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بحثالخميس ٦ أيار ٢٠٢١

المحامي الّدكتور شربل عون: إضراب القضاة یشلّ الحركة اإلقتصادّیة في البلد

13:44 | 24-05-2019

ا على مشروع الموازنة العاّمة الّذي تضّمن بنوًدا تقتطع جزًءا قضاة لبنان یعتكفون رّدً
من مكاسبھم المالّیة والتقدیمات الصحّیة والعائلّیة لھم ولعائالتھم. 

 
في ھذا الّسیاق، أفاد المستشار القانوني المعتمد لدى عّدة ھیئات دولّیة الّدكتور شربل
عون عون بأّن اإلعتكاف القضائّي كان لھ إرتداد سّيء على المواطن وبشكل مباشر،
وھذا األمر قد لمسناه خالل األّیام الماضیة؛ إذا توّقف القاضي عن العمل لیوم واحد
فھذا األمر سیؤّدي إلى تأخیر جلسة المحاكمة إلى فترة شھرین أو ثالثة أشھر على

األقّل، فكیف باألحرى إذا أضرب القضاة لفترة أسبوعین أو أكثر؟ 
 

إضافًة إلى ذلك، إّن تسجیل الشركات في السجّل التجارّي قد توّقف نظًرا إلضراب
القضاة، و بالتأكید فھو یعیق الحركة اإلقتصادّیة المیؤوس منھا في البلد. 

 
إّن العجز المالّي الّذي تعاني منھ الّدولة الیوم ھو الّذي أّدى إلى إضراب القضاة
والموّظفین العاّمین في كافة القطاعات وباالخص لدى المحاكم، ویجب رّبما على
فخامة رئیس الجمھورّیة التدّخل سریًعا لحّل ھذه األمور الّتي تتفاقم تداعیاتھا یوًما بعد
یوم على المواطن. ان االضرابات في كافة القطاعات لن تتوقف اال اذا تدخلت انا

برأیي كافة القوى السیاسیة بھدف الوصول الى حل جذري بھذا الخصوص. 
 

أفاد عون أثناء إّتصال ھاتفّي معھ بأّن إضراب الموّظفین لدى المحاكم قد عرقل أیًضا
عمل المواطنین والمحامین بشكل مباشر علًما بأّن رئیس الحكومة قد أصدر مذّكرة
حّذر فیھا اإلدارات الرسمّیة من اللّجوء إلى اإلضراب العاّم مستنًدا بذلك إلى الماّدتین
14 و 15 من قانون الموّظفین الّذي یمنع الموّظف العاّم من اللّجوء إلى اإلضراب أو
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التحریض على اإلضراب بشكل عاّم أثناء ممارستھ لوظیفتھ. 
 

وأخیًرا أفاد عون بأّن القضاة في لبنان یعتبرون نفسھم سلطة مستقلّة وھم دائًما
یطالبون الّدولة والسلطة السیاسیة التعامل معھم على ھذا األساس.
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