
من الدستور / 80/ٌتعلق باصول المحاكمات امام المجلس االعلى المنصوص عنه فً المادة 
 
 

اقر مجلس النواب، 
: وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه

صدق مشروع القانون المتعلق باصول المحاكمات امام المجلس االعلى المنصوص عنه فً – مادة وحٌدة 
. وٌعمل به فور نشره.  من الدستور كما عدلته اللجان النٌابٌة المشتركة80المادة 

 18/8/1990بٌروت فً 
الٌاس الهراوي : االمضاء 

صدر عن رئٌس الجمهورٌة رئٌس مجلس الوزراء  
سلٌم الحص : االمضاء 

وزٌر العدل  
 ادمون رزق: االمضاء 

   

   

 الفصل االول

 تألٌف المجلس االعلى

 1المادة 

ٌنتخب مجلس النواب، فور نشر هذا القانون، وفً بدء كل والٌة، فً اول جلسة ٌعقدها، النواب السبعة 
اعضاء المجلس االعلى المنصوص عنهم فً المادة الثمانٌن من الدستور، اعضاء اصٌلٌن، كمما ٌنتخب ثالثة 

. نواب اخرٌن اعضاء احتٌاطٌٌن
وٌجري االنتخاب باالقتراع السري، وبالغالبٌة المطلقة من مجموع اعضاء المجلس النٌابً فً الدورة االولى 

. ، واذا تساوت االصوات، ٌعد اكبر المرشحٌن سنا منتخباي، وبالغالبٌة النسبٌة فً الدورات التً تل

   

 2المادة 

تسمى محكمة التمٌٌز بجمٌع غرفها، بعد نشر هذا القانون ، القضاة العدلٌٌن الثمانٌة، المنصوص عنهم فً 
.  من الدستور، االعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائً بمن فٌهم الرئٌس 80المادة 

. لالصول والشروط ذاتها- وتسمً ثالثة قضاة عدلٌٌن اعضاء احتٌاطٌٌن وفقا
:  كما تعٌن هذه المحكمة

..  من الدستور60المادة القاضً الذي ٌعهد الٌه بوظٌفة النائب العام لدى المجلس االعلى وفقا الحكام - 1
قاضٌٌن لمعاونة النائب العام - 2

   

 3المادة 

ٌجتمع المجلس االعلى برئاسة ارفع القضاة رتبة، وفً حال تغٌبه ٌحل محله القاضً الذي ٌلٌه رتبة حسب 
   .درجات التسلسل القضائً

 4المادة 
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: ٌقسم اعضاء المجلس االعلى االصلٌون واالحتٌاطٌون امام المجلس النٌابً فً جلسة علنٌة الٌمٌن االتٌة 
اقسم باهلل العظٌم على ان اقوم بوظٌفتً فً المجلس االعلى بكل اخالص وامانة وان اصون سر المذاكرة -

- والتزم فً كل اعمالً الصدق والشرف

   

 5المادة 

ٌكون حكما رئٌس قلم محكمة التمٌٌز كاتبا للمجلس االعلى، وٌقسم بهذه الصفة الٌمٌن امامه فً جلسة علنٌة 
   .ولرئٌس المجلس االعلى، عند االقتضاء، ان ٌكلف، من بٌن اقالم المحاكم العدلٌة كاتبا مساعدا

 6المادة 

اذا انتهت وظٌفة النائب او القاضً، العضو االصٌل او االحتٌاطً فً المجلس االعلى، بسبب الوفاة او الي 
. سبب اخر، وجب ملء الشغور دون ابطاء وفق االصول المحددة فً المادتٌن االولى والثانٌة من هذا القانون

   

 7المادة 

:  تنتهً عضوٌة النائب فً المجلس االعلى 
. بالوفاة- ا

. بانتهاء مدة والٌة المجلس النٌابً، او فقدان النائب شروط العضوٌة فٌه- ب
و تنتهً  .باالستقالة ، وٌعتبر فً حكم المستقبل النائب الذي ٌتولى الوزارة_ ج 

:  وتنتهً عضوٌة القاضً فً المجلس االعلى 
بالوفاة  _ ا

. ببلوغه سن التقاعد القانونٌة او فقدانه شروط العضوٌة فً المجلس االعلى_ ب
. بوقفه عن العمل اسباب تادٌبٌة - ج

   

 8المادة 

   .ٌفصل المجلس االعلى بالغالبٌة المطلقة من اعضائه وباالقتراع السري فً طلبات التنحً والرد 

 9المادة 

ٌستمر القاضً الذي ٌفقد احد الشروط المؤهلة لعضوٌة المجلس االعلى ، لغٌر سبب تادٌبً ، فً النظر 
   .بالقضٌة العالقة امام المجلس االعلى حتى صدور الحكم فٌها

 10المادة 

على المجلس االعلى ان ٌبلغ المجلس النٌابً ومحكمة التمٌٌز بهٌئتها العامة الحاالت المبنٌة فً المواد 
.  من هذا القانونوالثامنةوالتاسعة السابعة

   

 11المادة 
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. ان اعضاء المجلس االعلى االصٌلٌن واالحتٌاطٌٌن، ملزمون بحضور الجلسات والمناقشات التً ٌدعون الٌها
فاذا تغٌب العضو عن الحضور مرتٌن متتالٌتٌن دون عذر مشروع ، اعلن المجلس االعلى استقالته من 

. عضوٌته، اما عفوا او بناء لطلب النٌابة العامة لدٌه

   

 12المادة 

اذا رغب النائب فً االستقالة من عضوٌة المجلس االعلى ، ٌقدم استقالته الى رئٌس المجلس النٌابً الذي 
   .ٌبلغها الى رئٌس المجلس االعلى

 13المادة 

: ٌمكن رد اي عضو من اعضاء المجلس االعلى بمن فٌهم الرئٌس لالسباب االتٌة
. اذا كانت تربطه بالمتهم قرابة ومصاهرة من عمود النسب لغاٌة الدرجة السادسة_ ا

. اذا كان قد استدعً للشهادة واستمعت شهادته_ ب
. اذا كانت بٌنه وبٌن المتهم عداوة شدٌدة_ ج

ٌقدم طلب الرد عند بدء المحاكمة وٌفصل فٌه المجلس االعلى باالقتراع السري وبالغالبٌة المطلقة من 
. اعضائه

   

 14المادة 

المادة الثالثة على عضو المجلس االعلى الذي ٌجد فً شخصه سببا للتنحً وان كان لغٌر ما نصت علٌه 
   . ان ٌعلم بذلك المجلس االعلى الذي ٌفصل فً امر تنحٌهعشرة

 15المادة 

ٌضع رئٌس المجلس النٌابً تحت تصرف رئٌس المجلس االعلى، وبناء لطلبه، الموظفٌن الضرورٌٌن لتامٌن 
   ..اعمال هذا المجلس واعمال لجنة التحقٌق

 16المادة 

تلحظ فً موازنة مجلس النواب، فً فصل خاص، االعتمادات الضرورٌة لنفقات اعمال المجلس االعلى ولجنة 
. التحقٌق

العقد، التصفٌة، الصرف والدفع، من قبل المحاسب المختص فً مجلس النواب، : تجري مراحل تنفٌذ النفقة
. بناء لتعلٌمات خطٌة او قرارات تصدر الٌه مباشرة من رئٌس المجلس االعلى، وذلك خالفا لكل نص اخر

. وظٌفة رئٌس المجلس االعلى واعضائه، واعضاء لجنة التحقٌق والنٌابة العامة مجانٌة

   

 17المادة 

   .تحفظ فً مجلس النواب ملفات المحاكمة المنتهٌة وتعتبر محفوظات وطنٌة

   

 الفصل الثانً

 االتهام والتحقٌق
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 18المادة 

ال ٌمكن اتهام رئٌس الجمهورٌة لعلتً خرق الدستور والخٌانة العظمى او بسبب الجرائم العادٌة اال من فبل 
. المجلس النٌابً

وللمجلس النٌابً ان ٌتهم رؤساء الحكومة والوزراء الرتكابهم الخٌانة العظمى او الخاللهم بالموجبات 
. المترتبة علٌهم

   

 19المادة 

. اعضاء المجلس النٌابً على االقل ( 5/1)ٌقدم طلب االتهام بموجب عرٌضة ٌوقع علٌها خمس
: ٌجب ان ٌكون الطلب مفصال ومعلال وٌتضمن

. اسم الشخص او االشخاص المطلوب اتهامهم- ا
. العلة او الجرم المنسوب الٌهم- ب
. سرد الوقائع واالدلة والقرائن المؤٌدة- ج

   

 20المادة 

:  فور ورود طلب االتهام مستوفٌا الشروط، ٌبلغ رئٌس المجلس النٌابً نسخة عنه الى
جمٌع النواب - ا

: الشخص او االشخاص المطلوب اتهامهم، وٌمهلهم عشرة اٌام- ب
لالجابة علٌه خطٌا - 1
لتكلٌف محام او اكثر بالدفاع عنه، فاذا لم ٌستجب، عٌن رئٌس المجلس من تلقاء نفسه محامٌا للدفاع  – 2

. عنه من المحامٌن المقٌدٌن على الجدول العام 
ٌبلغ رئٌس المجلس نسخة عن جواب الشخص او االشخاص المطلوب اتهامهم، الىجمٌع النواب وذلك عشرة 

. اٌام على االقل، قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر فً طلب االتهام

   

 21المادة 

ٌعتبر كل ما ٌتعلق بطلب االتهام سرٌا، وٌحظر نشره تحت طائلة االحكام المنصوص عنها فً القوانٌن 
. المرعٌة االجراء 

. ترفع السرٌة اذا اقر المجلس النٌابً االقتراح واصدار قرارا باالتهام

   

 22المادة 

ٌدعى المجلس النٌابً لجلسة خاصة تنعقد بعد عشرة اٌام تلً تبلٌغ الشخص او االشخاص المطلوب اتهامهم 
نسخة عن طلب االتهام، وبعد ان ٌستمع الى مرافعتً االدعاء الممثل باحد موقعً طلب االتهام والدفاع، ٌقرر 

" لجنة التحقٌق " المجلس النٌابً باالكثرٌة المطلقة من اعضائه اما احالته فورا الى لجنة نٌابٌة خاصة تدعى
   .قبل التصوٌت على طلب االتهام، ورده

 23المادة 



مؤلفة من رئٌس - لجنة التحقٌق - فور االحالة من قبل المجلس النٌابً، تنشا لجنة نٌابٌة خاصة تسمى 
وعضوٌن اصٌلٌن، وثالثة نواب احتٌاطٌٌن، ٌنتخبهم المجلس النٌابً فً الجلسة المنصوص عنها فً المادة 

.  الثانٌة والعشرٌن من هذا القانون باالقتراع السري وبالغالبٌة المطلقة من اعضائه
. ال ٌمكن ان ٌكون عضوا فً هذه اللجنة احد اعضاء المجلس االعلى المنتخبٌن

   

 24المادة 

   . وما ٌلٌها من الفصل االول من هذا القانون المادة الرابعةتخضع هذه اللجنة لالحكام المنصوص عنها فً 

 25المادة 

تتحرى لجنة التحقٌق فٌما اذا كانت االفعال المنسوبة الى الشخص او االشخاص المطلوب اتهامهم ثابتة 
   .الثبوت الكافً

 26المادة 

ولها، عند االقتضاء، ان تلتئم فً اي . تلتئم لجنة التحقٌق فً مبنى المجلس النٌابً وتكون اجتماعاتها سرٌة 
   .مكان اخر تقرره

 27المادة 

تخضع معامالت التحقٌق لالصول المنصوص عنها فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة، مع مراعاة احكام 
   .هذا القانون

 28المادة 

: تكون للجنة التحقٌق النٌابٌة سلطات هٌئات التحقٌق القضائٌة ولها ان
.  تفضل فً طوارىء التحقٌق- 
. تصدر مذكرات الجلب واالحضار والتوقٌف االحتٌاطً واالحالة امام المراجع القضائٌة المختصة- 
تعطى جمٌع االستنابات القضائٌة  -
. ال تقبل قرارات لجنة التحقٌق اي طرٌق من طرق المراجعة-

   

 29المادة 

 من الدستور ، والسبعٌن الستٌنتحٌل لجنة التحقٌق جمٌع االشخاص غٌر المنصوص عنهم فً المادتٌن 
. الذٌن ٌظهر التحقٌق تدخلهم او اشتراكهم فً الجرم الى المرجع المختص

اما اذا اظهر التحقٌق تدخل او اشتراك احد االشخاص المنصوص عنهم فً المادتٌن الستٌن والسبعٌن من 
. الدستور، فعلى اللجنة ان تقترح على مجلس النواب، توسٌع التحقٌق لٌشمل هؤالء االشخاص

.  وما ٌلٌها من هذا القانون المادة التاسعة عشرةتطبق على هذا االقتراح االصول المنصوص عنها فً 

   

 30المادة 

اذا اظهر التحقٌق بحق االشخاص المطلوب اتهامهم افعاال تختلف عن االفعال الوارد ذكرها فً فً طلب 
   .االتهام، تقرر اللجنة توسٌع التحقٌق لٌشمل كل هذه االفعال
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 31المادة 

ٌمكن لكل من االدعاء والدفاع ان ٌطلب دعوة الشهود، فٌنظمان بهم قاتمة تقدم عند بدء التحقٌق، والٌحق 
   .لهما بعدها طلب دعوة اكثر من شاهدٌن اضافٌٌن اثناء التحقٌق

 32المادة 

. عند انتهاء التحقٌق، وبعد تنظٌم االدعاء مطالعته الخطٌة، ٌودع ملف القضٌة قلم اللجنة لمدة خمسة اٌام
ٌبلغ هذا االٌداع بتارٌخ حصوله الى الدفاع الذي ٌحق له االطالع فً قلم اللجنة على كامل االوراق وان 

. ٌستنسخ منها ما ٌراه الزما لمطالعته الدفاعٌة الخطٌة التً ٌودعها فً قلم اللجنة بمهلة عشرة اٌام
 

عندها ٌختتم التحقٌق 

   

 33المادة 

: فور اختتام التحقٌق، تجتمع لجنة التحقٌق فً جلسة سرٌة، فتتذاكر وتضع تقرٌرها فً القضٌة الذي ٌتضمن
اسم او اسماء المطلوب اتهامهم 

العلة او الجرم المنسوب الٌهم 
تقدٌر ما اذا كانت االفعال ثابتة الثبوت الكافً 

 
اعطاء هذه االفعال وصفها القانونً وتعٌٌن النصوص التً تنطبق علٌها بتارٌخ ارتكابها 

. تحٌل لجنة التحقٌق تقرٌرها فورا الى المجلس النٌابً، وتبلغه الى كل من ممثلً االدعاء والدفاع

   

 34المادة 

ٌلتئم المجلس النٌابً فً جلسة خاصة بدعوة من رئٌسه فً مهلة ال تتعدى عشرة اٌام من تارٌخ اٌداع لجنة 
. التحقٌق تقرٌرها المجلس، ٌستمع فٌها الى التقرٌر والى مرافعتً االدعاء والدفاع
. ٌتم التصوٌت باالقتراع السري على االتهام بغالبٌة ثلثً مجموع اعضاء المجلس

اذا لم ٌدع المجلس النٌابً ضمن المهلة المحددة اعاله، ٌلتئم حكما فً الٌوم الحادي عشر الذي ٌلً تارٌخ 
. اٌداع لجنة التحقٌق تقرٌرها المجلس النٌابً، الذي ٌستمر فً جلساته حتى اصدار قراره فً الموضوع 

   

 35المادة 

عندما ٌصدر قرارا االتهام عن المجلس النٌابً، ٌرفع رئٌس المجلس القضٌة فورا الى المجلس االعلى 
بموجب احالة ٌبلغها الى كل من رئٌس المجلس االعلى والى النائب العام لدٌه، وٌبلغ المتهم او المتهمٌن قرار 

. االتهام
. تتضمن االحالة الى المجلس االعلى نص قرار االتهام الذي اتخذه المجلس النٌابً وملف التحقٌق

   

   

 الفصل الثالث

 المحاكمة والحكم



 36المادة 

فور احالة القضٌة امام المجلس االعلى، ٌباشر هذا المجلس المحاكمة وعلٌه ان ٌفصل فً القضٌة خالل مدة 
   .شهر من تارٌخ تبلغه االحالة قابلة للتجدٌد مرة واحدة

 37المادة 

وال تكون . ٌنعقد المجلس االعلى فً قصر العدل فً بٌروت، او فً اي مكان اخر ٌقرره، عند االقتضاء
 من الدستور بمن فٌهم 80المادة جلساته قانونٌة اال بحضور اعضائه الخمسة عشر المنصوص عنهم فً 

. الرئٌس
. اذا تغٌب احد االعضاء االصٌلٌن، ٌعمد رئٌس المجلس االعلى الى تكلٌف بدٌل من االعضاء االحتٌاطٌٌن

   

 38المادة 

   .ٌفصل المجلس االعلى، اما بقرار على حدة، واما فً القرار النهائً، فً جمٌع الدفوع المقدمة الٌه

 39المادة 

المحاكمة لدى المجلس االعلى علنٌة اال اذا قرر المجلس سرٌتها، وتتبع فٌها اصول المحاكمات لدى محكمة 
   .وٌبقى المتهم طلٌقا حتى صدور القرار النهائً. الجناٌات مع مراعاة احكام هذا القانون واالحكام المبٌنة فٌه

 40المادة 

   .بعد التثبت من هوٌة المتهم او المتهمٌن، ٌتلى تقرٌر لجنة التحقٌق ثم قرار االتهام، وٌباشر بالمحاكمة

 41المادة 

. بعد ختام المحاكمة، ٌصدر المجلس االعلى حكمه، دون ابطاء
. ٌتم التصوٌت على حدة، فً شان كل متهم، وكل تهمة من التهم، وتؤخذ القرارات بالتصوٌت السري

. ال ٌمكن تجرٌم المتهم اال بغالبٌة عشرة اصوات

   

 42المادة 

باستثناء خرق الدستور والخٌانة العظمى واالخالل بالموجبات المترتبة على رئٌس الحكومة والوزٌر، ٌكون 
المجلس االعلى مقٌدا بالقانون فً وصف الجناٌات والجنح وفً العقوبات الممكن فرضها، وٌحق له تعدٌل 

   .الوصف القانونً الوارد فً قرار االتهام

 43المادة 

اذا قرر المجلس االعلى تجرٌم احد المتهمٌن باٌة علة او جرم، علٌه ان ٌصدر فورا قرارا ٌقضً باقالته من 
. منصبه

واذا كان هناك من جرم معاقب علٌه جزائٌا، ٌجري التصوٌت على ما اذا كان فً القضٌة اسباب تخفٌفٌة 
. وعلى العقوبة الواجب فرضها

. ٌتم التصوٌت دائما بورقة االقتراع السرٌة وبغالبٌة ثلثً االصوات
اذا لم ٌحصل قرار عقوبة ما على غالبٌة االصوات العشرة بعد اقتراعٌن متوالٌٌن، تستبعد فً االقتراع الثالث 
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العقوبة االشد من العقوبات المقترحة فً االقتراعٌن السابقٌن، وتستبعد كل مرة العقوبة االشد الى ان تنال 
. احدى العقوبات غالبٌة العشرة اصوات

   

 44المادة 

ٌكون القرار النهائً معالال، ٌنظمه رئٌس المجلس االعلى فً غرفة المذاكرة وٌوقعه مع االعضاء والكاتب، 
. وتذكر فً متنه اسماء االعضاء الذٌن اشتركوا فً اصداره

. ٌتلو رئٌس المجلس االعلى القرار فً جلسة علنٌة

   

 45المادة 

   .ال تقبل قرارات المجلس االعلى االستئناف وال التمٌٌز غٌر انها تقبل اعادة المحاكمة الجزائٌة

 46المادة 

   .تطبق امام المجلس االعلى االصول المتعلقة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

 47المادة 

. ال ٌقبل امام المجلس االعلى اتخاذ صفة االدعاء الشخصً
تقدم دعاوى طلب التعوٌض عن االضرار الناجمة عن الجرائم التً ٌنظر فٌها المجلس االعلى امام المحاكم 

. العادٌة

   

   

 الفصل الرابع

 احكام انتقالٌة وختامٌة

 48المادة 

ٌجري انتخاب النواب اعضاء المجلس االعلى االصٌلٌن واالحتٌاطٌٌن الول مرة فً الجلسة التً ٌعقدها 
   .المجلس النٌابً فً الدورة العادٌة التً تلً تارٌخ العمل بهذا القانون

 49المادة 

   . من هذا القانون الول مرة فً مهلة شهر من تارٌخ العمل بهالمادة الثانٌةتطبق احكام 

 50المادة 

ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعتبر نافذا فور نشره 
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