا 
 
 االستثناء الثاني: بقاء المتهم طليقًا حتى صدور الحكم النهائي-9
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فاتو عتدم جتواز توقيتف   متة الجنايتا ،، علتى القواعتد الم يَّقتة أمتام محكا ست ناا ال تاني
 المتتاميتأن  29حيث ورد في الفقر  األخيتر  متن المتاد   المتام قبل صدور الحكم الناا ي

وذلتتا خبفتتا  للحالتتة أمتتام محكمتتة الجنايتتا ،   "الناتتا ي القتترار صتتدور حتتتى  ليقتتا  ييقتتى 
القتتترار حيتتتث أوجتتتب قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  الجزا يتتتة الجديتتتد أن يترافتتتق متتتع إصتتتدار 

ا تاامي القاهي يأحالة المتام أمام محكمتة الجنايتا ، تستي ر متذكر  إلقتاا قتيض علتى 
  فالمحاكمتتة أمتتام محكمتتة الجنايتتا    تتتتم وجاهيتتا ، إ  إذا كتتان المتتتام ل0دالمتتتام وتوقيفتتل

موقوفتتتتا ، واا  حتتتتوكم علتتتتى أستتتتاك القواعتتتتد التتتتتي ترعتتتتى محكمتتتتة المتتتتتام الفتتتتار متتتتن وجتتتتل 
  ل9دالعدالة

 
 قرة الثانية:الف

 الحكم الصادر عن المجلس األعلى
 

الحكتتتم هتتتو العمتتتل الصتتتادر عتتتن الاي تتتة القهتتتا ية وتحستتتم يموجيتتتل النتتتزاع الم تتتروو، ومتتتا 
المجلتتتك األعلتتتى أو أي هي تتتة الحكتتتم التتتذي يصتتتدر و قهتتت  يتتتل يعتبتتتر عنوانتتتا  للحقيقتتتة، 

لمجلتك عتن ، يحيث ترتفتع يصتدوره يتد ا هو العمل األخير الذي يقوم يلقها ية أخرى، 
 ى فتتي الحكتتم الصتتادر عتتن المجلتتك األعلتتىيراعتتالحكتتم  و فياتتا هتتذا القهتتية التتتي صتتدر 

 الشكليا  التي ت بَّق في إ ار القهاا الجزا ي 
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 )

:".. تقضدي، أي الهيئدة االتهاميدة، فدي قرانهدا بإحالدة المدتهم علدى محكمدة الجنا داي 130المدادةالفقدرة األخيدرة مد  

 لمحاكمته بما اتهم به،  تصون مذكرة إلقاء قبد في حقه.

  ج  أن  تضم  قران االتهام ...  تسطير مذكرة بإلقاء القبد على المتهم... -131المادة 

تهم  شهرته  تدان    الدتده  اسدمي  الو ده  محدل إقامتده  مهنتده  جنسديته  ج  أن تتضم  مذكرة إلقاء القبد اسم الم

  نوا الجنا ة المسنوة إليه  النا القانوني المنطبق عليها  األمر إلى قوى األم  بتوقيف المتهم تنفيذاً لها.

لقداء قدبد فدي حقده إ ا ألوني الهيئدة االتهاميدة قرانهدا بإحالدة المدتهم أمدام محكمدة الجنا داي  أغفلدح تسدطير مدذكرة إ

فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طل  النيابة العامة.
 

(1
 

)
ألددول محاكمدداي جزائيددة:" ....إ ا لددم  كدد  المددتهم موقوفدداً فيصددون نئدديس  139 هددذا مددا  سددتفاد مدد  نددا المددادة  

ة. إ ا سدلم نفسده، المحكمة قران مهل في حقه  دوعوه فيده إلدى تسدليم نفسده خدالل أنبدع  عادر   سداعة مد  بدوء المحاكمد

ضم  المهلة المذكونة، فيبقى موقوفاً حتى لو ن قران بتخلية سبيله. إ ا امتندع عد   لد  د ن عدذن مقبدول فيعتبدر فداناً 

 م   جه العوالة  توضع مذكرة إلقاء القبد الصادنة في حقه قيو التنفيذ.
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 التصويت على تجريم المتهمأواًل: 
 ا علتتى المجلتتك يصتتدروفقتتا  لفصتتوم المبينتتة فتتي الفقتتر  الستتايقة،  المحاكمتتة، ختتتام يعتتد

صتدار الحكتم الماتل المنصتوص  ، علىاي اا دون  حكمل أن   تتعدى مالة المحاكمة واا
    02/91من القانون  20عناا في الماد  

 القتتترارا  وتؤختتتذ التتتتام، متتتن تامتتتة وكتتتل متتتتام كتتتل شتتتأن فتتتي حتتتد ، علتتتى التصتتتوي  يتتتتم
  السري  يالتصوي 

  ل02/91من القانون  40الماد د اصوا  عشر  يغالبية ا  المتام تجريم يمكن  و 
 
 
 

 التهم من تهمة وكل ،متهم كل شأن في التصويت، ئةتجز  -1
قاعد  تجز ة التصوي ، أو ما يعرل يالتصتوي  علتى كتلل  تامتة  متن التتام، وعلتى تعتبر 

كتتل متتتام علتتى حتتد ، متتن القواعتتد اإجرا يتتة التتتي يترتتتب علتتى مخالفتاتتا ي تتبن الحكتتم، 
يل يحريتة  تامتة، يحيتث ومفاد هذه القاعد  أن لكلل  عهو  من أعهاا المجلك أن يبدي رأ

يتسنى لل وفقا  لقناعاتل الخاصة يأن يدلي برأيل في كل تامة  دون أن يدمجاا بيقية التام 
الموجاتتة إلتتى المتتتام يمجموعاتتا، وكتتذلا يالنستتية لكتتلل  متتتام  فيمتتا إذا تعتتدد المتامتتون فتتي 

ستتت يع أن ذا  القهتتية  فيستتت يع أن يبتترل أ المتتتام متتن جتترم  ويدينتتل بجتترم  عختتر، وكتتذلا ي
  ل0ديدين متام  ويبرأ عخر بذا  القهية

 
 سرية التصويت -2
التصوي  على كلل  تامتة  متن التتام ي ريقتة ا قتتراع الستري، أي أن التصتوي  يجتري يتم  

تتد اإجايتتا  يالنستتية لكتتلل  تامتتة ول كتتل متتتام، تتتتم  عمليتتة يموجتتب ورقتتة اقتتتراع، ولكتتي تتوحَّ
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دها القهتا  فيمتا بيتنام أ نتاا اجتمتاعام فتي غرفتة اإجاية على أس لة يحد رالتصوي  عب
يعد أن تتحدد األس لة عن كل تامة يقترع القها  على هذه التام ياإجاية بنعم   المذاكر 

 نا  يارتكاباا  اأم يكب، وكذلا األمر فيما إذا كان المتام مد
 وسنعرض الم ام الذي أورده، أنور الخ يب في كتايل:

تام أرستتتل فبنتتتا  منتتتدويا  شخصتتتيا  بتتتتاريخ   إلتتتى يتتتبد العتتتدود  ل الستتتؤام األوم: هتتتل المتتت
 لمفاوهتل في شروا الصلح؟

يكتب القاهي في ورقة ا قتراع السري: دعيار ل عن السؤام األوم دنعمل إذا كتان مقتنعتا  
 يحصوم هذه الواقعة 

 
لستؤام إذا أجاب  األغلبية المفروهة في النص بتدنعمل، ينتقتل المجلتك للتصتوي  علتى ا

 ال اني
 السؤام ال اني: هل يشكل ل هذا الفعل جرم الخيانة العظمى؟

هتذا إذا لتم  يكتب القاهتي فتي ورقتة ا قتتراع الستري: دعيتار ل عتن الستؤام ال تاني دكتبل  
 هذا الفعل يشكل ل جرم الخيانة العظمى يكن مقتنعا  يأن 

عل مجرمتا ، ينتقتل المجلتك ف ذا أجاب  األغلبية المفروهة في النص بتدنعمل، وأصيح الف
  ل0دللتصوي  على العقوية

 
 األغلبية المطلوبة للتجريم -3

من الدستور األغلبية الم لوية للتجريم يعشر  أصوا ،  مَّ اعاد  تأكيتد  01حدد  الماد 
 تجتتريم يمكتتن  ل  بنصتتاا أنتتل 02/91للقتتانون  40المتتاد هتتذا الحكتتم دالفقتتر  األخيتتر  متتن 

   اصوا  عشر  يغالبية ا  المتام
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ويشتتتكل ل هتتتؤ ا األصتتتوا  العشتتتر   ل تتتي عتتتدد أعهتتتاا المجلتتتك األعلتتتى، يحيتتتث   يمكتتتن 
اعتيار كل  فعل  من األفعام التي ينظر باا المجلك األعلى مجرما ، متا لتم يصتول   عليتل 

 هذا العدد من أعهاا المجلك  
فتي فرنستا التتي  وهذه األغلبية المفروهة دستوريا ، هي األعلتى مقارنتة متع تلتا المعتمتد 

 ل 0929/92من القانون  29تكتفي ياألغلبية الم لقة دالماد 
 

 وصف الجريمة -4
يحكم القهاا الجزا ي قاعد  شرعية الجرا م والعقويا ، ويموجيل   يمكن تحديتد جترم أو 

متتن الدستتتورل،  تتمَّ نصتت  المتتاد  األولتتى متتن قتتانون  0تعيتتين عقويتتة لتتل إ  يقانوندالمتتاد 
بناني يأنل "  تفرض عقوية و  تدبير احترازي أو إصبحي من أجل جرم  لم العقويا  الل

يكن القانون قد نتصَّ عليتل حتين اقترافتل"  واستتنادا  لاتذا المبتدأ يكتون تحديتد األفعتام التتي 
تعد  جرا م وديان أركاناا وتحديد الجزااا  المقرر  لاا من حيث نوعاا ومقدارها، كل ذلا 

 في نص  قانوني  مكتوب يهعل المشترع سلفا   يجب أن يرد صراحة  
نتج عن هذا المبدأ أنل   يجوز للقاهي أن يجرل م فعب  لم يكن المشترع قد جرَّمل مسيقا ، 
أو أن يفرض عقوية غير مقترر  قانونتا ، فكتل  متا يعتود لتل هتو ت بيتق متا يهتعل المشتترع 

المشتتترع واختصتتاص متتن نصتتوص، فمبتتدأ الشتترعية يهتتع حتتدا  فاصتتب  بتتين اختصتتاص 
  ل0دالقاهي

وعنتتتدما أراد المشتتتتترع الدستتتتتوري إنشتتتاا قهتتتتاا ختتتتاص لمحاكمتتتة الرؤستتتتاا والتتتتوزراا، لتتتتم 
متتتن الدستتتتور متتتا يفيتتتد ختتتروج  01و 70و  71و  01نستتتت ع أن نستتتتخلص متتتن المتتتواد 

وعنتتتتدما صتتتتدر قتتتتانون أصتتتتوم  الدستتتتتور اللبنتتتتاني عتتتتن مبتتتتدأ شتتتترعية الجتتتترا م والعقويتتتتا  
 وصتتف فتتي يالقتتانون مجلتتك األعلتتى، أوجتتب علتتى المجلتتك أن يتقيتتد المحاكمتتا  أمتتام ال

، فيكتتون فتتي هتتذا الشتتق قتتد التتتزم يمبتتدأ فرهتتاا الممكتتن العقويتتا  وفتتي والجتتنح الجنايتتا 
 والخيانتتتة الدستتتتور ختتترق  ى جتتترا مستتتت نشتتترعية الجتتترا م والعقويتتتا    ولكتتتن هتتتذا القتتتانون ا
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 49المتتادكتتام قتتانون العقويا دمتتن الخهتتوع ألح المترتيتتة، يالموجيتتا  وا ختتبم العظمتتى
  ل02/91من القانون 

هذا ا ست ناا واإجاز  للمجلك األعلتى وهتو جاتة قهتاا لكتي يحتدد هتذه الجريمتة ويبتين 
العقويتتتة التتتتتي تفتتتترض علياتتتا، يشتتتتكل ل مخالفتتتتة ألحكتتتتام الدستتتتور، ولمبتتتتدأ شتتتترعية الجتتتترا م 

أذن تتتالدستتتور لتتم  ادأو غيتتره متتن متتو   01أو المتتاد   71والعقويتتا ، خاصتتة  وأن المتتاد  
للمجلك األعلى أن يتولى مامتة التجتريم وفترض الجتزاا نيايتة  عتن المشتترع، وتكتون هتذه 

كتتم فتتي قهتتية  متتا علتتى حالفقتتر  مخالفتتة للدستتتور وغيتتر ملزمتتة للمجلتتك األعلتتى، فيمتتا لتتو 
 أساك هذا القانون 

يتقيتتد علتتى المجلتتك األ وهتتذا الموقتتف متتا تبنتتاه المرحتتوم أنتتور الخ يتتب، عنتتدما قتتام يتتأن
يأحكام قانون العقويا  و  سيما قاعدتي شرعية الجرا م والعقويا ، ويالتالي   يمكنل أن 
يتمسا إ  ياألفعام الموصوفة جناية أو جنحة يقانون العقويا  أو القوانين الخاصة، و  

 يست يع أن يفرض سوى العقويا  المنصوص عناا في القانون 
بم يالواجيا  الوظيفية، فتالمجلك األعلتى   يحكتم عليتل إ  ف ذا اتام الوزير بتامة اإخ

إذا كان عملل يؤلف جرما  جزا يا  يقع تح   ا لة قانون العقويا   أمتا إذا لتم يكتن عملتل 
متتا  بتتنص  تشتتريعي، فتتيمكن للمجلتتك النيتتابي أن يتتتخلص متتن التتوزار  يستتبب خ أهتتا  مجرَّ

 حكم السياسي وذلا ب سقا اا إذا كان    تزام في ال
ن لتتتم يعتتتن  ذلتتتا وجتتتود جنايتتتة أو جنحتتتة تستتتتلزم عقويتتتة  أمتتتا ا تاتتتام يالخيانتتتة العظمتتتى واا
جزا ية، إ  أنل يعني حتما  أن ر يك الجماورية قد أتى فعب  فظيعتا ، األمتر التذي يستتنتج 
منتتل أن الخيانتتة العظمتتى يمكتتن أن توجتتد ولتتو لتتم يحتتددها نتتص قتتانوني، خصوصتتا  متتتى 

لسياسي  ف ذا لم يكتن القتانون قتد حتدد األفعتام التتي تشتكل ل خيانتة وصف الفعل ياإجرام ا
 عظمى، كان على المجلك إذا عره  عليل قهية ما أن ييحث أحد أمرين:

إما أن يكون المتام قد ارتكب خ أ  سياسيا  فحسب   يقع تحت   ا لتة قتانون العقويتا ، 
قمتتع خ تتأ  سياستتيا  دون أن فتتيحكم عليتتل فتتي هتتذه الحالتتة يتتالعزم، فاتتذه العقويتتة سياستتية ت

 يخرق مبدأ شرعية العقويا  
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إمتتتا أن يكتتتون المتتتتام قتتتد ارتكتتتب فعتتتب  جرميتتتا  إلتتتى جانتتتب الخ تتتأ السياستتتي فتتتيحكم عليتتتل 
  ل0ديمقتهى قانون العقويا  فهب  عن عقوية العزم

 
 تغيير الوصف القانوني للجريمة -5

 قتترار فتتي التتوارد القتتانوني الوصتتف تعتتديل أجتتاز القتتانون للمجلتتك األعلتتى أن يعمتتل علتتى
، وتنسجم هتذه اإجتاز  متع  بيعتة ستل ة قاهتي الحكتم علتى عناصتر النتزاع، فت ذا ا تاام

كتتتتان القاهتتتتي دأو المجلتتتتك األعلتتتتى خصوصتتتتا ل ملزمتتتتا  يالتقي تتتتد يالوقتتتتا ع المتتتتدَّعى باتتتتا، 
م، وياألشخاص المدعى عليام، يحيث   يحق  لل توجيل اتاام بجرم  لم يشملل قرار ا تاا

أو اتاتام أشتتخاص غيتتر التتوارد أستتمااهم فتتي قترار اإحالتتة، إ  وفقتتا  للشتتروا المبينتتة فيمتتا 
سبق، إ  أنل يحتق لتل تغييتر الوصتف القتانوني التذي أليستل القترار ا تاتامي، وأن يع تي 
في قراره الوصف الذي يتراه من يقتا  علتى هتذه األفعتام، شترا أن تحصتر نفستاا فياتا فتب 

جديد ، أي أن لتل تبتديل الوصتف األساستي بوصتف  عختر  فتي هتوا تهيف إلياا وقا ع 
تت  عليتتل أيهتتا  أك تتر متتن متتاد  فتتي قتتانون أصتتوم   ل9دالوقتتا ع ال ابتتتة ذاتاتتا وهتتذا متتا نصَّ

 محكمتتتة تنظتتتر 922 لمتتتاد االمحاكمتتتا  الجزا يتتتة الجديتتتد، نتتتذكر مناتتتا الفقتتتر  ال انيتتتة متتتن 
 أن لاتا يجتوز    معاا المتبزمة الجنح وفي الجنا ي الوصف ذا  الجرا م في الجنايا 

 لاتاو   فيتل يتتام لتم شخصتا   تحاكم أن أو ا تاام قرار يتناولل لم جرمي فعل أي في تنظر
  ا تاام قرار موهوع لففعام القانوني الوصف في تغير أن
 

 ثانيًا: التصويت على العقوبة
، ف نتل ينتقتل جترم او علتة يأيتة المتامتين حتدأ تجتريمعلى  ا على المجلكعندما يصول   

 فورا  وفي ذا  الجلسة إلى التصوي  على العقوية التي ستفرض على المتام  
ويتعتترَّض المتتتام التتذي أدانتتل المجلتتك األعلتتى لنتتوعين متتن العقويتتا ، األولتتى هتتي عقويتتة 
حكميتة ت فتترض علتتى المتتتام فتور التصتتوي  علتتى إدانتتتل، وهتي عقويتتة اإقالتتة الفوريتتة متتن 
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تتذ يحتتق المتتتام   ل02/91متتن القتتانون  42لمتتاد لولتتى الفقتتر  األدمنصتتيل  وهتتذه اإقالتتة، تنفَّ
 المدان دون أن يخهع فرهاا لتصوي  المجلك األعلى  

وأمتتا العقويتتة ال انيتتة،  فتفتترض فتتي الحالتتة التتتي يقتترر فياتتا المجلتتك األعلتتى أن األفعتتام 
تتتتذكير يتتتأن الجتتترم وهنتتتا يقتهتتتي ال ،جزا يتتتا   عليتتتل ا  معاقيتتت ا  جرمتتتالمتتتدان باتتتا المتتتتام تؤلل تتتف 

يمفاوم هذا القانون يتجاوز ما هو منصوص عليل في قتانون العقويتا ، لي تام كتل  فعتل  
يقتترر المجلتتك األعلتتى يأنتتل يؤلَّتتف  جرمتتا  حتتتى ولتتو لتتم يكتتن منصوصتتا  عنتتل فتتي قتتتانون 

 ويغالبيتتة ،الستترية ا قتتتراع ورقتتةالعقويتتا   وتتتتم  عمليتتة التصتتوي  علتتى العقويتتة المقتترر  ب
 وتجري عملية التصوي  وفقا  لفصوم اآلتية:   ا صوا   ل ي
 
 
 
 التصويت على األسباب التخفيفية -1

األسياب التخفيفية هي ظرول قها ية تجيز للقاهي النزوم يالعقوية عن حتدها األدنتى 
المقتترر فتتي نتتص الجريمتتة، وهتتي متروكتتة لتقتتدير القاهتتي يجتتنح إلياتتا كلمتتا رأى العقويتتة 

دث أو أن المجرم يستحق الرأفة  وهي متن أجتل ذلتا تستمى األستياب شديد  يالنسية للحا
التقديريتتة المخففتتة، وتستتتخلص متتن ظتترول التتدعوى، و  يلتتزم القتتانون يتتأن ي علل تتل القاهتتي 
قتتراره يمتتنح األستتياب التخفيفيتتة  ويقتتوم نظتتام األستتياب المخففتتة علتتى مبتتدأ تفريتتد العقتتاب، 

لكتتل متتدعى عليتتل علتتى حتتد  تيعتتا  لحالتتتل  يحيتتث يتتتاو للقاهتتي تقتتدير العقويتتة المب متتة
ولظرول الجريمة، ف مة عقويا  ذا  حد واحد  اب  كاإعدام واألشغام الشاقة المؤدد ، 
و  ستتتتبيل للقاهتتتتي لتخفيفاتتتتا حتتتتين تتهتتتتح قستتتتوتاا ستتتتوى ا عتتتتترال لتتتتل يمتتتتنح األستتتتياب 

وم المخففة، وقد تكون العقوية ذا  حدين أدنتى وأقصتى، وتستتدعي ظترول الجتاني النتز 
يالعقويتتة عتتن حتتدها األدنتتى، فتكتتون الوستتيلة إلتتى التخفيتتف هتتي األستتياب التقديريتتة  ومتتن 
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 -الستتتير  الستتتايقة الحستتتنة -التويتتتة -الستتتن -األم لتتتة علتتتى األستتتياب التخفيفيتتتة: المتتترض
   ل0د    -الوهع ا جتماعي والعا لي للمتام

و ر يستتا  للتتيبد أو إن الوهتتعية الخاصتتة للمتتتام الما تتل أمتتام المجلتتك األعلتتى، والتتذي هتت
وزيتترا ، تقتهتتي أن تؤختتذ يعتتين ا عتيتتار عنتتد بتتدا التصتتوي  علتتى فتترض العقويتتة، لتتذلا 

 جزا يتا، عليتل معاقتب جترم متن هنتاا كتان ذاأوجب القانون على ه ية المجلك األعلى، إ
 بورقتة التصتوي هتذا  يتمو   تخفيفية سيابأ القهية في كان ذاإ ما على التصوي  يجري 
  ل02/91من القانون  42لماد الفقر  ال انية لدا صوا   ل ي ويغالبية سريةال ا قتراع

يتتتم  التصتتوي  علتتى األستتياب التخفيفيتتة عبتتر  تترو التتر يك للستتؤام التتتالي: هتتل يوجتتد فتتي 
 القهية أسياب تخفيفية؟

أمتتا اإجايتتة علتتى هتتذا الستتؤام، فتكتتون بتتنعم أم يتتب فقتتف بتتدون أي إهتتافة أو شتترو  وكتتل 
و ورقة متهمنة جوايا  غير أحد هذين الجوابين فتعتبر يا لة و  تدخل في ورقة بيهاا أ

  والسبب في ذلا أن األسياب التخفيفية هي منحة يع ياا القاهي في احتساب األغلبية
هتتتوا ظتتترول القهتتتية، فيجتتتب أن يمنحاتتتا صتتتراحة ، ألنتتتل   يمكتتتن التقتتتدير أنتتتل منحاتتتا 

يقتهتتي أن يصتتول   عشتتر  أعهتتاا  ف نتتل 42، ومتتن ختتبم نتتص المتتاد ل9دهتتمن يستتكوتل
على منح األسياب التخفيفية لكي تبدأ هي ة المجلك بتقدير العقوية التتي ستفرهتاا علتى 

 المتام بداا  يالحد األدنى الذي تسمح يل األسياب التخفيفية 
 
 التصويت على مقدار العقوبة -2

 الستتترية ا قتتتتراع رقتتتةبو  دا متتتا   التصتتتوي  يتتتتمعلتتتى أن  42  ال انيتتتة متتتن المتتتاد تتتتنص  الفقتتتر 
، واستنادا  لاتذا التنص، ف نتل يجتب أن يصتول   عشتر  أعهتاا متن ا صوا   ل ي ويغالبية

  فرهاا الواجب العقوية علىالذين يتألف منام المجلك األعلى  02األعهاا الت
حصتل العقويتة المقترر  علتى هتذا العتدد متن األصتوا ، ت وقد تبنتل المشتترع إلتى أنتل قتد  

على إيجاد اآللية التي تتيع عند التصتوي  علتى  42الفقر  األخير  من الماد لذلا عمل  
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 اقتتتتراعين يعتتتد العشتتتر  ا صتتتوا  غالبيتتتة علتتتى متتتا عقويتتتة قتتترار يحصتتتل لتتتم ذاالعقويتتتة، فتتت 
 ا قتتراعين فتي المقترحتة العقويتا  من ا شد العقوية ال الث ا قتراع في تستيعد متواليين،
 العشتتر  غالبيتتة العقويتتا  احتتدى تنتتام ان التتى ا شتتد لعقويتتةا متتر  كتتل وتستتتيعد الستتايقين،
  اصوا 

 
 ثالثًا: إصدار الحكم

يعد اختتام جميع المراحل الستايقة، وتحديتد نتوع الجترم التذي أديتن يتل المتتام، والتصتوي  
م ر يك المجلك األعلى فتي غرفتة المتذاكر  الحكتم  على العقوية التي قررها المجلك  ينظل 

 في اشتركوا الذين ا عهاا اسماا متنل في ذكريو  ،األعهاا والكاتبويوقعل مع جميع 
متتتتتن  44 المتتتتادد علنيتتتتة جلستتتتة فتتتتتي القتتتترار ا علتتتتى المجلتتتتك ر تتتتتيك يتلتتتتو تتتتمَّ   اصتتتتداره
  ل02/91القانون 

المذكور  أن يكون الحكم معلب ، وهذا التعليل هو من  44وأوجب  الفقر  األولى من الماد 
كل حكم على قسمين يتهمَّن أحدهما األسياب والتعليل،  حيث يشتملمستلزما  الحكم، 

 وال اني الفقر  الحكمية القاهية يالعقاب أو يالبراا  
فتتتب بتتتد أن يبتتتين الحكتتتم فتتتي مستتتتالل استتتم المحكمتتتة التتتتي نظتتتر  فتتتي التتتدعوى دالمجلتتتك 
األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراال  م تذكر القرار ا تاامي الصادر عتن مجلتك النتواب 

ذي يموجيل وهع  المحكمة يدها علتى التدعوى   تمَّ تعترض للوقتا ع وتع تي الجريمتة وال
وصتتفاا القتتانوني فيمتتا إذا كانتت  متتن الجتترا م المنصتتوص عناتتا فتتي قتتانون العقويتتا ، أو 
تعمل على تكييفاا وااع ا اا الوصف الذي يناسب فيما إذا كان الفعل المتتام يتل التر يك 

ون العقويا    مَّ تفصل في جميع األفعام المدعى أو الوزير غير منصوص عنل في قان
باتتا والم التتب التتوارد  فتتي القتترار ا تاتتامي وفتتي إدعتتاا النا تتب العتتام، ومتتا ورد فتتي دفتتاع 
المتتتدعى عليتتتل والمتعلقتتتة بترتتتتب المستتتؤولية الجزا يتتتة  أو اإدانتتتة، وان ييحتتتث فتتتي األدلتتتة 

ع المتتدلى باتتا، كتتل  ذلتتا وفقتتا  وكفايتاتتا وفتتي الجتترم ونستتبتل إلتتى المتتدعى عليتتل وفتتي التتدفو 
ويعتد ذلتا تصتدر الحكتم بتبر تة   ،لفصوم المبينة في قانون أصوم المحاكما  الجزا يتة
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المتام أو ب دانتل وفرض العقويا  التي يراها المجلك األعلى متناسية والجرم وفقا  لاليتة 
ة يحهتور الخاصة المنصوص عناا في القانون، ويعتد ذلتا ي تلتى الحكتم فتي جلستة علنيت

   ل0دالمتام أو يغيايل
 

 رابعًا: طرق الطعن بالحكم الصادر عن المجلس األعلى
يعتبتتتر مبتتتدأ تعتتتدد درجتتتا  التقاهتتتي، أو متتتا ي عتتترل بنظتتتام التقاهتتتي علتتتى درجتتتتين، متتتن 
الميتتادئ المرتي تتة يحستتن ستتير العدالتتة، ذلتتا أن الحكتتم كتتأي نتتتاج  يشتتري يمكتتن أن يتتأتي 

ة الخ أ في تقدير العناصر الواقعية أو لجاة الخ أ في مشويا  بيعض العيوب سواا  لجا
صتتبو العيتتوب التتتي  تفستتير القتتانون أو ت بيقتتل أو لجاتتة اإجتترااا  التتتي بنتتي علياتتا  واا
تعتري الحكم   يتم  إ  يسلوا  رق ال عن القانوينة هده، يمعنتى أنتل إذا شتاب  الحكتم 

 تام إ  ياستتعمام  ترق ال عتن القها ي عيوب تؤدي إلى إي الل، فتب يجتوز  لتب اإي
المعينتتتتة فتتتتي القتتتتانون  وتقستتتتم  تتتترق ال عتتتتن إلتتتتى  تتتترق  عتتتتن عاديتتتتة وهتتتتي ا ستتتتت نال 

   ل9دوا عتراض، و رق  عن غير عادية وهي اعتراض الغير
                                                 

(1
 

 )
  930ره صمرجع سبق  ك -ألول المحاكماي الجزائية -تراجع آلية إلوان األحكام ، في كتاب: النقي ، عاطف

)التي تطبسق أمام محكمة الجنا اي،  أمام  198لمادة ا  بالعودة إلى قانون ألول المحاكماي الجزائية الجو و، فإن

 على ما  أتي: ) المجلس األعلى قياساً(  ج  أن  اتمل حكم محكمة الجنا ايالمجلس األعلى قياساً(، فإنه 

 وها على الوعوى  اإلشانة إلى إدعاء النيابة العامة أمامها  فقاً   كر قران االتهام الذي بموجبه  ضعح المحكمة -أ

 لقران االتهام.

تلخيا  اضح لمطال  الموعي الاخصي  لمرافعة كل م  ممثل النيابة العامة   كيل المتهم  إشانة إلى ما قاله  -ب

 المتهم في كالمه األخير.

 إجراءاي المحاكمة. تلخيا  اضح للوقائع المستخلصة م  قران االتهام  م  -ج

 تفنيو لألدلة  األسباب الموجبة للتجر م أ  لعومه. -د

 بيان ماهية الجر مة  تحو و الولف القانوني المنطبق عليها   كر المادة القانونية التي تثبته. -هـ

 تحو و العقوبة إثر التجر م. - 

 تعيي  مقوان التعو ضاي الاخصية. -ز

 اتها القانونية.اإللزام برسوم الوعوى  بنفق -ح

على المحكمة أن تبي  في حكمها األسباب الماودة الماد ة ثم األعذان ثم األسباب الماودة الاخصية ثم األسباب 

 المخففة.

على المحكمة، إ ا توافر في فعل المتهم سب  م  أسباب التبر ر، أن تتأكو م  تحققه قبل أن تقرن انتفاء الصفة الجرمية 

 لي عوم مسؤ لية المتهم.ع  هذا الفعل  بالتا

عليها، في مطلق األحوال، أن تبح في كل دفع سبق لها ضمه لألساي  في كل سب  م  أسباب الوفاا  في كل طل  

 م  طلباي فرقاء الوعوى.

  ج  أن  كون حكمها معلالً تعليالً كافياً ال لبس فيه  ال غموض  ال تناقد.
(1

 
 )
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ذا كانتتت   تتترق ال عتتتن الخمستتتة هتتتي الوستتتا ل التتتتي تتيتتتع كأصتتتل  عتتتام، إ  أن ذلتتتا    واا
زه، ففي حا    ك ير  يلجأ المشترع و عتيارا   خاصة   يجوز تجاو  ا  يشكل ل مسلَّما  أساسي

إلتتتى تقلتتتيص وستتتا ل ال عتتتن، فمتتت ب  أحكتتتام مجلتتتك شتتتورى الدولتتتة   تقبتتتل ا ستتتت نال أو 
التمييتتتتز، وأحكتتتتام المحكمتتتتة العستتتتكرية الدا متتتتة   تقبتتتتل ا ستتتتت نال ولكتتتتن تقبتتتتل ال عتتتتن 

 التمييز    ي
راا، ف ن أحكامل وخبفا  للقانون الفرنستي يالنسية للمجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوز 

أمتتام الاي تتة  محكمتتة العتتدم للجماوريتتةالتتذي أجتتاز  عتتن التتنقض يتتالقرارا  الصتتادر  عتتن 
 المحاكمتة عتاد إ  تقبتل ناتاأ غيتر، التمييتز و  ا ستت نال تقبتل  العامة لمحكمتة التمييتز، 

  ل02/91قانون من ال 42الماد د الجزا ية المحاكما  صومأ قانون  حكامأل وفقا  
  لتب يجتوز من قانون أصوم المحاكما  الجزا ية الجديد ف نل 290 ويالعود  إلى الماد 

 :اآلتية الحا   في والجنحية، الجنا ية القهايا في المحاكمة، إعاد 
 قتلتل المدعى أن على كافية أدلة ذلا يعد وظار  قتل بجريمة شخص على حكم إذا -أ

  حيا   زام ما
 يتالجرم عختر شتخص على يعد فيما حكم  م بجنحة أو بجناية شخص ىعل حكم إذا -ب

  علياما المحكوم أحد براا  على دليل ذلا عن ينتج أن شرا نفساا ويالصفة ذاتل
 كاذيتة أناتا يعتد فيمتا  بت  عختر شتخص شتااد  إلتى يا ستتناد شتخص علتى حكتم إذا -ج

  مبرم يحكم
 المحاكمتتة أ نتتاا مجاولتتة كانتت  دا مستتتن أو جديتتد فعتتل الحكتتم يعتتد ظاتتر أو وقتتع إذا -د

  عليل المحكوم براا  على دليب   تشكل أن شأناا من وكان
  المحاكمة إعاد   لب سماع دون  يحوم   الزمن يمرور باا المحكوم العقوية سقوا إن
 
 

 الفقرة الثالثة:
 عدم جواز المطالبة بالحق المدني أمام المجلس األعلى
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تتز القتتانون اللبنتتاني   عتتن الناجمتتة ا هتترار عتتن التعويضيتت ةليتتا الم دعتتاوى  ميقتتدتلتتم يج 

د الفقتتتتر  األخيتتتتر  العاديتتتتة المحتتتتاكم متتتتامإ  أ ا علتتتتى المجلتتتتك فياتتتتا ينظتتتتر التتتتتي الجتتتترا م
  ل02/91من القانون  47لماد ل
أجمع  كل القوانين التي تولي جاة قهاا خاصة محاكمة الرؤستاا والتوزراا، يمتا فياتا و 

دأ أنتتل   يجتتوز  تترو قهتتايا التعويهتتا  الشخصتتية أمتتام هتتذه القتتانون اللبنتتاني علتتى مبتت
الجاتتة القهتتا ية الخاصتتة، أي المجلتتك األعلتتى فتتي لبنتتان، فاتتذه التعويهتتا  قتتد تكتتون 

هتل الخبتر ، أمستحقة لففراد أو للدولة، وقد يستلزم احتساب هذه التعويهتا  ا ستتعانة ي
  وقد يستغرق احتساباا تأخيرا  في فصل الدعوى األساسية

ب يجتتوز فتتي معتترض محاكمتتة سياستتية خ يتر  كاتتذه، أن يصتترل المجلتتك األعلتتى ولتتو فت
جتتزاا  هتت يب  متتن اهتمامتتل يمستتألة التعويهتتا ، وهتتي مستتألة ماديتتة يمكتتن ألي محكمتتة 

   ل0دعادية أن تقوم باا
المذكور ، قد تحدَّ   عن منع الم الية يالتعويض عن الجرا م التي  47ويبحظ أن الماد 

عتن أيل  إدعتاا   ق إلى الم الية يالتعويض المستقلا المجلك األعلى، ولم تت ر ينظر فيا
جزا تتتتي، وهتتتتو مستتتتألة  بيعيتتتتة، ألن اختصتتتتاص المحتتتتاكم المدنيتتتتة يالفصتتتتل فتتتتي دعتتتتاوى 
التعويهتتتتتا ، هتتتتتو األصتتتتتل، وا ستتتتتت ناا هتتتتتو أن تنظتتتتتر جاتتتتتة قهتتتتتاا جزا تتتتتي بتتتتتدعاوى 

ويض أمام القهاا الجزا ي، هو التعويها ، مع اإشار  أن لجوا المدعي للم الية يالتع
أمتترإ يعتتود لتقتتدير المتتدعي، يمعنتتى أنتتل إذا لتتم ي التتب باتتذا التعتتويض فتتب يعتتود للقاهتتي 

الممنتتوو للمتتدعي فتتي الجزا تتي أن يحكتتم يتتل  وقتتد ورد صتتراحة ، التتنص علتتى حتتق الخيتتار 
 الحتتتق دعتتتوى منتتتل ورد يتتتأن  2فتتتي المتتتاد  قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  الجزا يتتتة الجديتتتد، ف

ورد وأيهتا   .متضـرر لكـل حـق هي الجترا م عن الناتج الهرر عن يالتعويض يالشخص
 أمتتتام العتتتام الحتتتق لتتتدعوى  تيعتتتا   الشخصتتتي الحتتتق دعتتتوى  إقامـــة يجـــوزأنتتتل  0 لمتتتاد افتتتي 
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 المرجـع أمـام حـدة علـى إقامتهـا يجـوز كما التدعوى، هذه لديل المقامة القها ي المرجع
 .المدني

لوزير المتام أمام المحاكم العدلية، تيقتى مقيَّتد  يتالفقر  إ  أن إقامة الدعوى المدنية على ا
األخير  من الماد  ال امنة من قانون أصوم المحاكما  الجزا ية الجديد التي تنص يأنل " 

 يحكتتم تفصتتل، أن إلتتى المدنيتتة التتدعوى  فتتي النظتتر عتتن يتوقتتف أن المتتدني المرجتتع علتتى
 التتتتتدابير  تختتتتاذ صتتتتالحا   جلةالمستتتتتع األمتتتتور قهتتتتاا ييقتتتتى العتتتتام، الحتتتتق دعتتتتوى  مبتتتترم،

  الجزا ي القهاا أمام الشخصي الحق دعوى  أقيم  ولو المستعجلة
 

دأو  ل،  التوزرااالحكومتة و وسنيحث في هذه الفقتر ، فتي معنتى المستؤولية الحقوقيتة لتر يك 
 د انيا ل  ندلي يالقوانين المفسر  لكلمة حقوقي مَّ 
 

 س الوزراء والوزيرأواًل: في معنى المسؤولية الحقوقية لرئي
متتتن الدستتتتور، عتتتن مستتتؤولية ر تتتيك  71يعتتد أن تحتتتدَّ   الفقتتترا  األولتتتى التتت بث للمتتتاد  

التتتتوزراا والتتتتوزير الجزا يتتتتة، وأوجبتتتت  محاكمتتتتتل أمتتتتام المجلتتتتك األعلتتتتى، علتتتتى متتتتا أكَّدتتتتتل 
عليتة تشتكيل المجلتك األعلتى وأحالت  إلتى قتانون ختاص  01،  م أورد  المتاد  70الماد 

 لمحاكمة أمامل تحديد أصوم ا
اعتبتتر المشتتترع أنتتل أحتتاا باتتذه المتتواد يالجانتتب الجزا تتي متتن عمتتل التتوزير، لتتذلا جتتاا  

د قتانون ختاص شتروا مستؤولية ر تيك يحتدل  لتتنصَّ علتى أن  71الفقر  األخير  متن المتاد  
والتتتتوزراا الحقوقيتتتة "  وهتتتذا التحليتتتتل، وخبفتتتا  لمتتتا أدلتتتتى يتتتل العديتتتد متتتتن مجلتتتك التتتوزراا 

ف نتل  ، وعدا عن كونتل مستند إلتى حجتج  حاستمة،ل0دي مسؤولية الوزراا الجزا يةالياح ين ف
                                                 

والجي لم يبصر النور حتى اليوما هاو اضسااس  00ن القانون الخاص الجي فرضت وجوده المادة هناك من يقول، بأ(  1)
لقاانون الجزائاي الخااص الاجي يحادد الجارائم والعقوباات التاي يشاملها تعبيار القانوني الجي يبنى عليا  التجاريم، أو هاو ا

الخيانة العظمى او اضخالل بالموجبات المترتبة على رئيس الوزراء والوزراء، على أن تتارك للمحااكم العدلياة وحادها 
ف ضامن البااب اليالا  صالحية النظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العاادي، وهاي الجارائم التاي تقا

تحت عنوان الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة كالرشوة وصرف النفوج واضختالس واساتيمار الوظيفاة واسااءة اساتعمال 
ومااااا يليهاااا 320السااالطة الماااواد 

(
جريااادة النهااااار -ماااان الدساااتور وحكاياااة تفساااايرها 00الماااادة –األساااير، مصااااطفى 

50/1/5002تاريخ
)

 ا 



659 

 

يتتد  يتتالمن ق، ذلتتا أن ر تتيك التتو  التتوزير المتتؤتمن علتتى المتتام العتتام، ويكتتون تحتت   اار ز مؤَّ
يديتتل موازنتتة وزارتتتل، التتتي   يشتتبااا أي مبلتتغ  عختتر فتتي ن تتاق القتتانون الختتاص، لتتذلا   

لقتتانون الختتاص فتتي إ تتار المستتؤولية المدنيتتة، أو فتتي يجتتوز أن يخهتتع التتوزير ألحكتتام ا
إ تتتار يتتتالتعويض عنتتتد ارتكايتتتل جرمتتتا  جزا يتتتا   لتتتذلا ينيغتتتي التشتتتدد فتتتي مبحقتتتة التتتوزير 
الم التب يتالتعويض عنتد ارتكايتل جترم أو شتيل جتترم أو عنتد وهتع يتده علتى المتام العتتام 

ل إقتتتترار قتتتتانون يبتتتتين مستتتتؤولية ر تتتتيك التتتت وزارا والتتتتوزير يغيتتتتر وجتتتتل حتتتتق  ومتتتتن هنتتتتا شتتتتكَّ
الحقوقيتتة، حاجتتة هامتتة وأساستتية فتتي إ تتار الحفتتاظ علتتى المتتام العتتام، أو فتتي إ تتار تقييتتد 
هتتتراره يتتتالموا نين تأمينتتتا  لمصتتتتالحل  مجتتتا   انحتتترال التتتوزير فتتتي استتتتعمام الستتتل ة واا

 الخاصة على حساب الموا نين المولج أمر السار على رعايتام وتأمين حاجاتام 
   عتيتتار المقصتتود يالمستتؤولية الحقوقيتتة هتتي المستتؤولية المدنيتتة يالنستتية للحجتتج المؤيتتد

والماليتتتة، فنستخلصتتتاا متتتن قتتتراا  قصتتتد المشتتتترع متتتن هتتتذه العيتتتار  عنتتتدما استتتتعملاا فتتتي 
ا أدلتتى يتتل الفقاتتاا كمالقتتوانين اللبنانيتتة، وستتنامل فتتي دراستتتنا لمعنتتى المستتؤولية الحقوقيتتة،

: األوم، ألنتل عنتد وجتود استتقرار تشتريعي وما ورد في اجتاادا  المحاكم، وذلتا لستببين
علتى األختذ يمعنتى معتين لعيتار   متا، فتتب يجتوز إغفتام متا قصتده المشتترع متن المصتت لخ 
الذي استعملل، وأما الستبب ال تاني فاتو أننتا نلجتأ لبجتاتاد والفقتل عنتد عتدم وجتود تفستير 

فيالنستتتتية  تشتتتتريعي، ولكتتتتن هنتتتتاا أصتتتتوم لبعتمتتتتاد علتتتتى التفستتتتير الفقاتتتتي وا جتاتتتتادي،
للتفسير الفقاي يجب أن يكون معلب  ومستندا  إلى أدلة قانونية واجتاادية ومن قية وأن   
يكتتون هنتتاا تهتتارب فتتي عراا الفقتتل يحيتتتث نكتتون أمتتام نقيهتتين  وأمتتا يالنستتية للتفستتتير 
ا جتاادي، فيجب لبعتداد يل أن يكون صادرا  عن قهاا محكمتة التمييتز ولتيك قهتا  

  و المتتتا أننتتتا ل0دن عتتتاد   متتتا يصتتتدرون أحكتتتامام ختتتبم مالتتتة قصتتتير  جتتتدا  التحقيتتتق التتتذي
است عنا الوقول على قصتد المشتترع متن ختبم قتراا  التشتريعا  الصتادر  عنتل، ف نتل   

 يحق  للفقل أو ا جتااد اعتماد تفسير يخالف ما قصده المشترع من النص  

                                                                                                                          
 

(1
 

 )
قانون ألول المحاكماي الجزائية الجو و فإن مهلة البح بالوفع الاكلي هي أسبوا م  تان   م   91 فقاً للماة 

 نقو مه
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 ثانيًا: القوانين المفسرة لكلمة حقوقي

لى مجموعة التشريع اللبنانيتة، ف ننتا نجتد أن المشتترع اللبنتاني قتد استتعمل عيتار  يالعود  إ
 "حقوقية" قاصدا  مناا أحد معنيين، إما: مدنية أو مالية 

 
 كلمة "حقوقي" تعني "مالي": -ا
 خادمتتة الجمعيتتة عتتد ان "07 لمتتاد ا : 0/0919/ 2 بتتتاريخ صتتادرال الجمعيتتا  قتتانون -

 هتتذه لم تتل ويمكتتن الدولتتة شتتورى  متتن يقتترار الدولتتة مصتتادقة علتتى يتوقتتف العامتتة للمنتتافع
 ا ساسي بنظاماا الممنوعة غير الحقوقية المعامالت جميع تجري  ان الجمعية

 
 عرهتة هتو بيترو  ناتر مجترى  ن  إ: 7/7/0991 فتي صتادر تاريخ 0209 رقم قرار-

 علتتى ةالكا نتت العموميتتة ا متتبا جاتتة متتن وان الخصوصتتية ا متتبا جاتتة متتن ان للتنقتتل
 ا متبا متن تتار  باا القيام يلزم التي اشغام وداكذا       مصيل الى ينبوعل من هفتيل

 حتتق باتتا يتعلتتق التتتي ا داريتتة للستتل ا  تاركتتة الخصوصتتية ا متتبا متتن وتتتار  العموميتتة
  الحقوقية الوجهة من النظر

 
 إن -7 متتتاد : الرستتتمية عملتتتة الستتتورية العملتتتة جعتتتل 2/0/0991 تتتتاريخ 219 رقتتتم قتتترار

     المودعة المالية والودا ع التجارية أو الحقوقية المعامالت
 كتتل 24 المتتاد : العقاريتتة ا متتبا وتحريتتر تحديتتد 02/4/0990 تتتاريخ 000 رقتتم قتترار-
 ياستتعمالل وذلتا اختر شتخص ياستم او ياستمل الغيتر ملتا يستجل ان حتاوم او سجل من

 متتن يالستتجن يعاقتتب لغيتتره ستتندا  او و تتا ق كتتاذب استتم تحتت  يتتابرازه او تزويريتتة وستتا ل
 ليتتر  خمستتماية التى ليتتر  وعشترين خمتتك متن نقتتدي ودجتتزاا ستنوا   تتبث التى اشتتار ستتة

  الحقوقية بالتعويضات الم الية حق من ذلا يمنع و ل   0د سورية لبنانية
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 غيتتتتتر الخصوصتتتتتية الدولتتتتتة امتتتتتبا وديتتتتتع ادار  92/2/0990 تتتتتتاريخ 972 رقتتتتتم قتتتتترار-
 هتتذا  حكتتام خبفتتا الدولتتة امتتبا علتتى تجتتري  التتتي ا شتتغام ان  -22 لمتتاد ا: المنقولتتة
  لتتب علتتى بنتتاا التاليتتة النقديتتة الجتتزااا  يحقاتتا ت بتتق لتنفيتتذه المتختتذ  وللقتترارا  القتترار
 والقتوانين الشترا ع فتي عناتا المنصتوص العقويتا  ت بيق اللزوم عن ذلا يمنع و  ا دار 
  الحقوقية التعويضات وفرض النافذ 

 
 ا وقتتتتال وادار  لرقايتتتتة جديتتتتد  تنظيمتتتتا  97/09/0921 تتتتتاريخ 01 رقتتتتم اداري  امتتتتر-

 ان   -09       :يتتتتتأتي يمتتتتتا القيتتتتتام ا داري  المجلتتتتتك يكلتتتتتف -94 لمتتتتتاد ا :ا ستتتتتبمية
 ا حتوام جميتع فتي واداراتاتم اعمتالام عتن حقوقيـاً  مسـؤولون  والمتديرين المجلك اعهاا
 متتتوظفي قتتانون   حكتتتام وفقتتا شخصتتتيا ولون مستتؤ  وهتتتم  صتتبحيتام فياتتتا يتجتتاوزون  التتتي

 القيتتام ا نتتاا جزا يتتة مخالفتتة فياتتا يرتكبتتون  التتتي ا حتتوام جميتتع فتتي يمفتترده وكتتل ا وقتتال
  بوظيفتام

 
 حالتتتة فتتتي -92 المتتتاد : القديمتتتة ا  تتتار نظتتتام 7/00/0922 تتتتاريخ  ر م/000 قتتترار-

 فياتا تجتري  التتي  المحتب اصتحاب يكون  مشروعة غير متاجر  القديمة يا  ار المتاجر 
 فيمتتا ختتدمتام او ومستتتخدميام عمتتالام عتتن حقوقيــا مســؤولين المشتتروعة غيتتر المتتتاجر 
  والمصاريف النقدية يالجزااا  يتعلق

 
:  تترابلك فتي ال يتتارا  متاا ستت ح نظتام 90/09/0920 تتتاريخ  ر م/ 999 رقتم قترار-
 النقديــة زاءاتالجــ عــن حقوقيــا مســؤولين ذكتترهم التتتالي األشتتخاص يعتبتتر -02 متتاد ال

 ا دعاا لمصلحة باا المحكوم النقدية التعويها  وعن القرار هذا في علياا المنصوص
 :الشخصي
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 على ممنوع -0 الماد : األليسة يعض ليك منع 2/2/0940 تاريخ ر م/99 رقم قرار-
 الفرنساوي  ا نتداب تح  الواقعة األراهي جميع المنع هذا يشملل الشور د ليك النساا
 القتترار هتذا ألحكتتام مخالفتة كتتل -4 المتاد       الجماتتور نظتر إليتتل يصتل مكتتان لكت فتي

 صاحب استادل سنل من عشر  ال امنة دون  المخالف كان إذا     جزا ية يغرامة تعاقب
 أو لبنانيتة ليتر  وخمستين م تتين تبلتغ قتد حقوقيـة لغرامـة عليتل الحهتانة أو األبوية الو ية
 تقوم أن العامة للنياية يجوز  المخالفة تكرار عند جزااال كذلا ويهاعفل 921د سورية
  الحقوقية الغرامة تطبيق بمالحقة نفساا تلقاا من
 
 المؤتمنتتون  يعتبتتر -902 لمتتاد ا: الستتير قتتانون  90/09/0907 تتتاريخ  70 رقتتم قتتانون -

 حقوقيـة نتـائج متن ذلتا عتن يتنجم متا كتل متع قهتا يين حراستا المحجتوز  السيارا  على
       السيار  مالا عاتق على يوهع يوميا تعويها ذلا مقابل ويتقاهون 

 
 كلمة "حقوقي" تعني مدني -2
 فكل واا     97 الماد : العقارية الرهونا  قانون  91/2/0999 تاريخ 0299 رقم قرار-

 فتتي التتوارد  واألصتتوم الصتتيغ هتتمن أتتتى إذا قانونيتتا يعتبتتر يحقتتل صتتادر تبليتتغ أو إنتتذار
 .الحقوقية تالمحاكما أصول قانون 

 
 المتتاد  :والصتناعية التجاريتة الملكيتة حقتوق  نظتام 07/0/0994تتاريخ 9202 رقتم قترار-

 لبيتتتداع وستتتايقا متواصتتتب حتتترا استتتتعما  الماركتتتة استتتتعمل انتتتل   ي بتتت  شتتتخص كتتتل 72
 غيتر المزاحمتة يمتاد  حقوقية دعوى  يقيم ان حقل يصون  حتى الحق هذا لصاحب      
  القانونية

 
 رؤيتتتة ان -9 المتتتاد   :اللبنانيتتتة الجنستتتية قتتتانون  09/0/0992 تتتتاريخ 02 رقتتتم قتتترار-

  سواها دون  الحقوقية المحاكم الى عا د  يالتايعية المتعلقة الدعاوى 
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 تستتتجيل يعتتتد  7 متتتاد : الالشتتتورى  مجلتتتك نظتتتام 9/9/0992 تتتتاريخ 9979 رقتتتم قتتترار-

 ظرول يحسب ويعين عليام المدعى الى بتبليغل الر يك يأمر القلم في الدعوى  استدعاا
 ا حتوام فتي أمتا  ا داريتة يال ريقة أو المجلك مياشر بواس ة إما التبليغ  ريقة القهية
  حكام وفقا التبليغ فيجري  الحقوقية المحاكمات اصول قانون  من 90 الماد  في المبينة
  الدفاعية لوا حام لتقديم البزمة المد  للمتداعين الر يك ويعين المذكور  الماد 

 
 امتتام التتدعوى  ترفتتع" 0 المتتاد :  البريتتد ادار  مستتؤولية 04/0/0920 تتتاريخ 2 رقتتم قتترار-

 ذا  وارستاليا  مهتمونة واشتياا مراستب  يشأن خبل حصوم عند الحقوقية المحاكم
     ام القيض برسم اكان  سواا باا مصرو قيمة

 
 المختصتتة البينتتة قواعتتد ان -202 المتتاد : 9/2/0929تتتاريخ والعقتتود الموجيتتا  قتتانون -

ــــانون  فتتتتي مدرجتتتتة ستتتتقو اا او ويأنتقالاتتتتا الموجيتتتتا  ودتولتتتتد ا تفاقتتتتا  يعقتتتتد  اصــــول ق
  الحقوقية المحاكمات

 
 يكتن لتم إذا -2 الماد : العدو مع المتاجر  منع 4/9/0929تاريخ   L.R /901 قرار-
 على السايقة الماد  في عنل المنوه الصا أو العقد بتنفيذ القرار هذا نشر بتاريخ بوشر قد

 بنتاا الحقوقيـة المحكمة رئيس من يقرار إلغاؤه جاز نقدية  دفعل او يهاعة تسليم شكل
 األشتتخاص أو الفرنستتاويين أو الستتوريين أو للبنتتانيين فقتتف يحتتق   اليتتل يقتتدم  لتتب علتتى
    ال لب هذا م ل يقدموا ان المحايد  أو الحليفة البلدان ولرعايا فرنسا حماية تح  الذين

 
 للتسعير الخاهعة اليها ع بيع أسعار مراقية 90/9/0940 تاريخ  ر م/49 رقم رقرا-

 الجملتتة بيتتع أستتعار ألنظمتتة المخالفتتا  إن -7 لمتتاد ا: والمفتترق  الجملتتة ونصتتف يالجملتتة
 بجميع واا ياتل مبحقتاا أيها يمكن للتسعير الخاهعة لليها ع والمفرق  الجملة ونصف
 .الحقوقية الطرق 
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: القهتتا ية النشتتر  وتوزيتتع ونشتتر تحهتتير نظتتام 94/00/0944 اريختتت 000 رقتتم قتترار-

 للترتيب وفقا   المحاكم عن الصادر  لبجتاادا  قسما   -2   :النشر  هذه تحتوي  -9 الماد 
 :اآلتي
  والتنفيذ الحقوقية المحاكمات وأصول الشخصية واألحوام المدنية المواد في -أ

  التجارية المواد في -ب
      لجزائيةا المواد في -ج

 
 الم بوعتا  قتانون  أحكتام يعتض تعتديل 21/0/0977تتاريخ 014 رقم اشتراعي مرسوم-

 تتتتتتتتتاريخ 221 للقتتتتتتتتانون  وفقتتتتتتتتا معدلتتتتتتتتة -09 لمتتتتتتتتاد ا: 04/9/0909 بتتتتتتتتتاريخ الصتتتتتتتتادر
00/2/0994 

 قبتتل والجناحيتتة الجنا يتتة التحقيقتتا  وقتتا ع -0:تنشتتر أن الم بوعتتا  جميتتع علتتى يحظتتر
 وفستتخ يتتال بق تتعلتتق التتتي والمحاكمتتا  الستترية المحاكمتتا و  علنيتتة جلستتة فتتي تبوتاتتا
 التتتتي الستتترية الجلستتتا  ووقتتتا ع التتتوزراا مجلتتتك جلستتتا  ووقتتتا ع والبنتتتو  والاجتتتر  التتتزواج
 يعتتد تقاريرهتتا وكتتذلا اللجتان تلتتا مقتتررا  نشتتر ويجتوز لجانتتل أو النيتتابي المجلتتك يعقتدها
  الحقوقية الدعاوى  وقائع -4      ذلا خبل اللجنة تقرر لم ما المجلك مكتب إيداعاا
      نشرها المحكمة تحظر التي
 
 لمتتتاد ا: والفنيتتتة ا دبيتتتة الملكيتتتة حمايتتتة التتتى يرمتتتي 2/4/0999 تتتتاريخ 72 رقتتتم قتتتانون -

 التتي والتحفظتا  المعلومتا  جميتع المحهتر فتي يتدون  أن اليهاعة لصاحب يحق-99
 بتتذلا نظتتم كتتان اذا ردالجتت قا متتة وعتتن المحهتتر عتتن نستتخة يستتتلم وأن فا تتد  مناتتا يتترى 
 ذات المحكمـــة الـــي الجزائيـــة أو الحقوقيـــة الـــدعوى  تقـــدم أن ويجتتتب حتتتد  علتتتى قا متتتة

 تكتتتون  وأ  المحهتتتر تتتتاريخ متتتن ابتتتتداا كاملتتتة يومتتتا عشتتتر خمستتتة مالتتتة فتتتي الصـــالحية
  يا لة جر  التي العملية
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ولية من خبم هذه األم لة، نست يع أن نحسم األمر حوم قصد المشتترع متن عيتار  مستؤ 

التتوزراا الحقوقيتتة، فاتتي كمتتا عرَّفاتتا مستتيقا  فتتي مقدمتتة هتتذه الفقتتر  التتتي ألحقناهتتا ياألم لتتة 
التشتتتريعية المؤيتتتد ،  هتتتي يالتأكيتتتد المستتتؤولية الماليتتتة والمدنيتتتة  وهتتتي صتتتور  خاصتتتة متتتن 
المستتتؤولية قتتتد تشتتتيل المستتتؤولية المدنيتتتة لففتتتراد، ولكتتتن لاتتتا خصوصتتتيتاا يستتتبب ال تتتايع 

ام محتتتل ا عتتتتداا  واليتتتوم ويعتتتد الم اليتتتة الجتتتاد  متتتن قبتتتل مستتتؤولين الختتتاص للمتتتام العتتت
سياسيين، يهرور  استعاد  المام العام، ف ن المجلك األعلى قد   يكون يمقدوره م الية 
المستتؤولين السياستتيين ب عتتاد  األمتتوام العامتتة المستتلوية، وقتتد تعجتتز القتتوانين العاديتتة متتن 

من المفترض وقبل يالبدا يمحاسية المسؤولين عن إرجاع  كامل هذه األموام، لذلا ف ن 
الفساد المالي في لبنان، من أن نعمل على إقرار قانون مستؤولية التوزراا الحقوقيتة، علتى 

 أن يكون ت بيقل يأ ر  رجعي لكي ي ام كل ا ختبسا  السايقة على صدوره 
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 خاتمة
 

المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا والقهاا العدلي، هو متا  محاكمة الوزراا بين
التتذي ذا الكتتتاب تبيتتان معالمتتل وحتتدوده، تتتدور اإشتتكالية حتتوم األستتاك القتتانوني حتتاوم هتت
التتتي تتتتولى محاكمتتة  القهتتا ية ا الجاتتفتتي زدواجيتتة فكتتر  قبتتوم اإت بنتتى عليتتل يمكتتن أن 

، أيامتتا صتتاحب ا ختصتتاص يمحاكمتتة تمحتتور اليحتتث حتتوم معرفتتة  و الرؤستتاا والتتوزراا
 الوزراا؟

هل هو المجلك األعلى مع أنل جاة قها ية مع َّلة حتى اليوم، أو هتو القهتاا العتدلي 
 الذي تجرَّأ وحكم في قهايا ت ام وزراا 

ب نشتتتاا المجلتتتك  ا  متعلقتتتا  تهتتتمن نصتتت 92/2/0990منتتتذ إعتتتبن الدستتتتور اللبنتتتاني فتتتي 
م هتتذلمحاكمتتة الرؤستتاا والتتوزرااألعلتتى   07/01/0997متتر  واحتتد  بتتتاريخالتتنص  اا، عتتدل 

عندما ألغى المواد المتعلقة يمجلتك الشتيوخ، وتعاقبت  الحكومتا  منتذ ذلتا التتاريخ، دون 
  وغيتتتر ختتتال  إن عتتتدم موهتتتع التنفيتتتذ أن تفكتتتر أي حكومتتتة واحتتتد  بوهتتتع هتتتذا القتتتانون 

ل إيجتتابي يمكتتن أن ت بيتتق أحكتتام القتتانون يعتتد  خرقتتا  لتتل، فتتالخرق التتذي هتتو يتتالواقع عمتت
 متنتاع عتن التنفيتذ  وهتذا متا يشتكل  خرقتا  للدستتورايكون نتيجتة عمتل  ستلبي أي 

لتم ف  ل0د
للمجلتتك األعلتتى لمحاكمتتة الرؤستتاا والتتوزراا، لغايتتة اليتتوم أن يمتتارك اختصاصتتل، يتستتنَّ 

أصتتوم المحاكمتتة لديتتل ولعتتل الستتبب فتتي ذلتتا هتتو فتتي استتتحالة وصتتوم دعتتوى إليتتل، ألن 
أيقتتى قيتتد، وتحتتتاج إلتتى نصتتاب  ختتاص يكتتون متتن الصتتعب تأمينتتل  وهتتذا متتا شتتديد  التع

 مع ب  يقي المجلك األعلى سيو 
إيقتتتاا محاكمتتتة التتتوزراا مرهونتتتا   تتترو التستتتاؤم حتتتوم المغتتتزى متتتن هنتتتا   يمكتتتن إ  أن نو 

تتتم محاكمتة وزيتر أبتدا    أن  ذلا يعني وهل  ، بتأمين  ل ي عدد أعهاا مجلك النواب

                                                 
(1

 
 )
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ذا يقيتت  هتتذ يتتف يمكتتن تحصتتيل أمتتوام الخزينتتة كه الحصتتانة الواقعيتتة ممنوحتتة للتتوزراا، فواا
   ل0دإذا ما وقع اختبك أ ناا قيام الوزير بواجياتل الوزارية

لوجتتود م تتل هتتذا المجلتتك التتذي هتتو يم ايتتة  المبتترر الفلستتفيحتتوم  عختتري  تترو ستتؤام  كمتتا
تل األولتتى، إ  أن فتت ذا كتتان المبتترر موجتتودا  فتتي زمتتن نشتتأمحكمتتة قهتتا ية عليتتا خاصتتة، 

المتغيتترا  القانونيتتة والواقعيتتة، والتبتتدم الحاصتتل فتتي المفتتاهيم والت بيتتق، جعلتت  مبتتررا  
األمتتتك  غيتتتر مقبولتتتة اليتتتوم  فتتت ذا كنتتتا يتتتاألمك نخشتتتى علتتتى التتتوزراا متتتن  غيتتتان الملتتتا 
والقهتتاا التتتايع لتتل، فتتاليوم ويعتتد أن أصتتيح التتوزراا مستتتقلين ومحميتتين دستتتورا  وعرفتتا  فتتي 

وهتتعف  ستتل ا  الملتتا، واستتتقلَّ القهتتاا يحيتتث لتتم ألنظمتتة الديمقرا يتتة الحدي تتة، ظتتل ا
يعد تايعا  للسل ة الملكية، هتذه التغييترا  تحتتل م تغييتر متواز  فتي عليتا  مبحقتة ومحاكمتة 
التتوزراا  ألنتتل لتتم يعتتد جتتا زا  فتتي ظتتلل  الحتتديث عتتن استتتقبلية الستتل ة القهتتا ية أن نمتتكَّ 

 نح هي ة أخرى القيام بوظيفة قها ية يحتة باذه ا ستقبلية ونم

 اإيقاا على اختصاص المجلك األعلتى يمحاكمتة التوزراا، يم ايتةمن هذا المن لق كان 
  الحفاظ علتى امتيتاز يكترك حمايتة المستؤولين متن مبحقتتام فتي اي مخالفتة او ارتكتاب

ذه الوظيفة، ألنل كما أن فشل مجلك النواب في ممارسة وظيفتل ا تاامية، يحتل م إلغاا ه
  يعقل من قا  ودستورا ، أن نيقتي صتبحية  منا تة  بجاتة  عجتز  عتن ممارستتاا  وهنتاا 
سايقة مشاباة، تتعلق يال عون النيابية، فعنتدما كتان مجلتك النتواب هتو المرجتع الصتالح 
للب   يال عون النيابية، لم يي تل نيايتة أي عهتو  متن أعهتا ل، ولكتن عنتدما نزعت  منتل 

   ل9د جح في اي ام نياية عدد من النوابنصبحية واني   يالمجلك الدستوري، هذه ال
فتتتي مقارنتتتة متتتع متتتا هتتتو م بَّتتتق فتتتي دوم  عديتتتد ، رأينتتتا أن القهتتتاا العتتتدلي هتتتو مختتتتص 
يمحاكمتتة التتوزير شتتانل شتتأن غيتتره متتن األفتتراد  بتتل أك تتر متتن ذلتتا، ففتتي جماوريتتة مصتتر 

راا أمتام جاتة قهتا ية خاصتة، ووجتود قتانون العردية، ورغم إقرار الدستتور يمحاكمتة التوز 
خاص لمحاكمتام، إ  أن القهايا التي عرهناها، وحوكم فياتا وزراا، لتم ي  تر   التوزير 
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هتو أناتم  و  القهاا الجنا ي المصري، عدم اختصاصل يمحاكمة الوزير  ولعلَّ الستبب،
ة الخاصتتتتة وجتتتتود عليتتتتة حقيقتتتتة لت بيتتتتق التتتتنص، وعتتتتدم تشتتتتكيل المحكمتتتتعتتتتدم اعتبتتتتروا أن 

غيتتر موجتتود   يمحاكمتتة التتوزراا تجعتتل متتن هتتذه المحكمتتة، متتن الناحيتتة الواقعيتتة، كأناتتا 
 حاكم القهاا العدلي الوزراا وأصدر أحكامل يحقام وعليل 

أمتتا فتتي فرنستتا، فكتتان التتوزراا يحتتاكمون يومتتا  أمتتام القهتتاا العتتدلي، ويومتتا  يحتتالون أمتتام 
رع الدستتتوري الفرنستتي إلتتى تعتتديل الدستتتور المحكمتتة الخاصتتة، وهتتذا التتتردد، دفتتع المشتتت

أك ر متن متر ، لجاتة تحديتد الجاتة المختصتة يمحاكمتة التوزراا  واليتوم تتعتالى األصتوا  
 المنادية ب لغاا ا متياز غير المبرر للوزراا 

التنتتازع الفقاتتي والقتتانوني بتتين مؤيتتد  لصتتبحية ظاتتر هتتذه الدراستتة متتدى ت  وأمتتا فتتي لبنتتان، ف
باتتذه  القهتتاا العتتدلي ومؤيتتد  لصتتبحية، فتتي محاكمتتة الرؤستتاا والتتوزراا المجلتتك النيتتابي

تعدد  األسانيد والحجج التي يتدلون باتا لتدعم وجاتة نظترهم،  ،وعند كلل  فريق، المبحقة
 يحيث نبحظ عدم ا تفاق على معيار  واحد  لتقرير ا ختصاص أو عدمل 

بل اجتاتادي، حيتتث لتم تتفتتق وهتذا الختبل لتتيك خبفتا  فقايتتا  فقتف، بتتل هتو ياألصتل ختت
موحتد   تفستير   المحاكم العدلية من نيايتة عامتة وقهتاا تحقيتق، وقهتاا حكتم علتى معيتار  

 لنص  دستوري  واحد 
الفقاي حتوم أيامتا  - ختبل ا جتاادي من ارتدادا  الم يسلم المجلك النيابي، حتى 

المجلتتك  أمعتتدلي صتتاحب الصتتبحية فتتي محاكمتتة الرؤستتاا والتتوزراا، هتتل هتتو القهتتاا ال
 ساا والوزراا  ؤ األعلى لمحاكمة الر 
عتد  اتجاهتا  النتواب انقستم التصتدي لاتذا الختبل، وقتع فيتل، و النيتابي لما أراد المجلك 

من الدستور متن أجتل  71هذه المسألة، بل أك ر من ذلا وأ ناا المناقشة في الماد حوم 
ة التتتتتي يجتتتتب اتياعاتتتتا لتعتتتتديل تفستتتتيرها، تتتتترا النتتتتواب هتتتتذه المتتتتاد ، واختلفتتتتوا حتتتتوم اآلليتتتت

الدستتتور  وانتاتت  الجلستتتان النيابيتتتان وجلستتا  الاي تتة المشتتتركة إلتتى تقريتتر عتتدم اليحتتث 
 الشا كة  في هذه القهية
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 وهتي كلاتا عراا معتبتر  ووجياتة   التعدديتة فتي اآلراا واإستانيد القانونيتة، في خهمل  هتذه
التعقيدا  الموجود  في سياب اختبفاا إلى يمكن إنكار حجيتاا وقو  من قاا، والتي يرد  أ

   02/91نص القانون رقم
 فاذا القانون، هو يالتأكيد مخالف ألحكام الدستور في أك ر من ماد   من مواده  

من هذا المن لق، ف ن أي رغية في إحياا المجلك األعلتى، لمياشتر  ماامتل، تقتف دوناتا 
إلى حتما  األعلى، فاذا القانون يحتاج قانون أصوم المحاكما  أمام المجلك  ، هيعقية

وقتد عرهتنا هتمن  استبدام  يقانون  عخر يكون قايب  للت بيق ومنسجما  وأحكتام الدستتور 
مبحتتتتق هتتتتذا الكتتتتتاب يعهتتتتا  متتتتن المشتتتتاريع المتعلقتتتتة يأصتتتتوم المحاكمتتتتة أمتتتتام المجلتتتتك 

 نهتتتع األعلتتتى، وهتتتي مشتتتاريع قيل متتتة ولكناتتتا   تخلتتتو متتتن يعتتتض ال غتتترا   وع رنتتتا أن  
مشتتتتروعنا هتتتتمن هتتتتذه المشتتتتاريع يانتظتتتتار قتتتترار رستتتتمي ومناقشتتتتة جتتتتاد ، فنتتتتدلي وقتاتتتتا 

اكتشتفناه أ نتاا إعتداد متا  ايمبحظاتنا حوم المشاريع المقترحتة، علتى أن يكتون مرتكتزا  لات
   ، وما بيناه من مقترحا  غراذا الكتاب من ه

صتتتتدار قتتتتانون يتعلتتتتق ه الخ تتتتو ، فاتتتتي العمتتتتل علتتتتى إوأمتتتتا الخ تتتتو  ال انيتتتتة المتممتتتتة لاتتتتذ
يمستتؤولية التتوزراا الحقوقيتتة، لكتتي يكتتون يمتنتتاوم القهتتاا عليتتة ستتريعة  ستتتعاد  األمتتوام 

 العامة التي وهع علياا الوزير المتام يده بدون وجل حق 
وفتتي انتظتتار صتتدور هتتذه القتتوانين، فتت ن علتتى القهتتاا العتتدلي، أن يامتتل وجتتود المجلتتك 

ن يحاكم الرؤساا والوزراا عن كل الجرا م الوارد  في األعلى المع َّل قسرا  عن العمل، وأ
 من الدستور والداخلة في اختصاص المجلك األعلى  71و 01متن المادتين 

لاذا الموقف الذي يجب أن يتخذه القهاا العدلي حجتل القوية  فمن ال اب  أن القهاا و 
، ولكنتل وستيلة تمكل تن أحكامل، غير أن القتانون لتيك غايتة فتي ذاتتل ي بل قلتزم يالقانون و ي

متتن تحقيتتق غايتتة ستتامية، وهتتي حمايتتة الجماعتتة ممتتا قتتد ياتتددها متتن أخ تتار، فتت ذا تبتتين 
يامتتتل أن القهتتتاا ، وجتتتب علتتتى حمايتتتة المجتمتتتععتتتاجز عتتتن أن القتتتانون النافتتتذ  للقهتتتاا

  القانون، حماية  للعدالة والمجتمع على السواا
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تحقيتتق العدالتتة إمتتا القتتانون القتتا م أو يأحتتد أمتترين، ألنتتل إذا خيل تتر القهتتاا علتتى التهتتحية 
القتانون موجتود متن أجتل ذلتا أن القتانون،  يامتلأن القهتاا هنتا علتى المجتمع، وحماية 
ذا تحتتتتَّم علتتتى الحمايتتتة  هتتتحي يأن  قاهتتتيالمجتمتتتع،   المجتمتتتع متتتن اجتتتل القتتتانون، واا

 المجتمع  ويحمي أن ينبذ القانون،  يأحدهما، عليل
ل حمايتتتة المجتمتتتع وتحقيتتتق العدالتتتة، لتتتيك أمتتترا   ار تتتا  فتتتي والتهتتتحية يالقتتتانون فتتتي ستتتبي

المجتتام القهتتتا ي، فقتتتد ستتبق لمجلتتتك شتتتورى الدولتتتة اللبنتتاني، أن أهمتتتل التتتنص القتتتانوني 
وفتتتي هتتتذا يقتتتوم فتتتوز  فرحتتتا  أن   عنتتدما وجتتتده متعارهتتتا  متتتع الميتتتادئ العامتتتة للقتتتانون 

تل إلتىاجتاا حتد اعتبن يأنتل يمكتن أن  د مجلك شورى الدولة اللبناني والفرنسي، قتد توصَّ
أن النصتوص هتي علتة فتي ذلتا والالمشتروعية،  القتانون فتي ستبيل إعتبا مبتدأ نص   ادد  ي  

القانونيتتة متتا هتتي فتتي الجتتوهر ا  تعبيتتر عتتن المشتتروعية واقرارهتتا داختتل الدولتتة، فتت ذا جتتاا 
نص ما وتعارض مع مقتهيا  الشرعية والمصالح العامة أو حريا  األفراد وجب علتى 

 قتتتدير   فتتتي يتتتد قتتتاض   ا  جيتتتار  ا  ستتتبح    مستتتتخدما  هتتتي ا داري ان ياتتتدد هتتتذا التتتنص القا
وهتتتو ستتتبو التفستتير القتتتانوني للنصتتتوص يحستتب روو الشتتترعية، فتتت ذا تعتتتارض  ومتمتترك  

ة التتنص القتتانوني متتع هتتذه التتروو فقتتد أستتاك وجتتوده واصتتيح ستتاق ا  بذاتتتل  وتكمتتن براعتت
إستتتتيعاد مبتتتدأ صتتترل إلتتتى ن  يمكتتتن أن تفتتتي قولتتتل يتتتأن اراد  المشتتترع الهتتتمنية  القاهتتتي

ت ويع النص درغم اراد  واهعيل الحقيقة أحيانا  ليتوافق على القاهي المشروعية ويعمل 
وينسجم مع الميادئ العامة للقانون والتي تتظافر في أغلبيتاا في حماية الشرعية وتدعيم 

اللبنانيتتتتتتة أو  أركتتتتتتان دولتتتتتتة القتتتتتتانون واستتتتتتك الحريتتتتتتا  التتتتتتتي تقتتتتتتوم علياتتتتتتا الديموقرا يتتتتتتة
   ل0دالديموقرا ية عموما  

 
اا فياا جوفي حي ية صريحة تفيد هذا المعنى ورد  في أحد أحكام مجلك شورى الدولة 

تهتتمن  األحكتتام القانونيتتة نصوصتتا  صتتريحة تختتالف الميتتادئ العامتتة للقتتانون،  أنتتل إذا 

                                                 
(1

 
 )

تعليددق علددى قددران مجلددس شددونى الو لددة  -مددوى خضددوا الجمعيدداي الر اضددية لرقابددة الو لددة -فرحدداي، فددوزي

مجلددة الحيدداة النيابيددة عددود  -للبنانيددة الو ليددة/ الو لددةاللجنددة األ لمبيددة ا -30/9/1003تددان    1003-999/1001نقددم

 .19ص 1002آ ان  28نقم



672 

 

ذه النصتتوص يلجتتأ القاهتتي فتتي هتتذه الحالتتة إلتتى التقليتتل قتتدر اإمكتتان متتن أهميتتة متتدى هتت
تأمينتتتا  لتفتتتوق المبتتتدأ العتتتام علتتتى األحكتتتام القانونيتتتة المتتتذكور  ياعتيتتتار أن تلتتتا النصتتتوص 

ختتر، م   ع  وفتتي حكتتل0دتتهتتمن أحكامتتا  استتت نا ية يجتتب ت بيقاتتا يصتتور  حصتترية وهتتيقة
رفض مجلك شورى الدولة ت بيق نص  قانوني صريح عندما وجده متعارها  مع ميتادئ 

بر استتة جلتتك شتتورى الدولتتة اللبنتتاني الغرفتتة الخامستتة فتتي مل تتتتبنوهتتذا الموقتتف دستتتورية، 
:" هتذا القترار وجتاا فتي حي يتا  ل9دغصتناليتاك فتي قهتية الستفير القاهي خالد قيتاني، 

ن المجلتتتتك الدستتتتتوري اعتبتتتتر حتتتتق مراجعتتتتة القهتتتتاا هتتتتو حتتتتق متتتتن الحقتتتتوق الدستتتتتورية إ
ألفتتتراد متتتن حتتتق مراجعتتتة حرمتتتان اف  األساستتتية، وهتتتو مبتتتدأ عتتتام يتمتتتتع يالقيمتتتة الدستتتتورية

القهاا ويالتالي من حق الدفاع يعتبر ماسا  يحتق  دستتوري وهتو مبتدأ عتام يتمتتع يالقيمتة 
يما أن قرارا  المجلك الدستوري هي ملزمة  للقهاا كما للسل ا  العامتة، و   الدستورية

اذا يعني أن إي ام المجلك لنص تشريعي   يؤدي فقتف إلتى ي تبن هتذه القاعتد ، بتل ف
ستحب علتتى كتل نتتص مما تل  أو قاعتتد  قانونيتة مشتتاباة للقاعتد  التتتي قهتى ب ي الاتتا، ين

وذلا لتعارهاا مع أحكام الدستتور أو متع مبتدأ عتام يتمتتع يالقيمتة الدستتورية ، ألن     
ـــث ال  هتتتذه القاعتتتد  تكتتتون قتتتد خرجتتت  متتتن اإنتظتتتام العتتتام القتتتانوني يصتتتور  ناا يتتتة  بحي

لي أو اإلداري  أن يطبـق نصـًا مخالفـًا للقاعـدة أو يستطيع القضاء سواء القضـاء العـد
ــدأ  ــدأ الشــرعية وخاصــة لمب ــًا لمب ــك احترام ــره المجلــس الدســتوري، وذل ــذي أق ــدأ ال المب

 " تسلسل أو تدرج القواعد القانونية
اقترحل المرحوم أنور الخ يتب يقولتل:" أنتل إذا جتاز لنتا الذي نؤيده، كان قد هذا الموقف و 

ين، ما دام   بد من الوقوع في أحدهما، ف ننا نرى أنل يجب اختيار أن نختار بين مخالفت

                                                 
(1

 
  )

 181ص 1993-1991مجلة القضاء اإلداني  –حواد / الو لة  – 10/1/1991تان    21شونى لبنان قران نقم 
(1

 
 )

لوناساي مجلة ا –الو لة/ السفير الياي غص   12/10/1001تان   1001-91/1001شونى لبنان قران نقم

 .221تعليق الوكتون دمحم نفعح عبو الوهاب ص -212ص 1001القانونية في جامعة بير ي العربية لعام

  83د ن مجلس شونى الو لة في الرقابة على دستون ة القواني .. مجلة الحياة النيابية عود – أقرأ أ ضاً: قباني، خالو 

 91لى قران مجلس شونى الو لة نقمتعليق ع -. ناجع أ ضاً: فرحاي، فوزي103ص 1001حز ران

 99ص 1001آ ان 81مجلة الحياة النيابية عود -12/10/1001تان  
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أهون الشرين، فبين خرق مبدأ يتعلق يالعدالة ومخالفة نص جامد من نصوص الدستور، 
  ل0دنميل إلى مخالفة الدستور صونا  للعدالة"

متة، فالوزير التذي يقتف فتي موقتع المتؤتمن علتى المتام العتام والصتالح العتام والستل ة العا
هتتتذه الخصوصتتتية التتتتي يستتتتمدها متتتن موقعتتتل، تجعتتتل متتتن الصتتتعب المقارنتتتة بتتتين نتتتتا ج 

 الجرا م التي يرتكباا الوزير وتلا التي يرتكباا الموا نون العاديون 
فجتترا م التتوزير ممتتتد  األ تتر علتتى ن تتاق التتو ن، وتصتتيب، فتتي الغالتتب، بنتا جاتتا شتتريحة 

يتتر الموقتتع التتوزاري ففتتي الغالتتب يكتتون ، وأمتتا المجتترم العتتادي فتتي غكبتترى متتن المتتوا نين
 لجريمتل أ ر محدود   ي اوم المجتمع يأركانل وأبنا ل عامة  

فمن هذه الزاويتة، ومتن حيتث األ تر النتاتج عتن جترم التوزير،   ينيغتي أن ييقتى المرتكتب 
ر مستاالة  يغير عقاب، يحجة أن النص الدستتوري وقانونتل الت بيقتي يجعتبن متن المتعتذل 

 الوزير 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
(1

 
 )
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 الملحق األول:

  االعلى المجلس امام المحاكمات اصول
 الدستور من 20 المادة في عنه المنصوص

 00/0/0991 تاريخ 02 رقم قانون الصادر يموجب ال
 

 النواب، مجلك اقر
 :نصل التالي نون القا الجماورية ر يك وينشر

 

 ا على المجك امام المحاكما  يأصوم المتعلق القانون  مشروع صدق -وحيد  ماد 
  المشتركة النيابية اللجان عدلتل كما الدستور من 01 الماد  في عنل المنصوص

  نشره فور يل ويعمل
  

 

 االعلى المجلس تأليف :االول الفصل
 

 اوم في و ية، كل بدا وفي القانون، اهذ نشر فور النواب، مجلك ينتخب :0 الماد 
 الماد  في عنام المنصوص ا على المجلك اعهاا السيعة النواب يعقدها، جلسة

 اعهاا عخرين نواب  ب ة ينتخب كما اصيلين، اعهاا الدستور، من ال مانين
  احتيا يين

 كالمجل اعهاا مجموع من الم لقة ويالغالبية السري، يا قتراع ا نتخاب ويجري 
 تساو  واذا تلي، التي الدورا  في النسبية ويالغالبية ا ولى، الدور  في النيابي

  منتخيا سنا المرشحين اكبر يعد ا صوا ،
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 العدليين القها  القانون، هذا نشر يعد غرفاا، بجميع التمييز محكمة تسمي :9 الماد 
 درجا  حسب ةرتي ا على الدستور، من 01 الماد  في عنام المنصوص ال مانية،
  الر يك فيام يمن القها ي التسلسل
  ذاتاا والشروا لبصوم وفقا احتيا يين اعهاا عدليين قها   ب ة وتسمي

 :المحكمة هذه تعين كما
  حكام وفقا ا على المجلك لدى العام النا ب بوظيفة اليل يعاد الذي القاهي -0

  الدستور من 01 الماد 
  العام النا ب لمعاونة قاهيين -9
 

 محلل يحل تغييل حام وفي  رتية القها  ارفع بر اسة ا على المجلك يجتمع :2 الماد 
  القها ي التسلسل درجا  حسب رتية يليل الذي القاهي

 
 النيابي المجلك امام وا حتيا يون  ا صيلون  ا على المجلك اعهاا يقسم :4 الماد 
 المجلك في بوظيفتي اقوم ان على عظيمال يار اقسم:" اآلتية اليمين علنية جلسة في

 الصدق اعمالي كل في والتزم المذاكر  سر اصون  وان وامانة اخبص يكل ا على
 "  والشرل

 
 الصتتفة باتتذه ويقستتم ا علتتى، للمجلتتك التمييتتز محكمتتة قلتتم ر تتيك حكمتتا يكتتون  :2 المتتاد 
 متن يكلتف، ان ا قتهتاا، عنتد ا علتى، المجلك ولر يك  علنية جلسة في امامل اليمين
  مساعدا كاتيا العدلية المحاكم اقبم رؤساا بين

 

 فتتتي ا حتيتتتا ي او ا صتتتيل العهتتتو القاهتتتي، او النا تتتب وظيفتتتة انتاتتت  اذا :0 المتتتاد 
 وفتق اي تاا دون  الشتغور متلا وجتب اختر، ستبب  ي او الوفا  يسبب ا على، المجلك
  قانون ال هذا من وال انية ا ولى المادتين في المحدد  ا صوم
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 :ا على المجلك في النا ب عهوية تنتاي "7 الماد 
  يالوفا  -أ

  فيل العهوية شروا النا ب فقدان او النيابي، المجلك و ية مد  يانتااا -ب
  الوزار  يتولى الذي النا ب المستقيل حكم في ويعتبر يا ستقالة، -ج

 :ا على المجلك في القاهي عهوية وتنتاي
  يالوفا  -أ

  ا على المجلك في العهوية شروا فقدانل او القانونية التقاعد سن ببلوغل -ب
  تأديبية  سياب العمل عن بوقفل -ج
 

 فتتي الستتري  ويتتا قتراع اعهتتا ل متتن الم لقتتة يالغالبيتتة ا علتتى المجلتتك يفصتتل :0 المتتاد 
  والرد التنحي  ليا 

 
 ا على، المجلك هويةلع المؤهلة الشروا احد يفقد الذي القاهي يستمر :9 الماد 
 الحكم صدور حتى ا على المجلك امام العالقة يالقهية النظر في تأديبي، سبب لغير
  فياا

 
 باي تاتتتا التمييتتتز ومحكمتتتة النيتتتابي المجلتتتك يبلتتتغ ان ا علتتتى المجلتتتك علتتتى :01 المتتتاد 
  القانون  هذا من والتاسعة وال امنة السايعة المواد في المبينة الحا   العامة

 

 يحهتتتور ملزمتتتون  وا حتيتتتا يين، ا صتتتليين ا علتتتى، المجلتتتك اعهتتتاا ان :00 متتتاد ال
  الياا يدعون  التي والمناقشا  الجلسا 

 المجلتتتك اعلتتتن مشتتتروع، عتتتذر دون  متتتتتاليتين متتترتين الحهتتتور عتتتن العهتتتو تغيتتتب فتتتاذا
  لديل العامة النياية ل لب بناا او عفوا اما عهويتل، من استقالتل ا على
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 استتتقالتل يقتتدم ا علتتى، المجلتتك عهتتوية متتن ا ستتتقالة فتتي النا تتب رغتتب اذا :09 المتتاد 
  ا على المجلك ر يك الى يبلغاا الذي النيابي المجلك ر يك الى
 

 لبستياب التر يك فتيام يمن ا على المجلك اعهاا من عهو اي رد يمكن :02 الماد 
 :اآلتية

  السادسة الدرجة لغاية النسب ودعم من مصاهر  او قراية يالمتام ترد ل كان  اذا -أ
  شاادتل واستمع  للشااد  استدعى قد كان اذا -ب
  شديد  عداو  المتام ودين بينل كان  اذا -ج

 الستتتتري  يتتتتا قتراع ا علتتتتى المجلتتتتك فيتتتتل ويفصتتتتل المحاكمتتتتة بتتتتدا عنتتتتد التتتترد  لتتتتب يقتتتتدم
  اعها ل من الم لقة ويالغالبية

 
 كتتان وان للتنحتتي ستتبيا شخصتتل فتتي يجتتد يالتتذ ا علتتى المجلتتك عهتتو علتتى :04 المتتاد 
 فتي يفصتل التذي ا علتى المجلتك بذلا يعلم ان عشر  ال ال ة الماد  عليل نص  ما لغير
  تنحيل امر

 

 ودنتتاا ا علتتى، المجلتتك ر تتيك تصتترل تحتت  النيتتابي المجلتتك ر تتيك يهتتع :02 المتتاد 
  لتحقيقا لجنة واعمام المجلك هذا اعمام لتأمين الهروريين الموظفين ل ليل،

 

 الهتترورية ا عتمتتادا  ختتاص، فصتتل فتتي النتتواب، مجلتتك موازنتتة فتتي تلحتتظ :00 المتتاد 
  التحقيق ولجنة ا على المجلك اعمام لنفقا 
 المختتص المحاستب قبتل متن والتدفع، الصترل التصتفية، العقتد النفقتة تنفيتذ مراحتل تجري 
 ر تتتيك متتتن ر مياشتتت اليتتتل تصتتتدر قتتترارا  او خ يتتتة لتعليمتتتا  بنتتتاا النتتتواب، مجلتتتك فتتتي

  عخر نص لكل خبفا وذلا ا على، المجلك
  مجانية العامة والنياية التحقيق لجنة واعهاا واعها ل، ا على المجلك ر يك وظيفة

 

  و نية محفوظا  وتعتبر المنتاية المحاكمة ملفا  النواب مجلك في تحفظ :07 الماد 
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 : الثاني الفصل

 قـقيـوالتح هامــاالت
 

 او العظمتتى والخيانتتة الدستتتور ختترق  لعلتتتي الجماوريتتة ر تتيك اتاتتام يمكتتن   :00 المتتاد 
  النيابي المجلك قبل من ا  العادية الجرا م يسبب

 او العظمتتتتى الخيانتتتتة  رتكتتتتابام والتتتتوزراا الحكومتتتتة رؤستتتتاا يتتتتتام ان النيتتتتابي وللمجلتتتتك
  عليام المترتية يالموجيا   خبلام
 اعهتتتتاال 2/0د خمتتتتك علياتتتتا يوقتتتتع عريهتتتتة يموجتتتتب ا تاتتتتام  لتتتتب يقتتتتدم :09 المتتتتاد 

  ا قل على النيابي المجلك
 :ويتهمن ومعلب مفصب ال لب يكون  ان يجب

  اتاامام الم لوب ا شخاص او الشخص اسم -أ
  اليام المنسوب الجرم او العلة -ب
  المؤيد  والقرا ن وا دلة الوقا ع سرد -ج
 

 نستخة النيتابي المجلتك ر يك يبلغ شروا،ال مستوفيا ا تاام  لب ورود فور :91 الماد 
 :الى عنل
  النواب جميع -أ

 :ايام عشر  ويمالام اتاامام، الم لوب ا شخاص او الشخص -ب
  خ يا عليل لبجاية -0
 متتن المجلتتك ر تتيك عتتين يستتتجب، لتتم فتتاذا عنتتل، يالتتدفاع اك تتر او محتتام لتكليتتف -9

  العام الجدوم على ينالمقيد المحامين من عنل للدفاع محاميا نفسل تلقاا
 الى اتاامام، الم لوب ا شخاص او الشخص جواب عن نسخة المجلك ر يك يبلغ
 فتي للنظتر المخصصتة الجلسة موعد قبل ا قل، على ايام عشر  وذلا النواب، جميع
  ا تاام  لب



682 

 

 
 ا حكتام  ا لتة تحت  نشتره ويحظتر ،ستريا   ا تاتام ي لب يتعلق ما كل يعتبر :90 الماد 
  ا جراا المرعية القوانين في عناا نصوصالم
  يا تاام ا  قرار  صدرأو  ا قتراو النيابي المجلك اقر اذا السرية ترفع
 

 تبليتتتتغ تلتتتي ايتتتام عشتتتر  يعتتتد تنعقتتتد خاصتتتتة لجلستتتة النيتتتابي المجلتتتك يتتتدعى :99 المتتتاد 
 التى يستتمع ان ويعتد ا تاام،  لب عن نسخة اتاامام الم لوب ا شخاص او الشخص

 النيتتتابي المجلتتتك يقتتترر والتتتدفاع، ا تاتتتام  لتتتب متتتوقعي يأحتتتد المم تتتل ا دعتتتاا تتتتيمرافع
 لجنتتة"  تتتدعى خاصتتة نيابيتتة لجنتتة التتى فتتورا احالتتتل امتتا اعهتتا ل متتن الم لقتتة يا ك ريتتة
  رده او ا تاام،  لب على التصوي  قبل"  التحقيق

 
 لجنة"  تسمى خاصة ةنيابي لجنة تنشأ النيابي، المجلك قبل من ا حالة فور :92 الماد 

 المجلتك ينتختبام احتيتا يين، نواب و ب ة اصيلين، وعهوين ر يك من مؤلفة" التحقيق
 يا قتراع القانون  هذا من والعشرين ال انية الماد  في عناا المنصوص الجلسة في النيابي
  اعها ل من الم لقة ويالغالبية السري 

  المنتخبين ا على المجلك اااعه احد اللجنة هذه في عهوا يكون  ان يمكن  
 

 من يلياا وما الرايعة الماد  في عناا المنصوص لبحكام اللجنة هذه تخهع :94 الماد 
  القانون  هذا من ا وم الفصل

 

 او الشتتتخص التتتى المنستتتوية ا فعتتتام كانتتت  اذا فيمتتتا التحقيتتتق لجنتتتة تتحتتترى  :92 المتتتاد 
  الكافي ال بو   ابتة اتاامام الم لوب ا شخاص

 
 ولاتا  سترية اجتماعاتاتا وتكون  النيابي المجلك مبنى في التحقيق لجنة تلت م :90 الماد 
  تقرره اخر مكان اي في تلت م ان ا قتهاا، عند
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 اصتتتوم قتتتانون  فتتتي عناتتتا المنصتتتوص لبصتتتوم التحقيتتتق معتتتامب  تخهتتتع :97 المتتتاد 
  القانون  هذا احكام مراعا  مع الجزا ية، المحاكما 

 

 :ان ولاا  القها ية التحقيق هي ا  سل ا  النيابية التحقيق للجنة كون ت :90 الماد 
  المحاكمة  وارئ  في تفصل -
 المراجع امام وا حالة ا حتيا ي والتوقيف وا حهار الجلب مذكرا  تصدر -

  المختصة القها ية
  القها ية ا ستنايا  جميع تع ى -
  المراجعة  رق  من  ريق اي التحقيق لجنة قرارا  تقبل  
 

 المتتادتين فتتي عتتنام المنصتتوص غيتتر ا شتتخاص جميتتع التحقيتتق لجنتتة تحيتتل :99 المتتاد 
 التى الجترم فتي اشتتراكام او تتدخلام التحقيتق يظاتر الذين الدستور، من والسيعين الستين
  المختص المرجع

 المتتادتين فتي عتنام المنصتتوص ا شتخاص احتد اشتتراا او تتتدخل التحقيتق اظاتر اذا امتا
 توستتتيع النتتتواب، مجلتتتك علتتتى تقتتتترو ان اللجنتتتة فعلتتتى الدستتتتور، متتتن والستتتيعين الستتتتين
  ا شخاص هؤ ا ليشمل التحقيق
 يلياتا ومتا عشتر  التاستعة المتاد  فتي عناتا المنصتوص ا صتوم ا قتتراو هتذا علتى ت بق
  القانون  هذا من

 

 نعتتت تختلتتف افعتتتا  اتاتتامام الم لتتوب ا شتتتخاص يحتتق التحقيتتتق اظاتتر اذا :21 المتتاد 
 هتتذه كتتل ليشتتمل التحقيتتق توستتيع اللجنتتة تقتترر ا تاتتام،  لتتب فتتي ذكرهتتا التتوارد ا فعتتام
  ا فعام

 

 قا متة باتم فينظمتان الشتاود، دعتو  ي لتب ان والدفاع ا دعاا من لكل يمكن :20 الماد 
 ا ناا اهافيين شاهدين من اك ر دعو   لب يعدها لاما يحق و  التحقيق، بدا عند تقدم

  التحقيق
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 ملتتتف يتتتودع الخ يتتتة، م العتتتة ا دعتتتاا تنظتتتيم ويعتتتد التحقيتتتق، انتاتتتاا عنتتتد :29 لمتتتاد ا
  ايام خمسة لمد  اللجنة قلم القهية

 علتى اللجنتة قلتم فتي ا  تبع لتل يحتق التذي التدفاع التى حصتولل بتاريخ ا يداع هذا يبلغ
 في يودعاا تيال الخ ية الدفاعية لم العتل  زما يراه ما مناا يستنسخ وان ا وراق كامل
  ايام عشر  يمالة اللجنة قلم
 

 وتهتع فتتتذاكر سترية، جلستة فتي التحقيتق لجنتة تجتمع التحقيق، اختتام فور :22 الماد 
 :يتهمن الذي القهية في تقريرها

  اتاامام الم لوب اسماا او اسم -أ
  اليام المنسوب الجرم او العلة -ب
  الكافي ال بو   ابتة ا فعام كان  اذا ما تقدير -ج
 بتتتاريخ علياتتا تن بتتق التتتي النصتتوص وتعيتتين القتتانوني وصتتفاا ا فعتتام هتتذه اع تتاا -د

  ارتكاباا
 ا دعاا مم لي من كل الى وتبلغل النيابي، المجلك الى فورا تقريرها التحقيق لجنة تحيل

  والدفاع
 

 تتعتدى   مالتة فتي ر يسل من بدعو  خاصة جلسة في النيابي المجلك يلت م :24 الماد 
 والتى التقريتر التى فياتا يستتمع المجلتك، تقريرهتا التحقيتق لجنة ايداع تاريخ من ايام عشر 

  والدفاع ا دعاا مرافعتي
  المجلك اعهاا مجموع  ل ي يغالبية ا تاام على السري  يا قتراع التصوي  يتم
 الحتتادي وماليتت فتتي حكمتا   يلتتت م اعتتبه، المحتدد  المالتتة هتتمن النيتابي المجلتتك يتتدع لتم اذا

 فتتي يستتتمر التتذي النيتتابي، المجلتتك تقريرهتتا التحقيتتق لجنتتة ايتتداع تتتاريخ يلتتي التتذي عشتتر
  الموهوع في قراره اصدار حتى جلساتل
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 القهية المجلك ر يك يرفع النيابي، المجلك عن ا تاام قرار يصدر عندما :22 الماد 
 والتى ا علتى المجلتك ر تيك متن كتل التى يبلغاا احالة يموجب ا على المجلك الى فورا

  ا تاام قرار المتامين او المتام ويبلغ لديل، العام النا ب
 النيتتابي المجلتتك اتختتذه التتذي ا تاتتام قتترار نتتص ا علتتى المجلتتك التتى ا حالتتة تتهتتمن
  التحقيق وملف

 

 : الثالث الفصل

 مــوالحك مةــالمحاك 
 

 المحاكمتتتة المجلتتتك هتتتذا ريياشتتت ا علتتتى، المجلتتتك امتتتام القهتتتية احالتتتة فتتتور :20 المتتتاد 
 متر  للتجديتد قابلتة ا حالتة تبلغتل تتاريخ متن شتار مد  خبم القهية في يفصل ان وعليل
  واحد 

 
 اختتر مكتتان اي فتتي او بيتترو ، فتتي العتتدم قصتتر فتتي ا علتتى المجلتتك ينعقتتد :27 المتتاد 
 عشتتتر الخمستتتة اعهتتتا ل يحهتتتور ا  قانونيتتتة جلستتتاتل تكتتتون  و   ا قتهتتتاا عنتتتد يقتتترره،

  الر يك فيام يمن الدستور من/ 01/ الماد  في عنام نصوصالم
 متتن بتتديل تكليتتف التتى ا علتتى المجلتتك ر تتيك يعمتتد ا صتتيلين، ا عهتتاا احتتد تغيتتب اذا

  ا حتيا يين ا عهاا
 

 فتتي الناتتا ي، القتترار فتتي وامتتا حتتد ، علتتى يقتترار امتتا ا علتتى، المجلتتك يفصتتل :20 المتتاد 
  الدفوع جميع

 
 وتتيتتع ستتريتاا، المجلتتك قتترر اذا ا  علنيتتة ا علتتى المجلتتك لتتدى متتةالمحاك :29 المتتاد 
 وا حكتتام القتتانون  هتتذا احكتتام مراعتتا  متتع الجنايتتا  محكمتتة لتتدى المحاكمتتا  اصتتوم فياتتا

  الناا ي القرار صدور حتى  ليقا المتام وييقى  فيل المبينة
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 قترار  تم التحقيتق جنتةل تقريتر يتلتى المتامين، او المتام هوية من الت ب  يعد :41 الماد 
  يالمحاكمة ويياشر ا تاام،

 
  اي اا دون  حكمل ا على المجلك يصدر المحاكمة، ختام يعد :40 الماد 
 القتتترارا  وتؤختتتذ التتتتام، متتتن تامتتتة وكتتتل متتتتام كتتتل شتتتأن فتتتي حتتتد ، علتتتى التصتتتوي  يتتتتم

  السري  يالتصوي 
  اصوا  عشر  يغالبية ا  المتام تجريم يمكن  
 

 علتى المترتيتة يالموجيتا  وا ختبم العظمى والخيانة الدستور خرق  ياست ناا :49 الماد 
 الجنايتتتا  وصتتتف فتتتي يالقتتتانون  مقيتتتدا ا علتتتى المجلتتتك يكتتتون  والتتتوزير الحكومتتتة  ر تتتيك
 قترار فتي الوارد القانوني الوصف تعديل لل ويحق فرهاا، الممكن العقويا  وفي والجنح
  ا تاام
 ان عليتتل  جتترم او علتتة يأيتتة المتامتتين احتتد تجتتريم علتتىا  المجلتتك قتترر اذا :42 المتتاد 
  منصيل من ياقالتل يقهي قرار فورا يصدر
 فتتتي كتتتان ذا متتتا علتتتى التصتتتوي  يجتتتري  جزا يتتتا، عليتتتل معاقتتتب جتتترم متتتن هنتتتاا كتتتان واذا

  فرهاا الواجب العقوية وعلى تخفيفية اسياب القهية
  ا صوا   ي ل ويغالبية السرية ا قتراع بورقة دا ما التصوي  يتم
 متتتتواليين، اقتتتتراعين يعتتتد العشتتتر  ا صتتتوا  غالبيتتتة علتتتى متتتا عقويتتتة قتتترار يحصتتتل لتتتم اذا

 الستايقين، ا قتتراعين فتي المقترحة العقويا  من ا شد العقوية ال الث ا قتراع في تستيعد
  اصوا  العشر  غالبية العقويا  احدى تنام ان الى ا شد العقوية مر  كل وتستيعد

 

 المتتتذاكر  غرفتتتة فتتتي ا علتتتى المجلتتتك ينظمتتتل ،معلتتتب   الناتتتا ي القتتترار يكتتتون  :44 المتتتاد 
 فتتي اشتتتركوا التتذين ا عهتتاا استتماا متنتتل فتتي وتتتذكر والكاتتتب، وا عهتتاا متتع  ويوقعتتل
  اصداره

  علنية جلسة في القرار ا على المجلك ر يك يتلو
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 اعتاد  تقبتل اناتا غيتر ييتزالتم و  ا ستت نال ا علتى المجلتك قرارا  تقبل   :42 الماد 

  الجزا ية المحاكما  اصوم قانون   حكام وفقا المحاكمة
 

 وجل من الفار المتام يمحاكمة المتعلقة ا صوم ا على المجلك امام ت بق :40 الماد 
  العدالة

 

  الشخصي ا دعاا صفة اتخاذ ا على المجلك امام يقبل   :47 الماد 
 المجلتك فياتا ينظتر التتي الجترا م عن الناجمة ا هرار عن التعويض  لب دعاوى  تقدم

  العادية المحاكم امام ا على
 
 
 
 
 
 

 

  : الرابع الفصل
 وختامية انتقالية احكام

 
  وم وا حتيتا يين ا صتيلين ا على المجلك اعهاا النواب انتخاب يجري  :40 الماد 
 العمتتل تتتاريخ تلتتي التتتي اديتتةالع التتدور  فتتي النيتتابي المجلتتك يعقتتدها التتتي الجلستتة فتتي متتر 
  القانون  باذا

 

 متتن شتتار مالتتة فتتي متتر   وم القتتانون  هتتذا متتن ال انيتتة المتتاد  احكتتام ت بتتق :49 المتتاد 
  يل العمل تاريخ
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  نشره فور نافذا ويعتبر الرسمية الجريد  في القانون  هذا ينشر :21 الماد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :5الملحق رقم
 المشروع غير اإلثراءقانون 

 97/00/0999 تاريخ 024 رقم قانون 
 

 :األول الفصل
 ريفــالتع

 

 

 :مشروع غير إ راا يعتبر :0 الماد 
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 لام شريا كل أو القاهي و عامة بخدمة والقا م الموظف عليل يحصل الذي اإ راال 0
 أو الوظيفتتة، استتت مار أو النفتتوذ صتترل أو يالرشتتو  استتمام، يعيرونتتل متتن أو اإ تتراا، فتتي

 متتن وستيلة يتأي أو ،لالعقويتا  قتانون  متتن 200 إلتى 220 المتوادد إلتيام ومالموكت العمتل
ن المشروعة غير الوسا ل   جزا يا   جرما   تشكل لم واا

 متتتتن وغيتتتترهم والقاهتتتتي عتتتتام بخدمتتتتة والقتتتتا م الموظتتتتف عليتتتتل يحصتتتتل التتتتذي اإ تتتتراال 9
 نيتتتل  ريتتتق عتتتن أو ا ستتتتمبا  ريتتتق عتتتن ستتتواا المعنتتتويين، أو ال بيعيتتتين األشتتتخاص

 خبفتتا   حصتتل إذا أنواعاتتا، اختتتبل علتتى األختترى  المنتتافع أو وا ستتتيراد التصتتدير رختتص
  للقانون 

 القانون  أشخاص أحد من الممنوحة والرخص وا متيازا  المقاو   تنفيذ سوا أو نيلل 2
  للقانون  خبفا   حصل  إذا للمنفعة جليا   العام

 
 :القانون  هذا أحكام ت بيق أجل من :9 الماد 
 أو دا تم أجيتر أو مستتخدم أو متعامتل أو متعاقتد أو موظتف كتل «موظتف» متةيكل يقصد
 أو العامتتة اإدارا  أو التتوزارا  فتتي درجتتة، أو رتيتتة يتتأي ستتلا، أو متتبا أي فتتي مؤقتت ،

 رؤستتتاا بيتتتنام ومتتن العامتتتة المؤسستتا  فتتتي أو التتو ني التتتدفاع وزار  فتتي المؤسستتتا  فتتي
 وكتتتتل البلتتتتديا ، اتحتتتتاد أو البلتتتتديا  يفتتتت أو المستتتتتقلة المصتتتتالح فتتتتي أو اإدار ، مجتتتتالك
  والجمارا واألمنية العسكرية المؤسسا  في فرد أو هايف
 الجماوريتة ر استة يتالتعيين، أو يا نتختاب إليتل، أستند متن كتل عامتة بخدمة قا ما   ويعتبر

 أو ر استتتة أو النيايتتتة أو التتتوزار  أو التتتوزراا، مجلتتتك ر استتتة أو النتتتواب مجلتتتك ر استتتة أو
 اللجتان أو العتدم، الكاتتب أو المختتار أو البلتديا  اتحتادا  أو البلديتة لكالمجتا عهوية
 اقتصتتاد شتتركا  فتتي الدولتتة ومم لتتو ماليتتة، نتتتا ج أعمالاتتا علتتى يترتتتب كتتان إذا اإداريتتة
  عام نفع ذا  شركا  أو عامة، مرافق إدار  على والقا مون  مختلف،
 وأعهتاا والمتاليون  واإداريتون  يون العتدل والقها  الدستور المجلك أعهاا قاهيا   ويعتبر

  الدولة تنظيما  من جزاا   معتبر  قها ية هي ة كل
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 ينشتأ أن يمكن بل حا  ، أو مياشر  المشروع غير اإ راا يحصل أن يشترا   :2 الماد 
  تنفيذها المنوي  المشاريع من ا ستفاد  عن

 :خاص بنوع الماد  هذه حكم تح  يدخل
 عقارا  قيمة تحسين يقصد للقانون  خبفا   الدولة ووسا ل ينةالخز  أموام استخدامل 0

  القانون  هذا من األولى الماد  في المذكورون  األشخاص يملكاا
 أحتتتد أو المتتتوظفين أحتتتد قبتتتل متتتن منقولتتتة غيتتتر أو منقولتتتة أمتتتوام علتتتى ا ستحصتتتامل 9

 متن ولتىاأل المتاد  أحكتام وفتق إلتيام ينتستب من أو القها  أحد أو عامة بخدمة القا مين
 أو إصتتدارها منتتوي  قتتوانين أو أنظمتتة يستتبب ستتترتفع قيمتاتتا يتتأن علماتتم متتع القتتانون  هتتذا

 اتصتتتل  للشتتتراا ستتتايقة معلومتتتا  علتتتى بنتتتاا ذلتتتا حصتتتل إذا باتتتا، القيتتتام منتتتوي  مشتتتاريع
  العامة لدى متوافر  وغير وظيفتام يحكم باؤ ا

 
 
 
 
 

 :الثاني الفصل
 الثروة عن التصريح 

 
 :4 ماد ال
 أن هايف وكل فوق  فما يعادلاا ما أو ال ال ة الف ة من موظف وكل قاهي كل علىل 0

 فيتتل يبتتين منتتل موقعتتا   تصتتريحا   المياشتتر ، هتتذه شتتروا وكأحتتد العمتتل، مياشتترتل عنتتد يقتتدم
  القاصرون  وأو ده وزوجل هو يملكاا التي المنقولة وغير المنقولة األموام

  الجمارا وموظفو المالية وزار  في دققون والم المراقبون  التصريح ألحكام يخهع كما -
 متتن شتتار مالتتة فتتي التصتتريح هتتذا م تتل يقتتدم أن عامتتة بخدمتتة قتتا م كتتل علتتى أن كمتتا -

  العمل مياشرتل تاريخ
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 والمتتتدارك اللبنانيتتتة الجامعتتتة فتتتي التعليميتتتة الاي تتتة أفتتتراد المتتتاد  هتتتذه أحكتتتام تشتتتمل   -
  الرسمية

 قبتل الخدمة دخلوا الذين الماد  هذه منل 0د دالبن يأحكام المشمولين األشخاص علىل 9
 يقتتدموا أن نفتتاذه تتتاريخ متتن أشتتار  ب تتة مالتتة ختتبم فياتتا، زالتتوا ومتتا القتتانون، هتتذا نفتتاذ

 وأزواجاتتم هتتم يملكوناتتا التتتي المنقولتتة وغيتتر المنقولتتة األمتتوام فيتتل يبينتتون  موقعتتا   تصتتريحا  
  والخارج لبنان في القاصرون  وأو دهم

 مالتة ختبم يقتدموا، أن المتاد  هتذه متنل 0د البند يأحكام المشمولين األشخاص علىل 2
 متتا فيتتل يبينتتون   انيتتا   تصتتريحا   كتتان، ستتبب ألي ختتدماتام، انتاتتاا تتتاريخ متتن أشتتار  ب تتة

 ا ختتبل وأستياب أوجتل يحتددوا وأن القاصترون، وأو دهم وأزواجام هم يملكونل أصيحوا
  وال اني األوم التصريحين بين
 الخدمتة تركتوا التذين المتاد  هتذه متنل 0د البنتد يأحكتام المشتمولون  األشتخاص زميلت  ل 4

 فتي المختتص القهتا ي المرجتع متنام ي ليتل لتم متا التصتريح بتقتديم القتانون  هذا نفاذ قبل
 بتتتاريخ التصتريح يقتدم الحالتة هتتذه وفتي القتانون، هتذا أحكتتام وفتق للمبحقتة خهتعوا حتام
  المختص يالقها  المرجع إلى الخدمة تركام

 
 فياتا يمتا الماليتة ذمتتل كامتل يتهمن وموقع مغلق سري  غبل همن التصريح يقدمل 2

  القاصرون  أو ده أو زوجل أو المصرو يملكاا التي المنقولة وغير المنقولة األموام
  ومهمونل التصريح شكل عن نموذج القانون  باذا أرفقل 0
 

 الرايعتتة المتتاد  متتن 2 و 9 و 0 لبنتتودا فتتي علياتتا المنصتتوص التصتتاريح تتتودع :2 المتتاد 
 :اآلتية المراجع لدى القانون  هذا من
 التوزراا، مجلتك ر تيك النواب، مجلك ر يك الدولة، ر يك: الدستوري  المجلك ر اسة -

  والنواب الوزراا
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 يعتتد أشتتار  ب تتة ختتبم تصتتريحا   يقتتدموا أن والنتتواب والتتوزراا التتوزراا مجلتتك ر تتيك علتتى
 التوزاري  المنصتب تتوليام انتاتاا متن أشار  ب ة يعد عخر وتصريحا   مانتخابا أو تعيينام

  انتخابام مد  انتااا أو
 التر يك الدولتة، شتورى  مجلك ر يك وأعهاؤه، الدستوري  المجلك ر يك: العدم وزير -

 العتتتتام النا تتتتب الدولتتتتة، شتتتتورى  مجلتتتتك لتتتتدى الحكومتتتتة مفتتتتوض التمييتتتتز، لمحكمتتتتة األوم
 لتتتدى العتتتام المتتتدعي المحاستتية، ديتتتوان ر تتتيك القهتتتا ي، شالتفتتتي هي تتتة ر تتتيك التمييتتزي،

  العدم والكتاب المذهبية المحاكم قها  المحاسية، ديوان
 اإدارا  موظفو الشرعية، المحاكم قها  لبنان، مصرل حاكم: الوزراا مجلك ر اسة -

  الوزراا مجلك لر اسة التايعة والصناديق والاي ا  والمجالك العامة والمؤسسا 
  النواب مجلك موظفو: النواب مجلك اسةر  -
  والموظفون  العدليون  القها : التمييز لمحكمة األوم الر يك -
  والموظفون  اإداريون  القها : الدولة شورى  مجلك ر يك -
  والموظفون  الماليون  القها : المحاسية ديوان ر يك -
  المحاكم هذه في الموظفون : والمذهبية الشرعية المحاكم ر يك -
 هتتتتذا لرقايتتتتة الخاهتتتتعة العامتتتتة واإدارا  التتتتوزارا  موظفتتتتو: المدنيتتتتة الخدمتتتتة مجلتتتتك -

  المجلك
 وعستكريين متدنيين متن وزار  كتل فتي الموظفتون  سا ر: إلياا ينتمون  التي الوزار  ديوان -

  المدنية الخدمة مجلك لرقاية إداراتام تخهع   الذين
 البلتديا  واتحتاد البلديتة المجتالك وأعهتاا ر تيك: والقرويتة البلدية الشؤون  وزار  ديوان -

   والمختارون  ومستخدموها،
 المستتتتقلة والمصتتتالح العامتتتة المؤسستتتا  إدار  مجتتتالك أعهتتتاا: الوصتتتاية وزار  ديتتتوان -

  لاا التايعة اإدارية واللجان ومستخدموها
 المصتتارل علتتى الرقايتتة لجنتتة وأعهتتاا ور تتيك الحتتاكم نتتواب: لبنتتان مصتترل حاكميتتة -

  لبنان مصرل فووموظ
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 وديع دور دورهد لبنان مصرل لدى التصاريح أعبه المذكور  المختصة المراجع تحفظ -
  حالة كل في المحدد  المالة يانتااال مركزي 

 
 : 0 الماد 

 تعميمتا   يصتدر أن القانون  هذا يأحكام مشمولة عامة مؤسسة أو إدار  كل ر يك علىل 0
  الماد  هذه منل 4د ول 2د ول 9د الفقرا  يمهمون  للتقيد نفاذه عند
 يقتتدم لتتم إذا إدار  مجلتتك عهتتو أو مستتتخدم أو موظتتف أو قتتاض كتتل مستتتقيب   يعتبتترل 9

 فتي عليتل المنصتوص التصريح إدارتل، ر يك بواس ة تبلغل تاريخ من أشار  ب ة خبم
  القانون  هذا من الرايعة الماد  منل 9د ول 0د الفقرتين

 هتذا متن الرايعتة المتاد  منل 9د ول 0د الفقرتين في عليل المنصوص التصريح يعتبرل 2
 مجلتك ولتر يك الجماوريتة لتر يك يالنستية العامة الخدمة تولي شروا من شر ا   القانون 
 العامتتتة الخدمتتة متتتتولي تخلتتف ويعتبتتتر والتتوزراا، التتتوزراا مجلتتك ور تتتيك والنتتواب النتتواب
 استتتتتقالة يم ايتتتتة لمحتتتتدد ا الماتتتتل فتتتتي التصتتتتريح تقتتتتديم عتتتتن القتتتتانون  هتتتتذا صتتتتدور بتتتتتاريخ

  الفعلية الخدمة من المتخلف
 
 متن/ 409/ الماد  في علياا المنصوص يالعقوية يعاقب كاذيا   تصريحا   يقدم من كلل 4

  العقويا  قانون 
 

 أن حفظاتتتا أو ياستتتتبماا مكلتتتف موظتتتف كتتتل وعلتتتى ستتتري،  تتتايع للتصتتتاريح :7 المتتتاد 
  السرية هذه على يحافظ

  العقويا  قانون  من 279 الماد  في علياا المنصوص ويةيالعق المخالف يعاقب -
  المبحقة حصوم حام في التصاريح على ي لع أن المختص القها ي للمرجع -

 
 

 :الثالث الفصل
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 والتحقيق المالحقة أصول 
 

 عامة قواعد : األول البند
 

 بحقتةالم دون  تحتوم   نتص، لكتل وخبفتا   المشتروع، غيتر اإ تراا دعتاوى  في :0 الماد 
 أحكتتتتام مراعتتتتا  متتتتع القتتتتوانين فتتتتي الملحوظتتتتة المستتتتيقة التتتتتراخيص أو األذونتتتتا  الجزا يتتتتة
  الدستور

 
 قهتتتايا فتتتي التحقيتتتق علتتتى الجزا يتتتة المحاكمتتتا  أصتتتوم قتتتانون  أحكتتتام ت بتتتق :9 المتتتاد 
 غيتتتر اإ تتتراا تحقتتق حتتتا   فتتي العقويتتتا  قتتتانون  أحكتتام وت بتتتق المشتتروع، غيتتتر اإ تتراا

  زا يج جرم نتيجة المشروع
 

 

 :الثاني البند
 ةــالحقـالم ولــــأص 

 

 
 مياشتتتر  أو العامتتتة للنيايتتتة منتتتل موقعتتتة خ يتتتة شتتتكوى  يقتتتدم أن متهتتترر لكتتتل :01 المتتتاد 
  بيرو  في األوم التحقيق لقاهي

  لبنانية لير  مليون  وعشرون  خمسة مقدارها مصرفية كفالة يقدم أن الشاكي على -
 إلتتى يهتتم أن علتتى بيتترو  فتتي التحقيتتق قاهتتي امأمتت مياشتتر  يتتدعي أن العتتام للنا تتب -

  قناعتل كون  التي المستندا  ادعا ل
 

 :اآلتية الحا   في المشروع غير اإ راا بجرم المبحقة تسقف   :00 الماد 
 تتتتولي متتتد  انتاتتتاا أو التقاعتتتد علتتتى اإحالتتتة أو الخدمتتتة متتتن الصتتترل أو ا ستتتتقالة - 0

  العامة الخدمة
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 أو الور تتة بوجتتل متتدنيا   متايعتاتتا أو المبحقتتة مياشتتر  يجتتوز الحالتتة ههتتذ وفتتي الوفتتا ، - 9
  التركة من إليام عم ما حدود في لام الموصى

 
 :الثالث البند

 الةـواإلح حقيقـالت ولـأص 
 

 المستتتتتندا  متتتتع تبليغاتتتتا يتتتتتم جديتتتتة الشتتتتكوى  أن التحقيتتتتق لقاهتتتتي تبتتتتين إذا :09 المتتتتاد 
  نفسل عن عللدفا هده المشكو من إلياا المهمومة

 :المشروع غير اإ راا على القرا ن من ويعتبر
 المتاد  متن األوم البنتد فتي المعتددين األشتخاص بواست ة أو بنفستل منتل المشكو تملا -أ

  تملكاا من العادية موارده تمكنل   أموا    القانون  هذا من األولى
  الموارد تلا مع تتفق   التي ال راا مظاهر - ب
 
 

 :02 الماد 
 يأمر أن مخالف، نص كل من يالرغم المختصة، والمحكمة التحقيق قاهي من لكل -0

 هتتتذا وييقتتتى  احتيا يتتتا   حجتتتزا   المنقولتتتة وغيتتتر المنقولتتتة هتتتده المشتتتكو أمتتتوام يحجتتتز فتتتورا  
 حجتز إلتى بتحويلتل أو برفعتل قترار صتدور حتتى القانونيتة مفاعيلتل ومنتجتا   مستمرا   الحجز
  تنفيذي

 سرية قانون  من السايعة الماد  أحكام المختصة المحكمة أو التحقيق قاهي ي بق -9
 ,0920 عام أيلوم 2 بتاريخ الصادر المصارل

  السفر من هده المشكو منع يقررا أن للمحكمة أو التحقيق لقاهي -2
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 المحكمتة أو التحقيتق قاهتي إليتل ي لتب إدار  أو مرجتع أو شتخص كل على :04 الماد 
 ستتة يتالحيك عوقتب واا  ال لتب ينفذ أن مستندا  على عاإ ب أو معلوما  استقصاا

  العقودتين هاتين ب حدى أو لبنانية، لير  مبيين عشر  حتى ويالغرامة األك ر على أشار
 المختتتتالف إيتتتتبغ يعتتتتد إحتتتتداهما أو العقتتتتودتين إنتتتتزام المحكمتتتتة أو التحقيتتتتق قاهتتتتي يقتتتترر

  نفسل عن الدفاع من وتمكينل إليل وا ستماع
 

 فللمرجتع يحقتل التعقيتا  إي تام أو منتل المشتكو عتن المحاكمتة منتع تقرر إذا :02 الماد 
 لبنانيتة ليتر  مليون  مايتي عن يقل   يمبلغ النية السيا الشاكي تغريم يقرر أن المختص
 يقترر أن لتل كمتا أصتلل، علتى نافتذ يقترار ستنة إلتى أدنتى كحتد أشتار  ب تة متن ويالسجن

 يتل لحقت  التتي األهترار عتن تعتويض بتدفع هتده كوالمشت  لتب علتى بنتاا الشاكي إلزام
  الشكوى  تقديم جراا من
 المشتتكو عتتن المحاكمتتة يمنتتع القتترار صتتدور يعتتد حتتتى يتتالتعويض المختتتص المرجتتع يبتت 
  يحقل التعقيا  ب ي ام أو هده

 
جراااتتل التحقيتق ومستتندا  الشكوى  تتسم اإحالة، قرار ياست ناا :00 الماد   شتتى فتي واا

  الم لقة سريةيال مراحلاا
 عشتر  بين تتراوو ويغرامة األقل على سنة مد  يالحيك السرية مبدأ يخالف من يعاقب -

 إيتبغ يعتد المختتص القهتا ي المرجتع بامتا يقهتي لبنانيتة، ليتر  مليتون  وخمسين مبيين
  إليل وا ستماع أصو    المخالف

  التكرار حام في والغرامة العقوية تهاعف -
 
 

 :الرابع الفصل
 الحكم و المحاكمة أصول
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 بيتتترو  فتتي الجزا يتتتة ا ستتت نال محتتتاكم تنظتتر الدستتتتور، أحكتتام مراعتتتا  متتع :07 المتتاد 
 محكمة أمام للمراجعة أحكاماا وتخهع المشروع، غير اإ راا قهايا في األولى يالدرجة
  است نافيا   مرجعا   يصفتاا التمييز

 
 علتتتى العقويتتتا  قتتتانون  فتتتي اتتتاعلي المنصتتتوص التتتزمن متتترور أحكتتتام ت بتتتق :00 المتتتاد 

  المشروع غير اإ راا قهايا في باا المقهي العقويا 
 

 ياستعاد  يتعلق فيما المشروع غير اإ راا قهايا في الزمن، مرور مالة تبدأ :09 الماد 
  الجرم اكتشال تاريخ من العام، المام

 
 

 تتتتتاريخ/ 20/ قتتتتمر  ا شتتتتتراعي المرستتتتوم يلغتتتتى الدستتتتتور، أحكتتتتام مراعتتتتا  متتتتع :91 المتتتتاد 
 04/4/0924 بتتتتاريخ الصتتتادر والقتتتانون ل المشتتتروع غيتتتر اإ تتتراا قتتتانون د 00/9/0922
 وكتتلل  تترواتام عتتن عامتتة بخدمتتة والقتتا مين المتتوظفين متتن تقتتديماا الم لتتوب التصتتاريحد

  القانون  هذا أحكام مع يأتلف   أو يناقض عخر نص
 

  الرسمية الجريد  في نشره فور القانون  باذا يعمل: 90 الماد 
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 :3ملحق رقم
 قانون أصول المحاكمة أمامتعديل  مشروع قانون

 المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
 ل0دالذي أعده وزير العدم جوزل شاووم

 األسباب الموجبة

من المقوما  األساسية البزمة لتعزيز الحيا  الديمقرا ية وتأصيلاا، ليك إنشاا 
مؤسسا  المخولة محاسية رجام الحكم وحسب، بل تمكين هذه المؤسسا  من ممارسة ال

دورها المرسوم في الدستور ي ريقة عملية خالية من العقيا  والشوا ب التي تحوم دون 
 وهع النصوص القانونية موهع الت بيق الفعلي  

                                                 
(1 )

  11/2/1003جر وة النهان تان   
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ذا كان الدستور اللبناني قد نص في المواد الرؤساا  منل على تيعة 01و 71و 01واا
 02والوزراا وعلى كيفية تشكيل المجلك األعلى المختص يمحاكمتام، ف ن القانون رقم

والمتعلق يأصوم المحاكما  أمام المجلك األعلى لم يأ   خاليا  من  00/0/0991في
 يعض الشوا ب والعقيا  على وجل أخص لجاة تأليفل ولجاة علية التحقيق والمحاكمة 

أقر  لجنة اإدار  والعدم في مجلك النواب  0/0/0990تاريخوفي اجتماعاا المنعقد ب
توصية تتناوم ال لب إلى وزير العدم:"إعاد  النظر في اآللية المعتمد  لمحاكمة 
الرؤساا والوزراا  كي يصار إلى جعل هذه اآللية قابلة لتنفيذ، ذلا أن اآللية المحدد  

حالة الى المحكمة المختصة، ولجاة علية ا غير قابلة للتنفيذ لجاة  02في القانون رقم
تعقيد المعامب  الم لوية لتأليف لجنة التحقيق النيابية، ولجاة هرور  توهيح مامة 

    "  وعلية عمل هذه اللجنة
دتأليف  ن يعض أحكام هذا القانون هي إما غير متوافقة والدستوروقد تبين للجنة أ
نة للتحقيق يفتقر الى وجود قاض كما ان تأليف لج ،ل، واختصاصاتلالمجلك األعلى

الى جانب النواب ا عهاا يكون همانة لعمل اللجنة القانوني  والى تحديد مالة لكي 
    تنجز لجنة التحقيق مامتاا

ألجل ذلا، وفي سياق إ بق عمل المؤسسا  التي تعكك الحرص على ترسيخ دولة 
الحكومة مشروع قانون إعاد  عام، أعد   القانون واستلاام مبدأ الشفافية في كل عمل  

، يغية جعلاا منسجمة مع أحكام 02/91النظر في يعض القواعد الم بتة في القانون رقم
الى  الحكومة قد احال و  الدستور، أو متسمة يال ايع العملي الهامن ساولة ت بيقاا 

يتعلق  مشروع قانون  0999تموز  09تاريخ  947مجلك النواب يموجب المرسوم رقم 
  ل0دمة الرؤساا والوزراايمحاك

 
 

                                                 
(1

 
  )

 -ابرهيم طرابلسي - غال  محمصاني -بو السالم شعي  ع -ا غسح باخوي - كامل ن وان -جوزف شا  ل 

"النهان" جر وة الـمـجـلـــس األعلــى لـمحاكمـــة الرسســاء: الاوائـــ   العقبــاي مقال ماترك بعنوان الياي كسبان 

 1003 األ لكانون  11 تان  
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 مميزات المشروع 
 : هو اآلتي ابرز ما تميز يل المشروع

تأليف المجلك ا على لمحاكمة الرؤساا والوزراا على نحو يجعلل متوافقا واحكام  -
من الدستور التي اوجب  تأليفل من سيعة نواب و مانية "من اعلى القها   01الماد  

التسلسل القها ي او ياعتيار ا قدمية اذا تساو  اللبنانيين رتية يحسب درجا  
 الدرجا "، على ان يجتمع اعهاا المجلك "بر اسة ارفع هؤ ا القها  رتية"  

على وجوب تسمية "القها   02/91من القانون الرقم  9وفي حين نص  الماد  
  في من المشروع على تسمية "القها  ال مانية" عخذ 9ص  الماد  نالعدليين  مانية"، 

على وجوب عقد  ا عتيار اولوية الرتب في القهااين العدلي وا داري  ونص  ايها  
جلسة مشتركة بين مجلك القهاا ا على ومكتب مجلك شورى الدولة لتحديد األعلى 
درجة من بين الر يك ا وم لمحكمة التمييز ور يك مجلك شورى الدولة ولتسمية من 

هاا ا حتيا يين من القها   وفي الموهوع نفسل، تيقى من ا عهاا ا صيلين وا ع
من المشروع على اجتماع المجلك ا على بر اسة الر يك ا وم  0نص  الماد  

لمحكمة التمييز او ر يك مجلك شورى الدولة يحسب ا ولوية  اما النا ب العام لدى 
الدستور التي من  01المجلك ا على فتعينل محكمة التمييز بجميع غرفاا وفقا  للماد  

 تنص صراحة على ذلا  
سيايل الموجية، اعتيار عهوية القاهي في المجلك ا على أ وفي المشروع، يحسب

سياب من بيناا انتااا خدمتل في القهاا  ي سبب كان،   لبلوغل سن منتاية أل
، اهافة عيار  "المود " 02/91التقاعد القانونية فقف كما هي الحام في القانون الرقم 

التي يرجح معاا عدم است اعة عهو المجلك ا على الحكم يغير ميل الى اسياب الرد 
والتنحي، حسم مسألة ا ختصاص في ظل احكام الدستور ووهع حد للجدم القا م حوم 
ا ختصاص الذي يعود لكل من المجلك ا على والمحاكم العادية  ومن هنا، ا عتيار 

مى وا خبم يالواجيا  المترتية على ر يك مجلك انل "ياست ناا جريمة الخيانة العظ
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الوزراا والوزراا، تكون صبحية المبحقة والتحقيق والمحاكمة للمراجع والمحاكم الجزا ية 
 المختصة، وذلا في ما يتعلق يالجرا م المعاقب علياا في قانون العقويا "  

اب للنظر في  لب و الب المشروع ايها بتحديد مالة قصوى لتعيين جلسة مجلك النو 
ا تاام واع اا المجلك ا على صبحية رد ال لب او ا حالة على لجنة التحقيق او 
اصدار قرار ا تاام من دون ا حالة على لجنة التحقيق اذا كان  المع يا  المتوافر  
تمكنل من ذلا  وفيل ايها توهيح صبحيا  لجنة التحقيق في شأن ا شخاص غير 

من الدستور الذين يظار التحقيق تدخلام او  71و 01ي المادتين المنصوص عليام ف
 اشتراكام في الجرم د   ل  

 
 

 لفصل االول :ا
 تأليف المجلس االعلى

 

ينتخب مجلك النواب، في بدا كل و ية، في أوم جلسة يعقدها، النواب  :0لماد  ا
 مانين من السيعة أعهاا أصيلين في المجلك األعلى المنصوص عليل في الماد  ال

 الدستور، كما ينتخب  ب ة نواب عخرين أعهاا احتيا يين 
يجري ا نتخاب يا قتراع السري، ويالغالبية الم لقة من أعهاا المجلك النيابي في 
الدور  ا ولى، ويالغالبية النسبية في الدور  التي تلي، وعند تساوي األصوا ، يعتبر 

 منتخيا  أكبر المرشحين سنا  
 
 01يسمى القها  ال مانية أعهاا المجلك األعلى المشار إليام في الماد   :9لماد  ا

 من الدستور، يمن فيام الر يك وفاقا  لما يأتي:
الر يك األوم لمحكمة التمييز، ور يك مجلك شورى الدولة والنا ب العام التمييزي -

 ومفوض الحكومة لدى مجلك شورى الدولة 
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اختيارهم من بين رؤساا الغرل لدى محكمة التمييز،  أردعة أعهاا أصيلين عخرين يتم  -
ورؤساا الغرل القها ية لدى مجلك شورى الدولة، ورؤساا الاي ا  في وزار  العدم، 
ور يك المعاد القها ي، والرؤساا األوم لمحاكم ا ست نال، وذلا حسب درجا  

ذا تساو  الدرجة فياعتيار األقدمية في القها  ا التسلسل القها ي، واا
يسمى  ب ة قها  احتيا يين وفاقا  للشروا ذاتاا خبم عشر  أيام من بدا كل سنة 
قها ية، أو عندما تدعو الحاجة، يعقد مجلك القهاا األعلى ومكتب مجلك شورى 
الدولة جلسة مشتركة لتحديد األعلى درجة من بين الر يك األوم لمحكمة التمييز ور يك 

ي في الدرجة األقدم في الرتية واا  فاألقدم في مجلك شورى الدولة، وعند التساو 
القهاا، واا  فاألكبر سنا ، وكذلا لتسمية األعهاا األصيلين وا حتيا يين المذكورين 

 في البند ال اني من هذه الماد  
 تعين محكمة التمييز بجميع غرفاا:

 حكام القاهي الذي يعاد اليل بوظيفة النا ب العام لدى المجلك ا على وفقا  -0
 من الدستور  01الماد  

 قاهيين لمعاونة النا ب العام  -9
 
إذا انتا  وظيفة النا ب أو القاهي، العهو األصيل أو ا حتيا ي في  :2لماد  ا

المجلك األعلى، ألي سبب  كان، وجب ملا الشغور دون اي اا وفق ا صوم المحدد  
 في المادتين ا ولى وال انية من هذا القانون 

 

 :4اد  لما
 :تنتاي عهوية النا ب في المجلك ا على:4-0

 يانتااا مد  و ية المجلك النيابي - أ
 يفقدان النا ب شروا العهوية في المجلك  - ب

 يا ستقالة، ويعتبر في حكم المستقيل النا ب الذي يتولى الوزار   -ج    
 : تنتاي عهوية القاهي في المجلك ا على:4-9
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 ألي سبب  كان يانتااا خدمتل في القهاا -أ
 يفقدانل شروا العهوية في المجلك ا على  -ب
 بوقفل عن العمل  سياب تأديبية  -ج
 
يقسم أعهاا المجلك ا على ا صيلون وا حتيا يون امام المجلك النيابي  :2لماد  ا

" اقسم يار العظيم على ان اقوم بوظيفتي في المجلك  في جلسة علنية اليمين اآلتية:
ل اخبص وامانة وان اصون سر المذاكر  والتزم في كل اعمالي الصدق ا على يك
 والشرل " 

 
يجتمع المجلك ا على بر اسة الر يك األوم لمحكمة التمييز أو ر يك مجلك  :0لماد  ا

شورى الدولة حسب األولوية وفقا  لما هو مبيَّن في الماد  ال انية من هذا القانون  وعندما 
 يكون ال اني نا يا  للر يك يكون أحدهما ر يسا  

 

 يرد اي عهو من اعهاا المجلك ا على يمن فيام الر يك لبسياب اآلتية: :7لماد  ا
اذا كان  ترد ل يالمتام قراية او مصاهر  من عمود النسب أو من الحاشية لغاية  -أ

 الدرجة السادسة 
 اذا كان قد استدعي للشااد  واستمع  شاادتل  -ب
ل ودين المتام عداو  أو مودَّ  يرجح معاا عدم است اعتل الحكم يغير اذا كان  بين -ج

 ميل 
 يقدم  لب الرد عند بدا المحاكمة 

 
على عهو المجلك ا على الذي يجد في شخصل سبيا للتنحي وان كان لغير  :0لماد ا

 ما نص  عليل الماد  السايقة أن يعرض تنحيل على المجلك ا على 
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ك ا على يالغالبية الم لقة من اعها ل ويا قتراع السري في يفصل المجل :9لماد  ا
  ليا  التنحي والرد 

 
يستمر القاهي الذي يفقد احد الشروا المؤهلة لعهوية المجلك ا على، لغير  :01لماد  ا

  لمجلك ا على حتى صدور الحكمسبب تأديبي، في النظر يالقهية العالقة امام ا
 
على، ا صليون وا حتيا يون، ملزمون حهور الجلسا  أعهاا المجلك ا  :00لماد ا

 والمناقشا  التي يدعون الياا 
إذا تغيب العهو عن الحهور مرتين متتاليتين دون عذر مشروع، اعلن المجلك 

 ا على استقالتل من عهويتل، اما عفوا او بناا ل لب النياية العامة لديل 
 
من عهوية المجلك ا على، قدم استقالتل اذا رغب النا ب في ا ستقالة  :09لماد  ا

الى ر يك مجلك النواب الذي يبلغاا الى ر يك المجلك ا على  وتعتبر اإستقالة نافذ  
 من تاريخ تقديماا 

 

على المجلك ا على ان يبلغ مجلك النواب ومجلك القهاا األعلى : 02لماد  ا
سايعة وال امنة والتاسعة من ومكتب مجلك شورى الدولة الحا   المبينة في المواد ال

 هذا القانون 
 

يكون ر يك قلم محكمة التمييز كاتيا  للمجلك األعلى، ولر يك المجلك  :04لماد  ا
 ا على، أن يكلل ف عند ا قتهاا، كاتيا  مساعدا  من بين رؤساا أقبم المحاكم 

 

ودناا يهع ر يك المجلك النيابي تح  تصرل ر يك المجلك ا على،  :02لماد  ا
 ل ليل، الموظفين الهروريين لتأمين اعمام هذا المجلك واعمام لجنة التحقيق 
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تلحظ في موازنة مجلك النواب، في فصل خاص، ا عتمادا  الهرورية  :00لماد  ا
 لنفقا  اعمام المجلك ا على ولجنة التحقيق 

حاسب المختص تجري مراحل تنفيذ النفقة دالعقد، التصفية، الصرل والدفعل من قبل الم
في مجلك النواب، بناا على تعليما  خ ية او قرارا  تصدر اليل مياشر  من ر يك 

 المجلك ا على، وذلا خبفا لكل نص عخر 
 وظيفة ر يك المجلك ا على واعها ل، واعهاا لجنة التحقيق والنياية العامة مجانية 

 
 وتعتبر محفوظا  و نية  تحفظ في مجلك النواب ملفا  المحاكمة المنتاية :07لماد  ا

 

 لفصل الثاني:ا
 قـحقيـام والتـاالته

 

  يمكن اتاام ر يك الجماورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى او  :00لماد  ا
 يسبب الجرا م العادية ا  من قبل المجلك النيابي 

 ولمجلك النواب أن يتام رؤساا الحكومة والوزراا  رتكابام الخيانة العظمى او
  خبلام يالموجيا  المترتية عليام 

وياست ناا جريمة الخيانة العظمى واإخبم يالواجيا  المترتية على ر يك مجلك 
الوزراا والوزراا، تكون صبحية المبحقة والتحقيق والمحاكمة للمراجع والمحاكم الجزا ية 

  " المختصة وذلا فيما يتعلق يالجرا م المعاقب علياا في قانون العقويا
 
ل أعهاا مجلك 2/0يقدم  لب ا تاام يموجب عريهة يوقع علياا خمك د :09لماد  ا

 النواب على ا قل 
 يجب ان يكون ال لب مفصب ومعلب ومتهمنا :

 اسم الشخص الم لوب اتاامام  -أ
 العلة او الجرم المنسوب اليل  -ب
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 سرد الوقا ع وا دلة والقرا ن المؤيد   -ج
 

الشروا، يبلغ ر يك مجلك النواب نسخة  رود  لب ا تاام مستوفيا  فور و  :91لماد  ا
 عنل الى:

 أعهاا مجلك النواب  -أ
 الشخص الم لوب اتاامل، ويمالل عشر  ايام: -ب

 لبجاية عليل خ يا  -0
لتكليف محام او اك ر للدفاع عنل، واا  عيَّن لل ر يك المجلك من تلقاا نفسل  -9

 الجدوم العام  أحد المحامين المقيدين على
يبلغ ر يك المجلك نسخة عن جواب الشخص او ا شخاص الم لوب اتاامام، الى 

 جميع النواب، وذلا قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في  لب ا تاام يعشر  أيام 
 
، ويحظر نشره تح   ا لة ا حكام يعتبر كل ما يتعلق ي لب ا تاام سريا   :90لماد  ا

ر مجلك النواب رفع السرية المنصوص عناا في الق وانين المرعية ا جراا  إ  إذا قرَّ
 يعد إصدار قرار يا تاام 

 
يدعى مجلك النواب إلى جلسة خاصة تنعقد يعد عشر  ايام من تاريخ عخر  :99لماد  ا

للنواب نسخة عن الجواب المذكور في الفقر  األخير  من الماد  السايقة في حام تقديمل، 
لجلسة يعد  ب ة أيام تلي تاريخ انقهاا مالة الجواب، يعد ان يستمع واا  ع يل ن  ا

لى مرافعة  مجلك النواب إلى مرافعة ا دعاا المم ل يأحد موقعي  لب ا تاام، واا
ما احالتل إلى لجنة تحقيق  الدفاع، يقرر ياألك رية الم لقة من أعها ل إما رد ال لب واا

ما إصدار قرار ا تاام من هذا ا 92خاصة منصوص علياا في الماد  لقانون، واا
 واإحالة إلى المجلك األعلى 
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عندما يقرر مجلك النواب إحالة  ال لب إلى لجنة التحقيق الخاصة وفق  :92لماد  ا
من هذا القانون، تؤلَّف اللجنة من نا بين وقاض  ينتخب مجلك النواب في  99الماد 

نون النا بين يا قتراع السري من هذا القا 99الجلسة المنصوص علياا في الماد 
ويالغلبية الم لقة من أعها ل ويسمي من بيناما ر يك اللجنة، كما ينتخب يال ريقة 

 ذاتاا ر يسا  وعهوا  احتيا يين 
فور تبلغاا قرار مجلك النواب بتأليف اللجنة، تسمي محكمة التمييز بجميع غرفاا 

األقل، كما تسمي في الجلسة  القاهي العهو على أن يكون من الدرجة العاشر  على
 ذاتاا وهمن الشروا ذاتاا عهوا  احتيا يا  

  يجوز الجمع بين عهوية المجلك األعلى لمحاكمة الرؤساا والوزراا وعهوية لجنة 
 التحقيق 

 
ت بق على لجنة التحقيق األحكام المنصوص علياا في الماد  ال ال ة وما  :94لماد  ا

 ا القانون يلياا من الفصل ا وم من هذ
 
تلت م لجنة التحقيق يكامل أعها اا في مبنى مجلك النواب أو في أي مكان  :92لماد  ا

 اخر تقرره 
 
خهع معامب  التحقيق التي تجرياا اللجنة لفصوم المنصوص علياا ت :90لماد  ا

 في قانون أصوم المحاكما  الجزا ية، في كل ما   يتعارض وأحكام هذا القانون 
 
 تكون للَّجنة سل ا  هي ا  التحقيق القها ية  ولاا ان: :97لماد ا
 تفصل في  وارئ المحاكمة  -
تصدر مذكرا  الجلب وا حهار والتوقيف ا حتيا ي وا حالة امام المراجع  -

 القها ية المختصة 
 تقرر ا ستنايا  القها ية  -
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   تقبل قرارا  لجنة التحقيق اي  ريق من  رق المراجعة 
 
تتولى اللجنة التحقيق مع جميع ا شخاص المنصوص عليام في المادتين  :90 لماد ا

 الستين والسيعين من الدستور، الذين يظار التحقيق تدخلام او اشتراكام في الجرم  
اما اذا اظار التحقيق تدخل او اشتراا أشخاص عخرين من المنصوص عليام في 

قترو على مجلك النواب، توسيع التحقيق المادتين المذكورتين عنفا ، فعلى اللجنة ان ت
 ليشمل هؤ ا ا شخاص 

ت بق على هذا ا قتراو ا صوم المنصوص علياا في الماد  التاسعة عشر  وما يلياا 
 من هذا القانون 

 
اذا اظار التحقيق يحق ا شخاص الم لوب اتاامام افعا  تختلف عن  :99لماد ا

، تقرر اللجنة توسيع التحقيق ليشمل كل هذه ا فعام الوارد ذكرها في  لب ا تاام
 ا فعام 

 
 تجتمع اللجنة في جلسة سرية، وتهع تقريرها الذي يتهمن: :21لماد  ا
 اسم الم لوب اتاامل  -أ

 الجرا م واألفعام المنسوية اليل، وديان وصفاا القانوني والنصوص المن يقة علياا  -ب
جلك النواب، وتبلغل إلى كل من مم لي تحيل اللجنة تقريرها مع كامل الملف إلى م

 ا دعاا والدفاع 
لكل من مم لي اإدعاا والدفاع الحق ياإ بع على الملف، واستنساخ ما يراه  زما  من 
م مبحظاتل الخ ية إلى مجلك النواب خبم عشر  أيام من تاريخ  األوراق، ويأن يقدل 

 تبلغل تقرير لجنة التحقيق 
 
نة أن تنجز مامتاا خبم  ب ة أشار على األك ر من تاريخ إحالة : على اللج20لماد  ا

 الملف علياا 
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في حام انقهاا هذه المالة من دون إنجاز المامة، تعيد اللجنة الملف يحالتل الراهنة 
إلى مجلك النواب الذي يعود إليل إما إع اؤها مالة إهافية   تتجاوز  ب ة أشار، 

ما ب  م لب اإتاام   واا
 

يلت م مجلك النواب بدعو  من ر يسل في جلسة خاصة يعد عشر  أيام على  :29د الما
من هذا  20األقل وعشرين يوما  على األك ر من انتااا المال المحدد  في الماد 

القانون، ويستمع إلى تقرير لجنة التحقيق ولى مرافعتي ا دعاا والدفاع  إذا لم يدع  
به يلت م حكما  في اليوم الحادي والعشرين الذي مجلك النواب همن المالة المحدد  أع

 من هذا القانون   20يلي انتااا المال المحدد  في الماد 
في م لق األحوام يستمر مجلك النواب في جلساتل حتى اصدار قراره الناا ي في 

 الموهوع 
 

اا : يتم  التصوي  على ا تاام يا قتراع السري ويغالبية  ل ي مجموع أعه22الماد 
 مجلك النواب

 

على المجلك  يعد صدور قرار ا تاام يحيل ر يك مجلك النواب الملف فورا   :24لماد  ا
 ا على ويبلغ نسخة عن قرار ا تاام إلى المتام والى النا ب العام لدى المجلك األعلى 

 
 :لفصل الثالثا

 كمـــمة والحــاكـالمح 

 م شارين من تاريخ إحالة الملف إليل يفصل المجلك ا على في القهية خب :22لماد  ا
 

ينعقد المجلك ا على في قصر العدم في بيرو ، ولل عند ا قتهاا تقرير  :20لماد  ا
 انعقاده في مكان عخر 

   تكون جلسا  المجلك قانونية ا  يحهور ا ني عشر من أعها ل يمن فيام الر يك 
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محاكمة يكلف الر يك أحد اذا تغيب احد ا عهاا ا صيلين عن احدى جلسا  ال
 األعهاا ا حتيا يين إكمام تشكيل المجلك 

 
تتيع أمام المجلك األعلى القواعد المرعية في قانون أصوم المحاكما   :27لماد  ا

الجزا ية   سيما تلا المتعلقة يالمحاكمة أمام محكمة الجنايا  وذلا في كل ما   
 يكون المتام موقوفا  يتعارض وأحكام هذا القانون    يشترا أن 

 

يعد ختام المحاكمة، يتم التصوي  سريا  في شأن كل تامة على حد  و   :20لماد  ا
 يمكن تجريم المتام ا  يغالبية عشر  اصوا   وعلى العهو المخالف تدوين مخالفتل 

 
إذا قرر المجلك ا على تجريم المتام، عليل أن يصدر فورا  قرارا  يقهي  :29لماد  ا

 لتل من منصيل ياقا
ذا كان في القهية إواذا كان هناا جرم معاقب عليل جزا يا، يجري التصوي  على ما 

 سياب تخفيفية وعلى العقوية الواجب فرهاا أ
 يتم التصوي  يغالبية  ل ي ا صوا  وعلى العهو المخالف تدوين مخالفتل 

عين متواليين، ي بق اذا لم يحصل قرار عقوية ما على غالبية  ل ي األصوا  يعد اقترا 
 الحد األدنى للعقوية 

 

عهاا المشتركين في سماا األأ، وتذكر في متنل يكون القرار الناا ي معلب   :41لماد  ا
 اصداره، ويوقعل هؤ ا مع الر يك والكاتب 

 

  تقبل قرارا  المجلك ا على ا ست نال و  التمييز غير اناا تقبل اعاد   :40لماد  ا
  حكام قانون اصوم المحاكما  الجزا ية  ا  المحاكمة وفق

 

ت بق امام المجلك ا على ا صوم المتعلقة يمحاكمة المتام الفار من وجل  :49لماد  ا
 العدالة 
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 مام المجلك ا على اتخاذ صفة ا دعاا الشخصي أ  يقبل  -42لماد  ا

 

 

 
 
 
 

 :4الملحق رقم 
 13/50ناقتراح جبهة اإلصالح ا لوطني بتعديل القانو

 
النا يان عمر كرامي و لو ني" الر يسان حسين الحسيني و تقدم نواب "جباة اإصبو ا

نايلة معوض وي رك حرب ياقتراو قانون لتعديل يعض أحكام قانون أصوم المحكما  
 المواد اآلتية:ى لمحاكما  الرؤساا والوزراا، وقد  ام هذا التعديل أمام المجلك األعل

 
ستور و الخيانة العظمة أو اام ر يك الجماورية لعلتي خرق الد:  يمكن ات00الماد 

  م العادية إ  من المجلك النيابيلجرا يسبب ا
أو  ىلخيانة العظمكابام اوللمجلك النيابي أن يتام رؤساا الحكومة و الوزراا  رت

 إخبلام يالواجيا  المرتية عليام  
 

لنياية العامة التمييزية عن ظاور أدلة على وزير العدم, وعند إيبغل من ا :09الماد  
العظمى أو  إقدام ر يك الجماورية على خرق الدستور أو الخيانةعلى في ملف قها ي 

, أو عن ظاور أدلة تبين إقدام ر يك حكومة أو وزير على على ارتكايل جرم عادي
م أو ارتكاب الخيانة العظمى  أو اإخبم يالواجيا  المترتية عليام، أو على تدخلا

اشتراكام في ذلا، أن يبلل غ ر يك المجلك النيابي خ يا  ياألمر، مرفقا  بنسخة عن ملف 
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التحقيق القها ي الذي يدم  على ذلا  وعلى ر يك ديوان المحاسية إيبغ ر يك 
المجلك النيابي خ يا  إذا تبيَّن في أي ملف  معروض على الديوان ارتكاب ر يك 

أو وزير أيا  من المخالفا  المنصوص علياا في المادتين  الجماورية أو ر يك الحكومة
 من الدستور أو اشتراكام أو تدخلام في ذلا  71و 01

يعمد ر يك المجلك فور ورود كتاب وزير العدم أو كتاب ديوان المحاسية إلى توزيع 
نسخة عنل على جميع أعهاا المجلك النيابي، كما عليل أن يبلل غ نسخة إلى الشخص 

ماالام عشر  أيام للتعليق الخ ي عليل أو األ  شخاص الم لوب التحقيق معام، واا
 01ويعود لعشر  نواب أيها   لب التحقيق مع أي  من األشخاص المحددين في المادتين

من الدستور ولفسياب عيناا المذكور  أعبه يموجب عريهة خ ية يوقل عوناا  71و
هذه الحام التقيد ياألصوم المحدد   توجل إلى ر يك المجلك النيابي الذي عليل في

 سايقا  
عند ورود تعليق الشخص أو األشخاص الم لوب التحقيق معام يعمد  ر يك المجلك 

 إلى إيبغ نسخة  عنل إلى أعهاا المجلك النيابي فورا  
 

:"يجتمع المجلك النيابي بناا  على دعو  ر يسل في مالة عشر  أيام على األقل 91الماد 
 أعها ل التعليق المذكور في الماد  السايقة، ويعمد إلى مناقشة الموهوع يعد تبليغ 

عند انتااا المناقشة ي رو ر يك المجلك على الاي ة العامة المنعقد  التصوي  علنا  
ذا وافق خ مك أعهاا المجلك الذين يشكل لونل قانونا   على فتح تحقيق برلماني ياألمر، واا

الفوري فيل يعد أن يحدد مكتب المجلك الشخص أو  الشروع ىيصار إل ،على التحقيق
األشخاص الم لوب التحقيق معام والجرم المنسوب إليام والوقا ع واألدلة المتوافر  

 والمؤيد  
 

:" ياست ناا التصوي  على فتح التحقيق يعتبر كل ما يتعلق ي لب التحقيق 90الماد 
 ا في القوانين المرعية اإجراا  سريا ، ويحظر نشره تح   ا لة األحكام المنصوص عليا

   ترفع السرية إ  إذا قرر المجلك النيابي ذلا ويعد صدور قرار البدا يالتحقيق 
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  99:" تلغى أحكام الماد 99الماد 

 

:" يعمد المجلك النيابي ويعد موافقة خمك أعها ل على فتح  تحقيق في 92الماد 
ة نيابية تسمى "لجنة التحقيق" مؤلفة من األمر، وخبم الجلسة عيناا، إلى انتخاب لجن

 حتيا يين ار يك وعهوين أصيلين و ب ة نواب 
يجري ا نتخاب يا قتراع السري ويالغالبية الم لقة من أعهاا المجلك النيابي الذي 
يشكل لونل قانونا   كما يعمد المجلك إلى انتخاب أحد أعها ل من الذين  البوا ب جراا 

ا أمام لجنة التحقيق    يجوز الجمع بين عهوية لجنة التحقيق التحقيق كمم ل إدعا
 وعهوية المجلك األعلى المنتخبين 

 
:" تتحرى لجنة التحقيق في ما إذا كان  األفعام المنسوية إلى الشخص أو 92الماد 

 األشخاص الم لوب التحقيق معام  ابتة ال بو  الكافي 
 

ص الم لوب التحقيق معام أفعا   تختلف :" إذا أظار التحقيق  يحق األشخا21الماد 
عن األفعام الوارد ذكرها في  لب التحقيق، تقرر اللجنة  توسيعل ليشمل كل هذه 

 األفعام 
 

الفقر  التالية: يوزع مكتب المجلك النيابي  22:" تهال إلى أحكام الماد  22الماد 
كل من يود  التقرير على كل أعهاا المجلك النيابي، ويهع ملف التحقيق بتصرل

 اإ بع عليل من النواب في قلم المجلك، ويسمح لام بتصوير الملف أو أي جزا  منل 
 

:" يلت م المجلك النيابي في جلسة خاصة بدعو   من ر يسل في مالة   تتعدى 24الماد 
يبغل من أعهاا المجلك  عشر  أيام من تاريخ إيداع لجنة التحقيق تقريرها المجلك، واا

 تمع فياا إلى التقرير ومرافعتي اإدعاا والدفاع" النيابي، يس
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 األسباب الموجبة:
على محاكمة رؤساا  01و 79و 70و 71و 01نصَّ في موادهقد لما كان الدستور 

 02/91الجماورية والحكوما  والوزراا أمام المجلك األعلى، وقد صدر القانون رقم
 الذي يحدد أصوم المحاكمة أمامل 

دة المحدود  التي تعرَّه  لاا مؤسساتنا الدستورية أ بت  أن القانون ولما كان  التجر 
صعب التنفيذ عمليا  ألن أحكامل جاا  غير عملية وغامهة في يعض  02/91رقم

مواده كما جاا  متعارهة والميادئ القانونية العامة في مواد أخرى، يحيث يات  
عن أي مبحقة قانونية محاكمة الرؤساا والوزراا شيل مستحيلة وأصيحوا يمنأى 

موهوعية نظرا  إلى تداخل التجاذيا  السياسية في إ بق المبحقة يسبب خلو القانون 
 من أصوم واهحة لاا 

ولما كان من الهروري تعديل أحكام القانون يقصد وهع علية واهحة لتحريا عملية 
يما ييعدها عن اتاام أحد الرؤساا أو الوزراا ، يما يخرج أي مبحقة عن ا ستنساب، و 

العوامل السياسية، ويما يسمح بتعاون السل تين التشريعية والقها ية مع احترام مبدأ 
الفصل بيناما، فيستفيد المجلك النيابي من المعلوما  التي تكون توافر  في أي تحقيق 

من  71و 01قها ي يكشف هلوع أحد المسؤولين في ارتكاب أفعام تنص علياا المواد
 الدستور 

ا كان القانون المعموم يل جاا خلوا  من أصوم تحريا عملية التحقيق، مما يؤدي ولم
إلى بلبلة في  ريقة التعامل مع أي قهية ت رو أمامل ويستدعي جاودا  شخصية من 
ر اسة المجلك ومكتيل لتحريا ملف التحقيق، ومما قد يجعلاا في يعض الظرول 

ياسي يتخذه فريق من النواب في وجل مرتي ة ياعتيارا  سياسية أو نتيجة لموقف  س
مسؤوم سياسي   يتفق في الرأي معل، األمر الذي يزيل عن المبحقة ال ايع القها ي 

 الجدي المفترض توافره 
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ولما كان   يجوز من ناحية أخرى أن يفرض القانون توقيع خ مك أعهاا المجلك 
لتحقيق وظاور عناصر أو النيابي على عريهة اتاام ألحد الرؤساا أو الوزراا قبل ا

أفعام تدلل على ارتكاب أحد المسؤولين مخالفا  تنص علياا أحكام الدستور والقوانين، 
مما يستدعي في رأينا إعاد  النظر في علية ا تاام ومنح خ مك أعهاا المجلك النيابي 
حق  لب فتح تحقيق في ملف أو أفعام مخالفة تدم على ظرول ارتكاباا من دون أن 

قد  ب  حصولاا في صور  قا عة، يحيث   يجوز ا تاام قبل ظاور األدلة على  يكون 
المخالفة انسجاما  مع المبدأ القانوني الجنا ي العام القا ل يأن كل موا ن بريا حتى 

  ل0د بو  ارتكايل أفعا   يحظرها القانون"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1

 
 )

 12/11/1003جر وة النهان تان   
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 :2ملحق رقم
 النائب نزيه منصوراقتراح 

ول المحاكمات امام المجلس االعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أصن لتعديل قانو
 من الدستور. 20المنصوص عليه في المادة 

 
 الفصل االول:

 لىـس االعـــتأليف المجل
 

الماد  ا ولى: ينتخب مجلك النواب في بدا كل و ية في اوم جلسة يعقدها سيعة نواب 
 من الدستور   01اعهاا في المجلك ا على وفقا لنص الماد  

يجتتتري ا نتختتتاب يتتتا قتراع الستتتري، ويالغالبيتتتة الم لقتتتة متتتن مجمتتتوع اعهتتتاا المجلتتتك  -
النيتتتتابي فتتتتي التتتتدور  ا ولتتتتى، ويالغالبيتتتتة النستتتتبية فتتتتي التتتتدورا  التتتتتي تلتتتتي، واذا تستتتتاو  

   منتخيا   ا صوا ، يعد ا كبر سنا  
 

 يز  يرأك المجلك ا على الر يك ا وم لمحكمة التمي :9الماد  
تستتتمي الاي تتتة العامتتتة لمحكمتتتة التمييتتتز القهتتتا  العتتتدليين الستتتيعة ا عهتتتاا فتتتي المجلتتتك 
ا على من بين القها  ا على درجة متن رؤستاا غترل محكمتة التمييتز والرؤستاا ا وم 
لمحتتاكم ا ستتت نال، وعنتتد تستتاوي الدرجتتة فتتا كبر ستتنا  يكتتون النا تتب العتتام لتتدى محكمتتة 

المجلك ا على، ويحل محلل في حام تغييل المحامي العتام لتدى التمييز نا يا  عاما لدى 
   كبر سنا  محكمة التمييز ا على درجة، وعند تساوي الدرجة فاأل
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يجتمع المجلك ا على بر اسة الر يك ا وم لمحكمة التمييز في المكان الذي : 2الماد  
ا علتتتى فتتتي  يعينتتتل هتتتذا المجلتتتك  اذا تغيتتتب التتتر يك يحتتتل محلتتتل القاهتتتي فتتتي المجلتتتك

 الدرجة ا على، وعند تساوي الدرجة فا كبر سنا  
يقستتم اعهتتاا المجلتتك ا علتتى امتتام المجلتتك النيتتابي فتتي جلستتة علنيتتة اليمتتين  :4المتتاد 

اآلتية: "اقسم يار العظيم ان اقوم بوظيفتي في المجلك ا على يكل اخبص وامانة وان 
 والشرل"   اصون سر المذاكر  والتزم في كل اعمالي الصدق

 
لتتتدى المجلتتتك  ر تتتيك قلتتتم الاي تتتة العامتتتة لمحكمتتتة التمييتتتز كاتيتتتا   يكتتتون حكمتتتا   :2المتتتاد 

متتام المجلتتك ا علتتى اليمتتين المنصتتوص علياتتا فتتي المتتاد  أا علتتى، ويقستتم يصتتفتل هتتذه 
 الرايعة من هذا القانون  

انتل متن بتين مك ذا تعذر على الكاتب القيام يماماتل، يكلف ر يك المجلك ا علتى كاتيتا  إ
قبم المحاكم العدلية ا نتين متن أقبم محكمة التمييز، كما يكلف من بين رؤساا أرؤساا 

 المساعدين القها يين ويحدد ماماتام  
 

 انتااا عهوية النا ب في المجلك ا على:  :0الماد  
 يالوفا    -أ

 يانتااا مد  و ية المجلك النيابي، او فقدانل شروا العهوية فيل   -ب
 يا ستقالة، ويعتبر في حكم المستقيل النا ب الذي يتولى الوزار    -ج
 النا ب الذي ترفع عنل الحصانة   -د
 

 انتااا عهوية القاهي في المجلك ا على:  :7الماد  
 يالوفا    -أ

 ببلوغل سن التقاعد القانونية او فقدانل شروا العهوية في المجلك ا على   -ب
 سياب تأديبية  بوقفل عن العمل   -ج 
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يب  المجلك ا على يالغالبية الم لقة متن اعهتا ل ويتا قتراع الستري،  ليتا   :0الماد  
 الرد والتنحي وفقا  لما هو مقرر باذا الشأن في قانون اصوم المحاكما  المدنية  

يستتتمر القاهتتي التتذي يفقتتد احتتد الشتتروا المؤهلتتة لعهتتوية المجلتتك ا علتتى،  :9المتتاد  
تتتأديبي، فتتي النظتتر فتتي القهتتية العالقتتة امتتام المجلتتك ا علتتى حتتتى صتتدور لغيتتر ستتبب 

 الحكم  
 

 في حام انتااا العهوية:  : 01الماد 
في حام انتااا عهوية احد اعهتاا المجلتك النيتابي فتي المجلتك ا علتى، ينتختب  -أ 

المجلتتك النيتتابي ختتبم متتد  اقصتتاها خمستتة عشتتر يومتتا  عهتتوا  بتتديب  وفقتتا  لتتنص المتتاد  
 ا ولى من هذا القانون  

في حام انتااا عهوية احد اعهاا المجلك ا على من القها ، يتم تعيين بتديل  -ب 
 منل وفقا  لنص الماد  ال انية من هذا القانون  

 

اذا تغيلتتتتب احتتتتد اعهتتتتاا المجلتتتتك ا علتتتتى لمتتتترتين متتتتتتاليتين متتتتن دون عتتتتذر  :00المتتتتاد 
ا علتتتتى يا ك ريتتتتة الم لقتتتتة لبعهتتتتاا  شتتتترعي، يعتبتتتتر مستتتتتقيب  يقتتتترار يتختتتتذه المجلتتتتك

 اآلخرين  يصار الى اختيار البديل وفقا  لنص المادتين ا ولى وال انية من هذا القانون 
  

التى  استتقالتلاذا رغب النا ب العهو في المجلك ا على في ا ستقالة، يقتدم  :09الماد 
يعين عند ذ البتديل وفقتا  ر يك المجلك النيابي الذي يبلغاا الى ر يك المجلك ا على، و 

 لنص الماد  ا ولى من هذا القانون  
 

يهتتع ر تتيك المجلتتك النيتتابي تحتت  تصتترل ر تتيك المجلتتك ا علتتى، ودنتتاا  :02المتتاد 
 على  ليل، الموظفين الهروريين لتأمين اعمام هذا المجلك ولجنة التحقيق  

 

 تبر محفوظا  و نية  تحفظ في مجلك النواب ملفا  المحاكمة المنتاية وتع :04الماد 
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 الفصل الثاني:
 االدعاء والتحقيق واالتهام

:   يمكتتن اتاتتام ر تتيك الجماوريتتة لعلتتتي ختترق الدستتتور والخيانتتة العظمتتى او 02المتتاد  
 يسبب الجرا م العادية ا  من المجلك النيابي  

، يقتتدم  لتتب ا تاتتام يموجتتب عريهتتة يوقعاتتا ردتتع اعهتتاا المجلتتك النيتتابي علتتى ا قتتل
 تتهمن الوقا ع والمواد القانونية في حام ان ياقاا على هذه الوقا ع  

 

يحتتتاكم امتتتام المجلتتتك ا علتتتى رؤستتتاا التتتوزراا والتتتوزراا عنتتتد ارتكتتتتابام  -0 :00المتتتاد  
الخيانتتتتة العظمتتتتى او اخبلاتتتتم يالواجيتتتتا  المترتيتتتتة علتتتتيام، المتصتتتتلة مياشتتتتر  يممارستتتتة 

 يال ايع الجزا ي او     ماماتام الوزارية القانونية سواا اتسم 
تيقى المحاكم الجزا ية العدلية مختصة يتالجرا م العاديتة التتي يرتكباتا رؤستاا التوزراا  -9

والوزراا في حياتام الخاصة او في معترض ممارستتام مامتاتام الوزاريتة او المتأتيتة عتن 
 تحويلام للسل ة ب حبم مصلحتام الخاصة محل المصلحة العامة  

 
قدم الدعوى على رؤساا الوزراا والوزراا امتام المجلتك ا علتى مياشتر  وامتام ت :07الماد 

 النا ب العام لدى المجلك ا على، من: 
 ادعاا موقع من عشر  نواب يتهمن الوقا ع والمواد القانونية   -أ 

ادعتتاا متتتن النا تتتب العتتتام التمييتتتزي بنتتتاا علتتتى ملتتتف ي بتتت  عتتتدم صتتتبحية القهتتتاا  -ب 
 العدلي  

ا على ملف محام من ديوان المحاسية على النياية العامة التمييزية التي تحيلاا بنا -ج 
 بدورها على المجلك ا على  
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قهتتتا  متتتن بتتتين للمجلتتتك ا علتتتى احالتتتة الملتتتف علتتتى قاهتتتي تحقيتتتق يعينتتتل  :00المتتتاد 
 التحقيق ا وم ا على درجة  

 

ا  التحقيتق فتي قتانون ي بق قاهي التحقيق المعين ا صوم المتيعة لدى قه :09الماد 
 اصوم المحاكما  الجزا ية  

يعتتد اكتمتتام التحقيتتق، يبتتدي النا تتب العتتام لتتدى المجلتتك ا علتتى او متتن يم لتتل  :91المتتاد 
 م العتل في ا ساك  

 

يصدر قاهي التحقيق قراره وفقا  لما هتو مقترر فتي قتانون اصتوم المحاكمتا   :90الماد 
  يقبتتل هتتذا القتترار اي  ريتتق متتن  تترق المراجعتتة  الجزا يتتة، ويعتبتتر يم ايتتة قتترار اتاتتام 

 العادية او ا ست نا ية، وهو يولي الصبحية للمجلك ا على ايا  كان نوع الجرم  
 

يبلتغ النا تب العتام قبتتل موعتد الجلستة بخمستة ايتتام، كتب  متن المتامتين، صتتور   :99المتاد 
ا تب العتام قبتل خمستة ايتام عن ا تاتام وعتن قا متة شتاود الحتق العتام  يبلتغ المتامتون الن

 من موعد الجلسة قا مة شاود النفي 
  

تجتتتري المحاكمتتتة امتتتام المجلتتتك ا علتتتى، وجاهيتتتة ام غيابيتتتة، وفقتتتا   صتتتوم  :92المتتتاد  
 المحاكمة لدى محكمة الجنايا   يصدر الحكم يأك رية ال ل ين على ا قل 

 

لمراجعتتة العاديتتة وغيتتر   تقبتتل احكتتام المجلتتك ا علتتى اي  ريتتق متتن  تترق ا :94المتتاد 
 العادية  

 
 تلغى جميع النصوص المخالفة لاذا القانون   :92الماد 

 
 يعمل باذا القانون فور نشره في الجريد  الرسمية"  :90الماد  
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 (6ملحق رقم)
  أنور الخطيب األول لــمشروع ال

 (1)أصول المحاكمات أمام المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

 

 شكيل المجلس األعلىت-1
 

الماد  األولى: يتألف المجلك األعلتى لمحاكمتة أعهتاا الستل ة التنفيذيتة متن هي تة حكتم 
 وهي ة تحقيق ونياية عامة وديوان 

 

الماد  ال انية: تتألف هي ة الحكم من  مانية من أعلى قهتا  المحكمتة العليتا، ومتن ستيعة 
ن متتتن الاي تتتة اإهتتتافية وينتختتتب متتن أعهتتتاا المجلتتتك النيتتتابي  وينتتتتدب التتتر يك قاهتتتيي

المجلتتك نتتا بين ويشتتكلون جميعتتا  الاي تتة التكميليتتة إذا تعتتذَّر جلتتوك أحتتد أعهتتاا الاي تتة 
 األصلية 

 

المتتتاد  ال ال تتتة: ينعقتتتد المجلتتتك األعلتتتى بر استتتة ر تتتيك المحكمتتتة العليتتتا ويحهتتتور الاي تتتة 
ة في المحاكمة إ  إذا األصلية والاي ة التكميلية، و  يشترا أي عهو من الاي ة التكميلي

 حلَّ محل عهو أصيل 
 

الماد  الرايعة: تتألف هي تة التحقيتق متن قتاض  كبيتر ينتديتل مجلتك القهتاا األعلتى ومتن 
 ا نين من أعهاا مجلك النواب 

 

الماد  الخامسة: تتألف النياية العامة من قاض  كبير ينتديل مجلك القهاا األعلتى ومتن 
 يابي من بين أعها ل معاونين ينتخباما المجلك الن
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 )
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الماد  السادسة:" ينتخب المجلك في بتدا كتل دور تشتريعي، النتواب التذين يشتتركون فتي 
هي ة الحكم األصلية والتكميلية، وهي ة التحقيتق والنيايتة العامتة ي ريقتة اإقتتراع السشتري، 
وا وياألك ريتتة الم لقتتة  ويشتتترا أن يكونتتوا متتن حملتتة شتتااد  الحقتتوق أو متتن التتذين مارستت

 القهاا أو المحاما  وأتموا األردعين من عمرهم 
 

المتتاد  الستتايعة:" يتتتألف ديتتوان المجلتتك األعلتتى متتن ر تتيك كتيتتة وعتتدد متتن الكتيتتة يعيتتنام 
 ر يك المجلك النيابي من بين موظفيل في بداية كل دور تشريعي 

 
 الصالحية:-5

لستتل ة التنفيذيتتتة المتتاد  ال امنتتة: تنحصتتتر صتتبحية المجلتتتك األعلتتى يمحاكمتتة أعهتتتاا ا
 واألشخاص العاديين إذا كانوا شركاا لام أو محرهين أو متدخلين 

 

الماد  التاسعة:   يبحق ر تيك الجماوريتة حتام قيامتل يالوظيفتة إ  عنتد ارتكايتل جريمتة 
الخيانة العظمى أو خرق الدستور  أما فيما يختص يالجرا م العادية، فتخهع تيعتل فياتا 

 لكنل يبحق من أجلاا أمام المجلك األعلى للقوانين العامة، و 
 

المتتتتاد  العاشتتتتر :" يبحتتتتق التتتتوزراا لعلتتتتتي الخيانتتتتة العظمتتتتى وختتتترق الدستتتتتور واإختتتتبم 
 يالواجيا  المترتية عليام 

 

الماد  الحادية عشر:" يعنى يالخيانتة العظمتى كتل عمتل متن األعمتام المنصتوص علياتا 
 ي من قانون العقويا  في الفصلين األوم وال اني من الكتاب ال ان

 

المتتاد  ال انيتتة عشتتر:" يعنتتى بختترق الدستتتور كتتل عمتتل يتجتتاوز فيتتل أحتتد أعهتتاا الستتل ة 
 التنفيذية حدود الدستور 
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الماد  ال ال ة عشر:" يعني اإخبم يالواجيا  المترتية على التوزير كتل عمتل متن أعمتام 
أو يتنتتافى متتع شتترل رستتالة  الوظيفتتة يتجتتاوز فيتتل التتوزير حتتدود القتتوانين المرعيتتة اإجتتراا

 الحكم وقداستاا 
 

 التحقيق-3
 

المتتاد  الرايعتتة عشتتر:"   يبحتتق ر تتيك الجماوريتتة أو أحتتد أعهتتاا الستتل ة التنفيذيتتة متتن 
أجتتتل أعمتتتام الوظيفتتتة المعينتتتة فتتتي الفصتتتل الستتتابق إ  بنتتتاا  علتتتى اقتتتتراو يا تاتتتام وفاقتتتا  

 من الدستور  71و 01ألحكام المادتين
 

بلغ ر يك مجلك النواب صتور  عتن محهتر التصتوي  علتى اقتتراو ا تاتام :" ي02الماد 
لتتى النا تتب العتتام بختتبم أردتتع وعشتترين ستتاعة متتن تتتالريخ  إلتتى ر تتيك المجلتتك األعلتتى واا

 التصوي  
 

:" تكف يد المتام عن العمل من تاريخ هذا التصوي ، و  تحوم استقالتل دون 00الماد  
 مبحقتل ومحاكمتل 

 

ى النا تتب العتتام أن ي لتتب إلتتى هي تتة التحقيتتق المياشتتر  يتتالتحقيق يموجتتب :" علتت07المتتاد 
 ويسا ر و ا ق ال بو   02ورقة  لب ترفق يصور  عن المحهر المشار إليل في الماد 

 

:" تنعقتتد هي تتة التحقيتتق يحهتتور قاهتتي التحقيتتق وأحتتد عهتتوي مجلتتك النتتواب 00المتتاد 
عتتتة فتتتي تحقيتتتق التتتدعاوى الجزا يتتتة علتتتى األقتتتل  وتحقتتتق فتتتي القهتتتية وفقتتتا  لفصتتتوم المتي

العادية  ولاا أن تستنيب أحد أعها اا للتحقيق في األمور الفرعيتة  وللمتتام أن يستتعين 
 يمحام  واحد عند التحقيق 
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:"إذا اكتشف التحقيق شريكا  للمتام، أو محرها  أو متدخب  من أعهاا الستل ة 09الماد 
محهتتترا  يتتتاألمور المكتشتتتفة إلتتتى المجلتتتك التنفيذيتتتة، وجتتتب علتتتى هي تتتة التحقيتتتق أن تبلتتتغ 

النيابي  ويعتبر هذا المحهر يم اية اقتراو يا تاام يصو  عليل المجلك وفقا  لفصتوم 
 المعينة سايقا   و  يبحق المتام الجديد إ  بناا  على ورقة  لب  جديد  

كتشتفل :" تهع هي ة التحقيق يدها على الدعاوى فيمتا يختتص يكتل فعتل  جديتد ي91الماد 
التحقيتق  وهتي تتمتتتع فتي هتتذا الخصتوص بجميتتع الصتبحيا  المع تتا  يموجتب القتتوانين 

 العادية لقها  التحقيق وقها  اإحالة 
 

:" يعتتتد انتاتتتاا التحقيتتتق يتتتودع ملتتتف القهتتتية النيايتتتة العامتتتة إع تتتاا م العتاتتتا 90المتتتاد 
ع تتاا قرارهتتتا الخ يتتة بختتبم أستتبوع علتتى األك تتتر  تتم تعيتتد الملتتف إلتتتى هي تتة التحقيتتق إ

ما ياإحالة أمام المجلك األعلى   الناا ي إما يمنع المحاكمة واا
 

 المحاكمة-4
:" تتيتتتع فتتتي المحاكمتتتة أمتتتام المجلتتتك األعلتتتى األصتتتوم المنصتتتوص علياتتتا فتتتي 99المتتتاد 

اليتتتاب ال تتتامن متتتن قتتتانون أصتتتوم المحاكمتتتا  الجزا يتتتة التتتتي   تتنتتتاقض متتتع أحكتتتام هتتتذا 
لتتدعاوى حتتتى ناايتاتتا و  يجتتوز تأجيلاتتا عنتتد الهتترور  إ  القتتانون  وتستتتمر المحاكمتتة يا

 من يوم  إلى يوم 
 

:"   ينظتتر المجلتتك األعلتتى إ  فتتي الوقتتا ع المعينتتة فتتي قتترار اإحالتتة ولتتل أن 92المتتاد 
 يغير وصف الجرم همن الحدود المعينة في األصوم الجزا ية 

 

مستتتألة التجتتتريم واألستتتياب يعتتتد ختتتتام المحاكمتتتة فتتتي  يتتتتذاكر المجلتتتك األعلتتتى :94المتتتاد 
المخففتتة، ويصتتدر قتتراره يغالبيتتة ال ل تتين   تتم يتتتذاكر فتتي العقويتتة ويصتتدر قتترارا  بتحديتتدها 

 يالغالبية الم لقة 
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:" إذا كتتتتتان فتتتتي التتتتتدعاوى متتتتتدعي شخصتتتتي يحكتتتتتم المجلتتتتك األعلتتتتتى يحقوقتتتتتل 92المتتتتاد 
 الشخصية 

 

اجعتتتة العاديتتتة أو :"   يقبتتتل حكتتتم المجلتتتك األعلتتتى أي  ريتتتق متتتن  تتترق المر 90المتتتاد 
 ا ست نا ية غير ا عتراض إذا كان الحكم غيابيا  
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 (9ملحق رقم)

  أنور الخطيب لــ ثانيالمشروع ال
 (1) أصول المحاكمات أمام المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

 

 الباب األول:
 المجلس األعلى أليفت

 
محاكمتة أعهتتاا الستتل ة التنفيذيتة متتن هي تتة لمختتتص يا: يتتتألف المجلتك األعلتتى 0المتاد 

 حكم وهي ة تحقيق ونياية عامة وديوان 
 

 الفصل األول: هيئة الحكم
 

مجلتك نتواب ينتختبام متن ستيعة متن الدستتور  01سندا  لماد : تتألف هي ة الحكم 9الماد 
ا ي، اللبنتانيين رتيتة حستب درجتا  التسلستل القهتقهتا  ال مانية متن أعلتى و من  واب،الن

 أو ياعتيار األقدمية إذا تساو  درجاتام ويجتمعون تح  ر اسة أرفع هؤ ا القها  رتية 
 

 االعضاء النواب -1
 

ينتخب مجلك النواب في بدا كل دور تشريعي وخبم شار من تتاريخ انعقتاد  :2الماد  
عهتتاا المجلتتك ا علتتى المنصتتوص علتتيام فتتي المتتاد  أ النتتواب الستتيعة  ،الجلستتة ا ولتتى

 عهوين احتيا يين يحهرون جميع جلسا  المحاكمة  سايقة  وينتخب ايها  ال
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يجتتتري ا نتختتتاب يتتتا قتراع الستتتري ويا غلبيتتتة الم لقتتتة متتتن مجمتتتوع اعهتتتاا  :4المتتتاد  
المجلتتك  واذا لتتم تتتتوافر هتتذه ا غلبيتتة فتتي دورتتتين متتتتاليتين فتكفتتي ا غلبيتتة النستتبية فتتي 

 دور  اقتراع  ال ة 
 

النواب اعهتاا المجلتك ا علتى ا صتليون وا حتيتا يون اليمتين اآلتتي يحلف  :2الماد  
المجلك النيابي: "احلف يار العظيم يان اقتوم بتوظيفتي فتي المجلتك ا علتى  منصاا اما

ن اتصترل دا متا  تصترل أحافظ على سر المتذاكر  وا قتتراع، ويتأن أيكل تجرد وامانة، وي
متن  279لتذي يحنتث بيمينتل يموجتب المتاد  القاهي الصادق الشريف"  يبحتق النا تب ا

 قانون العقويا  ويعتبر الحنث ياليمين في جميع الحا   جرما  مشاودا  
 

 تنتاي و ية النا ب من عهوية المجلك ا على: :0الماد  
 اذا انتا  وكالتل النيابية يانتااا مد  المجلك او يحلل  -او   
او استتق   او اي لتت  نيابتتتل  ي ستتبب اذا استتتقام متتن النيايتتة او تتتوفي  - انيتتا  

 من اسياب ا سقاا او ا ي ام 
اذا استقام متن عهتوية المجلتك ا علتى وقتدم استتقالتل خ يتا  التى ر تيك  - ال ا  

 مجلك النواب  وتعتبر ا ستقالة نافذ  من تاريخ انتخاب بديل 
 اذا تغيب عن حهور الجلسة دون عذر مشروع  ويجتب فتي هتذه الحالتة -رايعا  

صتتتدور قتتترار متتتن المجلتتتك ا علتتتى ياعتيتتتاره مستتتتقيب  وايتتتبغ القتتترار التتتى ر تتتيك 
 مجلك النواب  نتخاب بديل لل 

 
 االعضاء القضاة -5

 94عنتتدما يقتتدم التتى المجلتتك النيتتابي  ا قتتتراو المنصتتوص عليتتل فتتي المتتاد   :7المتتاد  
ا  لتستتمية القهتتا  ياتاتتام احتتد اعهتتاا الستتل ة التنفيذيتتة، يلتتت م مجلتتك القهتتاا ا علتتى فتتور 

 من الدستور  01ا على فورا  لتسمية القها  ال مانية المشار اليام في الماد  
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يرتب القها  وفقا  لتسلسل درجاتام في مبا القهتاا العتدلي  فتع تى ا ولويتة للقاهتي 
ا علتتى درجتتة فتتي القهتتاا  فتتاذا تستتاوى القهتتا  قتتي ا قدميتتة يالدرجتتة، فللقاهتتي ا قتتدم 

 قهاا، وعند التساوي تع ى ا ولوية لاكبر سنا  خدمة في ال
يصتتدر القتترار بتستتمية القهتتا ، يمتتا فتتيام ر تتيك المجلتتك ا علتتى، عتتن مجلتتك القهتتاا 
ا على  كما يصدر قترار بتستمية قاهتيين احتيتا يين لحهتور جميتع جلستا  المحاكمتة 

 وفقا  لقاعد  التراتب نفساا 
 

 الفصــل الثــاني
 يقالنيابة العامة والتحق

 
فتتي بتتدا كتتل ستتنة قهتتا ية تلتتت م محكمتتة التمييتتز باي تاتتا العامتتة، وذلتتا لتعيتتين  :0المتتاد  

القاهتتي التتذي يعاتتد اليتتل بوظيفتتة المتتدعي العتتام، ولتعيتتين قاهتتيين لمعاونتتتل متتن الستتلا 
 القها ي 

 
متن  قعلى في بدا كل سنة قها ية لتعيتين لجنتة تحقيتيلت م مجلك القها  األ :9الماد  

 ؤلفة من ر يك وعهوين اصليين وعهوين احتيا يين مدليين القها  الع
 

 الفصــل الثـالـث
 ديوان المجلس االعلى

 
يتتتولى ر تتيك قلتتم محكمتتة التمييتتز حكمتتا  وظيفتتة الكاتتتب ا وم فتتي المجلتتك  :01المتتاد  

ا علتتتى  ويلحتتتق يتتتل يقتتترار متتتن ر تتتيك المجلتتتك النيتتتابي عتتتدد متتتن متتتوظفي هتتتذا المجلتتتك 
 ة المكلف تأمين اعمالل لتأليف ديوان المحاسي
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يتتولى ر تيك قلتم النيايتة العامتة التمييزيتة وظيفتة الكاتتب ا وم للنيايتة العامتة  :00المتاد  
ويلحتتتتق يتتتتل يقتتتترار متتتتن وزيتتتتر العتتتتدم عتتتتدد متتتتن  التحقيتتتتق لتتتتدى المجلتتتتك ا علتتتتى  ةولجنتتتت

ة المساعدين القها يين لتولي كتاية الهيف مع لجنة التحقيق وغيرها من ا عمتام القلميت
 في النياية العامة والتحقيق 

 
يحلف موظفو ديوان المجلك ا علتى وموظفتو النيايتة العامتة ولجنتة التحقيتق  :09الماد  

حتافظ علتى أن أمانة وتجترد، وأ ن اقوم بوظيفتي يكلأاليمين اآلتية: "احلف يار العظيم ي
 " شريفا   دقا  صا مام المجلك ا على تصرفا  أالي معأ سرية التحقيق، وان اتصرل في كل 

 
 الفصــل الـرابـع

 في رد القضاة وتنحيتهم
 

عهتتتتاا هي تتتتة الحكتتتتم فتتتتي المجلتتتتك ا علتتتتى يمتتتتن فتتتتيام أ ي متتتتن أيمكتتتتن رد   :02المتتتتاد  
 عهاا لجنة التحقيق أ ي من أالر يك  كما يمكن رد 

 
و التحقيتتق تحتت  أيقتتدم  لتتب التترد التتى المجلتتك ا علتتى فتتي بتتدا المحاكمتتة  :04المتتاد  

يعتتتد ى ان يفصتتتل فيتتل يالدرجتتتة ا خيتتر ، علتتبولتتل شتتتكب   وعلتتى المجلتتتك األ ا لتتة عتتتدم ق
متتن قتتانون اصتتوم  092و 090استتتماع القاهتتي  الم لتتوب رده، وفقتتا   حكتتام المتتادتين 

 المحاكما  المدنية 
 

 يمكن  لب الرد ألحد ا سياب اآلتية: :02الماد  
عمتتود النستتب او  اذا كتتان بتتين المتتتام والقاهتتي او زوجتتل قرايتتة او مصتتاهر  متتن -0

 تى الدرجة السادسة من الحواشي ح
 اذا كان بين المتام والقاهي عدوا  شديد   -9
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اذا كتتتان القاهتتتي قتتتد شتتتاد يالقهتتتية التتتتي ستتتيحكم فياتتتا  و  ت تتتام هتتتذه الفقتتتر   -2
 اعهاا لجنة التحقيق 

 

علتتى كتتل عهتتو متتن اعهتتاا هي تتة الحكتتم او لجنتتة التحقيتتق، يجتتد فتتي نفستتل  :00المتتاد  
متتتر علتتتى ي، ولتتتو لغيتتتر ا ستتتياب المعينتتتة فتتتي المتتتاد  الستتتايقة، ان يعتتترض األللتنحتتت ستتتبيا  

  م لق   المجلك ا على الذي يفصل يا مر يسل ان  

 
 البــاب الثـانـي

 صالحية المجلس االعلى
 

 الفصــل األول
 الصالحية

 
 ة التنفيذية در يك لتنحصر صبحية المجلك ا على يمحاكمة اعهاا الس :07الماد  
ذا كتانوا شتركاا لاتم او محرهتين علتى إرية والتوزراال، ومحاكمتة ا فتراد العتاديين الجماو 

 الجريمة او متدخلين فياا 
 

  يبحتتتق ر تتتيك الجماوريتتتة ا  يستتتبب ارتكايتتتل الخيانتتتة العظمتتتى او ختتترق  :00المتتتاد  
 الدستور  اما تيعتل فيما يختص يالجرا م العادية فتخهع للقوانين العامة ولكنل   يبحق

 مام المجلك ا على أ  إمن اجلاا 
 

يبحتتتق التتتوزراا لعلتتتتي الخيانتتتة العظمتتتى وختتترق الدستتتتور ويستتتبب اخبلاتتتم  :09المتتتاد  
 الخ ير يالواجيا  المترتية عليام 

 
 الفصــل الثـانـي
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 مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
 

 الخيانة العظمى وخرق الدستور:ي ىعني   :91الماد  
يمصتالح التو ن  يلحتق هتررا   سياستيا   واجيا  الوظيفة يؤلف ذنيا  كل خرق خ ير ل -او   

 وتقتصر العقوية في هذه الحالة على العزم 
كل عمل من ا عمتام المنصتوص علياتا فتي اليتاب ا وم متن الكتتاب ال تاني متن  - انيا  

 قانون العقويا  وتنزم يالفاعل العقوية المعينة في القانون المذكور يا هافة الى العزم 
ويعنتى يتا خبم الخ يتتر بواجيتا  الوظيفتتة كتل عمتل يرتكيتتل التوزير يقتتع تحت   ا لتتة  -

احكتتام الفصتتل ا وم متتن اليتتاب ال التتث متتن الكتتتاب ال تتاني متتن قتتانون العقويتتا  او تحتت  
المتعلتق يتا  راا  0922شتياا  00المتؤرخ فتي  20 ا لة احكام المرسوم ا شتراعي رقم 

 غير المشروع 
 

انون وقتتتانون العقويتتتا  ستتتواا فتتتي قتتتمجلتتتك ا علتتتى مقيتتتد بنصتتتوص هتتتذا الال :90المتتتاد  
تحديد العقويا  او في وصف الجرا م وا عمام المنسوية الى المتامين  ويحق لل تعديل 

 الوصف في هوا التحقيقا  
 

 البــاب الثـالـث
 في اصول المحاكمات

 
 الفصــل االول

 االتهام
 

ماوريتتتة لعلتتتتي ختتترق الدستتتتور والخيانتتتة العظمتتتى يمكتتتن اتاتتتام ر تتتيك الج    :99المتتتاد  
 العظمى او يسبب الجرا م العادية ا  من قبل مجلك النواب 
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دستتتور وا ختتبم اللمجلتتك النتتواب ان يتتتام التتوزراا يالخيانتتة العظمتتى وختترق  :92المتتاد  

الخ ير يالواجيتا  المترتيتة علتيام  واذا صتدر قترار ا تاتام متن مجلتك النتواب وكتان قتد 
يالمبحقة امام القهاا العادي تحام جميع ا وراق من القهتاا العتادي التى النيايتة  شرع

 العامة لدى المجلك ا على  لحاقاا يقرار ا تاام 
 

  يجوز ا تاام في الحالتين المنصوص علياما في المتادتين الستايقتين، ا   :94الماد  
ويموجب قترار يصتدره المجلتك على بناا على اقتراو خ ي من عشر  نواب على ا قل، 

 2النيتتتابي ياغلبيتتتة  ل تتتي مجمتتتوع اعهتتتا ل، ياستتتت ناا النتتتواب المنتخبتتتين يا ستتتتناد للمتتتاد  
لبشتتتتراا فتتتي هي تتتة الحكتتتم  واذا صتتتدر قتتترار يحتتتل مجلتتتك النتتتواب فتتتي احتتتدى المراحتتتل 

 المذكور  في هذه الماد  فب يعتبر نافذا  
م فتي جلستتة علنيتتة بتتدون مناقشتتة ويتتا قتراع يتتتم التصتتوي  علتتى اقتتتراو ا تاتتا :92المتاد  

السري  علتى انتل يتوجتب عقتد الجلستة سترية اذا  لتب ردتع مجمتوع النتواب يكتتاب خ تي 
 مناقشة ا قتراو قبل التصوي  عليل  

 ويتم ا قتراع السري دا ما في جلسة علنية 
 

ك مجلتك عندما يتتام مجلتك النتواب ر تيك الجماوريتة او التوزراا، يحيتل ر تي:90الماد  
النواب صور  عن قرار ا تاام على كتل متن ر تيك المجلتك ا علتى والمتدعي العتام لتدى 

 المجلك ا على 
 

علتتى المتتدعي العتتام ختتبم اردتتع وعشتترين ستتاعة متتن تبلغتتل قتترار ا تاتتام ان  :97المتتاد  
 يحيلل على لجنة التحقيق وي لب الياا المياشر  في التحقيق 

 

 
 الفصل الثاني
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 التحقيق
 

علتتى ر تتيك لجنتتة التحقيتتق، عنتتد استتتبم قتترار ا تاتتام متتن النيايتتة العامتتة، ان  :90اد  المتت
 يجمع اللجنة فورا  للمياشر  يالتحقيق 

 
ان يستتتعين يمحتتام واحتتد للتتدفاع عنتتل  واذا لتتم يفعتتل يعمتتد  نلكتتل متتن المتامتتي :99المتتاد  

 م العام ر يك لجنة التحقيق لتعيين محام عنل من المحامين المقيدين في الجدو 
 

يحتتتق للمتتتدعي العتتتام والمتامتتتين ووكب اتتتم حهتتتور جميتتتع اعمتتتام التحقيتتتق  :21المتتتاد  
 ياست ناا استماع الشاود 

 
من قانون  207تتمتع لجنة التحقيق بجميع السل ا  المخولة يموجب الماد   :20الماد  

القتانون  اصوم المحاكما  الجزا ية للمحقق العدلي ما عدا ا ست نااا  التوارد  فتي هتذا 
 و  تقبل قراراتاا اي  ريق من  رق المراجعة 

 
فيمتتا يتعلتتق بي بنتتل   تفصتتل لجنتتة التحقيتتق فتتي  تتوارئ التحقيتتق وخصوصتتا   :29المتتاد  

واردعتتين ستتاعة تحتت   ويجتتب ان يتتدلي يتتالي بن ياستتتدعاا يقتتدم التتى اللجنتتة ختتبم  متتان  
  ا لة الرد 

مين ان ي لب ا ناا التحقيق دعو  الشاود يمكن لكل من المدعي العام والمتا :22الماد  
 واجراا المقايب  بينام 

 
اذا اظار التحقيق يحق المتامين من اعهاا السل ة التنفيذية افعا  تختلف  :24الماد  

ن للجنتتة ان  عتتن ا فعتتام التتوارد ذكرهتتا فتتي قتترار ا تاتتام الصتتادر عتتن مجلتتك النتتواب، فتت
 اام جديد تحقق في هذه ا فعام دون الحاجة الى ات
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متتتن غيتتتر و محرهتتتين أو متتتتدخلين أ ،اذا اظاتتتر التحقيتتتق شتتتركاا للمتامتتتين :22المتتتاد  

ي النيايتتة العامتتة تهتتع يتتدها علتتى أاللجنتتة يعتتد استتت بع ر  اعهتتاا الستتل ة التنفيذيتتة فتت ن
 القهية وتحقق معام 

جوز ما اذا كان الشركاا او المتدخلون أو المحرهون من أعهاا السل ة التنفيذية فب يأ
للجنة مياشتر  التحقيتق معاتم إ  بنتاا  علتى قترار يا تاتام متن مجلتك النتواب يصتدر بنتاا  

 على تقرير من اللجنة 
 

: عنتتد انتاتتاا التحقيتتق، تحيتتل اللجنتتة ملتتف القهتتية إلتتى المتتدعي العتتام لوهتتع 20المتتاد 
 م العتل الخ ية في مالة   تتجاوز الخمسة أيام 

 
صتتدار  : تجتمتتع لجنتتة التحقيتتق27المتتاد  عنتتد استتتبماا م العتتة النيايتتة العامتتة للمتتذاكر  واا

 تقريرها 
 

: يجتتب أن يتهتتمن تقريتتر اللجنتتة اليحتتث فتتي كتتل تامتتة يالنستتية إلتتى كتتل متتتام  20المتتاد 
م  ، وفتتتي الوصتتتف أوعلتتتى اللجنتتتة أن تبتتتدي رأياتتتا فيمتتتا إذا كانتتت  األدلتتتة كافيتتتة للتجتتتريم 

م، والنصتتوص القانونيتتة التتتي ت بتتق علياتتا القتتانوني للجتترا م، والنصتتوص القانونيتتة للجتترا 
 بتاريخ ارتكاباا 

 
يعد وهع التقرير وتسجيلل في سجل خاص يرسل الملف التى النيايتة العامتة  :29الماد  

عن هذا التقريتر  تم ترستل الملتف التى المجلتك  تام نسخةالتي يتوجب علياا ايبغ كل م
 ا على 
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قتتل عتتن اوراق التتدعوى عتتددا  متتن الصتتور علتتى ديتتوان المجلتتك ا علتتى ان ين :41المتتاد  
علتتى ا قتتل لعتتدد قهتتا  الحكتتم والنيايتتة العامتتة والمتامتتين او وكب اتتم لتزويتتد متتن  مستتاويا  

 ي لب منام يصور  عن الملف 
 

 الفصل الثالث
 في المحاكمة

 
 ينعقد المجلك ا على في قصر العدم في بيرو   :40الماد  

 
ى موعد البدا يالمحاكمة  وعندما يشرع يالمحاكمة يعين ر يك المجلك ا عل :49الماد  

   يصح التأجيل ا  من يوم الى يوم، ويسبب مشروع 
 

  تكون جلسا  المجلك ا على قانونية ا  يحهور الاي ة الحاكمة يكاملاا  :42الماد  
 ويحهور ا عهاا ا حتيا يين من النواب والقها  العدليين 

 
 عهتتاا ا صتتليين، ينتتوب عنتتل عهتتو متتن ا حتيتتا يين، عنتتد تغيتتب احتتد ا :44المتتاد  

يختتتار يالقرعتتة متتن بتتين النتتا بين اذا كتتان الغا تتب نا يتتا ، ومتتن بتتين القاهتتيين العتتدليين اذا 
كتتان الغا تتب قاهتتيا  عتتدليا   وعنتتد عتتود  العهتتو ا صتتيل يعتتود العهتتو ا حتيتتا ي التتى 

 مقعده ا حتيا ي 
 

 ة ا  اذا قرر المجلك سريتاا جلسا  المجلك ا على علني :42الماد  
 

توهتتع علتتة تستتجيل مزدوجتتة تتتدون وقتتا ع الجلستتة علتتى شتتري ين وذلتتا تحتت   :40المتتاد  
اشتترال احتتد متتوظفي المجلتتك ا علتتى وأحتتد متتوظفي النيايتتة العامتتة  وتنقتتل الوقتتا ع عتتن 
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الشتتتتري ين  يعتتتتا او كتايتتتتة  يتتتتتولى ديتتتتوان المجلتتتتك ا علتتتتى نقتتتتل المحهتتتتر عتتتتن احتتتتد 
يتتع نستتخ عنتتل علتتى اعهتتاا الاي تتة الحاكمتتة  ويتتتولى ديتتوان النيايتتة العامتتة الشتتري ين وتوز 

يمعاونة جاة التدفاع، نقتل المحهتر عتن الشتريف ا ختر وتوزيتع نستخ عنتل علتى اعهتاا 
هي تة النيايتتة العامتة ووكتتبا التدفاع  واذا حصتتل اختتبل فتتي النقتل يرجتتع التى الشتتري ين 

 في جلسة علنية  جراا التصحيح 
 

يفصل المجلك ا على في جميع  توارئ المحاكمتة، امتا يقترار تمايتدي وامتا  :47الماد  
 في القرار الناا ي 

 ان الدفع يمرور الزمن يجب ان يب  فيل يقرار مستقل 
وت بتتق علتتى الجتترا م وا حكتتام المعينتتة فتتي هتتذا القتتانون قواعتتد متترور التتزمن المعينتتة فتتي 

 او لجاة بدا سرياناا او انق اعاا القوانين الجزا ية للجنايا ، سواا لجاة المد  
 

تتيتتتع فتتتي المحاكمتتتة امتتتام المجلتتتك ا علتتتى ا صتتتوم نفستتتاا التتتتي تتيتتتع امتتتام  :40المتتتاد  
 محكمة الجنايا  مع مراعا  ا حكام التالية:

و  :   يقبتتتتل امتتتتام المجلتتتتك ا علتتتتى اتختتتتاذ صتتتتفة ا دعتتتتاا الشخصتتتتي  وتقتتتتدم دعتتتتاوى أ
را م التتتتي ينظتتتر فياتتتا المجلتتتك ا علتتتى التتتى التعتتتويض عتتتن ا هتتترار الناشتتت ة عتتتن الجتتت

 المحاكم العادية 
افتتتتاو الجلستتة يالت بتت  متتن هويتتة المتامتتين وتشتتكيل الخصتتومة وقبتتوم  د انيتتا : يبتتدا عنتت

 تلى قرار ا تاام وم العة النياية العامة وتقرير لجنة التحقيق يمحامي الدفاع،  م 

  ام  ويتتتترد التتتتدفاع يايجتتتاز علتتتتى هتتتتذه  ال تتتا : يوهتتتتح النا تتتتب العتتتام، يايجتتتتاز استتتتياب ا تاتتت
 ا سياب، ويدلي بجميع الدفوع الشكلية من مرور زمن او ي بن تحقيق او غيره 

رايعا : يعد الفصل في  وارئ المحاكمة المشار الياا عنفا  يشترع ياستتجواب المتامتين،  تم 
 ياستجواب الشاود 
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ا الدفاع بدون واس ة الر اسة  س لة من قبل النا ب العام او وكبا  خامسا : يجوز  رو
وفي هذه الحالة، يحق للر يك يسل تل ا ستنسابية ان يمنع  رو كل سؤام   يرى فا د  

ى نظتام أمن  رحل  ويحق للر يك ايها  ان يقرر منع  ترو ا ست لة بتدون واست تل اذا ر 
 الجلسة معرها  لبختبم 

العامتة،  تم لتوكبا التدفاع  تم للمتامتين سادسا : يعد انتااا التحقيق، يع ى الكبم للنياية 
فورا  او يرجأ اع اؤه التى اليتوم التتالي علتى  ل يمفرده،  م تختم المحاكمة ويع ى الحكمك

 أيعد مدى 

 
 الفصل الرابع

 الحكم النهائي
 

  المجلتتتك األعلتتتى يقتتترار واحتتتد يتتتالتجريم وتحديتتتد العقويتتتة إ  إذا قهتتتى يبتتت: 49المـــادة 
 ولية المسؤ  ميالبراا  أو يعد

 
يمعاونة من ينتديل من األعهتاا  ر يك المجلك األعلى : ينظم الحكم الناا ي 21الماد 

 في غرفة المذاكر  
يجتتتب أن يكتتتون الحكتتتم معلتتتب  ويتتتذكر فيتتتل أستتتماا األعهتتتاا التتتذين اشتتتتركوا فتتتي إصتتتداره 

 ويوقعل القها  المذكورون قبل إفاامل علنا    م يوقعل الكاتب يعد إفاامل 
 

علتق يكتل متتام علتى حتد ، تيعد المذاكر  يتم  التصتوي  يتا قتراع الستري فيمتا ي :20الماد 
 ويشأن كل تامة من التام على حد  

يحيتث   يتنتاوم  ت رو األس لة التي يجتب التصتوي  علياتا يكلمتة دنعتمل أو د ل، مجتزأ 
 كل سؤام أك ر من تامة واحد   و  يمكن تجريم المتام إ  يأغلبية عشر  أصوا  
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يعتتد قتترار التجتتريم يعمتد المجلتتك األعلتتى يعتتد المتذاكر ، إلتتى التصتتوي  الستتري  :29المتاد 
على العقوية، فيبدأ ي رو السؤام فورا  عما إذا كان فتي القهتية أستياب مخففتة،  تم ينتقتل 

 إلى تحديد العقوية 
ث عتتدم الوستتف للعقويتتا  التت بماذا تعتتدد  المقترحتتا  المتعلقتتة بتحديتتد العقويتتة فيؤختتذ ال

 األخف التي يؤلف اصحاباا األغلبية الم لقة من مجموع األعهاا الخمسة عشر  
  

 الفصل الخامس
 طرق الطعن 

 
الحكتتم الصتتادر عتتن المجلتتك األعلتتى متتن  تترق المراجعتتة إ  اعتتاد     يقبتتل :22المتتاد  

 المحاكمة  
 

فصتتتوم الفتتتار يعتتتد استستتتبمل أو القتتتيض عليتتتل وفقتتتا  ل تعتتتاد محاكمتتتة المتتتتام :24المتتتاد 
 المعينة في الفصل ال الث من هذا القانون  

من قانون أصوم  240إلى  222أما المحاكمة الغيابية فت بق يشأناا أحكام المواد 
  المحاكما  الجزا ية

 
 249إ  لفسياب المعينة في الماد ان إعاد  المحاكمة الوجاهية ،   تقبل  :22الماد  

 220و  221، ووفقا  للقواعد المعينة في المادتين من قانون أصوم المحاكما  الجزا ية 
 منل  

 
ت بق يشأن ع ار  لب اعاد  المحاكمة القواعد المعينة في قانون أصوم  :20الماد  

 المحاكما  الجزا ية  
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 الفصل السادس
 أحكام ختامية

 

ينتخب النواب اعهاا المجلك األعلى األصليون و اإحتيا يون ألوم مر   : 57المادة 
 ي دور  عادية تنعقد يعد تاريخ العمل باذا القانون  ف
 

تلتتتت م محكمتتتة التمييتتتز لتستتتمية المتتتدعي العتتتام ومعاونيتتتل ، ومجلتتتك القهتتتاا  :20المتتتاد  
 األعلى لتسمية اعهاا لجنة التحقيق خبم شار من تاريخ العمل باذا القانون  

 
   سميةر فور نشره في الجريد  ال يعمل باذا القانون  : 29لماد  ا
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

:2ملحق رقم  
قانون تنظيم  محكمة العدل للجمهورية   
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 ،من النواب، ب إقتراع األك ري   محكمة العدم للجماوريةينتخب األعهاا في : 1المادة
وهذا ا قتراع هو سريٌّ  و  ينتخب عهوا  إ  من حصل على األك رية  الم  لقة   من 

 ينتخب الرديف وفقا  لذا  الشروا  لكل أصيل عهو رديف   أصوا  المقترعين 
ن وا    من بين   محكمة العدم للجماوريةيتم  اختيار القها   أعهاا  لمد    بث س 

القها  األعلى درجة، ويجري ا نتخاب عبر مجموع قها  محكمة التمييز  وي سمى 
   ويكون لكل عهو ماوريةمحكمة العدم للجواحدا  منام وفقا  لذا  الشروا ر يسا  ل
 عهوا  رديفا  ينتخب وفقا  لذا  الشروا 

Art. 1er. - Les juges parlementaires à la Cour de justice de la République sont élus au 

scrutin majoritaire; le scrutin est secret. Nul n'est élu s'il n'a réuni la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. 

Les juges magistrats sont élus pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie 

à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats. L'un d'entre eux est désigné dans 

 محكمة العدل للجمهورية

القانون  بمنشأة بموجال
 العضوي 

تاريخ   1252/93رقم 
23/11/1993  

 
 الباب األول:

محكمة العدل تنظيم 
 للجمهورية

 
 الفصل األول:
محكمة تشكيل ووظائف 

 العدل للجمهورية
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les mêmes formes en qualité de président de la Cour de justice de la République. Pour 

chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. 
 

من النواب، اليمين  محكمة العدم للجماوريةمنذ لحظة انتخابام يقسم أعهاا  :2المادة 
 اختارهم  يذالمجلك أمام ال

مداو   والمحافظة على سرية ال ويكون قسمام على: إنجاز ماامام  يأمانة ودقلة، 
  تصرل القها  الجديرين والصادقين تصوي    وأن تكون تصرفاتام م لالو 

Art. 2. - Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent serment devant l'assemblée qui 

les a désignés. 

Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret 

des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats. 

 

ملزمون يالمشاركة في الجلسا   محكمة العدم للجماوريةإن أعهاا  :3المادة
والمداو   التي يدعون إلياا  وفي حالة الغياب  غير الم ب رر  يسبب  جدلي، تجري إقالة 

، والتي تفصل فيل سواا تلقا يا  أو  محكمة العدم للجماوريةالعهو المتغيب من قبل 
 بناا  على  لب المدعي العام  ويجري استبدالام وفقا  للشروا المبينة في هذا القانون 

Art. 3. - Les membres de la Cour de justice de la République sont tenus d'assister aux 

audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués. En cas d'absence non 

justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Cour de justice de la 

République statuant soit d'office, soit à la requête du ministère public. Il est pourvu à leur 

remplacement dans les conditions fixées par la présente loi organique. 
 

كل عهو في محكمة عدم الجاورية، أو في لجنة التحقيق المنصوص عناا : 4المادة
، يمكن أن ي لب تنحيتل ألحد األسياب المنصوص عناا من هذا القانون  00في الماد 

 في قانون األصوم الجزا ية في القهايا  الجنحية 
 ، عند افتتاو جلساتاا، في أسياب تنحية القها   محكمة العدم للجماوريةتنظر 

يفصل الر يك األوم لمحكمة التمييز في  ليا  تنحية أعهاا لجنة التحقيق، وفقا  
 ي القهايا الجنحية لفصوم المتيعة ف

Art. 4. - Tout juge de la Cour de justice de la République, tout membre de la commission 

d'instruction instituée à l'article 11 peut être récusé pour l'une des causes prévues par le 

code de procédure pénale en matière correctionnelle. 

La Cour de justice de la République statue, dès l'ouverture des débats, sur les causes de 

récusation des juges. 
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Le premier président de la Cour de cassation statue sur la récusation des membres de la 

commission d'instruction, dans les formes prévues en matière correctionnelle. 
 

كل قاض  يرغب يالتنحي، حتى خارج إ ار الحا   المنصوص عناا في  :5المادة
قانون األصوم الجنا ية في القهايا الجنحية، يكون ملزما  يالتصريح باذه الرغية أمام 

  ل هذا لييالتي تفصل  محكمة العدم للجماورية
 
Art. 5. - Tout juge qui souhaite s'abstenir, même en dehors des cas prévus par le code de 

procédure pénale en matière correctionnelle, est tenu de le déclarer à la Cour de justice de 

la République qui statue sur sa demande. 

 
أو وجود موانع مؤقتة ألحد   محكمة العدم للجماوريةفي حالة رد عهو  :6المادة

 ألعهاا، يحل  مكانل أحد األعهاا ا حتيا يين ا
في حالة الوقف الناا ي ألحد األعهاا األصيلين خبم مد  و يتل، يصيح الرديف 

 عهوا  أصليا  مكانل 
منع ناا يا  من يمكان األصيل، أو  ي عاق عملل مؤقتا ، أو يحل   إن العهو الرديف الذي

استبدالل يعهو  ي نتخب  وفقا  للشروا المنصوص ممارسة وظا فل خبم مد  و يتل، يتم  
ذا كان من القها ، في نتخب لمد  الو ية المتيقية   عناا في الماد  األولى  واا

Art. 6. - En cas de récusation ou d'empêchement temporaire de l'un des juges, il est 

remplacé par son suppléant. 

En cas de cessation définitive des fonctions d'un juge titulaire en cours de mandat, son 

suppléant devient titulaire. 

Le juge suppléant temporairement empêché, devenu titulaire ou ayant cessé 

définitivement ses fonctions en cours de mandat est remplacé par un juge élu dans les 

conditions prévues à l'article 1er. S'il s'agit d'un magistrat, il est élu pour la durée du 

mandat restant à courir. 

 

 في الحا   التالية: محكمة العدم للجماوريةتنتاي و ية النواب أعهاا  :7المادة

 في ذا  الوق  الذي تنتاي فيل و ية الجمعية الو نية، أو عند التغيير -
 الجز ي لمجلك الشيوخ، وفقا  للمجلك الذي ينتمي إليل العهو 
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 نتمون إلى الجمعية الو نية أو إلى مجلك الشيوخ ما و عندما   يعود -
 .في حالة ا ستقالة ال وعية -

 
Art. 7. - Les fonctions des juges parlementaires prennent fin: 

- en même temps que les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou à chaque renouvellement 

partiel du Sénat, selon l'assemblée à laquelle ils appartiennent; 

- lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'Assemblée nationale ou au Sénat; 

- en cas de démission volontaire. 

 

يمارساا النا ب العام  عدم للجماوريةمحكمة الإن وظيفة المدعي العام لدى  :8المادة
لدى محكمة التمييز، يساعده المحامي العام األوم، وا نان من المحامين العامين يسميام 

 النا ب العام 
Art. 8. - Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le 

procureur général près la Cour de cassation, assisté du premier avocat général et de deux 

avocats généraux désignés par le procureur général.  

 

 
محكمة العدم إن ر يك الكتية لدى محكمة التمييز هو حكما  الكاتب لدى : 9المادة

  للجماورية
Art. 9. - Le greffier en chef de la Cour de cassation est, de droit, greffier de la Cour de 

justice de la République. 

  

محكمة العدم عمل ل بزمالشخص ال ،يوهع في تصر ل هذه المحكمة: 11المادة
 ر يك كتية محكمة التمييز عبر ، للجماورية

Art. 10. - Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Cour de justice de la 

République est mis à la disposition de cette juridiction par le greffier en chef de la Cour de 

cassation. 

 

 

تتشكل لجنة التحقيق من  ب ة أعهاا أصيلين و ب ة أعهاا احتيا يين ، : 11المادة
يعينون لمد   ب ة أعوام من بين أعلى القها  درجة لدى محكمة التمييز، التي تنتخبام 

 قبل جميع قهاتاا  من
 يتم اختيار ر يك هذه اللجنة بنفك ال ريقة من بين األعهاا األصيلين 
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محكمة العدم إن احكام الماد  السادسة المتعلقة يقها  محكمة التمييز، أعهاا 
 ، تكون م يَّقة على أعهاا لجنة التحقيق للجماورية

Art. 11. - La commission d'instruction se compose de trois membres titulaires et de trois 

membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie 

à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats. 

Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires. 

Les dispositions de l'article 6 concernant les magistrats de la Cour de cassation juges à la 

Cour de justice de la République sont applicables aux membres de la commission 

d'instruction. 

 
 
 
 
 
 

من  ب ة قها   تتألف محكمة العدم للجماوريةلدى  المراجعا " إن لجنة :12المادة
من الدرجا  العليا في محكمة التمييز، ومن مستشارين في مجلك شورى الدولة، ومن 

 مستشارين من محكمة المحاسية، ويتم  تعيينام لمد  خمك سنوا  
إن أعهاا اللجنة قها  محكمة التمييز يتم انتخابام من قبل جميع قها  محكمة 

  جنةى أحدهم ر يسا  للَّ سمَّ التمييز وي  
  المراجعا تسمي الجمعية العامة لمجلك الدولة المستشارين أعهاا لجنة 
ووفقا  لذا    المراجعا تسمي غرفة محكمة المحاسية المستشارين أعهاا لجنة 
 األصوم، تسمي كب  من هذه الجاا  القها ية عهوا  رديفا  

Art. 12. - La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se 
compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de 
deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes 
désignés pour cinq ans. 

Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l'ensemble des magistrats du 
siège hors hiérarchie de la Cour. L'un d'entre eux est désigné dans la même 
forme comme président de la commission. 

 الفصل الثاني:
محكمة لدى  مراجعاتلجنة ال

 العدل للجمهورية
 

CHAPITRE II 

De la commission des 
requêtes 

près la Cour de justice de la 
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Les conseillers d'Etat sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. 

Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du 
conseil. 
Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces 
juridictions d'un membre suppléant. 

 
 
 
 
 
 
 

من قبل  المراجعا تح   ا لة عدم القبوم، إن الشكوى المرفوعة أمام لجنة  :"13المادة
دعى يأنل متهرر من جناية أو جنحة ارتكباا أحد أعهاا الحكومة أ ناا شخص ا

ممارستل لوظا فل، يجب أن تتهمن إسم عهو الحكومة المشار إليل باذه الشكوى، 
 وتبيان الوقا ع المساقة هده، ويجب أن توقع من الشاكي 

   محكمة العدم للجماوريةالم الية يالحق الشخصي أمام    تقبل
لم الية يالتعويض عن األهرار الناجمة عن الجنايا  والجنح المبحقة أمام دعاوى اإن 

   يمكن تحريكاا سوى أمام القهاا العادي  محكمة العدم للجماورية
 

Art. 13. - Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission 
des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit 
commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit 
contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé 
des faits allégués à son encontre; elle doit être signée par le plaignant. 
Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la 
République. 
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits 
poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées 
que devant les juridictions de droit commun. 

 الباب الثاني:
 اإلجراءات

 

 الفصل األول
 تحريك الدعوى العامة

 

TITRE II 

DE LA PROCEDURE 

CHAPITRE Ier 

De la mise en mouvement de 
l'action publique 
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ر لجنة :14المادة  ال ريق الذي ستسلكل  المراجعا " عند استبم الشكوى، تقدل 
 تخ ر المدعي، يمآم شكواه وهي 

   تقبل أي  ريق من  رق المراجعة  المراجعا إن قرارا  لجنة 
 

Art. 14. - La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes 
qu'elle reçoit. 
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte. 
Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours. 

 

" في حالة الشكوى غير المعللة يصور  كافية،  او غير مستند  كفاية إلى :15المادة
أن تياشر ب جراا كل التحقيقا  الهرورية وفقا   المراجعا دلة منتجة  ب مكان لجنة أ

 من قانون األصوم الجزا ية  77/0و 70و 72لفصوم المنصوص عناا في المواد 

إن السل ا  الممنوحة يموجب هذه المواد إلى مدعي عام الجماورية، يمكن أن يمارساا 
 في محكمة التمييز ، القاهي المراجعا أحد أعهاا لجنة 

Art. 15. - En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée 
par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes 
investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du 
code de procédure pénale. 

Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont 
exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de 
cassation. 

ى محكمة تحويل الدعوى إلى المدعي العام لد المراجعا :" عندما تقرر لجنة 16المادة
د   التمييز، فاي ملزمة يأن تهمل ن قرارها تكييفا  جنا يا  للوقا ع التي على أساساا و ج 

 السبب للمبحقة 

Art. 16. - Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la 
procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa 
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décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de 
poursuivre. 

 

" يمكن أيها  للمدعي العام لدى محكمة التمييز أن يدعي تلقا يا ، يعد أن :17المادة
  المراجعا يكون قد تلقَّى الرأي الم ابق للجنة 

  02يانا  المعدد  في الماد ذكرا  للب ا اإتاامتهمن هذيجب أن ي
 

Art. 17. - Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, 
après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes. 
Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13. 

 

 

 

 
 
 
في كلل  ما   يتعارض مع أحكام هذا الفصل، ف ن ب مكان لجنة التحقيق أن :" 18لمادةا

تقوم يكلل  األعمام التي تراها هرورية من إجل إظاار الحقيقة، وفقا  للقواعد المنصوص 
 عناا في قانون األصوم الجزا ية، ويصور  خاصة تلا المتعلقة يمراعا  حقوق الدفاع" 

 سل ا  ر يك لجنة التحقيق، وذلا حتى اجتماع هذه اللجنة يمارك هذه ال
 

Art. 18. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, la 
commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la 
manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure 
pénale et spécialement celles relatives aux droits de la défense. 

Ces pouvoirs sont exercés, jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, par 
le président de cette commission. 

 الفصل الثاني:

 اإلجراءات أمام لجنة التحقيق

محكمة العدل التابعة ل
 للجمهورية

CHAPITRE II 

 

De la procédure devant la commission 
d'instruction 

de la Cour de justice de la République 
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ام الصادر عن المدعي العام لدى تحقق لجنة التحقيق بناا  على ا تا :"19المادة
 محكمة التمييز  يكون اإتاام موجاا  هد شخص  مسمل ى 

محكمة العدم لدى  المراجعا يلزم المدعي العام أن يذكر في  لب ا تاام قرار لجنة 
 لاذه اللجنة   ابق، أما عندما يكون قد ادعى تلقا يا  فيذكر الرأي المللجماورية

Art. 19. - La commission d'instruction informe en vertu d'un réquisitoire du 
procureur général près la Cour de cassation. Le réquisitoire est pris contre 
personne dénommée. 
Le procureur général est tenu, dans son réquisitoire, de viser la décision de la 
commission des requêtes près la Cour de justice de la République ou, lorsqu'il 
agit d'office, l'avis conforme de cette commission. 

 
 

 يمكن للجنة التحقيق أن ت عيد تكييف الوقا ع، التي تخهع لتقديرها  :"21المادة
 إذا كشف التحقيق عن وقا ع جديد  عن تلا التي كان  السبب في إحالة الشكوى إلى

يعود لجنة التحقيق  ف ن هذه الوقا ع توجب إعاد  إرسام الملف إلى المدعي العام الذي 
ل اتااما  جديدا  استنادا  إلى هذه الوقا ع  إن لجنة التحقيق   يمكناا ا تاام  لل أن يوجل 

  المراجعا يالنسية لاذه الوقا ع الجديد  إ  يعد ا ستحصام على رأي م ابق للجنة 

Art. 20. - La commission d'instruction peut requalifier les faits qui sont soumis à 
son appréciation. 

Si l'instruction révèle des faits nouveaux distincts de ceux ayant donné lieu à la 
saisine de la commission d'instruction, celle-ci ordonne communication du dossier 
au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. La 
commission d'instruction ne peut informer sur ces faits nouveaux que si la 
commission des requêtes donne un avis conforme. 

وكذلا قيق  لجنة التحتتم  عبر سماع واستجواب أعهاا الحكومة  إن :21المادة
  المواجاا  التي يشتركون باا
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Art. 21. - Les auditions et interrogatoires des membres du Gouvernement sont 
effectués par la commission d'instruction. Il en va de même des confrontations 
auxquelles ils participent. 

ا  ذا  صفة قها ية بناا  على م العة النا ب " تتخذ لجنة التحقيق قرار :22المادة
 العام 

Art. 22. - Les décisions de caractère juridictionnel sont rendues par la commission 
d'instruction après réquisitions du procureur général. 

 

المدعي العام، " فور اعتيار التحقيق منتايا ، ترسل لجنة التحقيق الملف إلى :23المادة
  وكذلا ي خ ر  يل أعهاا الحكومة المحقق معام قرارا  ا تاام هذا القاهي يتخذلكي 

ومحاميام  ويكون لام مالة عشرين يوما  تحسب من تاريخ إخ ارهم، لكي ي لبوا من 
لجنة التحقيق أن تفصل في احتمام ي بن اإدعاا   يمكن للجنة التحقيق أن تقوم يأنل 

المنسوية إلى أعهاا  فعاميعة النظر في القهية، أو إذا ما قدَّر  يأن األ  وجل لمتا
محكمة العدم الحكومة تشكب  جرما  أو جناية، ف ناا تأمر ب حالة القهية أمام 

  للجماورية

Art. 23. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, la commission d'instruction 

communique le dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses 

réquisitions. Les membres du Gouvernement mis en examen et leurs avocats en sont 

avisés. Ils disposent d'un délai de vingt jours à compter de cet avis pour demander à la 

commission de statuer sur d'éventuelles nullités. La commission d'instruction peut dire 

qu'il n'y a pas lieu à suivre ou, si elle estime que les faits reprochés aux membres du 

Gouvernement constituent un crime ou un délit, ordonner le renvoi de l'affaire devant la 

Cour de justice de la République. 

 

" وفقا  للشروا واألصوم المحدد  في الياب األوم من الكتاب ال الث لقانون :24المادة
األصوم الجزا ية، ف ن قرارا  لجنة التحقيق تكون قابلة ل عن النقض أمام الاي ة العامة 

 لمحكمة التمييز 
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Art. 24. - Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de 

procédure pénale, les arrêts de la commission d'instruction peuvent faire l'objet de 

pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. 

تعيد ر عن لجنة التحقيق، ف ناا " إذا أي ل  محكمة التمييز القرار الصاد:25المادة
، على أن تتشكل من أعهاا أصيلين أو احتيا يين غير إلى هذه اللجنة القهيةة لاحإ

أول ا الذين أصدروا القرار المي ل  وت بق في هذه الحالة أحكام الفقر  ال انية من الماد  
L.131-4  يتنظيم القهاالمن قانون   

Art. 25. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la commission 

d'instruction, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de membres titulaires ou 

suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé. Les dispositions du second alinéa 

de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables. 

 

 

 

 

 

 

 

في كلل  ما   يتعارض مع أحكام هذا الفصل، ف ن القواعد المنصوص عناا  :"26المادة
صدار األحكام في القهايا الجزا  في قانون األصوم الجزا ية والمتعلقة يالجلسا  ية، واا

 " محكمة العدم للجماوريةهي م يَّقة أمام 

Art. 26. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, les 
règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les 
jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Cour de justice 
de la République. 

 الفصل الثالث:

 والحــكمالجلســات 

CHAPITRE III 

Des débats et du 
jugement 
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 محكمة العدم للجماوريةناا يا ، يعين ر يك  ا تااميعد أن يصيح قرار  :"27ادةالم
 تاريخ افتتاو الجلسا ، بناا  على إشار  النا ب العام 

Art. 27. - Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, le président de la Cour de 
justice de la République fixe, à la requête du procureur général, la date 
d'ouverture des débats. 

 

" بناا  على  لب النا ب العام، يتم  استدعاا المتامين للم وم، في المال :28المادة
 والشكل المنصوص عنل في الياب الرايع من الكتاب ال اني القانون األصوم الجزا ية 

Art. 28. - A la diligence du procureur général, les prévenus sont cités à 
comparaître dans les délais et formes prévus au titre IV du livre II du code de 
procédure pénale. 

 

 في حالة الجناية، إذا لم يحهر المتام، تتم مقاهاتل يالصور  الغيابية  :"29المادة

Art. 29. - En cas de crime, si le prévenu ne se présente pas, il est procédé contre 
lui par contumace. 

 يسلَّم كل متام نسخة من كل مستندا  القهية  :"31المادة

Art. 30. - Il est délivré à chaque prévenu une copie de toutes les pièces de la 
procédure. 

مة العدم محكإذا كان هناا حاجة إجراا تحقيقا  إهافية، ف ن :" 31المادة
أحد أعها اا من القها ، إجراا كل إعدادي،  يموجب قرارتفول ض،  للجماورية،

المنصوص عناا في الفصل األوم من الياب ال الث  صوماألعمام التحقيقية وفقا  لف
 من الكتاب األوم من قانون األصوم الجزا ية 

Art. 31. - S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la Cour de 
justice de la République commet par arrêt un de ses membres magistrats, qui 
procède à tous les actes d'instruction nécessaires dans les conditions prévues 
par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. 
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، ويعد اختتام الجلسا ، تفصل في الحالة محكمة العدم للجماوريةإن  :"32المادة
الجرمية للمتامين  وهي تصول   يصور  منفصلة يالنسية لكل متام ويالنسية لكل اتاام  

 يجري التصوي  ي ريقة ي اقة ا قتراع السرية وعلى أساك األغلبية الم لقة" 

ي ذا  الجلسة وددون انق اع على العقوية ،  يجري التصوي  فإذا  ب  أن المتام مذنب
الم يقة  يعد حصوم تصويتين ولم تنل يموجباا أي عقوية األغلبية الم لقة من 
األصوا   ف ن العقوية األشد المقترحة في هذا التصوي  يجري استيعادها يالنسية 
ى للتصوي  البحق وهكذا دواليا تستيعد في كل مر  العقوية األشد لغاية حصوم أحد

 العقويا  على األك رية الم لقة من األصوا  

Art. 32. - La Cour de justice de la République, après clôture des débats, statue sur la 

culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef 

d'accusation. Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue. 

Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'application de la peine. 

Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité des voix, 

la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de 

suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée 

par la majorité absolue des votants. 
 
 

ن قانون وفقا  للشروا والحالة المبينة في الياب األوم من الكتاب ال الث م:" 33المادة
تقبل ال عن يالنقض أمام الاي ة  محكمة العدم للجماوريةاألصوم الجزا ية، ف ن قرارا  

 العامة لمحكمة التمييز  

 على الاي ة العامة لمحكمة التمييز أن تفصل في هذا النقض خبم مالة  ب ة أشار 

Art. 33. - Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du 
code de procédure pénale, les arrêts de la Cour de justice de la République 
peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée 
plénière de la Cour de cassation. 
La Cour de cassation doit statuer dans un délai de trois mois. 

 

، محكمة العدم للجماورية:" إذا أي ل  محكمة التمييز القرار الصادر عن 34المادة
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قها  أصيلين أو  منالقهية أمام هذه المحكمة، التي تتشكل  عيد إحالةف ناا ت  
ل"   احتيا يين غير أؤل ا الذين أصدروا الحكم الذي أ ي  

 لتنظيممن قانون ا  L.131-4نية من الماد ت بَّق في هذه الحالة أحكام الفقر  ال ا
 القها ي   

Art. 34. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la Cour de justice de la 

République, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de juges titulaires ou 

suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé. 

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation 
judiciaire sont applicables. 

 

 

 

 

 

" إن قها  محكمة التمييز، والمستشارين من مجلك الدولة والمستشارين من :35المادة
 محكمة العدم للجماوريةم مد  و يتام في ديوان المحاسية ينالون درجة الشرل  وا

 وحتى انتااا هذه الو ية 

Art. 35. - Les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d'Etat et les conseillers 

maîtres à la Cour des comptes admis à l'honorariat en cours de mandat continuent à siéger 

jusqu'à l'expiration de celui-ci. 

 

 9/0/0929تاريخ  0/29تستبدم الماد  ال انية من األمر التشريعي رقم ":36المادة
 والمتعلق يالقانون العهوي لمحكمة  العدم العليا، يالنص التالي:

 الباب الثالث

 أحكام متفرقة

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 
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 09يعد كل انتخاب لمجلك جديد، تنتخب الجمعية الو نية األعهاا البرلمانيين الت
 ا حتيا يين   0األصيلين، واألعهاا الت

األصيلين،  09يعد كل تجديد جز ي، ينتخب مجلك الشيوخ األعهاا البرلمانيين الت
 ا حتيا يين  0واألعهاا الت

 ا قتراع سري، يتمَّ ا نتخاب ياألك رية الم لقة من أصوا  المقترعين
   
Art. 36. - L'article 2 de l'ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la 

Haute Cour de justice est ainsi rédigé: 

" Art. 2. - Après chaque renouvellement, l'Assemblée nationale élit douze juges titulaires 

et six juges suppléants. 

 

" Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit douze juges titulaires et six juges 

suppléants. 

" Le scrutin est secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

" Il est procédé dans les mêmes formes au remplacement des juges, titulaires ou 

suppléants, dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal pour quelque cause que 

ce soit".  

 

Art. 37. - L'article 18 de l'ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 précitée est ainsi rédigé: 

" Art. 18. - La résolution des deux assemblées votée dans les conditions prévues à l'article 

68 de la Constitution et portant mise en accusation du Président de la République devant 

la Haute Cour contient l'énoncé sommaire des faits qui lui sont reprochés". 

Art. 38. - Au début du premier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance no 59-1 du 2 janvier 

1959 précitée, les mots: " l'alinéa 1er de" sont supprimés. 

Art. 39. - L'article 26 de l'ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 précitée est abrogé. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
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 (5ملحق رقم)
 في الكويت محاكمة الوزراءقانون  

 0/9/0992ريختا 0992ل لسنة 00رقم د
 4/0/9110تاريخ 9110ل لسنة 20قانون رقم ديموجب الالمعدلة 

 
ل لستتتنة 00يعتتتد ا  تتتبع علتتتى الدستتتتور، وعلتتتى قتتتانون الجتتتزاا الصتتتادر يالقتتتانون رقتتتم د

م والقتتتوانين المعدلتتتة لتتتل، وعلتتتى قتتتانون اإجتتترااا  والمحاكمتتتا  الجزا يتتتة الصتتتادر 0901
ل لستتنة 22المعدلتتة لتتل، وعلتتى القتتانون رقتتم دم والقتتوانين 0901ل لستتنة 07يالقتتانون رقتتم د

ل 09م في شأن انتخايا  مجلك األمتة والقتوانين المعدلتة لتل، وعلتى القتانون رقتم د0909
م فتتتي شتتتأن الب حتتتة الداخليتتتة لمجلتتتك األمتتتة والقتتتوانين المعدلتتتة لتتتل، وعلتتتى 0902لستتتنة 

جراااتل، و 0979ل لسنة 41القانون رقم د على المرستوم م يشأن حا   ال عن يالتمييز واا
ل لستتتنة 0م يشتتتأن تنظتتتيم القهتتتاا، وعلتتتى القتتتانون رقتتتم د0991ل لستتتنة 92يقتتتانون رقتتتم د
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م في شتأن حمايتة األمتوام العامتة، وافتق مجلتك األمتة علتى القتانون اآلتتي نصتل، 0992
 وقد صدقنا عليل وأصدرناه:

 
ن تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عهو فتي مجلتك التوزراا فتي شتأ: ل0ماد  دال

ما يقع منل من جرا م ورد النص علياا في الماد  ال انية متن هتذا القتانون حتتى ولتو تترا 
التتوزير وظيفتتتل يعتتد وقتتوع الجريمتتة ألي ستتبب، ستتواا يصتتور  ناا يتتة أو بتوليتتل ماتتام وزار  

 أخرى أو كان وق  وقوع الجريمة وزير ا ياإناية فياا 
 
قانون تا، إذا ارتكتب فتي تأديتة أعمتام وظيفتتل  ي عاقب الوزير يالعقويتا  المقترر  ل:9ماد  دال

 جريمة من الجرا م اآلتية:
د أ ل جتتترا م أمتتتن الدولتتتة الختتتارجي والتتتداخلي والجتتترا م المتعلقتتتة بواجيتتتا  الوظيفتتتة العامتتتة 

  0971/ 20المنصوص علياا في القانون رقم 
  دبل جرا م الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص علياا في قانون الجزاا

   0909ل لسنة 22دجل الجرا م المنصوص علياا في قانون ا نتخاب رقم د
 ددل الجرا م المتعلقة يسير العدالة أو التأ ير علياا المنصوص علياا في قانون الجزاا 

  0992ل لسنة 0دهتل الجرا م المنصوص علياا في قانون حماية األموام العامة رقم د
 
ن  ب ة من المستشارين الكويتيين يمحكمة ا ستت نال، ت شكل لجنة تحقيق م ل:2ماد  دال

تختتتتارهم الجمعيتتتتة العامتتتة للمحكمتتتتة لمتتتتد  ستتتنتين، كمتتتتا تختتتتتار ا نتتتين عختتتترين كعهتتتتوين 
احتيا يين إكمام تشكيل اللجنة في حالتة غيتاب أحتد األعهتاا األصتليين أو قيتام متانع 

مكتويتة وموقعتة إلتى  لديل، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، يفحص اليبغتا  التتي تقتدم
 النا ب العام وحده، ويجب إحالة اليبغ إلى اللجنة، في خبم يومين على األك ر 

وتتولى اللجنة يصفة سترية، يحتث متدى جديتة التيبغ، ويجتب علياتا فتور وصتوم التيبغ 
إلياتا، إخ تار التوزير ور تيك مجلتك التتوزراا ور تيك مجلتك األمتة بتذلا، وللتوزير موافتتا  
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  متهتتمنة مبحظاتتتل علتتى التتيبغ، وللجنتتة دعتتو  المبلتتغ لستتماع أقوالتتل أو اللجنتتة يمتتذكر 
اتختتاذ أي إجتتراا يقتهتتيل هتتذا اليحتتث، ولاتتا كافتتة ا ختصاصتتا  المقتترر  قانون تتا لستتل ا  
التحقيق عدا اإجرااا  التي تن وي علتى مستاك يشتخص التوزير أو حرمتة مستكنل فت ذا 

رااا  ومياشتتر  التحقيتتق بنفستتاا أو بنتتدب تبتتين لاتتا جديتتة التتيبغ، أمتتر  يالستتير فتتي اإجتت
واحتتد أو أك تتر متتن أعهتتا اا إجرا تتل، أمتتا إذا تبتتين لاتتا عتتدم جديتتة التتيبغ أمتتر  يحفظتتل 

 ناا ي ا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبي ا 
 
للجنتتتة التحقيتتتق : 4/0/9110تتتتاريخ 9110ل لستتتنة 20قتتتانون رقتتتم دالمعدلتتتة يموجتتتب ال ل4متتتاد  دال

ماد  السايقة في سبيل أداا مامتاا، كافة ا ختصاصا  المقترر  المنصوص علياا في ال
قانون ا لسل ا  التحقيق، ولاا كذلا سل ة مد الحيك ا حتيا ي المقرر  لر يك المحكمة 

 ل من قانون اإجرااا  والمحاكما  الجزا ية 09 يق ا للماد  د
قبل وق  كتال  وعليتل أو  وتخ ر اللجنة النا ب العام كتاية  يالموعد المحدد لبدا التحقيق

من ينييل من المحامين العامين الكويتيين أن يحهر جلستا  التحقيتق، ولتل أن يبتدي متا 
 يراه من  ليا  

ويجتتتتب لصتتتتحة األمتتتتر الصتتتتادر يتتتتالقيض علتتتتى التتتتوزير أو يحيستتتتل احتيا ي تتتتا أو بتفتتتتتيش 
ل شخصل أو مسكنل أو يمنعل من السفر أو يأي إجراا تحفظي عخر ممتا ورد التنص عليت

المشتتار إليتتل، أن يكتتون  0992ل لستتنة 0ل ومتتا يعتتدها متتن القتتانون رقتتم د94فتتي المتتاد  د
 صادر ا من اللجنة مجتمعة حتى ولو ياشر التحقيق واحد أو أك ر من أعها اا 

يكون التظلم من األمر الصادر يأحد اإجرااا  التحفظية المنصوص علياا فتي القتانون 
يق ا للقواعد واإجترااا  المنصتوص علياتا فيتل أمتام م المشار إليل  0992ل لسنة 0رقم د

ل التاليتتة، ويكتتون قرارهتتا فتتي التتتظلم غيتتر قابتتل 0المحكمتتة المنصتتوص علياتتا فتتي المتتاد  د
 لل عن 

تتا لفحكتتام  ويجتتب رفتتع الحصتتانة النيابيتتة قبتتل اتختتاذ أي إجتتراا جزا تتي هتتد التتوزير،  يق 
 ل م المشار إلي0902ل لسنة 09المقرر  في القانون رقم د
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يعتبر الوزير في إجاز  حتمية يمرتب كامل من تاريخ إيبغل يقرار المحكمة  ل:2ماد  دال

المشتتار إلياتتا فتتي المتتاد  الستتايقة يالموافقتتة علتتى  لتتب لجنتتة التحقيتتق بتتذلا، وعلتتى اللجنتتة 
إخ تتار التتوزير كتايتتة  يقتترار المحكمتتة ختتبم  متتان  وأردعتتين ستتاعة متتن يتتوم صتتدوره علتتى 

 األك ر 
ي اإجاز  إ  يصيرور  الحكتم الصتادر فتي التدعوى يات تا أو يصتدور أمتر يحفظاتا و  تنتا

 أو انقها اا ألي سبب قبل صدور الحكم فياا 
 
علتتى اللجنتتة يعتتد تمتتام التحقيتتق، إذا تبتتين لاتتا أن هنتتاا جريمتتة متتن الجتترا م  ل:0متتاد  دال

عتد قترار ا تاتام وقا متة المبينة في الماد  ال انية من هتذا القتانون، وأن األدلتة كافيتة، أن ت
يأدلتة ال بتو  يالنستية للتوزير وأي فتاعلين عخترين وشتركاا، وأن تتأمر ب حالتة القهتية إلتتى 

 المحكمة المنصوص علياا في الماد  ال امنة 
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقا ع المنسوية للوزير   صتحة لاتا 

وفتي جميتع األحتوام،  ر  يحفظ التحقيق يقرار مسبب أو أن األدلة علياا غير كافية، أم
يجب إخ ار النا ب العام فور ا بنتيجة التصرل، وموافاتل يصور  من األوراق والتحقيقا  

 التي تم  
 
على النا ب العام إعبن الوزير يصور  من قترار ا تاتام وقا متة أدلتة ال بتو   ل:7ماد  دال

قتتل، وااعتتبن شتتاود اإ يتتا  يالجلستتة المحتتدد  أو قبتتل بتتدا المحاكمتتة يعشتتر  أيتتام علتتى األ
 إعبنل يأمر الحفظ يحسب األحوام 

كمتتا يجتتب إخ تتار ر تتيك مجلتتك التتوزراا ور تتيك مجلتتك األمتتة يصتتور  متتن قتترار ا تاتتام 
وقا مة أدلة ال بو  أو األمر الصادر من اللجنة في ختبم  متان  وأردعتين ستاعة متن يتوم 

 صدوره 
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ل متتن قتتانون 014كتتام هتتذا القتتانون، إعمتتام نتتص المتتاد  دو  يجتتوز فتتي صتتدد ت بيتتق أح
 اإجرااا  والمحاكما  الجزا ية 

 
تتتتولى محاكمتتة التتوزير، محكمتتة خاصتتة ت شتتكل متتن خمستتة متتن المستشتتارين  ل:0متتاد  دال

الكويتيين يمحكمة ا ست نال دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمد  سنتين، 
عهتتوين احتيتا يين إكمتام تشتتكيل المحكمتة فتتي حالتة غيتتاب كمتا تختتار ا نتتين عخترين ك

 أحد األعهاا األصليين أو قيام مانع لديل 
وتختتتتص هتتتذه المحكمتتتة وحتتتدها، يمحاكمتتتة التتتوزراا وأي فتتتاعلين عختتترين أو شتتتركاا عمتتتا 
يرتكبونل من جرا م ورد النص علياا في الماد  ال انية من هتذا القتانون والجترا م المرتي تة 

 ا   يقبل التجز ة باا ارتيا   
تن اشتترا فتي عهتوية لجنتة التحقيتق المشتار  و  يجوز أن يكون عهتو ا فتي المحكمتة، م 

 إلياا في الماد  ال ال ة من هذا القانون 
 
يتيع في محاكمة الوزراا، القواعد واإجرااا  المبينة في هذا القتانون ومتا    ل:9ماد  دال

 ن اإجرااا  والمحاكما  الجزا ية يتعارض معاا مما ورد النص عليل في قانو 
لة  يق ا ألحكام هذا القانون  كَّ  و  يقبل ا دعاا مدني ا أمام المحكمة الم ش 

 
تنعقتتد المحكمتتة المشتتار إلياتتا فتتي المتتاد  ال امنتتة يمقتتر محكمتتة ا ستتت نال،  ل:01متتاد  دال

تا علت ى األك تر ويحدد ر يستاا موعتد بتدا المحاكمتة علتى أن يكتون ذلتا ختبم  ب تين يوم 
 من تاريخ وصوم األوراق إليل 

ويياشر النا ب العام أو من يرى ا ستعانة يل متن أعهتاا النيايتة العامتة، مامتة ا دعتاا 
 أمام المحكمة 
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 وتتتتتتتولى إدار  كتتتتتتاب محكمتتتتتة ا ستتتتتت نال، القيتتتتتام يأعمتتتتتام إدار  كتتتتتتاب هتتتتتذه المحكمتتتتتة 
ذا قرر  المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فب يسري  ذلا على المتام ومحاميل،  واا

ذا لم يوكل المتام محامي ا، ندب  المحكمة لل محام  للدفاع عنل   واا
 
تتا ألحكتتام هتتذا القتتانون،  ل:00متتاد  دال تكتتون األحكتتام الصتتادر  متتن المحكمتتة المشتتكلة  يق 

غيتتر قابلتتة لل عتتن فياتتا إ  ي ريتتق التمييتتز، ومتتع ذلتتا، إذا صتتدر الحكتتم غيابي تتا، فتجتتوز 
يتتل أمتتام المحكمتتة ذاتاتتا يتتاإجرااا  المعتتتاد  المنصتتوص علياتتا فتتي قتتانون المعارهتتة ف

 اإجرااا  والمحاكما  الجزا ية 
تتا عتتزم المحكتتوم عليتتل متتن وظيفتتتل،  وكتتل حكتتم يصتتدر ياإدانتتة فتتي جنايتتة، يستتتوجب حتم 

 دون إخبم بتوقيع العقويا  التيعية والتكميلية المقرر  قانون ا للجريمة 
 جميع األحوام، ب لزام المحكوم عليل برد ما أفاده من الجريمة وتقهي المحكمة في 

 
يكون حساب مد  سقوا الدعوى الجزا ية عتن الجترا م التتي يرتكباتا التوزير  ل:09ماد  دال

من تاريخ ترا الوظيفة، وفي حالة تعدد المتامين،   يبدأ حستاب المتد  يالنستية ألحتدهم 
 إ  بترا الياقين وظا فام 

 
علتتى المحكمتتة المنظتتور  أماماتتا أي دعتتوى يستتري علياتتا هتتذا القتتانون، أن  ل:02متتاد  دال

 تحيلاا يحالتاا من تلقاا نفساا، إلى المحكمة المشكلة  يق ا لاذا القانون 
 
 4/0/9110تاريخ 9110ل لسنة 20قانون رقم ديموجب ال ملغا ل: 04ماد  دال
 
 ي لغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  ل:02ماد  دال
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 :(10ملحق رقم)
 انون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغليق 

  في الجمهورية اليمنية وظائف السلطة التنفيذية العليا 
 51/3/1556الصادر بتاريخ

 
 : الباب األول

 التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم

 : الفصل األول
 التسمية والتعاريف

اتاتتام ومحاكمتتة شتتاغلي وظتتا ف الستتل ة  يستتمى هتتذا القتتانون قتتانون إجتترااا : 0المتتاد  
   التنفيذية العليا 

 ة المعاني المبينة قرين كل مناا:يقصد يا لفاظ اآلتي:9الماد  
 الدستور : دستور الجماورية اليمنية  -أ 
الستتتل ة التنفيذيتتتة العليتتتا: ر تتتيك الجماوريتتتة ونا يتتتل، ور تتتيك مجلتتتك التتتوزراا ونوايتتتل  -ب 

 والوزراا ونوابام 
 ك الوزراا: ر يك الوزراا ونوايل والوزراا ونوابام مجل -ج 
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 المحكمة المختصة: المحكمة العليا في الجماورية اليمنية دالدا ر  الدستوريةل  -د 
الخيانتتة العظمتتى: القيتتام يعمتتل مجمتتع علتتى أنتتل كفتتر أو المستتاك بوحتتد  التتو ن أو  -تهتت 

ور  اليمنيتتة أو القيتتام يتتأي التنتتازم عتتن جتتزا منتتل أو تغييتتر النظتتام الجماتتوري وميتتادئ ال تت
 عمل من أعمام التجسك أو إفشاا ا سرار لصالح قوى اجنبية أو معادية لليمن 

ختترق الدستتتور: مخالفتتة نتتص متتن نصتتوص الدستتتور أو تعليقتتل أو تعديلتتل دون إتيتتاع  -و
 ا جرااا  المحدد  فيل 

سي رتل علتى المساك يسياد  واستقبم الو ن: أي عمل يؤدي الى تدخل الغير أو  -ي 
 اليمن أو على جزا منل أو  رواتل أو نظامل الداخلي 

 
 :الفصل الثاني

 رائمــــــواع الجــــأن 

 آلتية:توجل التامة الى ر يك الجماورية أو نا يل يأي من الجرا م ا: 2الماد  
 الخيانة العظمى  -أ 
 خرق الدستور  -ب 
 المساك يسياد  واستقبم  -ج 
   

م ا خبم يما نص  عليل القوانين النافتذ  تعتد متن الجترا م التتي توجتب مع عد: 4الماد  
حالتام الى التحقيق إذا وقعت  ا نتاا  توقيف ر يك الوزراا أو نوايل أو الوزراا أو نوابام واا

 تأديتام ألعمالام أو يسبباا الجرا م اآلتية:
 الخيانة العظمى  -أ 
 خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذ   -ب 
 المساك يسياد  واستقبم اليبد  -ج 
 التزوير  -د 
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ا ستتتيبا علتتى المتتام العتتام أو العبتتث يتتل أو الحصتتوم علتتى أيتتة فا تتد  أو ميتتز  غيتتر  -تهتت 
 مشروعة 

 ا ختبك  -و 
 استغبم المنصب  -ز 
 الرشو   -و 
العمتتتتتل أو التصتتتتتترل يقصتتتتتتد التتتتتتتأ ير علتتتتتتى القهتتتتتتاا أو أي هي تتتتتتة خولاتتتتتتا القتتتتتتانون  -ا 

   قها ية اختصاصا
 التدخل في العمليا  ا نتخابية يقصد التأ ير في نتا جاا  -ي 

 
 :الباب الثاني

 إجراءات االتهام والتوقيف 

 : الفصل األول
 إجراءات االتهام

يكتتون إتاتتام ر تتيك الجماوريتتة أو نا يتتل يالخيانتتة العظمتتى أو ختترق الدستتتور أو : 2المتاد  
ا علتى  لتب يقتدم متن نصتف أعهتاا مجلتك يأي عمل يمك استقبم وسياد  اليبد بنتا

النواب، وذلا التى ر تيك المجلتك مشتفوعا  يأدلتة تؤيتد ا تاتام ويعتبتر قترار ا تاتام إحالتة 
   الى المحكمة المختصة يموافقة  ل ي أعهاا المجلك 

 
فور تقديم ال لب من نصف أعهاا مجلك النواب ياتاام ر يك الجماورية أو : 0الماد  

ب خمتتك أعهتتاا المجلتتك ب حالتتة مجلتتك التتوزراا للتحقيتتق تقتتوم هي تتة نا يتتل أو عنتتد  لتت
   ر اسة مجلك النواب يعرض الموهوع على المجلك للب  فيل يصفة مستعجلة 

 
يتولى المجلك تشكيل لجنة خاصتة مؤقتتة مكونتة متن خمستة أعهتاا متن بتين : 7الماد  

مياشتر يا هتافة أعها ل من ذوي التخصصا  أو الخبرا  عن  ريق ا قتراع السري ال
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التتى لجنتتة الشتت ون الدستتتورية والقانونيتتة، وذلتتا لتتتتولى فحتتص وتقيتتيم أدلتتة  لتتب ا تاتتام 
   على أن تقدم اللجنة تقريرها الى المجلك خبم اسبوع من تاريخ إحالة  لب ا تاام 

 
يتتتولى المجلتتك مناقشتتة رأي اللجنتتة حتتوم موهتتوع ا تاتتام فتت ذا أقتتر المجلتتك : 0المتتاد  
    ل ي أعها ل  لب ا تاام أعتبر قرار المجلك إحالة الى المحكمة المختصة يأغلبية 

 
إذا قتتدم  لتتب ا تاتتام فتتي فتتتر  اجتتاز  المجلتتك وجتتب استتتدعا ل لعقتتد اجتمتتاع : 9المتتاد  

    ارئ خبم اسبوع من تقديم  لب ا تاام 
 

ى التحقيتتتق أو يكتتتون إحالتتتة ر تتتيك التتتوزراا أو نوايتتتل أو التتتوزراا أو نتتتوابام التتت: 01المتتتاد  
المحاكمة عما يقع منام من جرا م ا ناا تأدية أعمام وظتا فام أو يستبباا بنتاا علتى قترار 
   من ر يك الجماورية أو اقتراو من خمك أعهاا مجلك النواب وموافقة  ل ي أعها ل 

 
يبلتتغ متن توجتتل هتده التامتتة أو متن أحيتتل للتحقيتق أو للمحاكمتتة بنستخة متتن : 00المتاد  

ام عن  ريق النا تب العتام للم توم أمتام المحكمتة المختصتة ختبم استبوع متتن القرار ويح
ذا كتتان المتتتام ختتارج التتو ن يتتتم ايبغتتل يقتترار ا تاتتام أو ا حالتتة  تتتاريخ تستتليمل التتيبغ واا
للتحقيق أو المحاكمة بواس ة الجاتة المختصتة وفتي هتذه الحالتة عليتل الم توم للتحقتق أو 

   يخ تسليمل اليبغ المحاكمة خبم اسبوعين من تار 
 

 اجراءات التوقيف: الفصل الثاني

 إجراءات توقيف رئيس الجمهورية أو نائبه: الفرع األول

إذا صدر قرار ا تاام هد ر يك الجماورية وفقا  ألحكتام هتذا القتانون يوقتف : 09الماد  
عن مزاولة ماام عملتل كتر يك للجماوريتة أو أي عمتل رستمي عختر منتوا يتل حتتى يبت  

أمره على أن يقوم نا يل يعملل لمد    تتجاوز ستين يوما ، ف ذا صتدر الحكتم يا دانتة في 
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ذا كان المتام نا ب ر يك الجماورية يوقف عن  انتخب خلفا  لل  يقا  ألحكام الدستور، واا
   مزاولة عملل حتى يب  يشأن التامة الموجاة هده 

 
ة ونا يتتل وفقتتا  ألحكتتام هتتذا القتتانون فتتي حالتتة توجيتتل ا تاتتام لتتر يك الجماوريتت: 02المتتاد  

تحتتل محلامتتا مؤقتتتا  هي تتة ر استتة مجلتتك النتتواب حتتتى صتتدور حكتتم المحكمتتة المختصتتة، 
وفتتي كتتل األحتتوام   يجتتوز لاي تتة ر استتة المجلتتك القيتتام يماتتام ر تتيك الجماوريتتة ونا يتتل 

   ألك ر من ستين يوما  
 

أعمتتام ر استتة الجماوريتتة القيتتام   يحتتق لر استتة مجلتتك النتتواب أ نتتاا تولياتتا : 04المتتاد  
يحتتل مجلتتك النتتواب أو تعليتتتق الدستتتور أو أن يرشتتح أي متتتن أعهتتا اا لمنصتتب ر تتتيك 

   الجماورية 
 

 :الفرع الثاني
 وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم إجراءات توقيف رئيس

علتتتتى هي تتتتة مجلتتتتك النتتتتواب احالتتتتة قتتتترار ا تاتتتتام التتتتى المحكمتتتتة المختصتتتتة : 02المتتتتاد  
ع األوراق والمستندا  المؤيد  لبتاام في موعد   يتجاوز خمسة أيام متن مصحويا  بجمي

تاريخ صدور قرار المجلك على أن تبدأ المحكمة اجرااا  المحاكمة حوم موهوع قرار 
ا تاام خبم موعد   يتجاوز عشر  ايتام متن تتاريخ تستلماا قترار ا تاتام إذا كتان المتتام 

   ذا كان المتام خارج الو ن داخل الو ن، وخبم عشرين يوما  إ
 

علتتتى هي تتتة ر استتتة مجلتتتك النتتتواب ايتتتبغ ر تتتيك الجماوريتتتة يقتتترار المجلتتتك : 00المتتتاد  
المتعلتتق ياحالتتة ر تتيك مجلتتك التتوزراا أو أحتتد نوايتتل أو التتوزراا أو نتتوابام للتحقيتتق ختتبم 

    ب ة أيام من تاريخ صدور القرار 
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أو المحاكمتتتة وفقتتتا  ألحكتتتام هتتتذا الفصتتتل  يعتبتتتر كتتتل متتتن أحيتتتل التتتى التحقيتتتق: 07المتتتاد  
موقوفا  عن مزاولة ماام عملل الرسمي اعتيتارا  متن وقت  ا حالتة والتى أن يتتم الفصتل فتي 

   أمره  يقا  ألحكام هذا القانون 
 

تتتتولى النيايتتة العامتتة إعتتبن المتتتام ياحالتتتل التتى المحكمتتة والموعتتد والمكتتان : 00المتتاد  
   يمراعا  المواعيد المنصوص علياا في هذا القانون التي ستنعقد فيل المحكمة و 

 
 المحاكمة والعقوبات: الباب الثالث

 المحاكمة :الفصل األول

متتتن الدستتتتور تتتتتولى المحكمتتتة المختصتتتة  ل020المتتتاد  دمتتتع مراعتتتا  أحكتتتام : 09المتتتاد  
   ة شاغلي وظا ف السل ة التنفيذية العليا  يقا  ألحكام هذا القانون محاكم

 
تصتتتدر المحكمتتتة المختصتتتة أحكاماتتتا يأغلبيتتتة ال ل تتتين، ويكتتتون الحكتتتم ناا يتتتا  : 91المتتاد  

وغيتتر قابتتل لل عتتن فيتتل يتتأي  ريتتق متتن  تترق ال عتتن، ويحتتق قبتتوم  لتتب التمتتاك متتن 
  يا دانتتة، ويراعتتى فتتي متتد  تقتتديم المحكتتوم عليتتل أو متتن ينتتوب عنتتل فتتي األحكتتام الصتتادر 

 لب ا لتماك ما ورد في قانون ا جرااا  الجزا ية على أن يتهمن ا لتماك ا سياب 
أو ا دلتتة التتتي استتتجد  يعتتد صتتدور الحكتتم ويقتتدم ال لتتب التتى المحكمتتة المختصتتة، فتتاذا 

   قه  يقبولل اعيد  المحاكمة من جديد 
 

ام المحكمة  ب ة من أعهاا مجلك النتواب متن ذوي يقوم بوظيفة ا تاام أم: 90الماد  
التخصصتتتتا  الشتتتترعية والقانونيتتتتة ينتختتتتبام المجلتتتتك يتتتتا قتراع الستتتتر المياشتتتتر يا غلبيتتتتة 
الم لقتتتة لعتتتدد أعهتتتاا المجلتتتك ويجتتتوز أن يعتتتاونام أحتتتد أعهتتتاا النيايتتتة العامتتتة   يقتتتل 

   مستواه الوظيفي عن محام عام وذلا بناا على  لب المجلك 
 

http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=111020015848918
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جلستتتتتا  المحكمتتتتتة علنيتتتتتة وللمحكمتتتتتة أن تقتتتتترر جعلاتتتتتا ستتتتترية إذا اقتهتتتتت  : 99د  المتتتتتا
   المصلحة العامة بذلا 

 
يتمتتتتتتع المتتتتتتام ستتتتتواا فتتتتتي مرحلتتتتتة التحقيتتتتتق أو المحاكمتتتتتة يكافتتتتتة الحقتتتتتوق : 92المتتتتتاد  

   والهمانا  المقرر  للدفاع وفقا  ألحكام قانون ا جرااا  الجزا ية 
 

فاع سواا بنفسل أو عتن  ريتق محتام يتتولى ذلتا شتري ة للمتام الحق في الد: 94الماد  
   أن يكون من المحامين المجازين للمرافعة امام المحكمة 

 
إذا صدر الحكم في غيتاب المتتام وحهتر ختبم ستتين يومتا  التاليتة لصتدور : 92الماد  

ذا فتر المتتام ا نتاا نظتر التدعوى أو امتنتع عتن الحهتور يعتد  الحكم أعيد  المحاكمتة، واا
   بنل فان الحكم يكون حهوريا  إع
 

يكون للمحكمة السل ا  والصبحيا  المقرر  قانونا  لسل ا  التحقيق ويتيتع : 90الماد  
اماماا القواعد وا جرااا  المنصوص علياا فتي قتانون ا جترااا  الجزا يتة وذلتا يمتا   

   يتعارض مع أحكام هذا القانون 
 

الفتتاعلين ا صتتيلين متتع المتتتام أو شتتركا ل، كمتتا تختتتص المحكمتتة يمحاكمتتة : 97المتتاد  
   تختص بنظر التام المرتي ة يالتامة المنظور  امام المحكمة المختصة 

 
 العقوبات: الفصل الثاني

كتتل متتن  بتت  ادانتتتل يارتكتتاب جريمتتة الخيانتتة العظمتتى أو ختترق الدستتتور أو : 90المتتاد  
ارد  فتتي هتتذا القتتانون أو القتتوانين المستتاك يستتياد  واستتتقبم التتيبد أو أي جريمتتة أختترى و 
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النافتتتذ  تصتتتدر المحكمتتتة المختصتتتة حكماتتتا يالعقويتتتة، وفقتتتا  ألحكتتتام الشتتتريعة ا ستتتبمية 
   والقوانين النافذ  

 
 

 أحكام عامة: الباب الرابع

  يحتتتوم إناتتتاا الخدمتتتة أو ا حالتتتة التتتى المعتتتاش دون توجيتتتل تامتتتة الخيانتتتة : 99المتتتاد  
و المستتاك يستتتياد  واستتتقبم التتتيبد ووحدتتتل أو ا يقتتتال أو العظمتتى أو ختترق الدستتتتور أ

   ا حالة للتحقيق و  تسقف الدعوى يالتقادم 
 

تكون قوا  األمن والشر ة ومن تستدعي الحاجتة ا ستتعانة باتم متن القتوا  : 21الماد  
المسلحة تح  أمر  هي ة ر استة مجلتك النتواب يغيتة تنفيتذ هتذا القتانون عنتد الرجتوع الياتا 

   ن قبل النا ب العام أو المنتدبين من مجلك النواب أو من المحكمة المختصة م
 

  يجوز حل مجلك النتواب أو تعليتق العمتل يالدستتور أو إلغتاا هتذا القتانون : 20الماد  
كمتتتا   يجتتتوز توقيتتتف المحكمتتتة المختصتتتة أو اتختتتاذ أي اجتتتراا أو عتتتزم أو توقيتتتف ألي 

ا إجرااا  ا تاام أو المحاكمتة وفقتا  لاتذا القتانون وأي عهو فياا أو ا حالة للتقاعد أ نا
   اجراا يتعلق بذلا يعتبر يا ب  

 
تعتبر ا موام التتي هتي موهتع التامتة محتل حجتر حتتى صتدور الحكتم متن : 29الماد  

المحكمة المختصة وفي حالة  بو  الجريمة تورد تلا ا موام الى الخزينة العامتة للدولتة 
   سب األحوام أو الى أصحاباا يح

 
  يجتوز العفتتو عتن العقويتا  التتتي يصتدر باتا حكتتم يا دانتة يموجتب أحكتتام : 22المتاد  

   هذا القانون إ  يموافقة مجلك النواب ياألغلبية الم لقة ألعها ل 
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   يلغى أي نص أو قانون يتعارض مع مواد هذا القانون أو نصوصل : 24الماد  
 

 من تاريخ صدوره وينشر في الجريد  الرسمية  يعمل باذا القانون : 22الماد  
 
 

 
 
 

 المراجع الفقهية
 

 المراجع العربية
 الكتب والرسائل -1
 0990دار الناهة العردية القاهر -المساوا  في القانون الجنا ي -أبو خ و ، أحمد-
   -دار الفكر العردي -الجريمة والعقوية في الفقل اإسبمي -أبو زهر ، دمحم -
 -دار الفكر العردي -تنظيم المجتمع اإسبمي -، دمحمأبو زهر -
منشتورا  زيتن -الدفوع اإجرا ية في أصتوم المحاكمتا  المدنيتة والجزا يتة -أبو عيد، الياك-

   9114الحقوقية 
 -منشتتتورا  مكتيتتتة ا ستتتتقبم الجديتتتد  -ااد  علتتتى دولتتتة الشتتتايدشتتت -استتتماعيل، عصتتتام -

  9112ال يعة األولى أيار 
دراستتة حتتوم العبقتتة بتتين النظتتام السياستتي والنظتتام  -التتنظم ا نتخابيتتة - صتتاماستتماعيل، ع-

  9112منشورا  الحلبي الحقوقية  -ا نتخابي
منشتتورا  زيتتن  -اإلغتتاا اإجيتتاري لفنظمتتة اإداريتتة غيتتر المشتتروعة -استتماعيل، عصتتام -

 9112الحقوقية
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صتتادر يموجتتب القتتانون ال -قتتانون أصتتوم المحاكمتتا  الجزا يتتة الجديتتد -إستتماعيل، عصتتام-
  9110منشورا  دار ا ستقبم  –9/0/9110تاريخ 290رقم
الجامعتة –محاهرا  ل لية كلية الحقتوق  -المدخل واألموام -القانون المدني -أسود، نقو -

  0900اللبنانية  يعة العام
   0900القاهر  -دار الم بوعا  الجامعية -النظرية العامة للقانون  -تناغو، سمير-
   0994مجدمنشورا  -ميادئ المحاكما  الجزا ية-علي  ،رجعف-
 –بتتدون ذكتتر ناشتتر  -مجلتتدان -الوستتيف فتتي أصتتوم المحاكمتتا  المدنيتتة -الحجتتار، حلمتتي-

  0990 يعة العام 
   0997ال يعة األولى -بدون ذكر ناشر-المناجية في القانون  -الحجار، حلمي-
  9111ال يعة األولى  -ناارشاادا  ال -س  سنوا  في وزار  العدم -خشان، فارك-
   0900ال يعة األولى -دار العلم للمبيين -األصوم البرلمانية -الخ يب، أنور-
بتتتدون ناشتتتر  يعتتتة  -المجلتتتك األعلتتتى فتتتي لبنتتتان وستتتا ر التتتيبد العرديتتتة -الخ يتتتب، أنتتتور-

  0907العام
ال يعتتتتة  -دار العلتتتتم للمبيتتتتين -الوستتتتيف فتتتتي القتتتتانون الدستتتتتوري اللبنتتتتاني -ردتتتتاا، ادمتتتتون -

 0971األولى
منشتتتورا  المديريتتتة العامتتتة -محاهتتتر مناقشتتتا  الدستتتتور اللبنتتتاني وتعديبتتتتل -زيتتتن، أحمتتتد-

 0992ال يعة األولى  -مجلك النواب اللبناني–للداراسا  واأليحاث 
 بدون ذكر الناشر  –المدخل للعلوم القانونية  -السناوري، عبد الرزاق-
  0907ال يعة األولى  -لنظم السياسية المعاصر المسؤولية الوزارية في ا -سيد، رجب-
 9119ال يعة األولى  -دار الم بوعا  الجامعية -القانون الدولي الجنا ي -الشاذلي، فتوو-
   0991دار الم بوعا  الجامعية -المساوا  في اإجرااا  الجنا ية -الشاذلي، فتوو-

 9110ا  دار يبم  الوسيف في القانون الدستوري اللبناني، منشور -شكر،زهير -
التتتتتتدار الجامعيتتتتتتة  -التتتتتتوجيز فتتتتتتي التتتتتتنظم السياستتتتتتية والقتتتتتتانون الدستتتتتتتوري  -شتتتتتتيحا، ابتتتتتتراهيم-

 0994بيرو 
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يحتتتث تحليلتتتتي لنشتتتأ  وت تتتوير النظتتتتام البرلمتتتاني فتتتتي  –حكومتتتتة التتتوزار    -، الستتتيدصتتتبري -
 0922الم يعة العالمية  -انجلترا

   0999منشورا  مجد  -ة العامةالنظري-قانون العقويا  القسم العام -عاليل، سمير-
 0999منشورا  مجد  -كتاب المسؤولية والجزاا -قانون العقويا  -عالية، سمير-
   0990منشورا  مجد -أصوم علم اإجرام والجزاا -عبد المنعم، سليمان-
   0999مؤسسة نوفل  -القانون الجنا ي العام -العوجي، مص فى-
 ان واليبد العردية بدون ذكر الناشرالنظم الدستورية في لبن -عويدا ، عبدو-
ال يعتة  -المركز الو ني للمعلوما  والدراسا  بيرو  -النظم ا نتخابية -غندور، هاهر-

   0999األولى

 يعتتة  -منشتتورا  زيتتن الحقوقيتتة -الكتتتاب األوم -القتتانون اإداري العتتام -فرحتتا ، فتتوز -
  9114العام
 يعتتة  -منشتتورا  زيتتن الحقوقيتتة - تتانيتتتاب الالك -القتتانون اإداري العتتام -فرحتتا ، فتتوز -

  9114العام
  يعة األولى، دار العلم للمبيين، مسؤولية الوزير وأصوم محاكمتل، ال فتوش، نقو -

 ال يعة األولى  -منشورا  الحلبي الحقوقية -القانون الدولي الجنا ي -القاوجي، علي-
 0999منشورا  الحلبي الحقوقية – ميادئ القانون اإداري العام –القيسي، محي الدين -
  0909دار الناهة العردية  -الدولة والحكومة -النظم السياسية -ليلة، دمحم كامل-

  احكامل وتفسيرها  الدراسا  والو ا ق المتعلقة يل -"الدستور اللبناني  -يشار ، منسى-

رستالة  -لحدي تةمدى تتوازن الستل ة السياستية متع المستؤولية فتي الدولتة ا –ناصف، عبدهللا -
  0900دكتوراه جامعة القاهر  

دار المنشتتتتتتورا  الحقوقيتتتتتتة ال يعتتتتتتة  -أصتتتتتتوم المحاكمتتتتتتا  الجزا يتتتتتتة -النقيتتتتتتب، عتتتتتتا ف-
   0992الجديد 

ترجمتتتة علتتتي  -الجتتتزا األوم -القتتتانون الدستتتتوري والمؤسستتتا  السياستتتية -اندريتتتل  ،هوريتتتو-
   0974 األهلية للنشر بيرو  -مقلد
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 والتعلقات الفقهيةالمقاالت والدراسات -5
جريتتد  الناتتار تتتاريخ  –الختتروج الستتوري متتن لبنتتان: النتتتا ج والتتتداعيا   -أبتتي نجتتم،  تتوني-

  9112نيسان  21و 99

"تغيير المدعي لقواعد اإختصاص من اجل تحوير دعوى مدنيتة إلتى  -إسماعيل، عصام   -
   99/09/9112دعوى جزا ية" جريد  الناار تاريخ

 9114تموز  09جريد  الناار تاريخ-الوزير في لبنان ماام -اسماعيل، عصام -

 2/0/9119تاريخ الناارجريد  -أي واقع للاي ا  الرقابية وا ستشارية -إسماعيل، عصام-
قتتتراا  حتتتوم كيفيتتتة ت بيتتتق المتتتاد  السادستتتة متتتن قتتتانون اإ تتتراا غيتتتر  -إستتتماعيل، عصتتتام-

 غير منشور  – 90/9/9119تاريخ -حالة غبريام المر -المشروع
-409/9112رقتتتم -الدولتتتةشتتتورى تعليتتتق علتتتى قتتترار مجلتتتك  -إستتتماعيل، عصتتتام نعمتتتة-

مجلة أيحاث أيحتاث  - وزار  الزراعة-عادم الشويري/ الدولة -02/7/9114تاريخ   9114
والمنشتتتتتتتتتور أيهتتتتتتتتتا  فتتتتتتتتتي جريتتتتتتتتتد  الناتتتتتتتتتار  70ص 0/9114فتتتتتتتتتي القتتتتتتتتتانون العتتتتتتتتتام العتتتتتتتتتدد

 00/01/9114تاريخ
المجلتتتتك الدستتتتتوري  لتتتتب تنحيتتتتة القاهتتتتي ستتتتليم لاتتتتذه األستتتتياب رد  -استتتتماعيل، عصتتتتام-

 99/7/9119وجريد  المستقبل تاريخ 09/7/9119جريد  السفير تاريخ -جريصاتي
ر الدستور يقانون عادي -عصام نعمة ،إسماعيل- فب القتانون الدستتوري  مجلك النواب يفسل 

 01/9/9114جريد  البلد تاريخ –و  القرار التفسيري يصلحان لاذا التفسير 
التتتتدور المؤكتتتتد لتتتتر يك الجماوريتتتتة فتتتتي إصتتتتدار تفستتتتير التتتتنص  -إستتتتماعيل، عصتتتتام نعمتتتتة-

 2/9/9114جريد  السفير بتاريخ -الدستوري 

حوم الفريق الدولي المكلف يالتحقيق في قهتية اغتيتام الشتايد التر يك  -اسماعيل، عصام-
 90/9/9112جريد  البلد تاريخ -رفيق الحريري 

 -لمحكمتتتة الدستتتتورية محاكمتتتة ر تتتيك التتتوزراا برلستتتكوني عنتتتدما تبتتتيح ا -فرانتتتا  ،برونتتتي-
 90/0/9114جريد  الناار تاريخ -"نيويورا تايمز" ترجمة نسرين ناهر

حزيتران  22العتدد-مجلتة الحيتا  النيابيتة -اتفتاق ال تا ف مستؤولية مجلتك النتواب -بري، نبيتل
9112 
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جلتتة العتتدم العتتد م -برصتتوميانفتتي شتتأن مبحقتتة ومحاكمتتة التتوزير شتتاهي  -يشتتراوي، دريتتد-
 249ص  0999األوم لسنة

 04/09/0994تاريخ ناارجريد   -العدالة في مواجاة الفساد  -ي رك، فؤاد-
 -ر تتتيك الجماوريتتتة ينفتتي أي  تتتايع انتقتتتامي والتحقيقتتتا  لتتتن تتوقتتتف -بتتو منصتتتف، روزانتتتا-

 00/2/0999تاريخ ناارجريد  
جريتتتد  الناتتتار -ية المعنويتتتةوزراا يتتتدفعون التتت من متتتن موقتتتع المستتتؤول -بتتتو منصتتتف، روزانتتتا-

 02/01/0990تاريخ
 الناتتتتتارجريتتتتتد   -استتتتتتقبم القهتتتتتاا بيعديتتتتتل التتتتتوظيفي والعهتتتتتوي  -تقتتتتتي التتتتتدين، ستتتتتليمان-

 9/0/0999تاريخ
 0/2/0999جريد  الناار تاريخ -عدالة    من الحرية حتى الديمقرا ية -غسان  ،التويني

تمتوز أم ت لتب رفتع  2ون فتي هل ت سقف المحكمتة دعتوى الحتق العتام هتد عت -جابر، مايا-
   00/0/9112جريد  الديار تاريخ -الحصانة عنل؟

 9114|9|00جريد  الناار تاريخ –ور وأصوم تتفتستيره تالدس-رمزي  ،جريج-

عيتاك  تحقيتق -في البرلمان يعدما سق   في الشارع الحكومة هل تسقف  -الجميل، أمين-
 90/9/9112جريد  الناار تاريخ – الصيلاغ

جريتتتتتد  الناتتتتتار تتتتتتاريخ   -صتتتتتبحية القهتتتتتاا العتتتتتدلي يمبحقتتتتتة التتتتتوزراا –ي تتتتترك حتتتتترب، -
00/9/9114 

حتتتوار متتتع  -واهتتتحة و"أشتتتكل المشتتتكب  تفستتتير البتتتديايا  71الحستتتيني، حستتتين: المتتتاد  -
 9114كانون ال اني  94جريد  الناار تاريخ 

 91/2/9112جريد  السفير تاريخ -المحاسية مدخل اإصبو -الحص، سليم-
 0/2/9112جريد  الناار  تاريخ -بيان  -المحاسية وفتح ملفا  الماهي -ص، سليمالح-
كلمتة ألقاهتا فتي النتدو   -دور المجتمع المتدني وا عتبم فتي مكافحتة الفستاد -الحص، سليم-

المنعقتتد فتتي القتتاهر  يتتومي  -البرلمانيتتة العرديتتة لمناقشتتة اتفاقيتتة األمتتم المتحتتد  لمكافحتتة الفستتاد
 00/2/9112جريد  الناار تاريخ -9112أيار  00و 02

  9112أيار  02جريد  الناار تاريخ -إخيار برسم المدعي العام الجديد -الحلبي، سمير-



774 

 

جريتد  الستفير  -قتانون وفتاقي ينتد ر -المجلتك األعلتى لمحاكمتة الرؤستاا -فتارك  ،خشان-
 90/9/9111تاريخ

 -  الرقابيتتة الغارقتتة يالملفتتا محاكمتتة الفستتاد جزا يتتا  محكومتتة بتتدور الاي تتا -خشتتان، فتتارك-
 91/7/9111 جريد  السفير تاريخ

 07/0/9111تاريخر سفيجريد  ال -ملف الخليوي وتبزم المفارقا  -خشان، فارك-
جريتد  الناتار  -هل يحق لر يك الجماورية ور تيك الحكومتة تبتديل الحقا تب –خوري،اميل -

 04/0/0992تاريخ
جريتد  الناتار  -لدستور وسوا ت بيقتل متع كتل حكومتةالتفسيرا  المتناقهة ل -خوري، اميل-

 90/0/0992تاريخ
 02/01/0990تاريخ الناارجريد   -الفساد موجود في غير لبنان -خوري، اميل-
 الناتتتارجريتتتد   -اتاامتتتا  يالفستتتاد تصتتتدر عتتتن أعلتتتى المراجتتتع فتتتي الدولتتتة  -ختتتوري، اميتتتل-

 92/4/0997تاريخ
 97/0/0999تاريخ ناارجريد     ل ب تيقى الحقيقة ها عة  -خوري، اميل-
جريتتتد  الناتتتار  -الم لتتتوب اإستتتراع    ب قامتتتة الستتتل ة القهتتتا ية المستتتتقلة -ختتتوري، اميتتتل-

 02/4/0999تاريخ
-الستتل تان التشتتتريعية والقهتتا ية تتجاذيتتتان ملفتتي الستتتنيور  ودرصتتتوميان  -اميتتتل ، ختتوري  -

   02/00/9112جريد  الناار تاريخ 
جريتتتد  الناتتتار تتتتاريخ  –ة عتتد  تحتتتتاج التتتى تفستتتير أو تعتتديل متتتواد دستتتتوري -اميتتتل ، ختتوري -
2/9/9114 

جريتد   -الفساد ليك  قافة اجتماعية بل مسؤولية الحتاكم والمجتمتع المتدني -خيرهللا، داوود-
 09/0997/ 00الناار تاريخ

 07/09/0999تاريخجريد  الناار  -المستشار األلماني في دا ر  الفساد -الديا، اسكندر-
جريتتتد  مجلتتتك النتتتواب   يصتتتدر قتتترار والتتتتمجلك ا علتتتى تستتتمية خا  تتتة -حستتتن ،يالرفتتتاع-

 09/0/9114 الناار تاريخ

   00/09/9112جريد  السفير تاريخ  -كتاب إلى ر يك المجلك النيابي -روفايل، سعود-
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تعليقتتا  علتتى مقالتتة جاتتاد -شتتجاعة القهتتاا كمؤسستتة      القاهتتي كفتترد  - تتارق  ،زيتتاد -
 92/2/9112الناار تاريخجريد   –الزين 

 94/0/0992جريد  السفير تاريخ -ابدام الحقيية ليك تجاوزا  للدستور -زين، أحمد-
جريتتتد   -متتتاذا إذا رفتتتض المجلتتتك النيتتتابي رفتتتع الحصتتتانة عتتتن نا تتتب وزيتتتر – أحمتتتد  ،زيتتتن-

 00/00/9111تاريخ  السفير
المجلتتتتك  عقيتتتتا  سياستتتتية وقانونيتتتتة تحتتتتوم دون وصتتتتوم العريهتتتتتين إلتتتتى -أحمتتتتد ،زيتتتتن-

 09/00/9112جريد  السفير تاريخ -األعلى
 91/00/9112جريد  السفير تاريخ -القرار وتنازع الصبحيا  مجددا   -أحمد  ،زين-
تستتاؤ   قانونيتتة ت يرهتتا ستترية جلستتة ا تاتتامين وتوصتتية جلستتة ا ستتتجوابين  -أحمتتد  ،زيتتن-

 07/09/9112ريخكيف ب رل    ذمة الحكومة من تجاهل القانون؟ جريد  السفير تا

مجريتتا  جلستتة ا تاتتامين تهتتع المجلتتك أمتتام مستتؤوليا  أك تتر أهميتتة متتتن  -أحمتتد، زيتتن-
 91/09/9112جريد  السفير تاريخ  –النتا ج 

جلستتة ا تاتتامين تاريخيتتة يانعقادهتتا ودقيقتتة بتفاصتتيلاا والعتتين علتتى إخراجاتتا  -أحمتتد ، زيتتن-
جريتتتتتتتتد  الستتتتتتتتفير  - ؟برصتتتتتتتتوميانهتتتتتتتتل ت بتتتتتتتتق اإجتتتتتتتترااا  علتتتتتتتتى اآلختتتتتتتترين فتتتتتتتتي ملتتتتتتتتف 

 09/09/9112تاريخ

جريتد  الستفير  -يترتيف بتحديتد المفتاهيم 71و 01نجاو جلسة تفسير المتادتين -أحمد  ،زين-
 7/0/9114تاريخ

اعتيتتتار لجنتتتة اإدار  المتتتادتين الدستتتتوريتين   يحتتتتاج إلتتتى تفستتتير اجتاتتتاد   -أحمتتتد ،زيتتتن -
 04/0/9114جريد  السفير تاريخ -يمكن تفسيره

اإدار  والعتدم علتى جلستة تفستير المتادتين ب عبناتا أناتا لجنتة لماذا قو بت   -مد أح ،زين-
 07/0/9114 جريد  السفير تاريخ -لزوم ما   يلزم؟ 

   90/0/9114جريد  السفير  -التفسير النيابي لل إلزام عام كقو  القانون  -أحمد ، زين

جريتتتتتتد  الستتتتتتفير  -ستتتتتتتورهنتتتتتتاا دستتتتتتتورية القتتتتتتانون و  وجتتتتتتود لقانونيتتتتتتة الد-أحمتتتتتتد ، زيتتتتتتن-
   94/0/9114تاريخ
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خصوصتتتتيا  الواقتتتتع اللبنتتتتاني تت لتتتتب فصتتتتل النيايتتتتة عتتتتن التتتتوزار  لتحقيتتتتق  -زيتتتتن، أحمتتتتد-
 0/7/9112جريد  السفير تاريخ -اإصبو

جريتتتد  الناتتتار  -الفستتتاد اإداري فتتتي عبقتتتتل يالنظتتتام السياستتتي اللبنتتتاني   -حستتتن ،التتتزين-
 09/09/9114تاريخ

 09/2/0999جريد  الناار تاريخ -المؤسسا    األشخاص إصبو -الزين، حسن-
 02/0/0997جريد  الناار تاريخ -من أجل دولة القانون  -سليمان، عصام-
مخالفتة التشتريع للدستتور واألعترال فتي استتعمام الستل ة الستل ة  -السناوري، عبتد الترزاق-

 9ص 0929مجلة مجلك الدولة -التشريعية
مترجمتتتة ومنشتتتور  فتتتي قهتتتايا  -تحريتتتر صتتتحيفة ليبراستتتيون افتتاحيتتتة لمتتتدير  -ستتتيرج جتتتولي-

 92/9/0999 تاريخ -جريد  الناار -الناار
ا  جريتتتد  يتتتب والعقى لمحاكمتتتة الرؤستتتتتاا: الشتتتوا لتتتالمجتلتتتتك األع -فاقتتتلر و شتتتاووم جتتتوزل -

 09/9112/ 90"الناار" تاريخ 
 09/2/0999يخجريد  الناار تار  -األوساخ النف ية والنظافة السياسية  -أدمون  ،صعب-
 90/0/9111جريد  الناار تاريخ -وهل يقي   رو  لإل راا؟ -صعب، ادمون -
الفتتتراغ فتتتي المؤسستتتا  الدستتتتورية: هتتتل هتتتو حقتتتا  المشتتتكلة؟ جريتتتد  الناتتتار - يتتتار ، باتتتيج -

 9/4/9112تاريخ

 -يتتتد علتتتى ملتتتف التتتنففمتتتن أجتتتل وهتتع المتتتذكر   إلتتتى المجلتتك النيتتتابي،  -زوري، أكتتترماعتت-
 90/0/0999ريخجريد  السفير تا

-70/9110عبتتتد الوهتتتاب، ر دمحم رفعتتت ، تعليتتتق علتتتى قتتترار مجلتتتك شتتتورى الدولتتتة  رقتتتم-
مجلتتة الدراستتا  القانونيتتة فتتي  –الدولتتة/ الستتفير اليتتاك غصتتن  92/01/9110تتتاريخ 9119

  220ص 9119جامعة بيرو  العردية لعام
لمجلتك التوزراا التتي رأي أيتاده فتي تحقيتق  حتوم القترارا  اإصتبحية األولتى  -عيب، وليتد-

ملحتق ناتتار – الناتتارجريتد    -متدير عتتام بتصترل ر تتيك مجلتك التتوزراا 09قهت  بوهتتع 
  09/0/0999تاريخ -الشياب
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مجلتة الحيتا  النيابيتة  -متن الدستتور 71تفسير القهتاا الجزا تي اللبنتاني للمتاد  -عيب، وليد-
 41ص 9114حزيران  20العدد
تحقيتق عيتاك  -لبرلمتان يعتدما ستق   فتي الشتارع؟ فتي االحكومتة هل تستقف  -عيب، وليد-

 90/9/9112جريد  الناار تاريخ – الصيلاغ

 02/0/0997جريد  الناار تاريخ -فساد الجماورية زوالاا -العزي، غسان-
 9112مجلتتتة الحقتتتوق  -إنشتتتاا المحكمتتتة الجنا يتتتة الدوليتتتة الدا متتتة -دمحم حستتتن -القاستتتمي-

 27ص
 -92/01/9110تتتتاريخ 70مجلتتتك شتتورى الدولتتتة رقتتتمتعليتتتق علتتى قتتترار  -فرحتتا ، فتتتوز -

 99ص 9119عذار 49مجلة الحيا  النيابية عدد
تعليتق علتى قترار مجلتك  -مدى خهوع الجمعيا  الرياهية لرقاية الدولتة -فرحا ، فوز -

اللجنتتتتة األولمبيتتتتة اللبنانيتتتتة  -21/9/9112تتتتتاريخ  9112-009/9119شتتتتورى الدولتتتتة رقتتتتم
  00ص 9112عذار  24  النيابية عدد رقممجلة الحيا -الدولية/ الدولة

دور مجلك شتورى الدولتة فتي الرقايتة علتى دستتورية القتوانين   مجلتة الحيتا   –قياني، خالد -
    012ص 9119حزيران  42النيابية عدد

 -مجلتتتة أيحتتتاث فتتتي القتتتانون العتتتام  -اإصتتتبو القتتتانوني والنظتتتام القهتتتا ي -قياني،خالتتتد-
 99ص  -9114العدد األوم لسنة -والمعلوما منشورا  مركز بيرو  لفيحاث 

 9/4/0999تاريخ الناارجريد   -محاردة الفساد يالديمقرا ية والقهاا -قر ياوي، شكيب-
حقتتتتتوق النتتتتتاك  -جريتتتتتد  الناتتتتتار  -متتتتتن يحمتتتتتي القهتتتتتاا فتتتتتي لبنتتتتتان–قر يتتتتتاوي، شتتتتتكيب -

 9/7/0997تاريخ
 الناتتتارجريتتتد   -قبللدعتتو  للتفكيتتتر فتتتي حاهتتر القهتتتاا اللبنتتتاني ومستتت -قر يتتاوي، شتتتكيب-

 92/4/0997تاريخ
تجريتتتتد افتتتترام متتتتن حقيبتتتتتل يختتتتالف نصوصتتتتا  دستتتتتورية صتتتتريحة: جريتتتتد   -مخيبتتتتر، البيتتتتر-

 07/0/0992الناارتاريخ 
 0/9/9114جريد  الناار تاريخ  –متتن التدستتتور  71في تفسيتتر المتتاد   -غسان  ،مخيبر-
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محكمتتة جنايتتا  بيتترو  النتتاظر  فتتي  التترأي المختتالف للاي تتة الحاكمتتة فتتي -مرتهتتى، وا تتل-
 07/09/9119جريد  الناار تاريخ 00/09/9119تاريخ  برصوميانقهية الوزير شاهي 

جريتد  الناتار تتاريخ  -المعلول، نصري محاكمة الرؤستاا والتوزراا للمجلتك ا علتى حصترا  -
92 /0/ 9114 

جريتد  الناتار  –التمستتتؤوم  لترتيتتتب مسؤوليتتتة 71و: 01تفسيتتتتر التمتادتيتتن  -يشتار ، منسى -
 00/0/9114تاريخ

-0العتتدد -الحيتتا  النيابيتتة -المجلتتك األعلتتى لمحاكمتتة الرؤستتاا والتتوزراا -يشتتار   ،منستتى-
 42ص 0992لسنة
محكمة الجنايا  تستخدم صبحيا  القاهي المنفرد لتسايل عود  عتون  -الموسوي، علي-
 0/2/9112جريد  السفير تاريخ –

 -لتتدعوى هتد عتون   تستتق اا حصتانتل النيابيتة ألن الجتترم نشتأ مستتيقا  ا -الموستوي، علتي- 
   02/0/9112جريد  السفير تاريخ 

جريتتتتد  الناتتتتار  -هتتتتل يم تتتتل أمتتتتين الجميتتتتل أمتتتتام لجنتتتتة التحقيتتتتق النيابيتتتتة -ناصتتتتيف، نقتتتتو -
 9/0/0992تاريخ

المتام  توصية للنيايتة العامتة بتحميتل التر يك أمتين الجميتل مستؤولية إهتدار -ناصيف، نقو -
 9/09/0994جريد  الناار تاريخ -العام
 ناتتتتتتتتارجريتتتتتتتتد   -المظتتتتتتتتاهر الملكيتتتتتتتتة فتتتتتتتتي العاتتتتتتتتود تتحتتتتتتتتوم فستتتتتتتتادا  -ناصتتتتتتتتيف، نقتتتتتتتتو -

 00/0/0990تاريخ
جريتتد   –تفستتير الدستتتور للمتتر  ال ال تتة يشتتق  ريقتتل إلتتى مجلتتك النتتواب  -نقتتو   ،ناصتتيف-

 00/0/9114الناار تاريخ
جريتتد  الناتتار  -للمجتلتتتتتك األعلتتتتى بتفسيتتتر أو بدونتتتلصبحيتتتة م لقتتتتة  -نقتتو  ، ناصتتيف -

 09/0/9114تاريخ
-توللي المجلك الدستوري تفسير الدستور   يتعارض مع "ستياد " البرلمتان -أمين  ،نصار-

 9114/ 02/0جريد  الناار تاريخ

 7/01/0992تاريخ ناارجريد  القهاا اللبناني من وظيفة إلى سل ة  -النعمان، عصام-
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جريتد   -مقارنة بين قهية الوزير فتؤاد الستنيور  وقهتية التوزير علتي العبتدر -م، ادمون نعي-
 02/09/9112 اللواا تاريخ

 -المجلتتتك ا علتتتى   يحتتتاكم ر تتتيك التتتوزراا والتتتوزراا فتتتي الجتتترا م العاديتتتة  -نعتتتيم، ادمتتتون -
 92/0/9114جريد  الناار تاريخ
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