محضر رقم2021/2 :

تاريخ2021/12/21 :

محضر بعدم صدور قرار
بتاريخ  ،2021/12/21وفي إطار جلسته المفتوحة ،اعتبا اًر من بدء المناقشات في

مقره ،برئاسة رئيسه القاضي
 ،2021/12/6بعد تبليغ التقرير ،عقد المجلس الدستوري اجتماعا في ّ
السر القاضي عوني رمضان
طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي أكرم بعاصيري وأمين ّ
واألعضاء :ألبرت سرحان ،رياض أبو غيدا ،عمر حمزة ،ميشال طرزي ،فوزات فرحات ،الياس

مشرقاني وميراي نجم.
وجرى التداول في الطعن وخلصوا الى ما يلي:
حيث بموجب المادة  12المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم ،1993/250
"تتخذ ق اررات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على األقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة
على دستورية القوانين"...
وحيث سندًا للمادة  21المعدلة من القانون السابق ذكره ،وللمادة  36من قانون النظام

الداخلي للمجلس رقم  ،2000/243فور ورود التقرير يبلغ الرئيس نسخًا عنه الى األعضاء
ويدعوهم خالل خمسة أيام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار في غرفة المذاكرة

بمهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ موعد الجلسة.
وحيث انه سندًا للفقرة األخيرة من المادة  21المذكورة أعاله وللمادة  37من القانون رقم

 ،2000/243إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية ،يعتبر النص موضوع المراجعة ساري
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المفعول ،وينظم عمال بالمادة  37محضر بالوقائع ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة بعدم
توصل المجلس الى قرار،
وحيث ان جلسة التداول قد افتتحت في  ،2021/12/6فان مهلة الخمسة عشر يوماً

الصدار القرار تنتهي بتاريخ اليوم في .2021/12/21

وحيث انه تعذر إصدار القرار ضمن هذه المهلة ،لتعذر تأمين األكثرية المطلوبة أي سبعة
أعضاء فإن القانون المطعون فيه يعتبر ساري المفعول ويقتضي ابالغ المراجع المختصة بذلك
وتنظيم محضر بالوقائع وذلك على الشكل التالي:
بتاريخ  ،2021/11/17وردت الى قلم المجلس الدستوري مراجعة طعن بالقانون النافذ
حكما رقم  ،8الصادر في  ،2021/11/3تعديل بعض مواد القانون رقم  44تاريخ 2017/6/17
(انتخاب أعضاء مجلس النواب) موقعة من النواب السادة :جبران باسيل ،سليم جورج عون ،إبراهيم
يوسف كنعان ،إدكار بولس معلوف ،سيزار ابي خليل ،سليم أنطوان خوري ،روجيه عازار ،ماريو
عون ،آالن عون ومصطفى حسين.
سجلت المراجعة في قلم المجلس برقم /3و 2021/بتاريخ ورودها وقرر رئيس المجلس
بالتاريخ إياه ،دعوة األعضاء الى جلسة يوم الخميس الواقع فيه  2021/11/18إلبالغهم نسخًا

عن المراجعة وللتداول في مسألة وقف مفعول القانون المطعون فيه فحضروا وتبلغوا،

وبتاريخ  ،2021/11/18عقدت جلسة برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع األعضاء
ولم يتخذ قرار بشأن وقف المفعول.
المهمة
وبتاريخ  ،2021/11/18تقرر تعيين مقررين لدرس المراجعة ،وقد تبلغ المقر ارن
ّ

في  ،2021/11/19وقدما تقريرهما في .2021/11/29
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وبتاريخ  ،2021/11/29قرر رئيس المجلس دعوة األعضاء لتبلغ التقرير يوم الثالثاء
الواقع فيه  ،2021/11/30ودعوتهم الى جلسة مفتوحة االثنين الواقع فيه ،2021/12/6
لمناقشته تمهيداً إلصدار القرار وقد تبلغ جميع األعضاء الموعدين.
وبتاريخ  ،2021/12/6حضر جميع األعضاء فافتتح الرئيس الجلسة عند العاشرة
استمرت المناقشات حتى الواحدة والنصف ثم رفعت الجلسة لتستكمل يوم
والنصف و ّ
،2021/12/9
وبتاريخ  ،2021/12/9عقد اجتماع ٍ
ثان برئاسة الرئيس وحضور جميع األعضاء استؤنفت
فيه المناقشة حتى الواحدة والربع ،ثم رفعت الجلسة لتستكمل المناقشة يوم .2021/12/13
وبتاريخ  2021/12/13عقد اجتماع ثالث الساعة العاشرة برئاسة الرئيس وحضور جميع
األعضاء استؤنفت فيه المناقشات وعند الساعة الواحدة اعتذر العضو عوني رمضان ألسباب
اضط اررية ،فاستؤنفت المناقشة بغيابه حتى الساعة الثالثة ولم يتم التوصل الى قرار فرفعت الجلسة
الى اليوم التالي في ،2021/12/14
وبتاريخ  ، 2021/12/14عقد اجتماع رابع ،برئاسة الرئيس وحضور جميع األعضاء،
الساعة العاشرة ،واستؤنفت المناقشة حتى الساعة الواحدة ،دون التوصل الى قرار فرفعت الجلسة
الى يوم الخميس في .21/12/16
وبتاريخ  ،2021/12/16عقد اجتماع خامس عند الساعة العاشرة ،برئاسة رئيس المجلس
وحضور األعضاء الذين تغيب منهم عمر حمزة وميشال طرزي ،األول بسبب انقطاع الطريق
ومقر المجلس والثاني إلصابته بعارض صحي ،وقد استمرت الجلسة
بين محل سكنه في البقاع ّ
حتى الواحدة والنصف ورفعت الى يوم االثنين في .2021/12/20
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وعند الساعة العاشرة والنصف من يوم  ،2021/12/20عقد المجلس اجتماعًا سادسًا،

برئاسة رئيسه وحضور جميع األعضاء وتابع المناقشة في الطعن حتى الساعة الواحدة والنصف،
ورفعت الجلسة الى يوم الثالثاء الواقع فيه .2021/12/21
وعند الساعة العاشرة من يوم  ،21/12/21عقد المجلس اجتماعه السابع واألخير برئاسة
رئيسه وحضور جميع األعضاء واستأنف المداوالت دون التوصل الى قرار لتعذر تأمين أكثرية
سبعة أعضاء فاعتبر القانون المطعون فيه نافذًا ،وجرى تنظيم هذا المحضر إلبالغه من كل من
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعلى ان ينشر في الجريدة الرسمية.

األعضـاء

ميراي نجم

رياض أبو غيدا

أمين الســــــر
عوني رمضان

فوزات فرحات

الياس مشرقاني

عمر حمزة

نائب الرئيس
أحمد أكرم بعاصيري
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ميشال طرزي

البرت سرحان

الرئيس
طنوس مشلب

