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املستشار يف القانون اللبناين الدكتور عبدالرحمن جامل قرقويت.

يف كل دول العامل، وعىل اختالف انظمة الحكم والدساتري فيها، تصدر القوانني والترشيعات واملراسيم ويبدأ تطبيقها فورا، نظرا 
اىل الحاجة اليها يف تسيري شؤون الدولة واملواطن، اال يف لبنان فان القوانني تصدر ونادرا ما تنفذ، وتبقى حبيسة االدراج حتى 

يأيت وقت يصبح القانون يحتاج اىل قانون آخر لتعديله او تطويره او الغائه كليا

لبنان بلد القوانني التي تصدر بال تنفيذ
قرقوتي: 80 قانونًا بال مراسيمها التطبيقّية

ايار 1926   23 يف  الصادر  اللبناين  الدستور  حدد 
الدستوري  القانون  واخرها  تعديالته،  مع جميع 
عىل  املوافقة  كيفية   1990 ايلول   21 يف  الصادر 
اكرث  تطبيقها، وهي وردت يف  ومراسيم  القوانني 
من مادة دستورية ابرزها: املادة )56( التي نصت 
التي  القوانني  الجمهورية  انه "يصدر رئيس  عىل 
بعد  شهر  النهائية يف خالل  املوافقة  عليها  متت 
احالتها اىل الحكومة ويطلب نرشها. اما القوانني 
استعجال  بوجوب  قرارا  املجلس  يتخذ  التي 
اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها يف خالل خمسة 
ايام ويطلب نرشها. وهو يصدر املراسيم ويطلب 
انه  عىل  نصت  والتي   )57( واملادة  نرشها...". 
"لرئيس الجمهورية بعد اطالع مجلس الوزراء حق 
طلب اعادة النظر يف القانون مرة واحدة ضمن 
املهلة املحددة الصداره وال يجوز ان يرفض طلبه. 
عندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح يف حل 
من اصدار القانون اىل ان يوافق عليه املجلس بعد 
مناقشة اخرى يف شأنه، واقراره بالغالبية املطلقة 
من مجموع االعضاء الذين يؤلفون املجلس قانونا. 
يف حال انقضاء املهلة من دون اصدار القانون او 
اعادته يعترب القانون نافذ حكام ووجب نرشه". 
مرشوع  "كل  انه  عىل  نصت  التي   )58( واملادة 
مبوافقة  مستعجال  كونه  الحكومة  تقرر  قانون 
مجلس الوزراء، مشرية اىل ذلك يف مرسوم االحالة 
يوما  اربعني  بعد ميض  الجمهورية  لرئيس  ميكن 
من طرحه عىل املجلس، وبعد ادراجه يف جدول 
اعامل جلسة عامة وتالوته فيها وميض هذه املهلة 
ان يصدر مرسوما قاضيا  ان يبت فيه،  من دون 

بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء". 
يظهر من النصوص الدستورية اهمية نرش وتنفيذ 
القوانني ضمن مهل زمنية قصرية جدا وعادية، اال 
انه ومنذ سنوات بدأ الحديث عن تراكم القوانني 
التي تصدر وتنرش يف الجريدة الرسمية وال تنفذ، 
عدم  حول  استفهام  عالمات  يطرح  الذي  االمر 

تنفيذها وعن اهمية هذه القوانني وانعكاسها عىل 
املواطن والدولة. 

رئيس  اىل  االسئلة  هذه  حملت  العام"  "االمن 
مجلس ادارة "رشكة دار الكتاب االلكرتوين اللبناين" 
املستشار يف القانون اللبناين الدكتور عبدالرحمن 
جامل قرقويت الذي رشح باالرقام واملعطيات كل 

ما يحوط بالقوانني الصادرة وغري املنفذة.

■ ما هو العدد الحقيقي للقوانني التي صدرت 
ونرشت يف الجريدة الرسمية ومل يصدر يف شأنها 

مراسيم تطبيقية؟
□ العدد الحقيقي للقوانني التي صدرت ونرشت 
مراسيم  تصدر يف شأنها  الرسمية ومل  الجريدة  يف 
تطبيقية هي حواىل 80 قانونا، منها مستكمل يف 
انتظار عرضها عىل مجلس الوزراء ومنها ينتظر البت 
بالتعديالت املطروحة عىل القوانني، وذلك بناء عىل 
قانون / مرشوع  )اقرتاح  املختصة  الوزارات  طلب 
قانون / مرشوع مرسوم( ومنها غري مستكمل يف 
من  التطبيقية  النصوص  مشاريع  ورود  انتظار 

الوزارات املعنية وهي النسبة االكرب منها. 

■ كيف تتوزع هذه القوانني لجهة اختصاصها يف 
امور محددة؟

لبنان. يف  الحياة يف  امور  □ هي تختص بجميع 
مجال الرتبية يوجد قوانني مل تصدر بعد مراسيمها 
ووسيط  االمن  حيال  االمر  كذلك  التطبيقية، 
االختصاصات  جميع  ويف  والعدل  الجمهورية 

وليس هنالك اختصاص محدد.

يف  صدوره  فور  نافذا  القانون  يكون  كيف   ■
الوقت ذاته ال يطبق من  الرسمية ويف  الجريدة 

دون مراسيم تطبيقية، اليس يف ذلك تناقضا؟
التطبيقي هو رشح كيفية  املرسوم  ان عمل    □
تطبيق القانون. ال ميكن لقانون ان يحيص جميع 

تلك  لذلك  لتطبيقه،  االمور  دقائق  تفاصيل وكل 
القوانني يف حاجة اىل مراسيم تطبيقية تدل او تبني 
كيفية تطبيقه، فال تناقض اذا كان تعليق القانون 
النافذ وهو نافذ ولكن ال نستطيع تطبيقه، مام 
وعدم  النفاذ  بني  ربط  هنالك  ليس  انه  يعني 
نافذا يعني موجودا، لكن ال  التطبيق. ان يكون 

ميكن تطبيقه اال مبرسوم تطبيقي.

■ ما هي االسباب املانعة لصدور هذه املراسيم 
التطبيقية؟

□ يوجد نوعان من االسباب:
القانون،  السياسية يف تطبيق  الرغبة  االول: عدم 
رمبا  قانون  الصدار  والعمل  الضغط  يتم  بحيث 
ال  ولكن  تخديره،  او  الشعب  من  جزء  الرضاء 
توجد رغبة سياسية لتطبيقه، لذلك تعلق املراسيم 

التطبيقية.
العايل  التعليم  قانون  مثال  املتابعة  غياب  الثاين: 
2014/285 يف حاجة اىل مراسيم تطبيقية، حيث 
صدر بعضها والبعض االخر من املراسيم مل تصدر. 
ايضا قانون الوساطة القضائية 82/ 2018، وقانون 
الرشاء العام 2021/245، وتحديد رشوط استعادة 
الجنسية اللبنانية 2015/41، وقانون سالمة الغذاء 
2015/35، وقانون املعامالت االلكرتونية وحامية 
الفساد  ومكافحة  الشخصية 2018/81،  البيانات 
باالشخاص  االتجار  جرمية  ومعاقبة   ،2020/75
 ،2008/37 الثقافية  واملمتلكات   ،2011/164
وقانون حامية املستهلك 2005/659 وغريها. هذا 
يعني انه ليس هنالك جدية، بل تراخ يف العمل 

وغياب يف املتابعة.

■ ما الجدوى من صدور قوانني وتبقى حربا عىل 
ورق؟

□  ليس من املفروض ان تبقى القوانني حربا عىل 
ورق، فهي صدرت ليك تطبق.

انعكاسها  لجهة  الصادرة  القوانني  اهمية  ما   ■
االيجايب عىل املواطن والدولة؟

□ القوانني الصادرة لها اهمية كبرية، فهي تنظم 
الحياة يف البالد. القاعدة القانونية هي قاعدة عامة 
ومجردة ال تخاطب اشخاصا محددين باسامئهم 
القانونية  القاعدة  هذه  وبالتايل  بصفاتهم،  امنا 
تؤّمن الكثري من املساواة والعدل بني الناس. فمن 
املهم جدا ان يكون لدينا قاعدة قانونية صادرة 

ومطبقة عىل الناس بشكل متساوي.

مرور  مع  قوتها  تفقد  الصادرة  القوانني  هل   ■
الزمن اذا مل تطبق؟

مبرور  قوتها  تفقد  ال  القانونية  القاعدة  كال،   □
الزمن، تبقى القاعدة القانونية تطبق حتى الغائها 
او تعديلها بقانون. توجد قاعدة تسمى "موازاة 
بدستور  يعدل  الدستور  ان  يعني  مام  السيق"، 
والقانون ال يلغى او يعدل اال بقانون والقرار ال 

يلغى اال بالقرار او باصدار اعىل او اقوى منه.

القوانني  يف  النظر  اعادة  يجب  انه  ترى  اال   ■
الصادرة والتي مل تطبق الدخال تعديالت عليها مبا 

يتناسب واملستجدات؟
□ طبعا، هنالك العديد من القوانني الصادرة التي 
يجب اعادة النظر فيها. ينبغي مواكبة العرص يف 
تطوير القوانني. دامئا القانون يف حاجة اىل تحديث، 
وال يجب ان يصاب بجامد. بالتايل، ما نستنتجه مام 
سبق انه، ويا لالسف الشديد، قلة الذين هم يف 

مجلس النواب تنطبق عليهم صفة مرّشعني.

التي مل تصدر نصوصها  القوانني  ■ ما هي اهم 
التطبيقية؟

مراسيمها  تصدر  مل  التي  القوانني  ابرز  ان   □
التطبيقية هي:

تاريخ   281 رقم  قانون  املنافسة:  قانون   •
.2022/3/15

للتلميذ  مرمز  رقم  مع  تربية  هوية  اعتامد   •
رقم  قانون  الرتبوية":  "الهوية  لبنان  وللطالب يف 

266 تاريخ 2022/1/5.
• انشاء الوكالة الوطنية للدواء: قانون رقم 253 

تاريخ 2022/1/5.
يف  املرخصة  السياحية  املؤسسات  مساعدة   •
تخطي االزمة االقتصادية: قانون رقم 248 تاريخ 

.2021/11/12
تاريخ   244 رقم  قانون  لبنان:  يف  العام  الرشاء   •

.2021/7/16
• البطاقة التمويلية االلكرتونية: قانون رقم 230 

تاريخ 2021/7/16.
لبنان: قانون  التمريض يف  • تنظيم مزاولة مهنة 

رقم 221 تاريخ 2021/7/16.
جرائم  عن  املتأتية  االموال  استعادة  قانون   •

الفساد: قانون رقم 214 تاريخ 2021/5/8.
• تجريم التحرش الجنيس وتأهيل الضحايا: قانون 

رقم 205 تاريخ 2020/12/30.
العنف  من  االرسة  افراد  وسائر  النساء  حامية   •

االرسي: قانون رقم 204 تاريخ 2020/12/30.
تاريخ   175 رقم  قانون  الفساد:  مكافحة   •

.2020/5/8

• تنظيم االنتاج العضوي: قانون رقم 158 تاريخ 
.2020/5/8

• املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 2020: 
قانون رقم 6 تاريخ 2020/3/5.

تاريخ   130 رقم  قانون  املحمية:  املناطق   •
.2019/4/30

 105 رقم  قانون  قرسا:  واملخفيني  املفقودين   •
تاريخ 2018/11/30.

تاريخ   82 رقم  قانون  القضائية:  الوساطة   •
.2018/10/10

البيانات  وحامية  االلكرتونية  املعامالت   •
الشخصية: قانون رقم 81 تاريخ 2018/10/10.

وفقا  البرتولية:  باالنشطة  املتعلقة  االحكام   •
تاريخ   57 رقم  قانون   2020/132 رقم  للقانون 

.2017/10/5
• تنظيم الرشاكة بني القطاع العام والخاص: قانون 

رقم 48 تاريخ 2017/9/7.
تاريخ   46 قانون رقم  الرتب والرواتب:  • سلسة 

.2017/8/21
• تحديد رشوط استعادة الجنسية اللبنانية: قانون 

رقم 41 تاريخ 2015/11/24.
تاريخ   35 رقم  قانون  الغذاء:  سالمة  قانون   •

.2015/11/24
تاريخ   243 رقم  قانون  الجديد:  السري  قانون   •

.2012/10/22
وبيع  وتعبئة  وتكرير  ومعالجة  تنظيم   •
تاريخ   210 رقم  قانون  املعبأة:  الرشب  مياه 

.2012/3/30
• معالجة اوضاع املواطنني اللبنانيني الذين لجأوا 
اىل ارسائيل: قانون رقم 194 تاريخ 2011/11/18.

تاريخ   161 رقم  قانون  املالية:  االسواق   •
.2011/8/17

رقم  قانون  البحرية:  املياه  يف  البرتولية  املوارد   •
132 تاريخ 2010/8/24.

تاريخ   664 رقم  قانون  الجمهورية:  وسيط   •
.2005/2/4

تاريخ   663 رقم  قانون  املدين:  الطريان  سالمة   •
.2005/2/4

تاريخ   462 قانون رقم  الكهرباء:  تنظيم قطاع   •
.2002/9/2

• وضع نظام صحي اختياري للمسنني يف لبنان: 
قانون رقم 248 تاريخ 2000/8/9.

الملف


