مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

إستقالل القضاء

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية
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 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق الدولية
أق ّرت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام « 1985مبادئ أساسية بشأن إستقالل السلطة القضائية» ثم أقرت
عام « 1989اإلجراءات الرامية إىل التنفيذ الفعال للمبادئ األساسية املتعلقة بإستقالل السلطة القضائية».
ويف العـام ُ 1990أقرت «مبادئ أساسية بشأن دور املحامني» «ومبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة
العامة».
إنطلقت تلك املبادئ من رشعة حقوق اإلنسان (10كانون األول  )1948والعهود الدولية املتممة لها ال
سيام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان عام  ،1972ووضعت قواعد
ومعايري لتحقيق إستقالل القضاء بإعتباره الجهة املسؤولة عن ضامن تلك الحقوق وتطبيق القانون وتجسيد
العدالة.
وجاء يف حيثيات قرار األمم املتحدة املتعلق بإستقالل القضاء ،إن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ينص
خصوصاً عىل مبادىء املساواة أمام القانون وافرتاض قرينة الرباءة والحق يف محاكمة عادلة وعلنية أمام
محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقاً للقانون.
ومن أجل متكني القضاء من تحقيق ذلك :
تكفل الدولة إستقالل السلطة القضائية.
تحيز.
تفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون ّ
تكون للسلطة القضائية الوالية عىل جميع املسائل ذات الطابع القضايئ.
ال يجوز إحداث تدخالت وإجراءات عىل األحكام القضائية.
لكل فرد الحق يف أن يحاكم أمام املحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق اإلجراءات القانونية
املقر ّرة وال يجوز إنشاء هيئات قضائية ال تطبق اإلجراءات القانونية املقررة.
من واجب كل دولة تأمني املوارد الكافية لتمكني السلطة من آداء دورها.
حق أعضاء السلطة القضائية بحرية التعبري والتجمع.
رضورة متتع القضاء بالنزاهة والكفاءة والتدريب والتأهيل وإعتبار ذلك معيار التعيني يف املناصب
القضائية.
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ضامن إستمرارية القضاة حتى نهاية واليتهم وضامن أمنهم واألجر املالئم.
إعتامد معايري قانونية موضوعية للرتقية.
ً
يحافظ القضاة عىل رس املهنة ويتمتعون بالحصانة الشخصية وضامنات قانونية ملالحقتهم تأديبيا أو
مقاضاتهم ويخضعون ملحاكمة عادلة.
ال يكون القضاة عرضة لإليقاف والعزل إال لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك ،وتكون القرارات
بحقهم قابلة للمراجعة أمام هيئة مستقلة.
وإنعقدت يف السنوات القليلة املاضية مؤمترات «لدعم وتعزيز إستقالل القضاء» فكان املؤمتر األول يف
بريوت عام  ،1999واملؤمتر الثاين يف القاهرة عام .2003
خلص املؤمترون إىل «إعتبار القضاء املستقل الركيزة األساسية لضامن الحريات العامة وحقوق اإلنسان
وملسرية التنمية واإلصالح الشامل وإصالح نظام التجارة واإلستثامر وبناء رصح الدميقراطية ،والحظوا أن
سبب عدم اإلستقاللية يكمن يف غياب فكرة املؤسسة وغياب الدميقراطية وسيادة القانون» وخرج املؤمترون
بالتوصيات التالية:
ضامنة إستقالل القضاء ،الحق مبحاكمة عادلة  ،املساواة أمام القانون واللجوء إىل القضاء.
إستقاللية القضاة الشخصية والتقريرية املؤسساتية.
الصالحية الواضحة والفعالة للمحاكم وصالحية إعادة النظر بالقرارات القضائية.
املوارد واألجور املناسبة للقضاة.
التدريب املناسب والتعليم القانوين املتواصل.
ضامنة الوالية الدامئة.
التنفيذ العادل والفعال لألحكام.
حرية التعبري واالنتظام يف نقابة.
املؤهالت املالمئة واإلختيار املوضوعي والشفاف يف عملية تعيني القضاة.
نظام موضوعي وشفاف للمهنة القضائية.
نظام للتأديب القضايئ موضوعي وشفاف وعادل وفعال.
حصانة قضائية محدودة بوجه الدعاوى املدنية والجزائية.
مبدأ عدم تضارب املصالح.
الترصيح عن الدخل واملمتلكات.
الضوابط العليا للسلوك القضايئ وقواعد األخالق املهنية القضائيــة (مدونات السلوك).
إدارة املحاكمة وإجراء األعامل القضائية بصورة موضوعية وشفافة.
قدرة القضاة للوصول إىل املعلومات القانونية والقضائية.
قدرة العموم للوصول إىل املعلومات القانونية والقضائية.

8

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
 .1الدستور اللبناني

تنص مقدمة الدستور اللبناين التي ُأضيفت مبوجب املادة األوىل من القانون الدستوري رقم  18تاريخ
1990/9/21يف الفقرة (ب) عىل أن لبنان :
«هو عضو مؤسس وعامل يف منظمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
وتجسد الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول واملجاالت دون إستثناء».
وتنص الفقرة (هـ) من املقدمة عىل ّأن:
النظام قائم عىل مبدأ الفصل بني السلطات وتوازنها وتعاونها.
وتنص املادة العرشون من الدستور كام نرش يف العام : 1926
«السلطة القضائية تتوالها املحاكم عىل اختالف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام يضعه القانون ،ويحفظ
مبوجبه للقضاة واملتقاضني الضامنات الالزمة.
أما رشوط الضامنة القضائية وحدودها فيعينها القانون .والقضاة مستقلون يف إجراء وظيفتهم  ،وتصدر
القرارات واألحكام من قبل املحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناين».
كام جاء يف وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن لقاء النواب اللبنانيني يف الطائف يف خريف عام 1989
واملصادق عليها من قبل املجلس النيايب املجتمع يف القليعات يف  5ترشين الثاين،1989تحت عنوان«اإلصالحات
األخرى»:
أ) .ضامناً لخضوع املسؤولني واملواطنني جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتني الترشيعية
والتنفيذية مع مسلامت العيش املشرتك وحقوق اللبنانيني األساسية املنصوص عنها يف الدستور:
 .1يشكل املجلس األعىل املنصوص عليه يف الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء .و ُي َّسن قانون
خاص بأصول املحاكامت لديه.
 .2ينشأ مجلس دستوري لتفسري الدستور ومراقبة دستورية القوانني ّ
وبت النزاعات والطعون الناشئة عن
اإلنتخابات الرئاسية والنيابية.
 .3للجهات اآليت ذكرها حق مراجعة املجلس الدستوري يف ما يتعلق بتفسري الدستور ومراقبة دستورية
القوانني:
 رئيس الجمهورية. رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس الوزراء. نسبة معينة من أعضاء املجلس النيايب.9

ب) .تأميناً ملبدأ اإلنسجام بني الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة املجلس الدستوري
يف ما يتعلق بـ:
 .1األحوال الشخصية.
 .2حرية املعتقد ومامرسة الشعائر الدينية.
 .3حرية التعليم الديني.
ج) .تدعي ًام الستقالل القضاءُ « :ينتخب عدد من أعضاء مجلس القضاء األعىل من قبل الجسم القضايئ».
ويف التعديل الدستوري مبوجب القانون الدستوري رقــــم  18تاريخ 1990/9/21أصبحت املادة التاسعة
عرشة من الدستور كام يايت :
ينشأ مجلس دستوري ملراقبة دستورية القوانني والبت يف النزاعات والطعون الناشئة عن اإلنتخابات الرئاسية
والنيابية .
ويعود حق مراجعة هذا املجلس يف ما يتعلق مبراقبة دستورية القوانني إىل كل من :
رئيس الجمهورية.
ورئيس مجلس النواب.
ورئيس مجلس الوزراء.
أو إىل عرشة أعضاء من مجلس النواب.
وإىل رؤساء الطوائف املعرتف بها قانوناً يف ما يتعلق حرصاً باألحوال الشخصية وحرية املعتقد ومامرسة
الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم املجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته مبوجب قانون.
كام نص الدستور منذ نشأته يف العام  1926يف املادة الثامنني منه عىل مجلس أعىل جرى ذكره كمرجع
لتطبيق املواد  60و 70و 71و 72من الدستور ملحاكمة الرؤساء والوزراء وتعدَّلت املادة الثامنون مبوجب
القانون الدستوري رقم  18تاريخ  1990/9/ 21عىل النحو التايل :
«يتألف املجلس األعىل ،ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب ،ومثانية
من أعىل القضاة اللبنانيني رتبة حسب درجات التسلسل القضايئ  ،أو باعتبار ال ِقدمية إذا تساوت درجاتهم ،
ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤالء القضاة رتبة  ،وتصدر قرارات التجريم من املجلس األعىل بغالبية عرشة
أصوات وتحدد أصول املحاكامت لديه مبوجب قانون خاص».
لقد نص الدستور اللبناين عىل السلطة القضائية كسلطة مستقلة يف املواد  20 ،19و 80وحدد وظيفتها
العامة تاركاً للقوانني العادية تنظيمها.
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 .2التشريعات العادية
أ .النصوص القانونية

وقبل أن ينرش الدستور اللبناين قامت سلطات اإلنتداب الفرنيس بشخص الحاكم الفرنيس (املفوض السامي)
بإصدار القرار رقم  1905تاريخ  12ايار  1923والقايض بإنشاء املجلس العديل الذي هو محكمة جزاء
إستثنائية.
وقد تعدل قانون هذه املحكمة يف ما بعد إال أن ذلك حافظ عىل طبيعتها ووظيفتها والطابع اإلستثنايئ
للمحاكمة إمامها .
ومنذ تاريخ اإلستقالل أعيد تنظيم السلطة القضائية غالباً مبوجب مراسيم اشرتاعية ونشأت لدينا تنظيامت
قضائية ّعدة كان للحكومات دور أسايس يف إنشائها ألنها ُأحيلت اىل املجالس النيابية املتعاقبة بصفة املراسيم
اإلشرتاعية املعجلة املكررة التي تصبح نافذة ملجرد مرور مهلة األربعني يوماً عىل إحالتها إىل املجلس النيايب
ولو مل يناقشها كام كانت تنص املادة  58من الدستور قبل تعديلها بالقانون رقم  .90/18ومن األمثلة البارزة
عىل ذلك قانون الجامرك رقم  422تاريخ  30حزيران وقانون التنظيم القضايئ الصادر باملرسوم  7855تاريخ
 16ترشين األول  ،1961وقانون القضاء العسكري الصادر يف  13نيسان  1968والقانون املتعلق بتنظيم
مجلس شورى الدولة رقم  10434تاريخ  14حزيران  .1975وكذلك هي حال املرسوم اإلشرتاعي رقم 150
تاريخ  16أيلول  1983وهو قانون القضاء العديل .واملرسوم رقم  1937تاريخ  16ترشين الثاين  1991الذي
يحدد صالحية النيابة العامة املالية.
وما يزال يرعى أحكام تعيني القايض العقاري املرسوم الجمهـوري (رئيس الدولة) وفقاً للقرار رقم /186ل.ر.
تاريخ .1926/3/15
أما قوانني الكنائس الرشقية ،وهي قوانني وضعتها سلطات غري الدولة اللبنانية فهي تنظم عمل املحاكم
املذهبية للطوائف الكاثوليكية الرشقية ،وهي محاكم أحوال شخصية مستقلة بقوانينها وأنظمتها وهي
خارج إطار رقابة الدولة أص ًال وعىل رأسها محكمة «الروتا» لدى الكريس الرسويل يف روما .وتصدر هذه
املحاكم قراراتها بإسم الله أو بإسم الرب خالفاً لنص الدستور.
ولكن الهيئة العامة ملحكمة التمييز اللبنانية (قرار رقم  6تاريخ  13ترشين األول (ُ )1987أنظر شاهني حاتم
ج  195ص  )307 – 306مل تعترب عدم صدور الحكم باسم الشعب اللبناين سبباً للنقض ُ(أنظر سليامن تقي
الدين  :القضاء يف لبنان ص .)431 – 430
وقد قررت الهيئة العامة ملحكمة التمييز اللبنانية يف  11ترشين الثاين عام  1955ويف  13شباط 1962
أن هذه القوانني هي تدوين للعادات والتقاليد وهي نافذة رغم أن هذه القوانني مل تصدر عن السلطة
الترشيعية ومل تصادق عليها وما زالت تعدل بدون مراجعة السلطة الترشيعية .
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أما املحاكم الرشعية الخاصة بالطوائف اإلسالمية املعرتف بها يف لبنان وهي :السنة والشيعة والدروز
والعلويون ،فتخضع لتنظيامت الدولة وتصدر قوانينها وفقاً ُألصول الترشيع العادي ،ولكن هذه القوانني
تعطي املرجعيات الدينية سلطات تنظيمية مهمة فض ًال عن سلطة الوصاية عىل عمل هذه املحاكم وتعيني
ُقضاتها ووفقاً لتقاليد ومعايري خاصة.
يتبني يف مالحظة أوىل أن جزءاً من نظام العدالة يف لبنان هو خارج سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية.
كام يتبني من مالحظة ثانية أن قوانني التنظيم القضايئ مل يسبق أن خضعت ملناقشة مستفيضة من السلطة
الترشيعية املمثلة للسيادة الشعبية التي نصت عليها مقدمة الدستور .وال سيام الفقرة (د) من املقدمة ومل
تعرض هذه القوانني لرقابة دستورية القوانني يف غياب املجلس الدستوري الذي مل ينشأ قبل العام ،1993
والذي كان من بواكري عمله إبطال قانون ينتقص من إستقالل السلطة القضائية (القرار 1و.)95/2
لكن التنظيامت القضائية يف لبنان تعاين من خلل جوهري آخر هو أنها تنظيامت متفرقة ،فليس هناك من
قانون واحد ينظم القضاء اللبناين بل عرشات القوانني املتفرقة.
ب .هيكلية القضاء

أوالً :أالقضاء العديل.
ثانياً :القضاء اإلداري.
ثالثاً :القضاء املايل.
رابعاً :قضاء األحوال الشخصية.
خامساً :القضاء الدستوري.
اوالً  :القضاء العدلي

مجلس القضاء األعىل (رأس القضاء العديل).
القضاء املدين.
القضاء الجزايئ.
( )1القضاء املدين
أ .القضاء املدين العادي
محاكم الدرجة األوىل :محكمة البداية والقسم (القايض املنفرد).
محاكم اإلستئناف.
محكمة التمييز  :الغرف والهيئة العامة.
النيابة العامة اإلستئنافية والتمييزية  ،يف قضايا محددة.
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ب .القضاء العقاري
(حاكم صلح) قايض منفرد ،قايض عقاري وقايض اضايف.
ج .قضاء العمل
مجلس العمل التحكيمي ( مجالس محافظات ).
لجنة حل خالفات العمل الجامعي.
د .قضاء التأديب
مجالس تأديب املوظفني.
مجالس تأديب املهن الحرة.
مجالس تأديب القضاة.
مجلس تأديب السلك الخارجي.
مجالس تأديب تابعة لقضاة (املذهبي والرشعي) والجامعة والبلديات أو الضابط وأسالك القوى
االمنية.
هـ .لجان وهيئات إدارية ذات صفة قضائية
لجنة الفصل يف الخالفات مع املدارس الخاصة.
لجان القيد يف القوائم اإلنتخابية.
لجان تتعلق بالتعويض.
ُ
لجنة اإلثراء غري املرشوع (ألغيت).
( )2القضاء الجزايئ
أ .القضاء الجزايئ العادي
محاكم بداية (قايض منفرد) وإستئناف ومتييز :هيئات متعددة األعضاء.
محاكم املخالفات والجنح.
محاكم إستئناف (جنح وجنايات) والهيئة اإلتهامية (محكمة إستئناف).
قضاة النيابة العامة.
قضاة التحقيق.
ب .املجلس العديل
هيئة إستثنائية عليا من قضاة التمييز ،التقايض عىل درجة واحدة.
قايض تحقيق عديل مستقل ونيابة عامة متييزية.
ج .محاكم األحداث
قايض منفرد يف الجنح.
محكمة بداية يف الجنايات.
د .محاكم املطبوعات
هيئات إستئنافية.
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هـ .املحاكم املختصة بجرائم اإلحتكار واملواد الغذائية الفاسدة والغش يف السلع
هيئات إستئناف.
و .املحاكم العسكرية
بداية وإستئنافاً ومتييزاً وقضاة تحقيق ونيابة (مفوض الحكومة)
ز .لجان ذات صفة قضائية
 .1هيئة إدارية ذات صفة قضائية.
لجنة الفصل يف اإلعرتاض عىل الرضائب.
لجنة اإلعرتاض عىل رضيبة املالهي .
لجنة اإلعرتاض عىل رسم اإلنتقال.
لجنة اإلعرتاض عىل الرسوم البلدية.
 .2لجان ذات صفة قضائية استثنائية.
اللجنة الجمركية.
لجنة تقسيط الديون التجارية خالل األحداث.
الهيئة املرصفية العليا.
اللجان التحكيمية الناظرة بنزاعات املستأجرين واملالك.
مخالفات املالجىء.
تصفية الحقوق املكتسبة عىل املياه.
تحديد وتحقيق حقوق األوقاف.
اللجنة التحكيمية ملراقبة إصدار الفاكهة.
ثانيًا :القضاء اإلداري

مجلس شورى الدولة :محكمة بداية وإستئناف ومتييز (حسب مصدر وموضوع املراجعة ).
محكمة حل الخالفات بني املحاكم التي تنتمي إىل مجموعتي قضاء مختلفتني.
ثالثًا :القضاء المالي اإلداري

ديوان املحاسبة  :بداية وإستئنافاً.

رابعًا :قضاء األحوال الشخصية

املحاكم املذهبية
املارونية – أربع درجات محاكمة.
الروم الكاثوليك.
الروم األرثوذكس بداية – إستئناف – متييز -عليا.
األرمنية الكاثوليكة.
الرسيانية الكاثوليكية.
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األشورية الكلدانية النسطورية.
الكلدانية.
الالتينية.
اإلنجيلية الربوتستانية بداية وإستئناف.
اإلرسائلية بداية وإستئناف.
املحاكم الرشعية (اإلسالمية).
السنية  :بداية وإستئناف (مسامة عليا).
الجعفرية  :بداية وإستئناف (مسامة عليا).
الدرزية  :بداية وإستئناف (مسامة عليا).
اإلسامعلية  :التقايض لدى املحاكم الجعفرية.
العلوية  :بداية وإستئناف (ق .)1995
الهيئة العامة ملحكمة التمييز (العدلية).
هي مرجع أعىل ملراقبة اإلخالل بالنظام العام والص َيغ الجوهرية لدى املحاكم املذهبية والرشعية (م  95أ
م م).
فئة خاصة من املحاكم :محاكم األوقاف.
املحاكم املذهبية والرشعية وصالحياتها املتعلقة باألوقاف.
املحكمة الخاصة باألوقاف الدرزية.
خامسًا :القضاء الدستوري (السياسي)

املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء (م  80دستور)
املجلس الدستوري ملراقبة دستورية القوانني والطعون اإلنتخابية الرئاسية والنيابية (م  19دستور).
ج .دور السلطة التنفيذية في تنظيم القضاء وسير عمله

بصورة عامةّ ،إن القوانني ّ
املنظمة للقضاء يف لبنان ُتخضعه للسلطة التنفيذية ال سيام لجهة تشكيل هيئاته
وتعيني أعضائه ومناقالتهم وترقياتهم.
األمثلة عىل ذلك :
املادة األوىل من املرسوم اإلشرتاعي رقم  151تاريخ  16ايلول  1983والذي ينظم وزارة العدل حيث
نصت عىل أن الوزارة تعنى بتنظيم شؤون القضاة.
املادة الثانية من املرسوم عينه ،حيث نصت عىل أن وزارة العدل تضم املحاكم العدلية واإلدارية .
املادة الخامسة من املرسوم عينه حيث نصت عىل أن مدير عام وزارة العدل هو الرئيس املبارش تحت
سلطة وزير العدل للمديرية العامة يف هذه الوزارة ،التي تضم معهد الدروس القضائية (املعهد الذي يعد
القضاة ويؤهلهم ويدربهم).
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املادة الخامسة والعرشون من املرسوم عينه ،حيث نصت عىل حق وزير العدل يف إنتداب القضاة
امللحقني باإلدارة املركزية للوزارة بناء عىل إقرتاح املدير العام للعمل يف مختلف اإلدارات واملؤسسات العامة
والبلديات ،وله أن يرجع عن هذا التدبري يف أي وقت كان كام أنه يحدد مقدار التعويض يف قرار اإلنتداب.
املادة الثانية من املرسوم اإلشرتاعي رقم  150تاريخ ايلول  1983نصت عىل تعيني أعضاء مجلس القضاء
الحكميني املعينني سابقاً وبالطريقة
األعىل مبرسوم ُيتخذ بناء عىل إقرتاح وزير العدل إضافة إىل األعضاء ِ
عينها.
وقد تعدَّلت هذه املادة مبوجب القانون  2001/389ونصت عىل إنتخاب عضوين من رؤساء الغرف يف
محكمة التمييز.
املادة الخامسة من املرسوم عينه حيث نصت عىل صدور التشكيالت القضائية مبرسوم ُيتخذ بناء عىل
إقرتاح وزير العدل حتى يف حال عدم موافقة مجلس القضاء األعىل.
ً
ً
وقد تعدَّلت هذه املادة بالقانون  2001/389ليكون قرار مجلس القضاء األعىل نهائيا وملزما بأكرثية سبعة
أعضاء ،لكن ال تصبح التشكيالت نافذة إال بعد موافقة وزير العدل.
املادتان الخامسة عرشة والثامنة عرشة من املرسوم عينه حيث نصتا عىل توزيع األعامل بني الغرف يف
محاكم الدرجة األوىل ومحاكم اإلستئناف بقرار من وزير العدل  ،تعدلت بالقانون  2001/389باضافة بعد
موافقة مجلس القضاء األعىل.
نصت عىل تعيني الرئيس
املواد السادسة والعرشون والحادية والثالثون واملئة واألوىل بعد املئة ،حيث َّ
األول ملحكمة التمييز والنائب العام لدى هذه املحكمة ورئيس هيئة التفتيش القضايئ واملفتشني العامني
يف هذه الهيئة مبراسيم بناء عىل إقرتاح وزير العدل.
املادة الخامسة واألربعون واملادة السابعة والتسعون من املرسوم عينه حيث نصت أوالهام عىل خضوع
قضاة النيابات العامة لسلطة وزير العدل ودون إثبات حق النيابة العامة مبخالفة أوامر وزير العدل بناء
عىل أسباب معللة ،ونصت ثانيتهام عىل إرشاف وزير العدل عىل عمل هيئة التفتيش القضايئ وصالحيتها
التي تشمل املحاكم العدلية واإلدارية وديوان املحاسبة واملحاكم الرشعية .
املواد الرابعة عرشة والعرشون بعد املئة من املرسوم عينه حيث نصت أوالهام عىل أن تحديد عدد
وفئات وسلسلة درجات ورواتب املساعدين القضائيني يكون مبراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل
اقرتاح وزير العدل أو من املدير العام بحسب الدرجة وبعد إستطالع رأي هيئة التفتيش القضايئ الخاضعة
إلرشاف وزير العدل.
املواد الرابعة والثالثون والخامسة والثالثون والسابعة والثالثون بعد املئة من املرسوم اإلشرتاعي عينه
حيث نصت أوالهام عىل أن يصبح إنشاء أو إلغاء املحاكم من الدرجة األوىل ومحاكم اإلستئناف وغرفها
وأقسامها وتحديد عدد القضاة يف كل غرفة منهام وعدد قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق ونطاق
صالحيتهام اإلقليمية ومراكزها وإنشاء أو إلغاء الغرف يف محكمة التمييز وتحديد عدد قضاتها وقضاة
النيابة العامة فيها مادة تنظيمية عن طريق مراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس القضاء األعىل ،ونصت ثانيتهام عىل حق مجلس الوزراء بإلغاء املحكمة الخاصة
باملصارف املوضوعة اليد عليها ،ونصت ثالثتهام عىل أن وقائع تطبيق املرسوم اإلشرتاعي الذي ينظم القضاء
العديل والتفتيش القضايئ واملساعدين القضائيني تحدد مبراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء.
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املادة الثانية من القانون الصادر باملرسوم رقم  10434تاريخ  14حزيران  1975حيث نصت عىل أن
مجلس شورى الدولة يؤلف جزءاً من تنظيامت وزارة العدل القضائية.
املادتان الخامسة والسادسة من القانون عينه حيث نصتا عىل تعيني رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض
الحكومة ورؤساء الغرف مبراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء بنا ًء عىل إقرتاح وزير العدل.
املادة األوىل من املرسوم اإلشرتاعي رقم  82تاريخ  16كانون األول  1983حيث نصت عىل إرتباط ديوان
املحاسبة إدارياً برئيس مجلس الوزراء.
نصت عىل حق مجلس الوزراء مبخالفة قرارات ديوان
املادة الحادية واألربعون من املرسوم عينه حيث َّ
املحاسبة املتعلقة مبعامالت تفتقر إىل الصحة أو اإلنطباق عىل املوازنة أو أحكام القوانني واألنظمة.
املادتان الرابعة والخامسة من املرسوم اإلشرتاعي رقم  118تاريخ  18حزيران  1959حيث نصتا عىل
تعيني رئيس ديوان املحاسبة واملدعي العام لدى الديوان ورؤساء الغرف مبراسيم تتخذ يف مجلس الوزراء
بنا ًء عىل إقرتاح رئيس مجلس الوزراء.
املادة الثالثة واألربعون بعد املئة من القانون املنشور باملرسوم رقم  7855تاريخ  16ترشين األول 1961
الذي ينص عىل تعيني القضاة أعضاء املجلس العديل مبرسوم بنا ًء عىل إقرتاح وزير العدل بعد إستشارة
مجلس القضاء األعىل وبعد أن كان إختيار هؤالء القضاة من اختصاص مجلس القضاء األعىل طبقاً للمرسوم
اإلشرتاعي رقم  121تاريخ  12حزيران .1959
املادة األوىل من القانون رقم  24تارخ  13نيسان  1968حيث نصت يف فقرتها األخرية عىل إعطاء وزير
الدفاع الوطني تجاه املحاكم العسكرية جميع الصالحيات املعطاة لوزير العدل تجاه املحاكم العدلية.
املادة الثامنة عرشة من القانون  250تاريخ  14متوز  1993وهو قانون املجلس الدستوري حيث نصت يف
فقرتها الثانية عىل عدم جواز الطعن بصورة غري مبارشة عن طريق الدفع مبخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ
تسلسل القواعد والنصوص بغية أن تنزع عن املحاكم سلطة الرقابة غري املبارشة عىل دستورية القوانني عن
طريق الدفع خالفاً للمبدأ العام وخالفاً ملا كانت قد نصت عليه املادة الثانية من املرسوم اإلشرتاعي رقم 90
تاريخ  16ايلول  1983وهو قانون أصول املحاكامت املدنية يف إيجابها عىل املحاكم أن تتقيد مببدأ تسلسل
القواعد.
قرارات مجلس شورى الدولة تاريخ  22كانون الثاين  1959و 16كانون األول  1966والتي تجيز الطعن
بقرارات مجلس القضاء األعىل أمام مجلس شورى الدولة «بنا ًء عىل إعتباره متولياً جزءاً من السلطة
التنفيذية» كل ذلك يشكل يف النصوص القانونية املرعية اإلجراء خالفاً ملا يجب أن يكون تطبيقاً للدستور.
ولكن ،يف مقابل هذه النصوص ،هناك:
املادة األوىل من املرسوم اإلشرتاعي رقم  90تاريخ  16أيلول  1983وهو قانون أصول املحاكامت املدنية
حيث نصت عىل أن «القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات األخرى يف تحقيق الدعاوى والحكم فيها ال يحد
من إستقاللها أي قيد ال ينص عليه الدستور».
املادة الثالثة من املرسوم اإلشرتاعي رقم  150تاريخ  16أيلول  1983وهو قانون القضاء العديل حيث نصت
عىل ميني أعضاء مجلس القضاء األعىل:
ُ«أقسم بالله أن أقوم مبهامي يف مجلس القضاء األعىل بكل أمانة وإخالص وأحفظ رس املذاكرة وأن أتوخى
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يف جميع أعاميل حسن سري القضاء وكرامته وإستقالله».
املادة الخامسة والستون من املرسوم اإلشرتاعي عينه حيث تخلو ميني القايض املتدرج فور تعيينه من
كلمة اإلستقالل الوارد أعاله:
رس املذاكرة وأترصف يف كل أعاميل ترصف القايض املتدرج الصادق
ُ«أقسم بالله بأن أحرص عىل ّ
الرشيف».
املادة الرابعة واألربعون من املرسوم اإلشرتاعي عينه حيث نصت عىل أن «القضاة مستقلون يف إجراء
وظائفهم وال ميكن نقلهم أو فصلهم إال وفقاً ألحكام هذا القانون».
املادة الرابعة من املرسوم اإلشرتاعي عينه حيث نصت عىل مهمة مجلس القضاء األعىل« :يسهر مجلس
القضاء األعىل عىل حسن سري القضاء وعىل كرامته وإستقالله وحسن سري العمل يف املحاكم ويتخذ القرارات
الالزمة بهذا الشأن».
املادة التاسعة عرشة من القانون الصادر باملرسوم رقم  10434تاريخ  14حزيران  1975حيث نصت يف
فقرتها الثانية عىل أن «مكتب مجلس شورى الدولة يسهر عىل حسن سري القضاء اإلداري وهيبته».
املادة التاسعة عرشة بعد املئة الرابعة من املرسوم اإلشرتاعي رقم  340تاريخ  1آذار  ،1943وهو قانون
العقوبات ،حيث نصت عىل أن «من يستعطف قاضياً كتاب ًة كان أم مشافه ًة ملصلحة أحد املتداعني أو ضده
عوقب بالغرامة (.»)...
ويف حني أن عىل الدولة أن تجسد ما نص عليه الدستور وما تضمنته املبادىء املذكورة عىل صعيد إستقالل
القضاء.
لقد تم إنشاء املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء مبوجب القانون رقم  90/13الذي نظم أصول
املحاكمة لديه كام صدر القانون املتعلق باملجلس الدستوري بالقانون .93/250
كام تعدل قانون التنظيم القضايئ (القضاء العديل) مبوجب القانون رقم  389تاريخ  14كانون األول 2001
والذي نص يف مادته الثانية الجديدة عىل إنتخاب قاضيني من رؤساء غرف محكمة التمييز إىل مجلس
القضاء األعىل.
كام تضمن القانون تعديالت تتعلق بالتشكيالت واملناقالت أعطت سلطات أوسع ملجلس القضاء األعىل.
يف الخالصة،
ّإن القوانني العادية التي تتّصل بتنظيم القضاء نصت دامئاً عىل إستقالل القضاء نظرياً كام هي الحال يف
املادة األوىل من قانون أصول املحاكامت املدنية ،أو املادة  4من قانون القضاء العديل أو املادة  44من
قانون القضاء العديل (املرسوم االشرتاعي رقم  83/ 150وتعديالته) أو املادة  19جديدة فقرة  2من نظام
مجلس شورى الدولة أو املادة  419من قانون العقوبات ،فقد أكدت هذه املواد والقوانني أن القضاء سلطة
مستقلة وإن جهات قضائية هي (مجلس القضاء األعىل ومكتب مجلس شورى الدولة) ترشف كل منهام
يف حدود إختصاصها عىل حسن سري القضاء وعىل كرامته واستقالله .كام نصت عىل بعض الضامنات بعدم
نقل القضاة وفصلهم عن عملهم وعىل حاميتهم من املداخالت.
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اال ّأن تلك النصوص من جهة مقابلة ال تزال تعطي السلطة التنفيذية مبوجب مرسوم يصدر عن مجلس
الوزراء صالحية تعيني كل من القضاة:
الرئيس األول ملحكمة التمييز.
النائب العام التمييزي.
رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة لدى املجلس.
رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضايئ.
رئيس ديوان املحاسبة واملدعي العام ورؤساء الغرف لدى الديوان.
نصت الفقرة ب من املادة  2الجديدة من قانون القضاء العديل رقم  2001/389عىل حق مجلس
ولقد َّ
القضاء األعىل يف إعداد التشكيالت وإقرتاحها بحيث تكون نهائية وملزمة بعد التصويت عليها بأكرثية سبعة
أعضاء من املجلس إال أنها ال تصبح نافذة إال بعد موافقة وزير العدل.
وما زالت التشكيالت وبالتايل املناقالت تصدر مبرسوم عن مجلس الوزراء وفقاً للفقرة عينها (ب) من املادة
 2الجديدة.
أما توزيع األعامل بني الغرف فظل من صالحية وزير العدل حسب املادتني  15و 18الجديدتني.
أما رئيس هيئة التفتيش القضايئ فيعني حسب املادة  100الجديدة من قانون القضاء العديل بقرار من
وزير العدل.
هذا الوضع القانوين يدل مبا ال يقبل الجدل ،عىل أن السلطة القضائية ما زالت يف حال من التبعية
للسلطة التنفيذية وال يشكل مجلس القضاء األعىل إال باملعنى الحقيقي للكلمة مرجعية مستقلة للسلطة
القضائية.
يتضح من النص الدستوري اللبناين ،أنه يكرس إستقالل القضاء الوظيفي ،ألنه يحرص الوظيفة القضائية
بالسلطة القضائية عينها دون سواها من حيث اإلختصاص ،كام ُيك ِّرس اإلستقالل العضوي للقضاء ألنه يؤكد
عىل إستقالل القضاة يف آداء وظيفتهم .لكن الدستور يحيل عىل القوانني العادية مسألة الضامنة القضائية
للقضاة واملتقاضني.
ظل غياب الرقابة الدستورية ،فقد شكلت القوانني العادية إنحرافاً
وألن القوانني يف لبنان كانت تنشأ يف ّ
خطرياً عن الضامنات التي تؤكد إستقالل القضاء.
ولعل هذا االمر بدأ يتغري فعال مع نشوء القضاء الدستوري يف لبنان الذي كان من بواكري عمله قرار يتعلق
بإبطال قانون ملخالفته مبدأ إستقالل القضاء .لكن الطعن بعدم دستورية القوانني مل يتوفر لجميع القوانني
الناظمة لعمل القضاء مام جعلها غري منسجمة مع املبادىء التي أقرها الدستور.
إن بناء سلطة قضائية مستقلة هو ركيزة أساسية لتأكيد النظام الدميقراطي القائم عىل الفصل بني السلطات،
وتجسيد دولة القانون.
لــذلك،
ولتحقيق هذه السلطة املستقلة ،ال ب ّد من كيان دستوري ُيعطي مجلس القضاء األعىل كل الصالحيات
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املتعلقة بالقضاء حيث ُتحرص فيه عمليات اختيار القضاة ،تأهيلهم ،تعيينهم ،نقلهم ،تأديبهم وعزلهم ،عىل
أن يشمل ذلك ،فض ًال عن القضاء الجالس ،القضاء الواقف ،أي قضاة النيابة العامة.
كام ُتحرص فيه صالحية إعداد موازنة القضاء وإنفاقها؛ وعىل أن تخضع القوانني املنظمة للقضاء إلبداء الرأي
املسبق من مجلس القضاء األعىل والرقابة الدستورية العفوية بحيث ال تأيت القوانني واألنظمة مناقضة
للضامنات التي كفلها الدستور.
كام أن من رشوط تجسيد هذه السلطة القضائية املستقلة أن تتوافر وحدانية السلطة القضائية وشموليتها.
فيكون القضاء صاحب الوالية الشاملة يف كل عمل قضايئ و ُتلغى كل مظاهر التفرع والترشذم وبشكل خاص
القضاء الخاص واإلستثنايئ .وال ب ّد من توحيد نظام اإلجراءات لدى جميع هيئات املحاكم وأن تتوفر فيها
ضامنات التخصص العلمي فال تشكل هيئات املحاكم من غري القضاة املؤهلني إال يف نطاق قضاء التأديب
واملسلكيات الوظيفية.
ّ
ولعل من أبرز املشكالت املتعلقة بالعدالة يف لبنان عدم شمول صالحية القضاء فعلياً مساءلة القامئني
مبسؤوليات سياسية من رؤساء ووزراء .فال بد هنا من تعديل قانون تشكيل وأصول املحاكمة الخاصة
باملجلس األعىل للرؤساء والوزراء ،ألن السلطة القضائية إذا ظلت تقترص عىل محاسبة املواطنني العاديني
دون املسؤولني فهي تكون عاجزة عن تجسيد املساواة بني اللبنانني والعدالة.
ّ
ولعل من املفيد هنا تعديل القوانني التي َت ُّغل يد القضاء عن املحاسبة القانونية ألصحاب املسؤوليات
السياسية ،فإىل جانب تعديل قانون املجلس األعىل ال بد من تعديل قانون اإلثراء غري املرشوع الذي جاء
مقيداً برشوط تحول دون تنفيذه عملياً.
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 .2الوضع الراهن في لبنان

أوالً :على صعيد المحاكم
 .1المجلس الدستوري

جاءت تجربة املجلس الدستوري بإتجاه معاكس لألماين الوطنية التي راهنت عىل رقابة هذه املرجعية
القضائية عىل السلطة الدستورية األم ،أي مجلس النواب ،كام عىل العمليات السيادية املؤدية إىل تكوين
السلطات ،أعني إنتخابات رئاسة الجمهورية واإلنتخابات النيابية.
تدريجياً خضعت تجربة املجلس حديثة العهد إىل سياسات اإللحاق والتطويع وخفض الكفاءة .وجرى تطويق
املجلس أكرث بإلغاء الشفافية من أعامله بحيث عُ دِّل قانون املجلس ملنع تسجيل املخالفات ونرشها.
وبعدما أصدرت الهيئة األوىل للمجلس عدداً من القرارات املهمة الضابطة لسلطة الترشيع ،والضابطة
لإلنتخابات النيابية بحيث أبطلت عدة قوانني وعدة عمليات إنتخابية ،جاءت الهيئة الثانية للمجلس ُتظهر
تسييساً أكرث للقرارات بحيث إفتقد املجلس وظيفته األصلية كضابط إيقاع أسايس لسيادة القانون األسمى
أي (الدستور) ،كام حصل يف القرار الصادر بشأن إبطال إنتخابات املنت الشاميل ،ويف القرار املتعلق مبشيخة
العقل واألوقاف الدرزية وغريهام.
لقد تم إقرار قانون لتعديل أصول تعيني أعضاء املجلس الدستوري ،سمح لألشخاص الذين تتوافر فيهم
إمكانية التعيني أن يتقدموا بالرتشيح لدى مجلس النواب عىل أن يخضعوا ملقابلة خاصة مع لجنة نيابة تعد
تقريراً عنهم ُيعرض عىل جلسة التصويت.
 .2المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

رغم تنظيم املجلس األعىل وإقرار نظام املحاكمة لديه ،مل يقم هذا املجلس حتى اللحظة بأي مبادرة ،فهو
حتى اآلن هيئة غري فعالة.
ولعل هذا اإلنطباع يعززه وجود إرتباكات كبرية وكثرية عىل صعيد مامرسة أهل السلطة فضاعت محاسبتها
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ألن املجلس ،بحكم تكوينه السيايس ومرجعيته السياسية ال يستطيع املبادرة وألن القضاء العادي تردد ثم
أحجم عن مالحقتها .وإذا كانت صالحيات القضاء العادي مقيدة فع ًال بقوانني الحصانات املعطاة للرؤساء
والوزراء فإن املسألة ترتك يف ذهن العامة اإلنطباع بتقصري القضاء والسلطة القضائية عن مكافحة الفساد
يف إدارة الحكم.
لقد أعد وزير العدل األسبق األستاذ جوزيف شاوول مرشوع قانون لتعديل القانون  90/13بإعتبار أن
القانون املذكور قد حوى مخالفات للدستور وليس هناك من ضامنات كافية لتطبيقه خاص ًة لجهة الصالحية
التنافسية بني املجلس األعىل والقضاء العديل الجزايئ العادي.
 .3مجلس شورى الدولة

رغم اإلنطباع اإليجايب عن عمل هذه الهيئة القضائية من حيث صلتها بحقوق املواطنني يف وجه اإلدارة،
إنزلقت هذه الهيئة إنزالقات عدَة عندما كان عليها أن تتصدى لقرارات ذات طابع سيايس وبالتايل أعطت
اإلنطباع الواسع بخضوعها للسلطة السياسية( .مرسوم التجنس -مشيخة العقل  -قرار التعويض عن إقفال
الكسارات).
لقد أع ّد وزير العدل السابق الرئيس جوزيف شاوول مرشوع قانون إلعادة تنظيم القضاء اإلداري وإقرتح
الرئيس حسني الحسيني تعدي ًال لقانون املجلس يضمن حق النائب يف مراجعة املجلس طعنا بقرار إداري
ال سيام األعامل الخارجة عن رقابة املجلس املسامة من «أعامل الحكم» ،وآخر بالغاء الطابع اإلستشاري
للمجلس لدى الحكومة.
 .4المجلس العدلي

من الواضح إن املجلس العديل يكتسب إختصاصه من مرسوم اإلحالة الذي تصدره الحكومة وتعيني املحقق
العديل الذي يقرره وزير العدل .وإذا كان صحيحاً أن املجلس ال يستطيع أن يختار القضايا وإن ذلك هو
مسؤولية الحكومة اال أن املجلس مل ُيظهر إستقالالً كافياً عندما رفض التدخل يف مسألة مكان توقيف
الدكتور سمري جعجع عل ًام أن هذا األمر هو تحت سلطته وإنتظر أن تقوم الحكومة بتعديل مرسوم
السجون إليجاد التربير القانوين لتوقيف خاطىء.
يف محاكامت املجلس العديل تتجىل بصورة فاضحة مداخالت السلطة السياسية وإستنسابيتها من حيث فتح
امللفات وإغالقها أو إحالتها عىل هذه الهيئة بالذات.
ولقد كانت قرارات املجلس ال تخضع ألي طريق من طرق املراجعة األمر الذي يناقض حقوق اإلنسان لجهة
حق الطعن لدى هيئة أعىل بالقرارات القضائية وقد واجه املجلس مسألة صدور حكم تثبت فيام بعد
تناقضه مع حكم محكمة أخرى (القضاء األردين يف إغتيال السفري األردين املعايطة) وقد تعدل قانون أصول
املحاكمة الجزائية بحيث يسمح باإلعرتاض وإعادة املحاكمة لدى املجلس ولكن يف نطاق ضيق.
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 .5الهيئة العامة لمحكمة التمييز

وإذا عدنا إىل القضاء العادي فإن رأس الهرم القضايئ العديل الذي هو الهيئة العامة ملحكمة التمييز يعطي
اإلنطباع بأن الرقابة التي ميارسها عىل عمل القضاة ومحاسبتهم عن الخطأ القانوين سنداً للامدة /741أ
ليست باملستوى املطلوب ألن اجتهادات الهيئة العامة قد ضيقت إىل أبعد الحدود مفهوم الخطأ الجسيم
فعطلت بذلك شك ًال من أشكال املراجعة القضائية تأميناً للعدالة.
أما صالحية الهيئة العامة يف اإلعرتاض عىل قرار مذهبي أو رشعي قابل للتنفيذ بحسب املادة  95من
ق.أ.م.م .فإنها محصورة قانوناً يف مخالفة اإلختصاص أو النظام العام وال تشمل مخالفات القانون األمر الذي
يرتك قضاء األحوال الشخصية بعيداً من هذه الرقابة.
 .6ديوان المحاسبة

أما ديوان املحاسبة فهو هيئة إستشارية تابعة لسلطة الحكومة ،ومل ُيؤخذ بتوجيهاته وتوصياته والتقارير
املهمة التي أصدرها عن مخالفات اإلدارة وهو بالتايل ال ميكن أن يعد هيئة قضائية بحكم تكوينه وإرتباطه
برئاسة الحكومة وعدم إلزامية تنفيذ قراراته .وهناك إقرتاح بإلغاء املواد التي تعطي الحكومة صالحية
مخالفة قراراته.
 .7المحاكم العسكرية

من الواضح أن املحاكم العسكرية بحكم تكوينها غري القضايئ هي محاكم إستثنائية .وهي ال تتمتع
بالضامنات القضائية الالزمة وهي ال متارس التعليل لقراراتها وهي بالتايل خارج مفهوم الرقابة القانونية
عىل عمل القضاء  .ولعل املطالبة بحرص دورها يف إطار مسلكيات السلك العسكري وهو مطلب حيوي
وأسايس للعدالة ألن إتساع صالحياتها ميس بحقوق اإلنسان ومببادىء املحاكمة العادلة وقد الحظنا بوضوح
أن قرارات املحكمة العسكرية قد خضعت دامئاً اىل سياسة عقابية تقرها السلطة السياسية فهي التي تضع
مسبقاً حدود االحكام التي تصدر عنها كام حصل أخرياً يف محاكمة املتعاملني وما يسمى الجيش الجنويب .
وهناك إقرتاح بحرص مهامت القضاء العسكري بالجانب املسليك والتأديبيي.
 .8المحاكم الطائفية

يبقى قطاع خاص ضخم من ُأطر العدالة خارج مفهوم دولة القانون ،ألنه محصور يف القوانني الطائفية،
أعني قضاء الطوائف .هذا القضاء خارج أي رقابة وأية معايري للمحاكمة العادلة مبفهومها الحديث فالهيئة
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العامة ملحكمة التمييز تراقب فقط اإلخالل باإلختصاص وبالص ّيغ الجوهرية والنظام العام وال تتصدى
ملخالفة األحكام القانونية .ويقتيض تعديل املادة  95أ.م.م .وتوسيع نطاقها .

ثانيًا :على صعيد الضمانات والحقوق
 .1ضمانات القضاة

إذا كان نظام العدالة يفرتض وجود ضامنات للقضاة وضامنات للمتقاضني ،فإن نظامنا القضايئ ال يوفر ذلك.
فاملعايري واألصول املستخدمة يف إدارة املرفق القضايئ ال تحمي القضاة من مداخالت السلطة التنفيذية
سيام يف التشكيالت واملناقالت وبالتايل الرتقيات وال تعطي القضاة الرشوط الالزمة لحصانتهم .وقد تفاقمت
ظاهرة تأثري الطائفية عىل عمل القضاة حيث باتت قيداً خطرياً عىل العدالة فقد أصبحت النيابات العامة
وقضاة التحقيق ورئاسات املحاكم والهيئات القضائية األخرى توزع حصصاً طائفية محفوظة.
وإستفحل دور السياسة يف عمل القضاة بوجه خاص من باب النيابات العامة وقضاة التحقيق وبات من
ا ُملحتم التفكري يف تحصني القضاء من الطائفية ومن املداخالت السياسية عرب إعادة تنظيم واقع النيابات
العامة بأحد حلني :إما الحاقها بوزارة العدل وفصلها عن الجسم القضايئ وبالتايل عدم إعطائها الصفة
إلتخاذ قرارات إدارية ذات صفة عقابية ،أو إعادة إدراجها ضمن النظام القضايئ وتأمني إستقاللها الكامل
عن السلطة التنفيذية.
ولقد برهنت أزمة تشكيل مجلس القضاء األعىل مؤخراً عن أزمة بنيوية خطرية نتيجة سياسة املحاصصة
الطائفية السياسية يف تشكيل هذا املجلس ،األمر الذي أدى إىل طرح مسألة إستقالل القضاء بصورة ملحة.
وهناك مشاريع قوانني ع ّدة مقرتحة عىل هذا الصعيد من بينها مرشوع وزير العدل السابق الدكتور
جوزيف شاوول.
ولعل من املطالب امللحة أتاحة املجال للجسم القضايئ أن يشكل مصلحة مهنية عامة للدفاع عن حقوقه
ومطالبه ،وملامرسة نوع من الحامية بوجه املداخالت السياسية األمر الذي يستدعي تكوين «الهيئة العامة
القضائية» أو «الجمعية العامة» التي تطرح مشكالت العمل القضايئ وتقرتح حلوالً لها.
 .2ضمانات المتقاضين

هناك يف نظامنا القضايئ بعض الضامنات األساسية املتعلقة مبساءلة القضاء .فعدا عن حق املراجعة أمام
محكمة أعىل ،ينص القانون عىل إمكانية سلوك طرق ملساءلة القايض من نواح مختلفة:
الرد والتنحي.
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اإلرتياب املرشوع.
مسؤولية الدولة عن عمل قضاتها.
يف املامرسة العملية يض ّيق إجتهاد املحاكم سبل هذه األشكال من اإلعرتاض عىل العمل القضايئ ،ويزيد من
قلة فعالية أشكال املراجعة هذه بطء العمل القضايئ أص ًال.
إال أن هناك شك ًال من أشكال الرقابة عىل عمل القضاء  ،ويشكل ضامنة للمتقاضني هو رقابة الفقه واملناقشة
العلمية والشفافية يف عمل القضاء.
وتقدم الوزير السابق د .بهيج طبارة مبرشوع قانون لتحصني القضاء ضد التعريض به لكن ذلك ال يؤمن
الشفافية الالزمة لعمل القضاء ويقتيض تعديل هذا املرشوع.
إن املادة  95من قانون التنظيم القضايئ التي أعطت مجلس القضاء األعىل سلطة إعالن عدم اهلية القايض
مل متارس وال مرة واحدة رغم الشكوى من القضاة.
أما مجلس التأديب فنادرة هي القرارت التي أصدرها وكان آخرها قرار جرى إبطاله أمام مجلس شورى
الدولة.
 .3اإلختناق القضائي

هناك واقع معروف عن بطء املحاكمة يف لبنان إىل حد كبري يؤثر عىل فكرة العدالة عينها ،ويسمى اإلختناق
القضايئ .ويفرتض ذلك أن امللفات ترتاكم لدى بعض الهيئات القضائية ويتع ّذر إنجازها.
أق ّر القضاة اللبنانيون مدونة سلوك غري منشورة من املهم تعميمها والعمل عىل تطويرها .كام من املهم
أن يكرس القضاة جمعياتهم العامة السنوية للتداول يف شؤونهم ،األمر غري امللحوظ يف القانون .لكن تكرار
تجربة التوقف عن العمل يف لقاءات عامة من االمور التي تدعو للتفكري يف إمكان تكريس هذا الشكل من
التجمع والعمل املهني.
والحقيقة إن دراسة ظاهرة اإلختناق القضايئ قد إنتهت إىل عدة حلول نظرية منها ما يتعلق بتوزيع القضاة
وزيادة عددهم وتبسيط اإلجراءات وتعديل بعض نصوص القوانني .ولكن شيئاً من هذا مل يتحقق عملياً.
اال ان لإلختناق القضايئ مدلوالً مه ًام عىل العدالة ومن أحد أسبابه الجوهرية اإلستنكاف عن إحقاق الحق،
فهو يف أحد مظاهره مقصود بهذا املعنى وهذا ما يحتاج إىل معالجة عىل مستوى الضامنات اإلجرائية
لتحقيق العدالة.
 .4العدالة والقوانين

يبقى أن هناك جزءاً اساسياً من أزمة العدالة يكمن يف مسألة القوانني.
القوانني املنظمة ملرفق العدالة.
القوانني املنظمة للحقوق.
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هناك العديد من األمثلة التي تدل عىل أن القوانني املنظمة ملرفق العدالة َت ُّغل يد القضاء عينه عن آداء
دوره .فهناك هيئات قضائية خاصة لبعض فروع العدالة ،وهناك حصانات يصطدم بها القضاء ،وهناك
قوانني ال توفر املحاكمة العادلة( .وال سيام القضاء اإلستثنايئ)
أما القوانني التي تتعلق مبضمون الحقوق فحدِّث و ال َحرج وتلك مشكلة أساسية من مشاكل العدالة
يف لبنان ،ويف طليعة ذلك ان الحقوق العامة عىل أنواعها للمواطنني ال ميكن الدفاع عنها من قبل األفراد
بصفتهم مواطنني ما مل يكن لهم مصلحة شخصية ومبارشة ،وكذلك الهيئات املعربة عن طموحاتهم املواطنية
كالجمعيات األهلية (البيئة – األمالك العامة – الطعن بدستورية القوانني – مكافحة الفساد – واإلثراء غري
املرشوع).
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 .3مشروع الخطة القطاعية

يشكل وجود سلطة قضائية مستقلة ركيزة أساسية للنظام الدميقراطي القائم عىل مبدأ الفصل بني
السلطات.
إن السلطة القضائية مبفهومها الحديث هي عنرص التوازن األسايس واملرجع بني السلطتني الترشيعية
والتنفيذية.
لقد أصبح القضاء الدستوري آداة الرقابة عىل السلطة الترشيعية  ،مثلام إن القضاء اإلداري آداة الرقابة عىل
السلطة التنفيذية .أما القضاء العديل ،بفروعه املختلفة ،فهو حامي الحريات وضامن جميع الحقوق بني
املواطنني اعينهم وبينهم السلطات السياسية.
فال يستقيم النظام الدميقراطي اليوم بدون سلطة قضائية مستقلة تجسد العدالة وترسيها عىل القواعد
القانونية بعيداً عن نوازع السلطة  ،أي سلطة ،وتأثرياتها املختلفة .وال دولة قانون ما مل تكن السلطة
القضائية هي وحدها املرجع لتفسريه وتطبيقه بحياد تام وفق مقاييس ومعايري يحددها القانون عينه
بحيث تضفي الرشعية واملرشوعية عىل العالقات بني الناس.
من ّيز يف هذا الصدد بني اإلستقالل الخارجي (أو الوظيفي) للسلطة القضائية (أوالً) ،وإستقاللها الداخيل (أو
العضوي) (ثانياً).

أوالً :اإلستقالل الخارجي أو الوظيفي للسلطة القضائية
من أجل تأمني إستقالل القضاء الخارجي يقتيض تشكيل هيئة دستورية ذات شخصية معنوية تتمتع
باإلستقالل املايل واإلداري ولها اإلعتبار املعنوي يف ترتيب السلطات تكون املرجع الوحيد لإلرشاف عىل
القضاء وتأمني حسن سري العمل فيه وذات صفة شاملة ووحيدة.
بناء عليه،
يقتيض جعل مجلس القضاء األعىل هذه السلطة التي تعد نظامها وتقرتح الترشيعات الرضورية لهذا
التنظيم بهدف تأمني:
توحيد النظام القضايئ مبختلف فروعه.
جعل السلطة القضائية هي املرجعية الوحيدة لتنظيم شؤونه ال سيام الداخلية فيه.
حرص التعيينات واملناقالت والرتقيات والتأديب يف هيئة السلطة القضائية وحدها.
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ثانياً :اإلستقالل الداخلي أو العضوي للسلطة القضائية
من أجل تأمني اإلستقالل الداخيل أو العضوي للقضاء ،يقتيض:
تفعيل وتطوير نظام التفتيش واملراقبة عىل عمل القضاء.
ضامن الرقابة التسلسلية وحق املراجعة أمام هيئة اعىل لدى جميع هيئات املحاكم.
ضامن التأهيل الدائم لعمل القايض ومراقبة سلوكياته املهنية واإلجتامعية وتوسيع دور معهد القضاة.
توسيع نطاق املراجعة الهادفة اىل مساءلة الدولة عن أعامل قضاتها.
ضامن العالنية والشفافية لدى مختلف فروع القضاء وتحديد رشوط التعامل من قبل وسائل اإلعالم
ووسائل املناقشة العلمية.
تعزيز األوضاع املادية واملعنوية للقضاة وحاميتهم من التعرض املادي واملعنوي والتشدد يف مالحقة كل
أشكال التدخل يف القضاء.
إتاحة املجال أمام الجسم القضايئ لتشكيل مصلحة مهن ّية عامة للدفاع عن حقوقه ومطالبه وملامرسة
نوع من الحامية بوجه املداخالت السياسية ،األمر الذي يستدعي تكوين «هيئة عامة قضائية» أو «جمعية
عامة» تطرح مشاكل العمل القضايئ وتقرتح لها الحلول.
إلغاء القضاء اإلستثنايئ وحرصه يف القضايا املسلكية والتأديبية منعاً إلستغالل وظيفته سياسياً.
توسيع مفهوم املصلحة لتشمل املصلحة العامة يف تحريك الدعوى العامة.
توحيد نظام اإلجراءات وتحديثها.
تعديل قانون املجلس الدستوري لتوسيع حق املراجعة أمامه وتأمني العالنية والشفافية ونرش املخالفات
يف قراراته واطالق حق الدفع بعدم دستورية القوانني أمام القضاء العادي.
إلغاء الصفة اإلستشارية ملجلس شورى الدولة.
فصل القضاء املايل اإلداري عن سلطة الحكومة.
حرص قضاء التنفيذ يف معامالت األسناد وإيالء املحاكم سلطة تنفيذ أحكامها.
تقريب التقايض من فكرة املجانية والحد من الرسوم واألعباء املالية الباهظة.
فرض ُمهل نهائية عىل أعامل املحاكمة منعاً لتعطيل العدالة من خالل التأخري املتامدي للمحاكمة.
تحديد الصالحيات بصورة جازمة يف القضاء الجزايئ ال سيام بني النيابات العامة وسلطات التحقيق (وقد
سبق وذكرنا أ ّنه يقتيض إلحاقها بوزارة العدل وفصلها عن الجسم القضايئ ،أو إعادة إدراجها ضمن النظام
القضايئ وتأمني إستقاللها الكامل عن السلطة التنفيذية).
ربط السجون بوزارة العدل وإنشاء أجهزة عدلية مخصصة ألعامل التحري واإلستقصاء والتحقيقات
والتبليغات وتنفيذ أوامر املحاكم.
إعتامد الشفافية واملعايري املوضوعية رشطاً لكل اجراء.
تعديل القوانني التي ّ
تغل يد القضاء عن املحاسبة القانونية ألصحاب املسؤوليات السياسية (قانون
املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء وقانون اإلثراء غري املرشوع).
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تقرير غري منشور.
 .28القضاء اللبناين ،بناء السلطة وتطوير املؤسسات ،املركز اللبناين للدراسات السياسية ،بريوت 1998
– سليامن تقي الدين واخرون.
 .29سليامن تقي الدين ،القضاء النظامي وغري النظامي يف لبنان ،بحث معد لجامعة بريزيت2004 ،
 .30سليامن تقي الدين ،إستقاللية املحاماة – محارضة يف نقابة املحامني للمتدرجني بريوت شباط 2006
غري منشور.
 .31سليامن تقي الدين ،املحاكمة العادلة ،محامون لأللفية الثالثة – بريوت نقابة املحامني .2004
 .32سليامن تقي الدين ،املقدمة يف قانون أصول املحاكامت الجزائية الجديد ،نقابة املحامني،
بريوت .2001
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مالحق

ملحق رقم  :1مشاريع إصالحية

 .1إقرتاح دولة الرئيس حسني الحسيني ،لتحقيق السلطة القضائية املستقلة.
 .2إقرتاح النائب األستاذ بطرس حرب.
 .3إقرتاح النائب السابق الدكتور عصام نعامن.
 .4إقرتاح النقيب األسبق للمحامني يف بريوت األستاذ مرسال سيويف.
 .5إقرتاح نائب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق اإلنسان يف نقابة املحامني يف بريوت
املحامي سليامن تقي الدين.
 .6أفكار للمرحوم الدكتور إدمون نعيم – ملحق جريدة النهار .العدد السنوي  564تاريخ  29ك2002 1
وأفكار للقايض السابق املحامي الدكتور منيف حمدان نفس املرجع.
 .7إقرتاح رئيس مجلس شورى الدولة السابق وزير العدل األسبق الدكتور جوزيف شاوول (النهار 29
ترشين الثاين .)1999
 .8إقرتاح قانون لتعديل قانون القضاء العسكري ( النهار)  13كانون األول .2000
 .9إقرتاح قانون للرئيس حسني الحسيني لتعديل نظام مجلس شورى الدولة.
 .10إقرتاح قانون للرئيس حسني الحسيني إلعطاء النائب حق مراجعة مجلس شورى الدولة طعنا يف
قرار إداري.
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ملحق رقم  :2أوراق إصالحية

 .1قانون تعديل املجلس الدستوري (تعيني أعضاء املجلس وإنهاء عضوية األعضاء السابقني).
 .2مرشوع قانون يتعلق بتعديل قانون أصول املحاكامت أمام املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
 .3إقرتاح وزير العدل األسبق الدكتور جوزيف شاوول.
 .4إقرتاح قانون تعديل املجلس األعىل – مرشوع الرئيس حسني الحسيني.
 .5مرشوع وزير العدل األسبق الدكتور جوزيف شاوول لتعديل نظام مجلس شورى الدولة وإستحداث
محاكم إدارية جديدة.
 .6إقرتاحات وزير العدل األسبق الدكتور بهيج طبارة لسد النقص يف املالك القضايئ.
 .7إقرتاح الوزير الدكتور بهيج طبارة قانون يحصن القضاة ضد التعرض اإلعالمي لهم.
مرسوم .1998/5/22 -12177
 .8إقرتاح قانون لتعديل قانون مجالس العمل التحكيمية.
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