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تمهيد

مل ميــِض أســبوعان عــىل نــر القانــون رقــم 2٩3 يف الجريــدة الرســمية1 حتــى شــهدنا النيابــة العامــة يف بــريوت )القــايض 

ــى قضــاء  ــد. تلّق ــون الجدي ــامدة 11 مــن القان ــاً لل ــاوي( تصــدر إشــاراتها بإحــدى شــكاوى العنــف األرسي وفق ــالل ضن ب

األمــور املســتعجلة يف بــريوت )القــايض جــاد معلــوف( التدابــري املتخــذة مــن قبــل النيابــة العامــة ليصــدر أول قــرار حاميــة 

ــة لتطبيــق  ــة اإلنطالقــة املثالي ــه. وشــّكلت هــذه التجرب لســيدة معنَّفــة بعــد مــرور 4٨ ســاعة مــن توقيــف املشــكو من

ــة العامــة وقضــاء األمــور  ــني النياب ــون ب ع يف هــذا القان ــذي قصــده املــرِّ ــدور التكامــي ال ــم 2٩3 مــربزًة ال ــون رق القان

املســتعجلة.

إال أن هذا الدور التكامي مل نرَه كثرياً خالل التطبيقات الالحقة.

بعدها توالت قرارات الحامية الصادرة عن قضاة األمور املستعجلة لحامية النساء من العنف األرسي، 

م أمــام قضــاة األمــور املســتعجلة يف مختلــف  فمنــذ تاريــخ نــر القانــون يف أيــار 2014 إىل حــني نهايــة العــام 2014 قُــدِّ

املناطــق اللبنانيــة 36 طلــب حاميــة كلهــا مــن نســاء صــدر عــىل إثرهــا 30 قــرار حاميــة، وتــّم رّد 6 طلبــات.

فأثنــاء مواكبتنــا لتطبيــق القانــون رقــم 2٩3، ســواء أمــام النيابــات العامــة أو قضــاة األمــور املســتعجلة، الحظنــا تصــّدي 

القضــاة ملجموعــة مــن التحديـّـات الناتجــة عــن طريقــة صياغــة القانــون والتعديــالت التــي أدخلهــا املجلــس النيــايب عــىل 

النــص األســايس للقانــون دون مراعــاة ألســبابه األساســية املوجبــة بحــث نتــج عــن هــذه الصياغــة ثغــرات كثــرية تســمح 

بتعــّدد أوجــه التفســري.

هنــاك ثغــرات ال ميكــن تخطيهــا إالّ بتعديــل النــص القانــوين )وهــذا أمــر عــرّبت منظمــة »كفــى« عنــه بأكــر مــن مناســبة(، 

ــون  ــراءة القان ــل يف ق ــاوت الحاص ــري أن التف ــاد. غ ــالل االجته ــن خ ــا م ــاة تخطيه ــض القض ــتطاع بع ــرى اس ــرات أخ وثغ

وتفســريه بــني القضــاة انعكــس عــىل مضمــون قــرارات الحاميــة وإجــراءات تنفيذهــا، كــام عــىل إشــارات النيابــات العامــة 

املختلفــة.

وملـّـا كان اإلربــاك يف تطبيــق القانــون قــد طــال املحامــني/ات الذيــن واللــوايت يف كثــريٍ مــن األحيــان اصطدمــوا/ن بالتحديــات 

نفســها التــي يواجههــا القضــاة عنــد تنفيــذ قــرارات الحامية.

ــم/ن  ــول قراءته ــني/ات ح ــاة املعني ــع القض ــاش م ــح النق ــاؤالت وفت ــن التس ــد م ــرح العدي ــن ط ــد م ــك، كان ال ب لذل

وتجربتهــم/ن يف تفســري القانــون رقــم 2٩3 وتطبيقــه بهــدف تقريــب وجهــات النظــر املختلفــة.

مــن خــالل هــذا الكتيّــب، نضــع بــني أيــدي القانونيــني/ات مــن محامــني/ات وقضــاة الخالصــات التــي وصلنــا إليهــا نتيجــة 

ــدف  ــام 2014، به ــالل الع ــة، خ ــرارات الحامي ــدروا/ن ق ــوايت أص ــاة الذين/الل ــة القض ــع غالبي ــادل اآلراء م ــات وتب النقاش

توضيــح األســباب املوجبــة لهــذا القانــون والعمــل عــىل تفعيــل مضمونــه مــن قبــل الجســم القانــوين.

كــام يضــّم هــذا الكتيّــب قــرارات الحاميــة التــي صــدرت حتــى نهايــة العــام 2014 دون تلــك التــي تــّم رّدهــا، عــىل أمــل 

أن يتــّم تنــاول كافــة القــرارات يف دراســات تحليليــة الحقــة ســتتناول أيضــاً قــراءة قضــاة الجــزاء وقضــاة التحقيــق لدورهــم 

يف الحاميــة مبوجــب القانــون رقــم 2٩3.

1     ملحق رقم 1: قانون رقم 2٩3 لحامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي – نر بتاريخ 2014/5/15 العدد21 من الجريدة الرسمية.
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ــة  ــرارات الحامي ــم 293 باالســتناد إىل ق ــون رق ــق القان ــات املطروحــة يف معــرض تطبي ــرز التحدي أب
الصــادرة وهــي:

• مدى قراءة القانون عىل ضوء العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي )اإلعالن العاملي للعنف ضد املرأة(، واعتامد عالقات 	

السلطة كمعيار للنظر يف طلبات الحامية.

• مدى إمكانية حامية الضحية من جميع أنواع العنف، السيّام املعنوي واإلقتصادي منها.	

• املستندات املطلوبة إلثبات الرضر، مدى أهمية وجود شكوى أمام النيابة العامة.	

• تفعيل الدور التكامي املقصود يف هذا القانون بني املحامي/ة العام/ة األرسي/ة وقايض/ة األمور املستعجلة.	

•  آلية تنفيذ القرار ومالحقة مخالف القرار.	

نأمــل أن يجيــب هــذا الكتيّــب عــن كثــري مــن هــذه التحديــات، كــام نشــكر جميــع القضــاة الذيــن  واللــوايت تجاوبــوا/ن 

معنــا، وأبدوا/يــن آراءهــم/ن حولهــا. غــري أّن النقــاش ســيبقى مفتوحــاً مــع املحامــني/ات والقضــاة بهــدف إنضــاج تطبيــق 

القانــون رقــم 2٩3 بأكمــل صــورة وأكــر فعاليــة لحــني اســتئناف العمــل عــىل تعديــل مضمونــه وســد الثغــرات املوجــودة 

يف مــواّده.
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دور قضاة األمور المستعجلة في تطبيق القانون رقم 293

لقد نّصت املادة 13 من القانون رقم 2٩3:

م طلــب الحاميــة أمــام قــايض التحقيــق الواضــع يــده عــىل الدعــوى أو املحكمــة الجزائيــة الناظــرة فيهــا، ويجــري  »يقــدَّ

النظــر فيــه يف غرفــة املذاكــرة.

يصح، يف كل األحوال، تقديم الطلب أمام قايض األمور املستعجلة بالصورة الرجائية.

يقبــل القــرار الصــادر عــن قــايض التحقيــق أو القــايض املنفــرد االســتئناف وفــق األصول املقــررة يف قانــون أصــول املحاكامت 

الجزائية.

يقبــل القــرار الصــادر عــن قــايض االمــور املســتعجلة الطعــن وفــق األصــول املقــررة للقــرارات الرجائيــة يف قانــون أصــول 

املحاكــامت املدنيــة.

إن استئناف القرار املتضمـِّن أمر الحامية، أو الطعن به، ال يوقفان التنفيذ ما مل تقرر املحكمة املختصة خالف ذلك.

إن القرار الصادر عن أي مرجع من املراجع القضائية املذكورة يف هذه املادة ال يقبل التمييز.

يصــدر القــرار يف الحالتــن املبينتــن يف الفقرتــن األوىل والثانيــة مــن هــذه املــادة ضمــن مهلــة أقصاهــا مثــاٍن وأربعــون 

ســاعة.«

ولتسليط الضوء عىل دور قضاة األمور املستعجلة يف تطبيق القانون رقم 2٩3 نستعرض املحاور التالية:

أوالً- يف اعتبار العنف األرسي ناتجاً عن عالقات السلطة غري املتكافئة يف األرسة:

ــن  ــد م ــتدعي املزي ــذي يس ــاس ال ــوع األس ــو املوض ــي ه ــوع االجتامع ــىل الن ــي ع ــرأة املبن ــد امل ــف ض ــوع العن إن موض

النقاشــات مــع القضــاة. فلــم يغــب عــن القضــاة، أن العنــف املرتكــب ضــد النســاء داخــل األرسة، والــذي وصــل يف كثــري 

ــف املــامرَس  ــون يحمــي النســاء  مــن هــذا العن ــة بقان ــع األســاس وراء املطالب ــل، هــو الداف مــن الحــاالت إىل حــّد القت

ــرأة(. ــف ضــد امل ــة داخــل األرسة )اإلعــالن العاملــي ملناهضــة العن ــات ســلطة غــري متكافئ ــّن نتيجــة لعالق عليه

ــة مــن خــالل تخصيــص  ــأن النســاء هــّن مــن يحتجــن إىل الحامي ع ب وبالرغــم مــن قــراءة بعــض القضــاة لقناعــة املــرِّ

ــف األرسي«: ــن العن ــراد األرسة م ــة النســاء وســائر أف ــون حامي ــم 2٩3 »قان ــون رق ــوان القان النســاء يف عن

ع وضــع املــرأة يف رأس أعضــاء األرسة املقصوديــن بالحاميــة، يظهــر بــال شــك نيّــة ظاهــرة لديــه حــول  »... إن تعّمــد املــرِّ

الجــزء األهــم مــن األســباب املوجبــة التــي دفعــت إىل اعتنــاق القانــون، أال وهــو قناعتــه الراســخة بحاجــة املــرأة تخصيصــاً 
إىل الحاميــة.«2

وبالرغم من أن بعضهم مل يكتِف بقراراته الحامئية بالقانون رقم 2٩3 بل أضاف إليه االتفاقيات الدولية3 )اتفاقية حقوق 

 الطفل، اإلعالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة(،

2    من قرار قايض األمور املستعجلة يف تاريخ 1٩\6\2014 - هذا القرار ليس منشوراً يف هذا الكتيّب ألنه تم رّد طلب الحامية مبوجبه.

3.    القرار: رقم 2٨٨\2014 تاريخ 26\٩\2014 - صادر عن قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت.
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إال أن التخّوف من أن يخرج التطبيق عن الهدف الحقيقي وراء إقرار هذا القانون، وهو حامية أفراد األرسة، ال سّيام النساء 

منهم، من سوء استخدام السلطة من قبل من له سلطة قانونية أو واقعية عليهم، يبقى قامئاً إن مل يأخذ القضاة بعالقات 

السلطة غري املتكافئة كمعيار العتبار الفعل من أفعال العنف األرسي املقصودة بالقانون رقم 2٩3.

مثــاالً:  تنــازَع أَخــوان، وقــام أحدهــام بــرضب اآلخــر وســبّب لــه اإليــذاء الجســدي، وكان ســبب خالفهــام 

تعــّدي أحدهــام عــىل عقــار الثــاين، أو أي ســبب مــايل آخــر. 

يف هــذه الحــال، إذا أردنــا تطبيــق القانــون مســتبعدين عالقــات الســلطة غــري املتكافئــة، نســتطيع أن نقــول 

إنّــه اعتــداء مــن أحــد أفــراد األرسة عــىل فــرد آخــر منهــا، نتــج عنــه رضر جســدي )كــام نّصــت املــادة 2 

مــن القانــون رقــم 2٩3(، وبالتــايل ميكــن أن يحصــل عــىل قــرار حاميــة مبوجــب القانــون رقــم 2٩3.

ــرأة، هــو ســوء  ــف ضــد امل ــي ملناهضــة العن ــالن العامل ــف داخــل األرسة، وبحســب اإلع يف حــني أن العن

ــل األرسة.  ــلطة داخ ــات الس ــؤ يف عالق ــدام التكاف ــة النع ــلطة ونتيج ــتخدام للس اس

فلــو عدنــا إىل املثــل الــذي ســبق ذكــره، علينــا أن نبحــث عــن عالقــات الســلطة بــني األخويــن لــرى إذا 

مــا كان يُطبّــق عليهــام القانــون رقــم 2٩3، كأن يكــون أحــد األخــوة ميلــك ســلطة قانونيــة أو واقعيــة عــىل 

األخ اآلخــر.

لذلــك، وتفاديــاً لــكل هــذه التســاؤالت، كّنــا نفّضــل أن يصــدر القانــون بصيغتــه األساســية »قانــون خــاص لحاميــة النســاء 

ــات املعرَّضــة للعنــف، وخاصــة داخــل  ــه أن النســاء واألطفــال هــم أكــر الفئ ــه مــن املســلَّم ب مــن العنــف األرسي«، ألن

األرسة. لكــن مــع وجــود القانــون رقــم 422 الــذي يحمــي األطفــال مــن ســوء املعاملــة، بقيــت النســاء اللــوايت يتعرّضــن 

للعنــف، وخاصــة األرسي منــه، دون أدىن حاميــة.

فــإىل أن يتــم تعديــل القانــون رقــم 2٩3 وتنقيحــه مــن الثغــرات التــي خلقــت إشــكاليات حــول تفســري مضمونــه، والتــي 

ســيتم اســتعراضها تباعــاً يف هــذا الكتيّــب، فــإن اســتكامل النقــاش مــع القضــاة، كــام وتعزيــز متكــني القضــاة واملحامــني/

واملحاميــات عــىل حــد ســواء حــول إشــكالية مناهضــة العنــف ضــد النســاء واللجــوء إىل االتفاقيــات الدوليــة عنــد شــغور 

النــص الداخــي، خطــوات رضوريــة لتأمــني الحاميــة الفّعالــة املرجــّوة مــن هــذا القانــون، والســيّام للنســاء.

ثانياً- يف نطاق تطبيق القانون رقم 293:

ــة باألفعــال  هــل املــادة الثالثــة هــي التــي تحــّدد نطــاق تطبيــق القانــون؟ وبالتــايل، هــل يقتــي حــر األفعــال العنفيّ

املُجرّمــة يف هــذه املــادة التــي يســتتبع حصولهــا إصــدار قــرار بالحاميــة؟

ــادة  ــراءة امل ــور املســتعجلة يف ق ــدى قضــاة األم ــني ل ــني مختلَف ــاك اتّجاَه ــنّي أن هن ــع القضــاة، تب ــاش م ــن خــالل النق م

ــا: ــون ضمــن نطاقه ــق القان ــي يجــب تطبي ــال الت ــي تحــّدد األفع ــت هــي الت ــا إذا كان ــة، وم الثالث

ــملهم،  ــن يش ــخاص الذي ــة األش ــون لناحي ــق القان ــاق تطبي ــا نط ــة حّددت ــني األوىل والثاني ــرب أن املادت ــاه األول: يعت االتّج

والــرضر الــذي يجــب أن نتفــادى وقوعــه عــىل الضحيــة مــن خــالل قــرار الحاميــة، ســواء أكان هــذا الــرضر جســدياً أو 

جنســياً أو معنويــاً أو اقتصاديــاً، األمــر الــذي يجعــل نطــاق تطبيــق القانــون أشــمل مــن املــادة الثالثــة التــي اقتــر دورهــا 

عــىل تشــديد بعــض العقوبــات عــىل جرائــم منصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات. فاملــادة 3  نّصــت عــىل: 
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»أ- يُعاقــب عــىل جرائــم العنــف األرسي عــىل الشــكل التــايل«  ومل تنــّص »عــىل أنــه تُعتــرب جرائــم عنــف أرسي األفعــال 

التاليــة«، مــاّم يعنــي عــدم حريــة األفعــال التــي تُعتــرب أفعــال عنــف أرسي باألفعــال املنصــوص عليهــا يف املــادة 3. 

االتّجــاه الثــاين: ينطلــق مــن قاعــدة أن االجتهــاد ال يعنــي الخــروج عــن النــص. فارتكــز أصحــاب هــذا االتّجــاه عــىل مــا 

نّصــت عليــه املــادة 2 مــن القانــون التــي عرّفــت العنــف األرسي، حيــث أشــارت رصاحــًة إىل حــر األفعــال »بالجرائــم 

املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون«. فــرأى أصحــاب هــذا االتّجــاه أن املقصــود هــو األفعــال املُعــّددة يف املــادة 3 منــه عــىل 

ســبيل الحــر. وبالتــايل، فــإن املــادة 3 مــن القانــون رقــم 2٩3 تحــّدد نطــاق تطبيقــه. غــري أن ذلــك ال مينــع قــايض األمــور 

املســتعجلة مــن إصــدار القــرار الحــاميئ اســتناداً إىل صالحياتــه العامــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 57٩ أ.م.م. أو عــن طريــق 

اللجــوء إىل االتفاقيــات الدوليــة يف حــال وجــد أن الفعــل غــري منصــوص عليــه يف القانــون رقــم 2٩3. 

ثالثاً- يف تفسري املادة 12 من القانون التي تعّدد األشخاص املشمولن بالحامية:

ــا باقــي  ــة وأطفالهــا، أّم ــة الضحي ــة يهــدف إىل حامي ــون رقــم 2٩3 عــىل أن أمــر الحامي لقــد نّصــت املــادة 12 مــن القان

ــوا معرّضــني للخطــر... ــة إذا كان ــا، فيســتفيدون مــن أمــر الحامي الفــروع وســائر املقيمــني معه

ع عاد يف الفقرة األخرية من املادة نفسها ليعرّف األطفال املقصودين بالحامية بأنهم:  إال أن املرِّ

»الذين هم يف سن الحضانة القانونية وفق أحكام قوانن األحوال الشخصية وسائر القوانن املعمول بها.«

وانطالقــاً مــن هــذا التعريــف، نشــأ التبايــن يف قــرارات الحاميــة الصــادرة عــن قضــاة األمــور املســتعجلة بــني ملتــزم بحرفيّــة 

النــص واســتبعاد األطفــال مــن قــرارات الحاميــة ملجــرّد أنهــم ليســوا يف ســن الحضانــة القانونيــة للضحيــة وفــق أحــكام 

قوانــني األحــوال الشــخصية وســائر القوانــني املعمــول بهــا، وبــني مــن توّســع يف تفســري »الفــروع املعرّضــني للخطــر« ليشــمل 

بذلــك األطفــال بغــّض النظــر عــن ســن الحضانــة.

بعد مناقشة آراء القضاة، تبنّي أن هناك سبل عديدة ملواجهة هذه الثغرة، منها:

• عدم إمكانية تناول مسألة الحضانة إذا مل يكن هناك طالق بني الزوجني.	

• إن موضــوع الحضانــة ال ميكــن البــّت بــه بعمليــة حســابية تتنــاول عمــر الطفــل فقــط، ذلــك أنــه يف كثــري مــن الحــاالت 	

قــد يحصــل أحــد الوالديــن عــىل حضانــة الطفــل العتبــارات كثــرية بغــض النظــر عــن ســنه. كذلــك، إذا كان الطرفــان 

متزّوَجــني مبوجــب عقــد زواج مــدين ال يتبــع ألي مــن قوانــني األحــوال الشــخصية املعمــول بهــا، فعندهــا كيــف ميكــن 

االعتــامد عــىل ســّن الطفــل للبــت بشــموله يف الحاميــة أو عــدم شــموله فيهــا؟

• مثّة اتفاقيات دولية تعنى بحقوق الطفل يجب عدم تجاهلها بل اإللتزام مبضمونها.	

• أّمــا النقطــة األهــم التــي ميكــن االعتــامد عليهــا لســّد هــذه الثغــرة – إىل حــني تعديــل املــادة 12 مــن القانــون- فهــي 	

تفســري القــايض ملصطلــح »املعرّضــن للخطــر«، ومــدى اعتبــار الطفــل املوجــود يف بيئــة عنيفــة ضحيــة عنــف،  ومعرّضــاً 

ــل  ــرب الطف ــي يعت ــه العامل ــارشًة، فالتوّج ــه مب ــع علي ــو مل يق ــى ل ــف، حت ــىل هــذا العن ــه شــاهد ع للخطــر، ملجــرّد أن

 Victime secondaire, et pas simplement( »الشــاهد عــىل العنــف »معّنفــاً ثانويــاً« وليــس مجــرد »شــاهد عنــف

un témoin(. كــام أن الخطــر عــىل الطفــل مــن بقائــه مــع شــخص معنِّــف يبقــى قامئــاً حتــى ولــو خرجــت الضحيــة 

مــن املنــزل. هــذا يف حــال قبلــت بالخــروج أساســاً دون أحــد أطفالهــا، مــع العلــم أن غالبيّــة النســاء لــن يقبلــن بذلــك. 

لهــذا الســبب، كان املطلــوب مــن هــذا القانــون حاميــة الضحيــة وأطفالهــا دون أي رشوط.
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أهميّــة الحاميــة الشــاملة لألطفــال تظهــر جليّــاً يف أحــد قــرارات الحاميــة املنشــورة يف هــذا الكتيـّـب، وهــو 

قــرار صــدر لحاميــة أّم مــن ابنهــا الــذي كان طــوال طفولتــه ومراهقتــه شــاهداً عــىل العنــف الــذي مارســه 

والــده عــىل أّمــه. وهــو يرتكــب اليــوم بحــّق والدتــه وإخوتــه األفعــال العنفيــة نفســها التــي اكتســبها مــن 

مشــاهدته لســلوك والــده العنيــف4.

رابعاً- يف تعريف أمر الحامية والهدف منه:

كان ُمســلاّمً لــدى جميــع القضــاة أن أمــر الحاميــة هــو تدبــري موقـّـت يصــدر لحاميــة أشــخاص معرّضــني لخطــر حــال، إىل 

حــني وجــود حــّل دائــم باالنفصــال أو الصلــح. 

لكــن الســؤال الــذي طـُـرح أمــام القضــاة كان مــّدة هــذا التدبــري املوقـّـت. فــام هــي املــّدة القصــوى التــي ميكــن أن يصــل 

إليهــا هــذا التدبــري؟

بالعودة إىل تجارب قضاة األمور املستعجلة يف تطبيق هذا القانون، نجد أنه كان هناك اتّجاهات عّدة:

• ــّدة ســتة 	 ــرّض مل ــع تع ــزل، من ــن املن ــاد أســبوع ع ــالً: إبع ــة محــّددة )مث ــّدة زمني ــة مب ــر الحامي ــط أم ــن رب ــم م منه

أشــهر...(. لكــن امللفــت أن يف هــذه الحالــة كان قضــاة األمــور املســتعجلة يســتعينون بأخصائيــة اجتامعيــة ملتابعــة 

تنقيــذ القــرار ورفــع تقريــر للقــايض بعــد انتهــاء مــّدة التدبــري ليُبنــى عليــه املقتــى القانــوين الــالزم، ســواء بتجديــد 

ــق الهــدف املرجــو منــه.  ــار أنــه حّق القــرار أو تعديلــه أو اعتب

• منهــم مــن ربــط أمــر الحاميــة »إىل حــن البــت بأصــل العالقــة الزوجيــة« باالنفصــال أو الصلــح، يف حــال كان الــزوج 	

هــو املعّنــف. 

• ــة عــىل نتيجــة 	 منهــم مــن طلــب مــن املعنِّــف الخضــوع لجلســات تأهيــل مــن العنــف وأبقــى مــّدة التدبــري معلّق

ــا بتمديــد فــرتة التدبــري أو  التقريــر الــذي ســيصدر بعــد متابعــة جلســات التأهيــل، ليُبنــى عليــه املقتــى الــالزم إّم

ــر النهــايئ لجلســات العــالج. ــات الصــادرة ضمــن التقري ــاًء عــىل التوصي ــه بن ــل مضمون ــه أو تعدي إيقاف

خامساً- يف املستندات املطلوبة للمطالبة بأمر الحامية:

ــة  ــة أمــام النياب إذا كان العنــف املرتكــب قــد تســبّب بإيــذاء جســدي، وقــد ســبق للضحيــة أن تقّدمــت بشــكوى جزائي

العامــة فُتــح عــىل ضوئهــا محــرٌض للتحقيــق، عندهــا ميكــن االســتعانة بتقريــر الطبيــب الرعــي أو بصــورة عــن محــرض 

التحقيــق إلثبــات العنــف املرتكــب.

لكــن إذا مل يكــن التحقيــق قــد ُختــم بعــد وال يــزال مفتوحــاً، فهــل يفيــد محــرض التحقيــق بحالتــه الحــارضة كإثبــات للعنف 

املرتكــب أمــام قــايض/ة األمــور املســتعجلة للحصــول عــىل أمــر بالحامية؟

تبــنّي أن محــرض التحقيــق يكــون مهــامً إلثبــات العنــف، لكــن ليــس عــىل قــايض/ة األمــور املســتعجلة بالــرضورة تبنــي 

توّجــه النيابــة العامــة وموقفهــا مــن الشــكوى. فقــايض/ة األمــور املســتعجلة يستطيع/تســتطيع أن يُكّون/تكــّون قناعتــه/ا 

ــك. بــل هو/هــي  ــة إلجــراء ذل ــه بنفســه/ا وميلك/متلــك الصالحي ــق التحقيــق الذي/التــي يجريه/تجري الخاصــة عــن طري

4.    القرار: رقم 51٩ تاريخ ٩\12\2014 - صادر عن قايض األمور املستعجلة يف بعبدا.
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مضطــر/ة إىل ذلــك يف حــال مل يكــن هنــاك شــكوى قّدمتهــا الضحيــة، ســيّام أن القانــون رقــم 2٩3 ينــص عــىل حــق الضحيــة 

يف اللجــوء يف كل األحــوال إىل قــايض/ة األمــور املســتعجلة للحصــول عــىل أمــر حاميــة دون اشــرتاط وجــود شــكوى ســابقة 

)املــادة 13 مــن القانــون رقــم 2٩3(.

غــري أن قضــاة  األمــور املســتعجلة، وحرصــاً منهــم عــىل كســب الوقــت، يســتندون إىل محــرض التحقيــق حتــى ولــو مل تكــن 

النيابــة العامــة قــد اتّخــذت موقفــاً مــن الشــكوى بعــد وختمــت التحقيــق، معتربيــن أنــه ميكــن االكتفــاء باإلفــادة املعطــاة 

مــن املشــكو منــه يف مــنت املحــرض التّخــاذ القــرار بأمــر الحاميــة بــدل مــن اســتدعائه لالســتامع إليــه، األمــر الــذي ســيتطلّب 

تأجيــل البــت بقــرار الحاميــة الــذي يجــب أن يصــدر خــالل 4٨ ســاعة مــاّم قــد يعــرّض الضحيــة للخطــر.

صــدر قــرار عــن النيابــة العامــة يف بــريوت بإعطــاء ضحيــة العنــف األرسي صــورة عــن محــرض الشــكوى 

بحالتــه الحــارضة وقبــل ختــم التحقيــق لتمكينهــا مــن التقــّدم بطلــب حاميــة.

لقــد تصــّدى قضــاة األمــور املســتعجلة لهــذه املســألة تفاديــاً ألي تأخــري يف تأمــن الحاميــة للضحيــة ولعــدم تعريضهــا 

للخطــر، وذلــك عــر اتّحــاذ القــرار الفــوري بعــدم تعــرّض املشــكو منــه للمســتدعية ودعــوة هــذا األخــري لالســتامع إليــه 

مبوعــد قريــب جــداً، عمــالً مببــدأ تقصــري املهــل مــن يــوم إىل يــوم ومــن ســاعة إىل ســاعة.
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دور النيابة العامة في تطبيق القانون رقم 293

ــة مــن قــايض األمــور املســتعجلة، أو يف  ــرار الحامي ــل صــدور ق ــون رقــم 2٩3 قب ــق القان ــدور األســاس يف تطبي ــة ال للنياب

ــة تنفيــذ القــرار بعــد صــدوره.  مرحل

فقد نّصت املادة 11 من القانون رقم 2٩3:

»للمحامــي العــام املكلّــف تلّقــي الشــكاوى املتعلّقــة بالعنــف األرسي، وقبــل صــدور أمــر الحاميــة عــن املرجــع املختــّص، 

تكليــف الضابطــة العدليــة وتحــت إرشافــه باتّخــاذ واحــد أو أكــر مــن التدابــري اآلتيــة:

أ.   الحصــول عــىل تعّهــد مــن املشــكو منــه مبنــع التعــرّض للضحيــة ولســائر األشــخاص املعّدديــن يف املــادة 12 مــن هــذا 

القانــون أو التحريــض عــىل التعــرّض لهــم تحــت طائلــة تطبيــق البنــد )1( مــن الفقــرة )ب( مــن هــذه املــادة.

ب.  يف حال وجود خطر عىل األشخاص ذاتهم:

منــع املشــكو منــه مــن  دخــول البيــت األرسي ملــدة 4٨ ســاعة قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة، إذا مل تكــن هنــاك . 1

وســيلة أخــرى لتأمــني الحاميــة للضحيــة وأطفالهــا وســائر االشــخاص املعدديــن يف املــادة 12 مــن هــذا القانــون.

احتجاز املشكو منه وفقاً للامدة 47 من قانون أصول املحاكامت الجزائية.. 2

نقــل الضحيــة وســائر األشــخاص املعدديــن يف املــادة 12 إذا رغبــوا إىل مــكان آمــن عــىل نفقــة املشــكو منــه . 3

وفــق قدرتــه.

ج.    إذا نتــج عــن العنــف مــا يســتوجب عالجــاً طبيــاً أو استشــفائياً، تُنقــل ضحايــا العنــف إىل املستشــفى عــىل أن يســلّف 

املشــكو منــه نفقــات العــالج.«

إذا امتنــع املشــكو منــه عــن تســليف النفقــات املبينــة يف البنــد 3 مــن الفقــرة )ب( ويف الفقــرة )ج( مــن هــذه املــادة، 

ــق بحقــه األصــول املتّبعــة لتنفيــذ أحــكام النفقــة يف قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة. تطبّ

ــليف  ــن تس ــع ع ــه املمتن ــكو من ــس املش ــرار حب ــدر ق ــة، يص ــامت املدني ــول املحاك ــون أص ــن قان ــامدة ٩٩٩ م ــاً لل خالف

ــة. ــة العام ــن النياب ــاً ع ــورة آنف ــات املذك النفق

للمحامــي/ة العــام/ة األرسي/ة دور أســايس مبوجــب القانــون رقــم 2٩3 لناحيــة التدخــل عنــد تحّقــق جرميــة العنف األرسي 

املشــهودة، أو لناحيــة التدخــل عنــد وجــود خــرق ألمــر حاميــة نافــذ )املــادة 7 مــن القانــون رقــم 2٩3(.

أوالً: يف جديد اإلختصاص املكاين:

ــا الزوجــي  ــرتك منزله ــزل وتتوجــه إىل مــكان آمــن، كأن ت ــة املن ــرتك الضحي ــا ت ــاً م ــة عنــف أرسي، غالب ــد وجــود حادث عن

ــة  ــه الضحي ــذي لجــأت إلي ــد يكــون هــذا املــكان اآلمــن ال ــا. وق ــا أو أحــد أصدقائه ــا وأقربائه ــزل والديه ــه إىل من وتتوّج

مؤقتــاً هربــاً مــن العنــف الــذي تعرّضــت لــه، يف نطــاق جغــرايف مختلــف عــن النطــاق الجغــرايف الــذي وقعــت فيــه حادثــة 

العنــف.

جاء القانون رقم 293 يف مادته السادسة ليعطي للضحية الحق بإقامة الدعوى يف محل إقامتها املؤقت أو الدائم.
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مثــاالً: تعرّضــت إحــدى الســيدات للعنــف عــىل يــد زوجهــا يف منزلهــا الزوجــي يف منطقــة جبيــل، وعــىل 

ــزل  ــث من ــدا حي ــا إىل بعب ــرة إيصاله ــيارة أج ــائق س ــن س ــت م ــًة وطلب ــزل هارب ــادرت املن ــك، غ ــر ذل إث

ــل مــرور فــرتة الجرميــة املشــهودة.  ــدا قب ــارشة إىل املخفــر يف بعب ــا مب ــذي رافقه والدهــا ال

وهنــاك مل يتجــاوب أفــراد الضابطــة العدليــة مــع شــكوى الضحيــة، طالبــني منهــا التوجــه إىل جبيــل لتقديــم 

الشــكوى بحجــة أن اختصاصهــم ال يشــمل نطــاق وقــوع الجــرم.

لذلــــك، ال بــد مــن التشــديد مــن قبــل املحامــني/ات العامــني/ات األرسيــني/ات عــىل أفــراد الضابطــة العدليــة بااللتــزام 

ــىل  ــف ع ــه. وهــذا يخّف ــادة 6 من ــه امل ــت علي ــا نّص ــاً مل ــة وفق ــول شــكوى الضحي ــة قب ــم 2٩3 لجه ــون رق بأحــكام القان

ــة. ــري الحامي ــاذ تداب ــة اتّخ ــال ويســاعد يف رسع ــاء االنتق ــة أعب الضحي

ثانياً: يف صيغة التعّهد بعدم التعرّض:

ــد بعــدم  ــف عــىل حــد ســواء، أن التعّه مــن األفــكار الشــائعة والقريبــة مــن الواقــع إىل حــد كبــري لــدى الضحيــة واملعنِّ

ــف أو يجعلــه عــىل األقــل  ــاً للمعنِّ ــف عــىل محــرض التحقيــق، ال يشــّكل رادعــاً حقيقي ــع عليــه املعنِّ التعــرّض الــذي يوقّ

يــرتّدد يف املــرّة املقبلــة التــي ينــوي فيهــا تكــرار اعتدائــه عــىل الضحيــة، وهــو أمــر يجعــل الضحيــة غــري متحّمســة لتقديــم 

شــكوى، ويجعــل املعنِّــف مطمئنــاً ألنــه ال يرتتـّـب عــىل فعلتــه ســوى توقيعــه تعّهــداً بعــدم التعــرّض دون أي مفعــول رادع 

لهــذا التعّهــد.

جاء القانون رقم 2٩3 ليغرّي هذا الواقع ويعطي مفعوالً للتعّهد بعدم التعرّض يف املادة 11 منه حيث نص عىل:

...«

أ.   الحصــول عــى تعهــد مــن املشــكو منــه مبنــع التعــرض للضحيــة ولســائر األشــخاص املعدديــن يف املــادة 12 مــن هــذا 

القانــون أو التحريــض عــى التعــرض لهــم تحــت طائلــة تطبيــق البنــد )1( مــن الفقــرة )ب( مــن هــذه املــادة.

ب.  يف حال وجود خطر عى األشخاص ذاتهم:

ــن . 1 ــرة واحــدة، إذا مل تك ــد م ــة للتمدي ــاعة قابل ــدة 48 س ــت األرسي مل ــن  دخــول البي ــه م ــع املشــكو من من

هنــاك وســيلة أخــرى لتأمــن الحاميــة للضحيــة وأطفالهــا وســائر االشــخاص املعدديــن يف املــادة 12 مــن هــذا 

القانــون.

»...

ولــو عدنــا إىل البنــد )1( مــن الفقــرة )ب( لوجدنــا أن هــذا التعهــد هــو تحــت طائلــة اإلبعــاد عــن املنــزل ملــدة 48 ســاعة 

قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة.

عــىل رتيــب التحقيــق الــذي يقــوم بالتحقيــق تحــت إرشاف املحامــي/ة العــام/ة األرسي/ة، صياغــة التعهــد يف مــنت املحــرض 

بالصيغــة الجديــدة الــواردة يف القانــون رقــم 2٩3 إلعــالم املعنِّــف مــا يرتتـّـب عــىل مخالفتــه لهــذا التعّهــد، عــّل ذلــك يشــّكل 

رادعــاً لــه ومينعــه مــن تكــرار اعتدائــه عــىل الضحيــة.
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ثالثاً: الدور التكاميل بن املحامي/ة العام/ة األرسي/ة وقايض/ة األمور املستعجلة:

ع، ومــن خــالل املادتــني 11 و14 مــن القانــون رقــم 2٩3، قّســم تدابــري الحاميــة بــني املحامــي/ة العــام/ة األرسي/ة  إن املــرِّ

وقــايض/ة األمــور املســتعجلة، بحيــث يتصــدى املحامــي/ة العــام/ة األرسي/ة لشــكوى الضحيــة متخــذاً التدابــري املنصــوص 

عليهــا يف املــادة 11 مــن القانــون رقــم 2٩3 الســيّام يف حــال وجــود خطــر عــىل الضحيــة واألشــخاص املعّدديــن يف املــادة 12 

مــن القانــون نفســه، حتــى يتســنى للضحيــة الحصــول عــىل قــرار حاميــة وفقــاً للــامدة 14 من قــايض/ة األمــور املســتعجلة.

إن إعطــاء املحامــي/ة العــام/ة األرسي/ة مبوجــب املــادة 11 مــن القانــون رقــم 2٩3 ، حــق منــع املشــكو منــه مــن دخــول 

ع. املنــزل أو توقيفــه 4٨ ســاعة تجــدد مــرة واحــدة، كان لــه هــدف عنــد املــرِّ

ــي/ة  ــني املحام ــري ب ــع التداب ــل توزي ــة، فّض ــة العام ــة للنياب ــرار الحامي ــة إصــدار ق ــض إعطــاء صالحي ــذي رف ع ال فاملــرِّ

ــزل ملــّدة 4٨ ســاعة مــن  ــع مــن دخــول املن ــني التوقيــف أو املن العــام/ة األرسي/ة وقــايض/ة األمــور املســتجلة. فربــط ب

قبــل املحامــي/ة العامــي/ة العــام/ة اإلســتئنايف باملــّدة التــي يجــب أن يصــدر فيهــا قــرار الحاميــة عــن قــايض/ة األمــور 

ــم 2٩3.  ــون رق ــادة 13 مــن القان املســتعجلة، وهــي 4٨ ســاعة بحســب امل

وهكــذا كان يف قضيــة أول ســيدة لجــأت إىل املخفــر بعــد إصــدار القانــون رقــم 2٩3 إثــر تعرّضهــا للعنــف 

عــىل يــد زوجهــا، حيــث أشــار املحامــي العــام اإلســتئنايف يف بــريوت حينهــا إىل احتجــاز الــزوج 4٨ ســاعة 

ُجــّددت ملــرّة واحــدة ســنداً للــامدة 11 مــن القانــون رقــم 2٩3، بغــض النظــر عــن مــّدة التعطيــل املحــّددة 

يف تقريــر الطبيــب الرشعــي. وقبــل انتهــاء مهلــة االحتجــاز بســاعات قليلــة، صــدر قــرار الحاميــة )ضمــن 

مهلــة 4٨( وأبلــغ مــن النيابــة العامــة التــي تركــت الــزوج بعــد أن أبلغتــه مضمــون القــرار.

فالقانــون رقــم 293 ربــط التوقيــف أو منــع املعنِّــف مــن دخــول املنــزل بحــال وجــود خطــر عــى الضحيــة أو األشــخاص 

املشــمولن بالحاميــة، وليــس مبــّدة التعطيــل املحــّددة يف تقريــر الطبيــب الرشعــي. 
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ما يجب على المحامي/ة التنبه له عند تقديم طلب الحماية 
أوعند متابعة تنفيذ قرار الحماية

للمحامــني/ات دور مهــم يف إصــدار قــرار الحاميــة بالصيغــة التــي تؤمــن الحاميــة الفعالــة للنســاء عــن 
طريــق صياغــة الطلبــات بطريقــة واضحــة وأخــذ النقــاط التاليــة بعــني اإلعتبــار:

إذا كان ضمــن التدابــري املطلــوب إتخاذهــا الــزام املشــكو منــه بــأن يدفــع ســلفة نفقــة شــهرية للضحيــة، مــن األفضــل . 1

أن يحــدد طريقــة دفــع هــذه الســلفة )كأن يلــزم بدفعهــا يف قلــم املحكمــة، أو يف مكتــب محامــي الضحيــة أو بــأي 

طريقــة أخــرى ممكــن أن تناســب وضــع الضحيــة(.

بحســب املــادة 1٨ مــن القانــون رقــم 2٩3 يعاقــب املخالــف لقــرار الحاميــة بالحبــس حتــى ثالثــة أشــهر. لكــن مالحقته . 2

تتطلــب التقــدم بشــكوى »مخالفــة قــرار حاميــة«. األمــر الــذي يتطلــب وقتــاً ملحاكمته.

لذلــك يفضــل أن يتضمــن طلــب الحاميــة الــزام املشــكو منــه بغرامــة إكراهيــة عنــد مخالفتــه لقــرار الحاميــة لعــل   

ــخاص. ــض األش ــاً لبع ــكل رادع ــك يش ذل

ــامد اإلجــراءات . 3 ــة، يجــب إعت ــرار الحامي ــّررة يف ق ــة الشــهرية املق ــه عــن ســداد ســلفة النفق ــف املشــكو من إذا تخل

التنفيذيــة نفســها املعتمــدة لتنفيــذ حكــم صــادر بالنفقــة عــن طريــق اللجــوء اىل دائــرة التنفيــذ إللزامــه بالدفــع، أو 

إصــدار قــرار بالحبــس لعــدم الدفــع.
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الخاتمة

يف نهايــة عــام 2014 وبعــد ســتة أشــهر عــىل صــدور القانــون رقــم 2٩3، صــدر 30 قــرار حاميــة جميعهــا مبجملهــا لنســاء 

تعرّضــن للعنــف عــىل يــد أحــد أفــراد عائالتهــّن. صحيــح أن بعــض النســاء مل يحِمهــّن قــرار الحاميــة، كنرسيــن روحانــا، 

وذلــك بســبب النيــة الجرميــة املبيّنــة لــدى القاتــل وإرصاره عــىل ارتــكاب جرميتــه، إال أن األمــل يبقــى موجــوداً عندمــا 

نــرى نســاء قــد غــرّيت قــرارات الحاميــة حياتهــّن وأصبحــن أكــر قــوة.

ويف انتظــار تعديــل بعــض مــواد القانــون رقــم 2٩3، إن إقــدام املحامــني/ات عــىل اســتخدام القانــون وفقــاً لألهــداف التــي 

ُوِضــع مــن أجلهــا مــن جهــة، وتكامــل األدوار بــني النيابــات العامــة - التــي يقــع عــىل عاتقهــا القســم األكــرب مــن املســؤولية 

ــة أخــرى، مــن شــأنه  ــور املســتعجلة مــن جه ــني قضــاة األم ــني- وب ــة الالزمتَ ــة والجدي ــة الفعاليّ ــرارات الحامي إلعطــاء ق

تشــكيل رادع للمعنِّــف وتأمــني أقــى حاميــة ممكنــة للضحيــة. 

ــب قــد أضــاء الطريــق أمــام القانونيــني/ات مــن محامــني/ات وقضــاة لتطبيــق القانــون رقــم  نأمــل أن يكــون هــذا الكتيّ

ــة  ــة فعال ــة أفرادهــا، والســيّام النســاء، حامي ــق االســتقرار واألمــان داخــل األرسة بحامي ــة تحّق 2٩3 بأفضــل صــورة ممكن

ــة. وحقيقي
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قرارات الحماية الصادرة عن قضاة األمور المستعجلة 
خالل العام 2014 وفقًا لتاريخ صدورها

قايض األمور املستعجلة يف بريوت

الرئيس جاد معلوف

القرار : رقم 2014/53٩ تاريخ 2014/5/31

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض األمور املستعجلة يف بريوت

لدى التدقيق،

حيث تبنّي أنه بتاريخ 2014/5/31 قّدمت السيدة*** استدعاء عرضت فيه أنها ضحية عنف أرسي متكرر من زوجها 

املدعو *** وتتعرض للرضب واإليذاء والتهديد بالقتل من قبله بشكل دائم وقد أقدم بتاريخ 2014/5/30 عىل رضبها 

وحاول قتلها بسكني بعد أن انتزع منها ابنتها الرضيعة وأخذ هاتفها الخليوي واألوراق الثبوتية العائدة لها والبنتها،

وانها متكنت من الهروب من املنزل والتجأت اىل منزل الجريان واتصلت بقوى األمن ومن ثم ادعت عىل زوجها بجراءم 

الرضب واإليذاء ومحاولة القتل، طالبة حاميتها كونه يشكل خطراً عىل حياتها وحياة ابنتها البالغة من العمر مثانية أشهر،

وإن النيابة العامة أشارت بتوقيف الزوج إال أن استمرار العنف من خالل تواجد هذا األخري معها يف منزل واحد يعرّضها 

للخطر الدائم،

وطلبت إصدار قرار حامية سنداً ألحكام القانون رقم 2014/2٩3، لها والبنتها عىل ان يتضمن الطلب التدابري املنصوص 

عليها يف البنود 1 و2 و3 و5 و7 و٨ من املادة 14 من القانون املذكور،

وحيث تبنّي من محرض التحقيق رقم 202/672 تاريخ 2014/5/30 املنظّم من الضابطة العدلية، أنه بتاريخ 2014/5/30 

ورد إتصال من غرفة عمليات بشأن الحادثة موضوع هذا الطلب وانتقل رجال الضابطة العدلية فوجدوا املستدعية يف 

منزل جريانها وهي تبيك وعليها آثار الكدمات والخدوش وقد هربت من منزلها اىل منزل الجريان بعد أن أقدم زوجها عىل 

رضبها ومحاولة خنقها،

وحيث تبنّي من محرض التحقيق املذكور والذي تضّمن إفادة املستدعية واملستدعى بوجهه ومن التحقيق الذي 

أجرته املحكمة عرب اإلستامع اىل إفادة املستدعية واىل إفادة شقيق زوجها، أن املستدعية تتعرض للعنف من أكر من سنة 

ونصف، بحيث أقدم زوجها عىل تعنيفها كالمياً وجسدياً كام ومينعها من الخروج من املنزل إال لبضع ساعات يف الشهر، مع 

اإلشارة اىل أن آثار العنف ما زالت ظاهرة عىل املستدعية وفق ما تحققت منه املحكمة بنفسها عند استامعها،

وحيث تنص املادة 12 من القانون رقم 2014/2٩3 )حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي( عىل ان أمر 
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الحامية هو تدبري مؤقت يصدر عن املرجع القضايئ املختص وفق أحكام القانون املذكور مبناسبة النظر يف قضايا العنف 

األرسي ويهدف اىل حامية الضحية وأطفالها ملنع استمرار العنف  أو التهديد بتكراره، ويصح تقديم أمر حامية أمام قايض 

التحقيق الواضع يده عىل الدعوى أو املحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويف كل األحوال، أما قايض األمور املستعجلة بالصورة 

الرجائية.

وحيث أن القانون املذكور أعاله عرّف العنف األرسي بأي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهام، يرتكب منت أحد 

أعضاء األرسة ضد فرد أو أكر من أفراد األرسة، يتناول احد الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون املذكور ويرتتب عنه 

قتل أو إيذاء جسدي أو نفيس أو جنيس أو إقتصادي.

وحيث مام ال شك فيه أن إقدام املستدعى بوجهه عىل رضب املستدعية بيدية أو بواسطة الحزام يشكل عنفاً أرسياً 

وفق التعريف املشار إليه اعاله، إال أن العنف ال يقتر فقط عىل التعرض الجسدي، ذلك أنه تبني من املعطيات املتوفرة 

يف الحالة الراهنة أن املستدعية تعرضت كذلك ألنواع مختلفة من العنف ال تقل خطورة عن العنف الجسدي، وذلك عرب 

إقدام زوجها عىل تعنيفها كالمياً وإطالق الشتائم بوجهها وتحقريها، كام وعرب إقدامه عىل منعها من الخروج من املنزل 

الزوجي إال لبضع ساعات يف الشهر، دون أي سبب يربر ذلك. وهو ما يشكل تعرّضاً ألبسط حقوقها، وما يدخل دون أي 

شك يف تفسري العنف األرسي املنصوص عليه يف القانون رقم 2014/2٩3 ذلك أن العنف املقصود هو ذلك الذي يتسبب 

اإليذاء النفيس أيضاً، وال ميكن إال واإلقرار بجّدية وخطورة األذى النفيس الذي ينتج عن قمع حرية تنّقل الزوجة دون أي 

مربر وعن تعنيفها كالمياً.

وحيث تبني أن املستدعة بوجهه يقدم عىل تعنيف املستدعية امام إبنه الباغ من العمر عر سنوات وامام إبنته من 

املستدعية البالغة من العمر مثانية أشهر، وهو ما يشكل كذلك بحد ذاته عنفاً أرسياً يسبب إيذاء نفسياً ألفراد األرسة 

املذكورين ويستدعي بدوره إصدار تدبري لحاميتهام إعتبارهام ضحيتي عنف أرسي وفق املفهوم املنصوص عليه يف القانون 

املذكور، مع اإلشارة اىل أنه يعود للمحكمة متى رأت حاجة لذلك توسيع نطاق الحامية ليشمل قارص من أفراد األرسة، 

حتى دون شموله يف الطلب،

وحيث يف ضوء ثبوت العنف األرسي بأشكاله املذكورة أعاله، والذي تتعرض له املستدعية وابنتها الرضيعة وإبن 

املستدعى بوجهه، يقتي سنداً ألحكام املادة 14 من القانون رقم 2014/2٩3 وبناء لطلب املستدعية:

منع السيد *** من التعرض للضحايا املذكورين يف اإلستدعاء )املستدعية وابنه وابنته( أو التحريض عىل التعرض لهم، . 1

مع التذكري مبفهوم العنف والتعرض وفق ما جرى رشحه أعاله لجهة شموله ما يسبب األذى النفيس كذلك.

منع السيد *** من التعرض الستمرار الضحايا املذكورين أعاله يف إشغال منزل األرسة.. 2

إخراج السيد *** من منزل العائلة مؤقتاً وملدة أسبوع من تاريخ خروجه من السجن، وفق ما طلبت املستدعية، . 3

ومنعه من العودة اىل املنزل املذكور خالل الفرتة املحددة.

إلزام السيد *** بتسليف مبلغ 300000 ل.ل. لتأمني مأكل وملبس الضحايا ملدة أسبوع وفق ما طلبته املستدعية.. 4

منع السيد *** من إلحاق الرضر بأي من املمتلكات الخاصة بالضحايا.. 5

منع السيد *** من إلحاق الرضر باألثاث املنزيل وباألموال املشرتكة املنقولة ومنعه من الترف بها.. 6

وحيث ترى املحكمة، إضافة اىل ما تقدم، وانطالقاً من مقاربة مسألة العنف األرسي كافة يقتي إيجاد حلول لها تجاوز 

الحل املؤقت القايض بالحامية، إلزام السيد *** سنداً ألحكام املادة 20 من القانون رقم 2014/2٩3 بالخضوع لخمس 

عرة ساعة من التأهيل يف مركز متخصص عىل أن تكون املدة املذكورة قابلة للتعديل بناء عىل تقرير من األخصايئ يف 

املركز.
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وحيث إن التدابري املنصوص عليها يف القانون رقم 2014/2٩3 ال تحول دون مامرسة قايض االمور املستعجلة   

صالحياته العامة املنصوص عليها يف املادة 57٩ أ.م.م. يف ما مل ينّص القانون املذكور عليه، مع التوضيح أن لقايض العجلة 

أن يعدل املطالب املقدمة له وفق ما يراه مناسباً التخاذ التدبري املالئم لحفظ الحقوق رشط أالّ يؤدي ذلك اىل املساس 

باملوضوع أو اىل تجاوز الحدود التي أرادهاالخصوم أو اىل تشويه مطالبهم،

وحيث يقتي إنطالقاً مام تقدم، وإضافة اىل التدابري املقررة أعاله، وتأميناً لحسن تطبيق القرار وحامية للضحايا   

املذكورين، ويف ضوء احتامل عدم متّكن املستدعية من تقديم شكوى عند كل تعرّض أو مخالفة للقرار، تكليف مساعدة 

إجتامعية بالقيام بزيارات دورية ملنزل املستدعية وملدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، عىل ان ميتنع السيد *** من 

التعرض للمساعدة اإلجتامعية املكلّفة، تحت طائلة إعتباره مخالفاً لقرار الحامية.

وحيث يقتي كذلك وكتدبري يهدف اىل رفع التعدي الواضح عن حقوق املستدعية، إلزام السيد *** بإعادة   

األوراق الثبوتية العائدة للمستدعية، ومنعه من اإلستيالء عىل هاتفها الخليوي كام والسامح لها بالخروج من املنزل 

الزوجي.

وحيث أن املحاكمة يف قضايا العنف األرسي تجري وفقاً ألحكام املادة 1٩ من القانون رقم 2014/2٩3 بصورة   

رسيّة، وترى املحكمة إنطالقاً من الغاية املرجوه من املادة املذكورة، وحامية ملصلحة املستدعية وعائلتها، وبناء لطلب 

املستدعية، ويف ضوء انتفاء أية فائدة من إطالع الرأي العام عىل أسامء األشخاص املعنيني، منع نر أسم املستدعية أو 

زوجها يف حال نر القرار الراهن ويف كل ما يتعلق باملسألة الراهنة، إال بعد موافقتهام.

وحيث ال بد من التذكري ختاماً بان مخالفة القرار الراهن تعرض مرتكبها اىل عقوبة الحبس حتى ثالثة أشهر   

وغرامة تصل اىل ضعف الحد األدىن لألجور أو إحدى العقوبتني املذكورتني، وفق أحكام املادة 1٨ من القانون رقم 

2014/2٩3، علامً أن العقوبة تصل اىل سنة حبس وغرامة حتى أربة أضعاف الحد األدىن لألجور يف حال رافق املخالفة 

استخدام للعنف.

لذلك،

يقرر:

منع السيد *** من التعرض للضحايا املذكورين يف اإلستدعاء أو التحريض عىل التعرض لهم.. 1

منع السيد *** من التعرض الستمرار املذكورين اعاله يف إشغال منزل األرسة.. 2

إخراج السيد *** من منزل العائلة مؤقتاً وملدة أسبوع من تاريخ خروجه من السجن ومنعه من العودة اىل املنزل . 3

املذكور خالل الفرتة املحددة.

إلزام السيد *** بتسليف نبلغ 300000 ل.ل. لتأمني مأكل وملبس الضحايا ملدة أسبوع.. 4

منع السيد *** من إلحاق الرضر باألثاث املنزيل وباألموال املشرتكة املنقولة ومنعه من الترف بها.. 5

إلزام السيد *** بالخضوع لخمس عرة ساعة من التأهيل لدى منظمة »كفى عنف واستغالل للمرأة والطفل« عىل . 6

نفقته، عىل أن تكون املدة املذكورة قابلة للتعديل بناء عىل تقرير من األخصايئ يف املركز.

الرتخيص ملنظمة »كفى عنف واستغالل للمرأة والطفل«بتكليف مساعدة إجتامعية بالقيام بزيارات دورية ملنزل . 7

املستدعية وملدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، عىل أن ميتنع السيد ***من التعرض للمساعدة اإلجتامعية املكلفة، 

تحت طائلة إعتباره مخالفاً لقرار الحامية وعىل أن تنظم املساعدة اإلجتامعية املذكورة تقريراً يربز للمحكمة عند 

ثبوت أية مخالفة للقرار.
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إلزام السيد *** بإعادة األوراق الثبوتية العائدة للمستدعية.. ٨

منع السيد*** من اإلستيالء عىل هاتف املستدعية الخلوي.. ٩

 إلزام السيد *** بالسامح للمستدعية بالخروج من املنزل الزوجي بحرية.. 10

 تكليف الكاتب *** بتنفيذ القرار وإبالغ السيد *** وكذلك مرافقة املستدعية اىل املنزل الزوجي وإدخالها إليه يف حال . 11

تعّذر عليها ذلك، وإلصاق نسخة عن القرار املذكور عىل باب املنزل يف حال تعذر إبالغ املطلوب إبالغه.

 منع نر إسم املستدعية واملستدعى بوجهه.. 12

قراراً نافذاً عىل األصل.

قايض األمور املستعجلة يف بريوت

الرئيسة زلفا الحسن

القرار : رقم 543 تاريخ 2014/6/5

إن قايض األمور املستعجلة يف بريوت،

لدى اإلطالع،

وسنداً ألحكام القانون رقم 2014/2٩3 الذي يجيز تقديم طلب الحامية من العنف األرسي أمام قايض األمور املستعجلة، 

ويف ضوء املعطيات واملستندات املربزة يف هذا امللف وأقوال املستدعية أثناء إستيضاحها من قبل املحكمة، واملثبتة لكون 

املستدعى بوجهه *** يتعرض بالشتائم والرضب للمستدعية وولديها ولوالدته )أي حامة املستدعية( وذلك من تاريخ 

زواجها به وحتى تاريخه، وأنه قد طلّقها ونفى ذلك أمام املحكمة الرعية مام حال دون إعطاء الطالق مفاعيله، وتبعاً 

لتوفر رضورة وضع حد للعنف األرسي املرتكب بحق املستدعية وولديها وحامتها من قبل املستدعى بوجهه، يقرر وسنداً 

للامدة 14 من القانون املذكور أعاله:

منع التعرض للمستدعية من قبل ***، وكذلك منع التعرض من هذا األخري لولديه ولوالدته ومنع التحريض عىل . 1

التعرض لهم جميعاً.

منع التعرض إلستمرار الضحية وولديها وحامتها من إشغال منزل األرسة من قبل ***. 2

إخراج *** من منزل األرسة ملدة أسبوعني من تاريخ إبالغه القرار الراهن، ومنعه من دخول هذا املنزل خالل هذه . 3

الفرتة القابلة للتمديد.

منع *** من إلحاق الرضر بأي من ممتلكات املستدعية وولديها وحامتها، ومنعه من إلحاق الرضر باألثاث املنزيل . 4

واالموال املشرتكة املنقولة، ومنع الترف بها.

تكليف »منظمة كفى عنف واستغالل للمرأة والطفل« مبتابعة كيفية تطبيق هذا القرار وإبراز تقارير دورية بذلك . 5

خالل فرتة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الراهن، وذلك وفقاً لآللية املعتمدة لديها، وإلزام املستدعى بوجهه بعدم 

التعرض لعمل املنظمة املذكورة وبالتعاون معها.
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منع نر إسم املستدعية واملستدعى بوجهه والولدين والوالدة إال بعد صدور موافقة رصيحة بهذا الخصوص.. 6

تكليف الكاتب *** باإلنتقال إلبالغ القرار من املستدعى بوجهه واإلرشاف عىل إنفاذه السيام لجهة دخول املستدعية . 7

وولديها وحامتها اىل منزل األرسة، وإخراج املستدعة بوجهه منه.

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف بعبدا

الرئيس حسن حمدان

القرار : رقم 243 تاريخ ٩/2014/6

إن القايض املنفرد املدين يف بعبدا، 

بوصفة قاضياً لألمور املستعجلة،

لدى التدقيق،

وعمالً بأحكام املواد األوىل، الثانية عرة، الثالثة عرة والرابعة عرة من القانون رقم /2014/2٩3 تاريخ 2014/5/7 ونظراً 

لكون ما تطلبه املستدعية السيدة *** إمنا ينطبق عىل مفهوم العنف األرسي، ويرّبر بالنتيجة للمحكمة إتخاذ تدبري حاميئ 

يف ضوء املعطيات املتوفّرة بامللف، يقرر اآليت:

أوالً: إلزام املشكو منه زوج املستدعية السيّد *** بالتايل:

اإلمتناع عن التعرّض للمستدعية وابنتها وأمها وأبيها وسائر أفراد أرستها املقيمني معها يف مسكن أمها وأبيها.. 1

تسليف مبلغ مليون لرية لبنانية عىل حساب مأكل وملبس ومسكن املستدعية وابنتها ومبلغ ستامية ألف لرية لبنانية . 2

عىل حساب حاجات األخرية التعليمية.

تسليف مبلغ ثالثة مالييسن لرية لبنانية عىل حساب نفقات عالج املستدعية.. 3

اإلمتناع عن اإلرضار مبمتلكات املستدعية وأغراضها حيثام وجدت أكان يف املنزل الزوجي أو أي مكان آخر.. 4

ثانياً: الرتخيص للمستدعية بالتايل:

الخروج والدخول اىل املنزل الزوجي ساعة تشاء إلخراج ممتلكاتها الشخصية أو اإلقامة املؤقتة أو الدامئة فيه، أو اإلقامة . 1

لدى أهلها اىل حني فصل أصل العالقة الزوجية.

مراجعة املحكمة هاتفياً عند الرضورة عرب الرقم املبلّغ منها بواسطة املحامي الوكيل.. 2

حفظ حقها يف طلب تعديل التدابري املتخذة زيادة أو نقصاناً.. 3

ثالثاً: إبالغ مضمون هذا القرار من جانب النيابة العامة اإلستئنافية يف جبل لبنان للتفضل بالنظر يف التايل:

اإلستعانة بالقوى العامة ذات اإلختصاص إلنفاذ التدبري أصوالً.. 1

متابعة مدى وجود مخالفة لهذا القرار.. 2
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رابعاً: الرتخيص ملنظمة كفى إيداع امللف إقرتاحات بشأن أية تدابري إضافية للنظر يف إتخاذها.

خامساً: تكليف املساعد القضايئ *** بإنفاذ القرار  ومضمونه لقاء تسليف املستدعية مبلغ مئتي ألف لرية لبنانية بدل 

إنتقاله.

قراراً نافذاً عل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف بريوت

الرئيس نديم زوين

القرار : أساس رقم 60٨  تاريخ 2014/6/20

قرار

إن قايض األمور املستعجلة يف بريوت

لدى االطالع،

ــن  ــاين م ــه وهــو يع ــزل عين ــام يف املن ــش معه ــأن شــقيقهام األعــزب *** يعي ــت املســتدعيتان *** و*** ب ــث أدل حي

اضطرابــات نفســية وعقليــة وال يقبــل الخضــوع للعــالج وانــه يتعــرض لهــام بالــرضب وقــد هربتــا مــن املنــزل وتقيــامن 

حاليــا يف شــقة اخــرى يف الطابــق الثــاين مــن البنــاء عينــه العائــد لالشــقاء بالشــيوع، وطلبتــا منــع *** مــن التعــرض لهــام 

ومتكينهــام مــن العــودة اىل املنــزل دون تعــرض مــن *** واخــراج االخــري مــن منــزل العائلــة والزمــه بالخضــوع لجلســات 

تأهيــل مــن العنــف عــىل أن يبقــى خــارج املنــزل لحــني انهــاء عالجــه وحصولــه عــىل تقريــر يثبــت ذلــك، ومنعــه مــن 

الحــاق الــرضر مبمتلكاتهــام وباالثــاث املنــزيل واالمــوال املشــرتكة املنقولــة ومنعــه مــن التــرف بهــا،

وحيــث انــه وفــق املــادة 12 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 يعــود لقــايض االمــور املســتعجلة عنــد حصــول عنــف ارسي 

اتخــاذ امــر يتضمــن تدبــري مؤقــت بحاميــة الضحيــة )ومعهــا بعــض االشــخاص املحدديــن يف املــادة( مــن العنــف االرسي، 

وقــد عرّفــت املــادة األوىل مــن القانــون املذكــور العنــف االرسي عــىل انــه كل فعــل أو إمتنــاع عــن فعــل أو التهديــد بهــام 

ــا يف هــذا  ــم املنصــوص عليه ــاول أحــد الجرائ ــراد األرسة يتن ــن أف ــر م ــرد أو أك ــن أحــد أعضــاء األرسة ضــد ف يرتكــب م

القانــون ويرتتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفــيس أو جنــيس أو إقتصــادي،

وحيث تبني من التحقيق ان املستدعيتني قد غادرتا املنزل وانهام تقيامن يف شقة اخرى يف نفس البناء،

وحيث ال يتبني من ظاهر األوراق ان يف القضية خطر داهم،

ــم  ــون رق ــادة 14 مــن القان ــد 1 مــن امل ــا يف البن ــة املنصــوص عليه ــح املســتدعيتني الحامي ــرى املحكمــة من ــث ت وحي

ــك، ــب عــىل ضــوء ذل ــي املطال ــت بباق ــوة الســيد *** لالســتيضاح، عــىل ان يصــار اىل الب 2014/2٩3، ودع

لذلك
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يقرر:

أوالً: منــع الســيد *** مــن التعــرض للمســتدعيتني *** و***  أو التحريــض عــىل التعــرض لهــام، وذلــك ســنداً للبنــد 1 مــن 

املــادة 14 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3،

ثانيــاً: دعــوة الســيد *** لالســتيضاح يــوم الثالثــاء الواقــع يف 2014/6/24 الســاعة 11:30 عــىل أن ينظــر باملقتــى القانــوين 

الحقــاً بالنســبة إىل باقــي املطالــب،

تكليف الكاتب *** بالتبليغ،

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف بعبدا

الرئيس حسن حمدان

القرار : رقم 6٨6 تاريخ 2014/6/24

بعد اإلطالع، 

وعمالً بأحكام املواد 12، 13، و14 من القانون رقم 2014/2٩3،

نقرر اآليت:

إلزام املشكو منه زوج املستدعية الرقيب *** بالتايل:

عدم التعرض للمستدعية *** أو أوالدها أو أي من األشخاص املقيمني معها يف املنزل الزوجي.. 1

تسليف مبلع ثالثة ماليني لرية لبنانية عىل حساب نفقات العالج واملأكل.. 2

إعادة أوالده اىل املنزل الزوجي.. 3

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت

الرئيس رالف كركبي

القرار : رقم 17٩ تاريخ 2014/7/22

قرار
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باسم الشعب اللبناين

إن قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت

لدى التدقيق،

ــه  ــن خالل ــت م ــتدعاًء طلب ــي ***، اس ــا املحام ــتدعية ***، وكيله ــت املس ــخ 2014/7/3 قدم ــه بتاري ــني أن ــث يتب حي

ــة لهــا وألوالدهــا مــن زوجهــا املســتدعى ضــده *** ســنداً ألحــكام القانــون رقــم 2014/2٩3، ومنعــه  إصــدار أمــر حامي

مــن التعــرض لهــم وإلزامــه بتســليمها ولديهــا القارصيــن، وبتســليفها نفقــة معقولــة العالتهــام إضافــًة إىل باقــي القســط 

ــغ عــن /10,000,000/ ل.ل،  ــل املبل ــدرايس الســنوي املســتحق، عــىل أن ال يق ال

وعرضــت أنهــا ضحيــة عنــف أرسي متكــرر مــن زوجهــا املســتدعى ضــده *** الــذي ميــارس عليهــا شــتى أنــواع التعذيب 

الجســدي والنفــيس مــن خــالل رضبهــا وشــتمها بســبب تعاطيــه املخــدرات، الســيّام مــادة الكوكايــني، إىل ان وصلــت األمــور 

حتــى التهديــد بالقتــل كل مــرة كان يرغــب بــراء املخــدرات يف حــال مل تؤمــن لــه املــال الــالزم لرائهــا،

وحيــث أن املســتدعى ضــده قــد أقــدم بتاريــخ 2014/5/25 و 2014/6/1 عــىل رضب املســتدعية بشــكل مــربح وراح 

يهددهــا بالقتــل بواســطة ســكني، مــا دفعهــا إىل التقــدم بتاريــخ 2014/6/2 بشــكوى أمــام النيابــة العامــة االســتئافية يف 

جبــل لبنــان ضــد زوجهــا بجــرم الــرضب وااليــذاء والتهديــد وطالبــت مبنــح الحاميــة لهــا،

ــة علــامً أن  ــدة القضائي ــان قــد أحــال الشــكوى عــىل مفــرزة الجدي ــل لبن وحيــث أن املدعــى العــام االســتئنايف يف جب

املدعــى عليــه متــوار عــن األنظــار وصــدر بحقــه مذكــرة بحــق وتحــّر، كــام أنــه أخــذ ولــدي املســتدعية القارصيــن *** 

و*** وفــّر بهــام إىل مــكان مجهــول، مــا يعرّضهــام لخطــر داهــم،

وحيــث أن املســتدعية قــد اســتحصلت بتاريــخ 2014/6/5 عــىل تقريــر الطبيــب الرعــي الدكتــور *** الــذي أفــاد أنهــا 

تعرضــت للصــدم وااليــذاء بأجســام صلبــة غــري حــادة نجــم عنهــا آالم متفرقــة وكدمــة يف ذراعهــا وأخــرى يف فخذهــا مــع 

وضــع نفــيس مــذر وهــي بحاجــة لتعطيــل عــن كافــة أعاملهــا والراحــة ملــدة عــرة أيــام،

وحيــث يتبــني بالفعــل مــن معطيــات امللــف، الســيام مــن مراجعــة تقريــر الطبيــب الرعــي *** املشــار إليــه آنفــاً، 

انهــا قــد تعرّضــت لرضبــات للصــدم وااليــذاء مــن قبــل زوجهــا بأجســام صلبــة غــري حــادة نجــم عنهــا آالم متفرقــة وكدمــة 

يف ذراعهــا وأخــرى يف فخذهــا،

وحيــث أن قانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي ذات الرقــم 2014/2٩3 قــد عــرّف العنــف 

األرسي مــن خــالل مادتــه الثانيــة بأنــه أي فعــل أو إمتنــاع عــن فعــل أو التهديــد بهــام يرتكــب مــن أحــد أعضــاء األرسة 

ضــد فــرد أو أكــر مــن أفــراد األرسة وفــق املفهــوم املبــني يف تعريــف األرسة، يتنــاول أحــد الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذه 

القانــون ويرتتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفــيس أو جنــيس أو إقتصــادي،

ــاً  ــه آنف ــون املشــار إلي ــادة /13/ مــن القان ــور املســتعجلة مــن خــالل امل ــايض األم ــد أعطــى ق ــث أن املشــرتع ق وحي

الصالحيــة التخــاذ أمــر حاميــة ملصلحــة شــخص أو أشــخاص عندمــا يســتثبت  أنهــم ضحايــا عنــف أرسي صــادر عــن أحــد 

أفــراد العائلــة،

وحيــث بحســب املــادة /12/ مــن هــذا القانــون، إن أمــر الحاميــة هــو تدبــري مؤقــت يصــدر عــن املرجــع القضــايئ 

املختــص وفــق أحــكام هــذا القانــون مبناســبة النظــر يف قضايــا العنــف األرسي بحيــث يهــدف اىل حاميــة الضحيــة وأطفالهــا. 

أمــا باقــي الفــروع وســائر املقيمــني معهــا، فيســتفيدون مــن أمــر الحاميــة إذا كانــوا معرضــني للخطــر،

وحيــث مــن الثابــت إن إقــدام املســتدعى ضــده عــىل رضب زوجتــه املســتدعية وتهديدهــا بالقتــل وشــتمها يشــّكل 
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عنفــاً جســدياً ونفســياً، مــا يعتــرب عنفــاً ارسيــاً وفقــاً ملــا هــو مشــار إليــه آنفــاً يف القانــون رقــم 2014/2٩3،

وحيــث يف ظــل ثبــوت العنــف الــذي تتعــرّض لــه املســتدعية بشــتّى أشــكاله مــن قبــل زوجهــا املســتدعى ضــده، وقيــام 

هــذا االخــري بالفــرار مــع ولــدي املســتدعية القارصيــن آيــا وريــان، يقتــي الحاميــة التــايل:

• ــا 	 ــرض له ــىل التع ــض ع ــى التحري ــتدعية *** أو حت ــه املس ــرّض لزوجت ــن التع ــده *** م ــتدعى ض ــع املس من

ــياً. ــدياً أو نفس جس

• منع املستدعى ضده من التعرّض الستمرار املستدعية يف إشغال منزلها الزوجي.	

• إخــراج املســتدعى ضــده مــن املنــزل الزوجــي مؤقتــاً، وذلــك لحــني صــدور قــرار عــن هــذه املحكمــة يقــي 	

بالرتخيــص لــه بالعــودة إليــه.

• إلــزام املســتدعى ضــده بتســليم ولديــه القارصيــن *** و*** إىل والدتهــام املســتدعية *** خــالل يومــني مــن 	

تاريــخ إبالغــه القــرار الراهــن،

• إلزام املستدعى ضده بتسليف املستدعية مبلغ /300,000/ ل.ل. أسبوعياً لتأمني مأكلها وملبسها.	

• منع املستدعى ضده من إلحاق الرضر بأي من ممتلكات املستدعية.	

ــات  ــدأ رضورة إيجــاد حــّل لترّف ــاً مــن مب ــة املتخــذ أعــاله، وانطالق ــر الحامي ــًة إىل أم ــي أيضــاً، إضاف ــث يقت وحي

املســتدعى ضــده، إلــزام هــذا األخــري ســنداً ألحــكام املــادة 20 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 بالخضــوع لخمــس عــرة 

ســاعة مــن التأهيــل يف مركــز منظمــة »كفــى عنــف واســتغالل للمــرأة والطفــل« عــىل نفقتــه الخاصــة ، عــىل أن تكــون 

املــدة املذكــورة قابلــة للتعديــل بنــاًء عــىل اقــرتاح مــن األخصــايئ يف املركــز، عــىل أن يقــدم تقريــر للمحكمــة عنــد انتهــاء 

مرحلــة التأهيــل هــذه ليصــار اىل البــت مبســألة مــدى إمكانيــة عــودة املســتدعى ضــده إىل منزلــه الزوجــي، مــع التذكــري 

بــأن مخالفــة القــرار الراهــن يعــرّض املســتدعى ضــده إىل عقوبــة الحبــس حتــى ثالثــة أشــهر وغرامــة تصــل إىل ضعــف 

الحــد األدىن لألجــور أو إحــدى العقوبتــني املذكورتــني وفــق أحــكام املــادة /1٨/ مــن القانــون املذكــور أعــاله،

لذلك،

يقرر:

أوالً: منع املستدعى ضده *** التعرّض لزوجته املستدعية *** أو حتى التحريض عىل التعرض لها جسدياً أو نفسياً.

ثانياً: منع املستدعى ضده من التعرّض الستمرار املستدعية يف إشغال منزلها الزوجي.

ــي  ــة يق ــذه املحكم ــن ه ــرار ع ــدور ق ــني ص ــك لح ــاً، وذل ــي مؤقت ــزل الزوج ــن املن ــده م ــتدعى ض ــراج املس ــاً: إخ ثالث

ــه. ــودة إلي ــه بالع ــص ل بالرتخي

رابعــاً: إلــزام املســتدعى ضــده بتســليم ولديــه القارصيــن *** و*** إىل والدتهــام املســتدعية *** خــالل يومــني مــن تاريــخ 

إبالغــه القــرار الراهــن،

خامساً: إلزام املستدعى ضده بتسليف املستدعية مبلغ /300,000/ ل.ل. اسبوعياً بتأمني مأكلها وملبسها.

سادساً: منع املستدعى ضده من إلحاق الرضر باي من ممتلكات املستدعية.

ســابعاً: إلــزام املســتدعى ضــده ســنداً ألحــكام املــادة 20 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 بالخضــوع لخمــس عــرة ســاعة 

مــن التأهيــل يف مركــز منظمــة »كفــى عنــف واســتغالل للمــرأة والطفــل« عــىل نفقتــه الخاصــة، عــىل أن تكــون املــدة 

املذكــورة قابلــة للتعديــل بنــاًء عــىل اقــرتاح مــن األخصــايئ يف املركــز، عــىل أن يقــدم تقريــر للمحكمــة عنــد انتهــاء مرحلــة 
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ــأن  ــه الزوجــي، مــع التذكــري ب ــة عــودة املســتدعى ضــده إىل منزل التأهيــل هــذه ليصــار اىل البــت مبســألة مــدى إمكاني

مخالفــة القــرار الراهــن يعــرّض املســتدعى ضــده إىل عقوبــة الحبــس حتــى ثالثــة أشــهر وغرامــة تصــل إىل ضعــف الحــد 

األدىن لألجــور أو إحــدى العقوبتــني املذكورتــني وفــق أحــكام املــادة /1٨/ مــن القانــون املذكــور أعــاله،

ثامنــاً: تكليــف املســاعد القضــايئ *** تنفيــذ القــرار الراهــن وإبالغــه مــن املســتدعى ضــده، عــىل أن يقــوم بإلصــاق نســخة 

عنــه عــىل بــاب املنــزل يف حــال تعــذر إبالغــه، مــع الرتخيــص لــه باالســتعانة بالقــوى العامــة، عــىل أن تســدد هــذه األخــرية 

مبلــغ /150,000/ ل.ل. كبــدل انتقالــه.

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة املنتدب يف كرسوان

الرئيس طارق طربيه

القرار: رقم 333 تاريخ 2014/7/24

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن القايض املنفرد املدين يف كرسوان،

الناظر يف قضايا األمور املستعجلة،

لدى التدقيق وبعد االطالع،

تبــني أنــه بتاريــخ 2014/7/21 تقدمــت املســتدعية *** بواســطة وكيلتهــا األســتاذة *** باســتدعاء يرمــي اىل إصــدار 

ــق الــرضب  ــف الجســدي عــن طري ــا تعرضــت للعن ــم 2014/2٩3 وعرضــت أنه ــون رق ــة ســنداً ألحــكام القان ــرار حامي ق

املتكــرر والتهديــد مــن قبــل زوجهــا املســتدعى بوجهــه *** باالضافــة اىل ســحبه املســدس بوجههــا أكــر مــن مــرة فضــالً 

عــن مصاردتــه لهاتفهــا الخليــوي وهاتــف ابنتهــا وحرمانهــا وابنتهــا مــن الخــروج مــن املنــزل وإقفــال األبــواب عليهــا، وأنــه 

بتاريــخ 2014/7/14 انهــال عليهــا بالــرضب وهاجــم الزائــر املوجــود يف منزلهــا املعــروف منــه والــذي كان موجــوداً بحضــور 

ابنتــه، ففــّر هــذا األخــري بعــد أن انهــال املســتدعى بوجهــه بالــرضب بكعــب املســدس عــىل زوجتــه وحــاول خنقهــا إال 

أن ابنتــه منعتــه قــدر املســتطاع مــن ذلــك، وذلــك كلــه ألنهــا اســتقبلت شــخصاً يف رداء النــوم، وأنهــا متّكنــت مــن الفــرار 

إىل مخفــر ريفــون فأدلــت بأقوالهــا فتــّم تنظيــم محــرض بهــذا الخصــوص بعــد أن جــرى الكشــف عليهــا مــن قبــل طبيــب 

رشعــي، وأنهــا لجــأت اىل منــزل صديقتهــا، وأن املســتدعى بوجهــه ككل مــرة اتصــل بهــا باكيــاً راجيــاً إياهــا العــودة متعهــداً 

بعــدم رضبهــا، وأدلــت بانعقــاد اختصــاص املحكمــة الراهــن النوعــي واملــكاين تبعــاً إلقامــة املســتدعية لــدى صديقتهــا يف 

***، وبوجــوب إصــدار قــرار بحاميتهــا وابنتهــا مــن العنــف األرسي الــذي ميــارس عليهــام، وختمــت طالبــًة:

الرتخيص لها باالستحصال عىل صورة طبق األصل عن محرض التحقيق األويل رقم 302/٨23 تاريخ 2014/7/14 يف حال . 1
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دعت الحاجة،

إتخاذ تدابري الحامية التالية سنداً ألحكام املادة 14 من القانون املذكور:. 2

• منع التعرض لها والبنتها الرا أو التحريض عىل التعرض لهام،	

• إخراجهــا وابنتهــا مــن املنــزل الزوجــي لوجــود خطــر فعــي عليهــام اىل مســكن آمــٍن ومالئــم وإلــزام املســتدعى 	

بوجهــه بتســليف مبلــغ ال يقــّل عــن خمســامئة د.أ. متكينــاً لهــا والبنتهــا مــن اســتئجار منــزل،

• ــة د.أ. يف الشــهر خاصــة وأن املســتدعى ضــده ميســور 	 ــن مثامنائ ــل ع ــا وملبســها ال يق ــغٍ ملأكله تســليف مبل

ــه، ــم ابنت ــة الســنة الدراســية لتأمــني نفقــات تعلي ــدى بداي ــغ ل ــزاد هــذا املبل الحــال عــىل أن ي

• االمتناع عن إلحاق الرضر مبمتلكاتها الخاصة،	

• االمتناع عن إلحاق الرضر باألثاث املنزيل واألموال املشرتكة املنقولة ومنع الترف بها،	

• متكني املستدعية أو من تفوضه من دخول املنزل ألخذ ممتلكاتها الشخصية مبوجب محرض استالم،	

أخرياً إصدار التقرير بصيغة النفاذ املعجل وتضمني املستدعى بوجهه النفقات واألتعاب والعقوبات املنصوص عنها يف . 3

املادة 1٨ من القانون رقم 2014/2٩3 يف حال مخالفة املستدعى ألحد التدابري املفروضة،

وأنــه بتاريــخ 2014/7/22 أصــدرت هــذه املحكمــة قــراراً قــى بالرتخيــص للمســتدعية باالســتحصال عــىل صــورة طبــق 

األصــل عــن محــرض التحقيــق األويل رقــم 302/٨24 تاريــخ 2014/7/14،

ــد أن  ــق بع ــرض التحقي ــواردة يف مح ــا ال ــررت أقواله ــتدعية، فك ــتامع اىل املس ــرى االس ــخ 2014/7/23 ج ــه بتاري وأن

ــه، ــا املســتدعى بوجه ــد أن صادره ــا بع ــة ابنته ــة بهوي ــت مطالب ــه وأضاف ــق األصــل عن ــرزت صــورة طب أب

بناًء عليه،

حيــث أنــه ثابــت مــن محــرض التحقيــق األويل رقــم 302/٨24 تاريــخ 2014/7/14 املنظــم مــن قبــل فصيلــة ريفــون، 

أنــه وبنــاء عــىل اتصــال هاتفــي مــن أحــد املواطنــني مفــاده ســامع ضجيــج ورصاخ اســتغاثة مــن شــقة يف الطابــق الثــاين 

مــن بنايــة *** يف محلــة ***، توجهــت دوريــة مبــارشة اىل مــكان الحــادث وبوصلهــا ســمعت صــوت ضجيــج ورصاخ مــن 

ــة الرقيــب أول *** والعريــف ***، فشــاهدا املســتدعى  ــاين حيــث دخــل عنــري الدوري ــة يف الطابــق الث الشــقة الغربي

بوجهــه *** يتشــاجر مــع زوجتــه املســتدعية *** عــىل مدخــل الشــقة وآثــار الــرضب باديــة عليهــا، فجــرى اســتحضارهام 

اىل مركــز الفصيلــة حيــث اتخــذت املســتدعية صفــة االدعــاء الشــخيص بحــق املســتدعى بوجهــه بجــرم الــرضب وااليــذاء 

ــع  ــاع م ــع أوج ــة م ــة متفرق ــدوش بادي ــا لخ ــت تعرضه ــذي أثب ــي ال ــب الرع ــر الطبي ــوء تقري ــل يف ض ــد بالقت والتهدي

إعطائهــا يومــي راحــة،

وحيــث أنــه ثابــت أيضــاً مــن محــرض التحقيــق أن املســتدعى بوجهــه اســتعمل مسدســه املرخــص لحاميــة نفســه مــن 

اعتــداء املســتدعية كــام يــي، فتّمــت مصــادرة املســدس بنــاء إلشــارة النائــب العــام االســتئنايف املــرف عــىل التحقيــق،

وحيث أن املستدعية وابنتها هربت اىل منزل إحدى صديقاتها يف منطقة *** وتقدمت بطلب الحامية الراهن،

وحيــث أن اختصــاص املحكمــة النوعــي قائــم للفصــل يف الطلــب املذكــور ســنداً ألحــكام املــادة 13 مــن القانــون رقــم 

2014/2٩3 متامــاً كــام االختصــاص املــكاين ســنداً ألحــكام املــادة 6 مــن القانــون املذكــور،

وحيــث أنــه ثابــت تعــرض املســتدعية ألعــامل العنــف الجســدي والنفــيس عــن طريــق التهديــد باملســدس الحــريب 

الــذي يحملــه زوجهــا املســتدعى ضــده ***، والــذي ال ميكــن األخــذ بأقوالــه بأنــه اســتعمل مسدســه لحاميــة نفســه الســيّام 

يف ضــوء فــاق القــوة الجســدية بينــه وبــني املســتدعية زوجتــه،
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وحيــث يقتــي يف ضــوء العنــف الجســدي والنفــيس الــذي تعرضــت لــه املســتدعية، ومشــاهدة الطفلــة القــارصة *** 

ابنــة املســتدعية لهــذه األحــداث، إفــادة هــذه االخــرية وابنتهــا مــن تدابــري الحاميــة ومنــع التعــرض املنصــوص عنهــا يف 

املــادة 14 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 مــن إلــزام املســتدعى بوجهــه مبنــع التعــرض لهــا والبنتهــا، وإخــراج املســتدعية 

ــة تشــمل  ــرية لبناني ــف ل ــون وســتامئة أل ــغ ملي ــه بتســليف مبل ــزام املســتدعى بوجه ــد إل ــزل األرسة بع ــن من ــا م وابنته

تأمــني مســكن ومــأكل مالئــم للمســتدعية وابنتهــا، مــع حفــظ حقهــا باملطالبــة الحقــاً بنفقــة تشــمل األقســاط املدرســية، 

والرتخيــص لهــا بدخــول منــزل األرسة، شــخصياً أو بواســطة مــن تفوضــه، ألخــذ ممتلكاتهــا الشــخصية مــن ثيــاب وأحذيــة 

ــتدعى  ــام املس ــه وإفه ــة في ــودات الكائن ــزيل واملوج ــاث املن ــردة باألث ــراء ج ــام وإج ــتالم، ك ــرض اس ــب مح ــه مبوج وخالف

بوجهــه بوجــوب امتناعــه عــن إلحــاق الــرضر بهــا أو التــرف بهــا،

لذلك،

نقرر:

أوالً: منع املستدعى بوجهه *** من التعرض للمستدعية *** وابنتها القارصة *** أو التحريض عىل التعرض لهم،

ثانياً: إخراج املستدعية وابنتها من منزل األرسة اىل سكن مؤقت ومالئم تختاره بنفسها،

ثالثــاً: إلــزام املتســدعى بوجهــه *** بتســليف املســتدعية مبلــغ شــهري وقــدره /1,600,000/ مليــون وســتامئة ألــف لــرية 

لبنانيــة يشــمل بــدل الســكن واملــأكل وامللبــس،

ــة  ــاب وأحذي ــن ثي ــخصية م ــا الش ــذ ممتلكاته ــزل األرسة ألخ ــول من ــه بدخ ــن تفوض ــتدعية أو م ــص للمس ــاً: الرتخي رابع

ــتالم، ــرض اس ــب مح ــه مبوج ــة وخالف وصيغ

خامســاً: تنظيــم محــرض جــردة باألثــاث املوجــود يف منــزل األرسة واملوجــودات الكائنــة فيــه وإفهــام املســتدعى بوجهــه 

بوجــوب االمتنــاع عــن الحــاق الــرضر بهــذه  املنقــوالت أو التــرف بهــا،

قراراً معجل التنفيذ نافذ عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة املنتدب يف كرسوان

الرئيس جورج حبيقة

القرار: رقم 355 تاريخ 1٨/٨/2014

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن القايض املنفرد املدين يف كرسوان الناظر يف قضايا األمور املستعجلة

لدى التدقيق،

تبــني أنــه بتايــخ 2014/٨/5 قدمــت املســتدعية *** بواســطة وكيلهــا القانــوين االســتاذ *** اســتدعاء يرمــي اىل اصــدار 
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قــرار حاميــة ســندا الحــكام القانــون رقــم 2014/2٩3 وعرضــت انهــا تعرضــت مــع ابنهــا القــارص *** للعنــف الجســدي 

واملعنــوي مــن قبــل زوجهــا املســتدعى بوجهــه *** مــن خــالل عمــده وبشــكل متكــرر عــىل رضبهــا وايذائهــا وتهديدهــا 

بالقتــل وســحبه املســدس عليهــا أكــر مــن مــرة وشــتمها وطردهــا مــن املنــزل الزوجــي وانتــزاع هاتفهــا الخليــوي ومنعهــا 

مــن الخــروج مــن املنــزل اقفــال االبــواب عليهــا فضــال عــىل ارتكابــه الــزىن مــع عشــيقته *** يف املنــزل الزوجــي وأنهــا قــد 

قدمــت شــكوى بحــق زوجهــا املذكــور حيــث متــت معاينتهــا مــن قبــل الطبيــب الرعــي الــذي أكــد مــن تقريــره عــىل 

ــة، كــام يوجــد احمــرار شــديد يف  ــة قوي ــة مــع ازرقــاق تحــت مفصــل الكتــف االيــرس ناتــج عــن رضب وجــود رضــة قوي

الخديــن ناتــج عــن صفقــات قويــة متكــررة، اضافــة اىل ازرقــاق يف الخســد االيــرس قــرب االذن اليــرسى ناجــم عــن لكمــة 

قويــة وفكــش يف مفصــل ابهــام القــدم االميــن ناجــم عــن ركلــة قويــة مــام اســتوجب تعطيلهــا عــن العمــل ملــدة اســبوع، 

وأن النيابــة العامــة االســتئنافية يف جبــل لبنــان قــد ادعــت بحــق زوجهــا وعشــيقته *** بجرمــي املادتــني 554 و 55٨ مــن 

ــدى  ــا ل ــة بفســخ زواجه ــا بصــدد املطالب ــف اىل جانــب محكمــة جــزاء كــرسوان وأنه ــة املل ــم احال ــات وت ــون العقوب قان

املحكمــة املختصــة وخلصــت اىل طلــب منــع املدعــو *** وعشــيقته *** مــن التعــرض لهــا وابنهــا القــارص *** أو التحريــض 

عــىل التعــرض لهــام واخراجهــا مــن املنــزل الزوجــي لوجــود خطــر فعــي عليهــام يف حــال اســتمرارهام يف اشــغال منــزل 

االرسة اىل ســكن آمــن ومالئــم والزامــه بتأمــني نفقــة ســكن ال تقــل عــن مبلــغ ألفــني دوالر امــرييك شــهريا وتســليف مبلــغ 

ال يقــل عــن ٨00 دوالر أمــرييك شــهريا للــأكل وامللبــس عــىل أن يــزاد هــذا املبلــغ لــدى بدايــة الســنة الدراســية لتأمــني 

ــاع عــن  ــا واالمتن ــا والبنه ــدة له ــكات الخاصــة العائ ــاي مــن املمتل ــاع عــن الحــاق الــرضر ب ــه واالمتن ــم البن نفقــات تعلي

ــوك  ــزل الزوجــي ممل ــع التــرف بهــام خاصــة ان املن ــة ومن ــوال املشــرتكة املنقول ــزيل وباالم ــاث املن ــرضر باالث الحــاق ال

مناصفــة بينهــام ومتكينهــا أو مــن تفوضــه مــن دخــول املنــزل الخــذ ممتلكاتهــا الشــخصية مبوجــب اســتالم، عــىل أن يكــون 

القــرار معجــل التنفيــذ عــىل أصلــه وتطبيــق العقوبــات املنصــوص عنهــا يف املــادة 1٨ مــن القانــون املذكــور أعــاله يف حــال 

مخالفــة املدعــو جــورج البهــو التدابــري املفروضــة وتضمينــه النفقــات كافــة.

وأنه بتاريخ 2014/٨/12 جرى االستامع اىل املستدعية، فكررت أقوالها الواردة يف منت استدعائها.

بناًء عليه،

حيــث أنــه ثابــت مــن خــالل االطــالع عــىل محــرض التحقيــق املنظــم مــن قبــل املديريــة العامــة لقــوى االمــن الداخــي 

برقــم 7٩5 تاريــخ 2014/5/13 بــأن املســتدعية حــرضت بالتاريــخ 2014/5/13 اىل فصيلــة درك زوق مصبــح وأدلــت 

ــيدة ***  ــيقته الس ــع عش ــه م ــبب عالقت ــري بس ــا تتغ ــه معه ــت ترفات ــاءت وأمس ــد س ــا *** ق ــع زوجه ــا م ــأن عالقته ب

حيــث تعرضــت للــرضب واليــذاء وشــتى أنــواع املضايقــات والشــتائم اضافــة اىل شــهره املســدس عليهــا وتهديدهــا بالقتــل 

لتســليمه املــال بغيــة رصفــه عــىل ملذتــه الشــخصية مــع عشــيقته املذكــورة التــي أيضــاً شــاركته بأعــامل التهديــد والشــتائم 

مــن خــالل جهازهــا الخليــوي،

وحيــث أن بعــض االعــامل املشــكو منهــا واملشــار اليهــا آنفــاً قــد اقرتنــت بتقريــر الطبيــب الرعــي الدكتــور *** الــذي 

عايــن املســتدعية ونظــم بــدوره تقريــرا أثبــت فيــه االصابــات واالرضار الجســدية الالحقــة باملســتدعية حيــث أكــد مــن 

تقريــره عــىل وجــود رضــة قويــة مــع ازرقــاق تحــت مفصــل الكتــف االيــرس ناتــج عــن رضبــة قويــة بواســطة جســم صلــب، 

كــام يوجــد احمــرار شــديد يف الخديــن ناتــج عــن صفقــات قويــة متكــررة، اضافــة اىل ازرقــاق يف الخــد االيــرس قــرب االذن 

اليــرسى ناجــم عــن لكمــة قويــة وفكــش يف مفصــل ابهــام القــدم االميــن ناجــم عــن ركلــة قويــة مــام اســتوجب تعطيلهــا 

عــن العمــل ملــدة أســبوع،

وحيــث مــن الثابــت مــن خــالل االطــالع عــىل املســتدات املرفقــة ربطــا باالدعــاء الراهــن، بــأن املدعــو *** يجاهــر علنــا 

بعالقتــه العاطفيــة باملدعــوة *** مــن خــالل تصويــره معهــا ووضــع الصــور عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي،
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وحيــث يتبــدى مــام تقــدم أعــاله، ويف ضــوء العنــف الجســدي والنفــيس الــذي تعرضــت لــه املســتدعية ويف ضــوء ادعاء 

ــذاء  ــان بحــق زوجهــا املســتدعى بوجهــه *** واملدعــوة *** بجــرم الــرضب واالي ــة العامــة االســتئنافية يف جبــل لبن النياب

والتهديــد، افــادة هــذه االخــرية أي املســتدعية وابنهــا *** مــن تدابــري الحاميــة ومنــع التعــرض املنصــوص عنهــا يف املــادة 

14 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 مــن الــزام املســتدعى بوجهــه *** مبنــع التعــرض لهــا والبنهــا، واخــراج املســتدعية وابنهــا 

مــن منــزل االرسة بعــد الــزام املســتدعى بوجهــه بتســليف مبلــغ مليــون و 600 ألــف لــرية لبنانيــة تشــمل تأمــني مســكن 

ومــاكل مالئــم للمســتدعية والبنهــا مــع حفــظ حقهــا للمطالبــة الحقــا بنفقــة تشــمل االقســاط املدرســية والرتخيــص لهــا 

بدخــول منــزل االرسة شــخصياً أو بواســطة مــن تفوضــه ألخــذ ممتلكاتهــا الشــخصية مــن ثيــاب وأحذيــة وخالفــه مبوجــب 

محــرض اســتالم، كــام واجــراء جــردة باالثــاث املنــزيل واملوجــودات الكائنــة فيــه وافهــام املســتدعى ضــده بوجــوب امتناعــه 

عــن الحــاق الــرضر بهــا أو التــرف بهــا،

لذلك،

نقرر:

منع املستدعى بوجهه *** من التعرض للمستدعية *** وابنها القارص *** أو التحريض عىل التعرض لهام،. 1

إخراج املستدعية وابنها من منزل االرسة اىل مسكن مؤقت ومالئم تختاره بنفسها،. 2

إلزام املستدعى بوجهه بتسليف املستدعية مبلغ شهري قدره 600,000 لرية لبنانية يشمل بدل السكن واملأكل . 3

وامللبس،

الرتخيص للمستدعية أو من تفوضه بدخول منزل االرسة الخذ ممتلكاتها الشخصية من ثياب وأحذية وصيغة وخالفه . 4

مبوجب محرض استالم،

تنظيم محرض جردة باالثاث املوجود يف منزل االرسة واملوجودات الكائنة فيه وافهام املستدعى بوجهه بوجوب االمتناع . 5

عن الحاق الرضر بهذه املنقوالت أو الترف بها.

قرارا معجل التنفيذ نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت

الرئيس أنطوان طعمة

القرار: أساس رقم 225 تاريخ 20/٨/2014

قرار

نحن أنطوان طعمة قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت املناوب، 

لدى التدقيق،

حيــث تبــني أنــه بتاريــخ 2014/٨/1٨ قدمــت الســيدة *** بواســطة وكيلتهــا املحاميــة *** اســتدعاًء امــام هــذه املحكمة 
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عرضــت مــن خاللــه أنــه بتاريــخ 2004/2/4 تزوجــت مــن الســيد *** يف كنيســة مــار ضومــط ســن الفيــل، وقــد رزقــت 

منــه بابنتــني، *** )مواليــد عــام 2004( *** )مواليــد عــام 2010(، وأنــه منــذ تاريــخ زواجهــام، كانــت تعــاين مــن العنــف 

ــة  ــا ويهينهــا كونهــا كانــت مســلمة، ويفضــح أرسارهــام الزوجي ــذي كان دومــاً يذلّه املعنــوي واالقتصــادي مــع زوجهــا ال

أمــام الغــري ويقلــل مــن قيمتهــا ويســتويل عــىل راتبهــا، مــا جهــل الحيــاة املشــرتكة بينهــام مســتحيلة، وقــد حملهــا زوجهــا 

عــىل تــرك املنــزل الزوجــي نتيجــة الضغــوط التــي مارســها عليهــا، وحرمهــا مــن أخــذ طفلتيهــا معهــا كــام وإنــه حرمهــا مــن 

مشــاهدتهام أو اصطحابهــام وحتــى التحــدث إليهــام، هــذا فضــالً عــن الضغــط النفــيس الــذي ميارســه الوالــد عــىل ابنتيــه 

والســيام ابنتــه البكــر، وإخبــاره ابنتيــه ان والدتهــام املســتدعية ســيئة الســلوك كونهــا مســلمة، وصّورهــا بأنهــا امــرأة زانيــة 

ومهملــة، وذلــك بهــدف أن تكرههــا ابنتاهــا وتنفــرا منهــا، وإن الــزوج مل يكتــٍف بذلــك، بــل تقــدم بكشــوى افرتائيــة ضدهــا 

ــزوج كــون الشــكوى هــي  ــني الزوجــني، مل يحــرض ال ــرر املدعــي العــام إجــراء املواجهــة ب ــة، وملــا ق متهــامً إياهــا بالرسق

افرتائيــة الهــدف منهــا إلحــاق الــرضر واألذى بالزوجــة، وادلــت بــان الســيد *** قــد تســبب نتيجــة العنــف الــذي مارســه 

عــىل زوجتــه بــرتك هــذه االخــرية للمنــزل الزوجــي، وقــد حرمهــا مــن اصطحــاب ابنتيهــا معهــا وحتــى مــن مشــاهدتهام أو 

التحــدث إليهــام ألســباب كامنــة يف نفســه، وإن العنــف املــامرس بحقهــا هــو العنــف املعنــوي والــذي يتمثــل باإلهانــات 

واالتهامــات الباطلــة وحرمــان الوالــدة مــن أوالدهــا وحرمــان األوالد مــن والدتهــم، وطلبــت بالنتيجــة إلــزام الســيد *** 

بتســليم القارصتــني *** و*** إىل والدتهــام املســتدعية نظــراً للــرضر إليهــام واإلقامــة معهــا، وذلــك ســنداً للفقــرة الرابعــة 

مــن املــادة /14/ مــن قانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف املعنــوي، وإلــزام الســيد *** بتســليف مبلــغ 

وقــدره ألــف دوالر أمــرييك بــدل نفقــات املــأكل وامللبــس واملســكن للمســتدعية وابنتيهــا وذلــك ســنداً ألحــكام الفقــرة 

الخامســة مــن املــادة /14/ مــن قانــون حاميــة النســاء وســائر افــراد األرسة.

وحيــث أن املــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 2٩3 الصــادر بتاريــخ 2014/5/7 )حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن 

العنــف األرسي( تعــرف العنــف األرسي عــىل أنــه »أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو التهديــد بهــام يرتكــب مــن احــد اعضــاء 

االرسة ضــد فــرد أو اكــر مــن افــراد االرسة وفــق املفهــوم املبــني يف تعريــف األرسة، يتنــاول أحــد الجرائــم املنصــوص عليهــا 

يف هــذا القانــون ويرتتــب عنــه قتــل أو ايــذاء جســدي أو نفــيس أو جنــيس أو اقتصــادي«.

وحيــث ثابــت مــن نــص املــادة املذكــورة أن القانــون املشــار إليــه قــد ســاوى يف إطــار تعريــف العنــف األرسي مــا بــني 

العنــف الجســدي واملعنــف املعنــوي أو غريهــام مــن أشــكال العنــف التــي ميكــن أن مُتــارس مــن قبــل أحــد أفــراد األرسة 

عــىل األفــراد اآلخريــن،

ــة والنفســية، ملــا لنفــس  وحيــث أن مــا يــربر ذلــك هــو الحفــاظ عــىل كرامــة اإلنســان وســالمته الجســدية واملعنوي

اإلنســان مــن أهميــة مطلقــة وكونهــا هــي محــور الحقــوق التــي تقررهــا القوانــني والتريعــات حاميــة لســالمتها وحفاظــاً 

عــىل كرامتهــا،

ــىل ***، ســجالت  ــوى *** ع ــخ 2014/2/20 دع ــة بتاري ــذه املحكم ــن ه ــادر ع ــم الص ــى الحك ــذا املعن ــع يف ه )يراج

ــة االلكــرتوين( ــة القانوني ــع املفرك ــه عــىل موق املحكمــة، مشــار إلي

ــث  ــا بحي ــريت دينه ــد غ ــت ق ــد ان كان ــتدعي بع ــت باملس ــا ارتبط ــتدعية، أنه ــن إدالءات املس ــني م ــه يتب ــث أن وحي

ــل  ــات مــن قب ــا تقــدم كان يشــكل موضــوع إذالل وإهان ــن اإلســالمي، وإن م ــدالً مــن الدي ــن املســيحي ب اعتنقــت الدي

الــزوج، وإن ضغــوط الــزوج النفســية قــد حملتهــا عــىل تــرك املنــزل الزوجــي بحيــث بقيــت ابنتــي املســتدعية القارصتــني 

ــاول والدتهــام املســتدعية، ــذي يقــوم بإخبارهــام أمــوراً ســيئة تتن مــع والدهــام ال

وحيــث أن اضطــرار املســتدعية إىل الخــروج مــن املنــزل الزوجــي تحــت وطــأة الضغــوط النفســية التــي متــارس عليهــا 

مــن قبــل الــزوج، وحرمانهــا مــن مشــاهدة ابنتيهــا القارصتــني، وإقــدام الوالــد عــىل تعبئــة نفــس االبنتــني بوجــه والدتهــام، 
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وذلــك مبعــزل عــن أســباب تلــك التعبئــة، يشــكل عنفــاً معنويــاً ونفســياً مبفهــوم نــص املــادة الثانيــة مــن قانــون حاميــة 

النســاء مــن العنــف األرسي، األمــر الــذي يحتــم اتخــاذ تدبــري مؤقــت يقــي بوضــع حــد لــه،

ــة مــن  ــه »يف حــال إخــراج الضحي ــون املذكــور ينــص عــىل أن وحيــث أن الفقــرة الرابعــة مــن املــادة /14/ مــن القان

ــة...« ــة القانوني ــذي هــم يف ســن الحضان ــا ال ــزل يخــرج معهــا حكــامً أطفاله املن

وحيــث أن املحكمــة تــرى عــىل ضــوء مــا تقــدم مــن معطيــات ومطالــب، إخــراج الطفلتــني القارصتــني *** و*** مــن 

منــزل والدهــام الســيد *** وتســليمهام إىل والدتهــام املســتدعية، والســيام أن القارصتــني يف هكــذا ســن تحتاجــان إىل رعايــة 

والدتهــام واهتاممهــا،

وحيــث أن املحكمــة تــرى أيضــاً إلــزام الســيد *** بــان يســدد مبلغــاً وقــدره /1000/ د.أ. شــهرياً اىل املســتدعية لقــاء 

نفقــات الســكن واملــأكل وامللبــس العائــد للقارصتــني، وذلــك ســنداً للفقــرة الخامســة مــن املــادة /14/ مــن القانــون رقــم 

،2014/2٩3

وحيــث أن املحكمــة ومبــا لهــا مــن حــق يف اتخــاذ التدبــري املناســب انطالقــاً مــن واقــع الحالــة املشــكو منهــا، وحرصــاً 

عــىل مصلحــة الطفلتــني القارصتــني، ويف إطــار محاولــة إصــالح األمــور بــني الزوجــني ملــا فيــه مصلحــة لهــام وللقارصتــني، 

تــرى تكليــف جميعــة »كفــى« بتعيــني مــن تــراه مناســباً ملواكبــة وضــع الطفلتــني القارصتــني النفــيس واملعنــوي، ومحاولــة 

تقريــب وجهــات النظــر يف مــا بــني الزوجــني، وتقديــم تقريــر بذلــك اىل املحكمــة،

لذلك،

نقرر:

أوالً: اخراج الطفلتني القارصتني *** و*** من منزل والدهام السيد *** وتسليمهام إىل والدتهام املستدعية،

ــأكل  ــكن وامل ــات الس ــاء نفق ــتدعية لق ــهرياً إىل املس ــدره /1000/ د.أ. ش ــاً وق ــدد مبلغ ــان يس ــيد *** ب ــزام الس ــاً: إل ثاني

ــني، ــد للقارصت ــس العائ وامللب

ثالثــاً: تكليــف جمعيــة »كفــى« بتعيــني مــن تــراه مناســباً ملواكبــة وضــع الطفلتــني القارصتــني النفــيس واملعنــوي، ومحاولــة 

تقريــب وجهــات النظــر يف مــا بــني الزوجــني، وتقديــم تقريــر بذلــك اىل املحكمــة،

ــه  ــام وتكليف ــرار ك ــذا الق ــن ه ــل ع ــق االص ــورة طب ــيد *** ص ــالغ الس ــيد *** بإب ــة الس ــب املحكم ــف كات ــاً: تكلي رابع

ــرار، ــذه الق ــذ ه ــىل تنفي ــاإلرشاف ع ب

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف بعبدا

الرئيس حسن حمدان

القرار : رقم 365 تاريخ 2٨/٨/2014

إن القايض املنفرد املدين يف بعبدا،
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بوصفه قاضياً لألمور املستعجلة،

لدى التدقيق،

وعمالً بأحكام املواد األوىل، الثانية عرة، الثالثة عرة، والرابعة عرة من القانون رقم 2014/2٩3 تاريخ 2014/5/7،

ونظراً لكون ما تطلبه املستدعية السيدة *** إمنا ينطبق عىل مفهوم العنف األرسي، ويربر بالنتيجة للمحكمة إتخاذ تدبري 

حاميئ يف ضوء املعطيات املتوفرة بامللف، يقرر اآليت:

أوالً: إلزام املشكو منه زوج املستدعية السيد *** وأوالده بالتايل:

اإلمتناع عن التعرض للمستدعية وإبنتها وسائر أفراد أرستها املقيمني معها.. 1

تسليف مبلغ مليون لرية لبنانية عىل حساب مأكل وملبس ومسكن املستدعية وابنتها.. 2

اإلمتناع عن اإلرضار مبمتلكات املستدعية وأغراضها حيثام وجدت أكان يف املنزل الزوجي أو يف أي مكان آخر.. 3

ثانياً:

الرتخيص للمستدعية بالخروج والدخول اىل املنزل الزوجي ساعة تشاء إلخراج ممتلكاتها الشخصية أو اإلقامة املؤقتة أو . 1

الدامئة فيه، أو اإلقامة لدى أهلها اىل حني فصل أصل العالقة الزوجية.

الرتخيص للمستدعية مبراجعة جانب النيابة العامة اإلستئنافية يف جبل لبنان عند وجود أي مخالفة ألحكام هذا القرار . 2

للنظر يف اإلجراءات املناسبة.

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف بريوت

 الرئيس جاد معلوف

القرار: رقم ٨31 تاريخ 2/٩/2014

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض األمور املستعجلة يف بريوت

لدى التدقيق، 

حيــث تبــنّي أنــه بتاريــخ 2014/٨/2٨ قّدمــت الســيّدة *** اســتدعاء عرضــت فيــه أنهــا ضحيّــة عنــف أرسي متكــرر مــن 

زوجهــا املدعــو *** وتتعــرض للــرضب واإليــذاء والتهديــد بالقتــل مــن قبلــه بشــكل دائــم وقــد أقــدم بتاريــخ 22/٨/2014 

عــىل رضبهــا وتــّم تنظيــم تقريــر طبــي عــىل أثــر ذلــك،
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وأنهــا متّكنــت مــن الهــروب مــن املنــزل والتجــأت إىل منــزل صديقتهــا مــع ولديهــا، إال أنهــا تخــى العــودة إىل الســكن 

مــع والدتهــا التــي تســكن يف البنــاء عينــه حيــث منزلهــا الزوجــي وهــي تطلــب الحاميــة لهــا ولولديهــا وطلبــت إصــدار 

قــرار حاميــة ســنداً ألحــكام القانــون رقــم 2014/2٩3، لهــا ولولديهــا عــىل أن يتضّمــن الطلــب التدابــري املنصــوص عليهــا يف 

البنــود 1 و 5 و7 و٨ و٩ مــن املــادة 14 مــن القانــون املذكــور.

ــا امــام  ــنّي مــن إفادته ــر الطبيــب الرعــي أن املســتدعية تعرّضــت بالفعــل للــرضر، كــام تب ــنّي مــن تقري وحيــث تب

ــه  ــه ولولدي ــرض لزوجت ــه يتع ــتدعى بوجه ــنة، أن املس ــت ع1رشة س ــر س ــن العم ــغ م ــا البال ــادة ابنه ــن إف ــة وم املحكم

بالــرضب م  نــذ ســنوات، مــع اإلشــارة اىل ان هــذا األخــري لــدى ســامعه كذلــك مــن القبــل املحكمــة عــىل إقدامــه عــىل 

ــا، ــتدعية ووليده رضب املس

وحيــث تنــص املــادة 12 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 )حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي( عــىل 

أن امــر الحاميــة هــو تدبــري مؤقــت يصــدر عــن املرجــع القضــايئ املختــص وفــق احــكام القانــون املذكــور مبناســبة النظــر يف 

قضايــا العنــف األرسي ويهــدف اىل حاميــة الضحيــة وأطفالهــا، ملنــع اســتمرار العنــف أو التهديــد بتكــراره، ويصــح تقديــم 

أمــر الحاميــة قــايض التحقيــق الواضــع يــده عــىل الدعــوى أو املحكمــة الجزائيــة الناظــرة فيهــا، ويف كل األحــوال، امــام 

قــايض األمــور املســتعجلة بالصــورة الرجائيــة،

وحيــث يف ضــوء ثبــوت العنــف األرسي الــذي تتعــرض لــه املســتدعية وولديهــا يقتــي، ســنداً ألحــكام املــادة 14 مــن 

القانــون رقــم 2014/2٩3، وبنــاء لطلــب املســتدعية،

منع السيد *** من التعرض للمستدعية وولديها أو التحريض عىل التعرض لهم،. 1

إلزام السيد *** بتسليف مبلغ 200,000 لتأمني مأكل وملبس الضحايا أسبوعياً وذلك ملدة شهر،. 2

منع السيد *** من إلحاق الرضر بأي من املمتلكات الخاصة بالضحايا، ومنعه من التعرّض ملنزل والدة املستدعية، . 3

حيث تقيم هذه األخرية مؤقتاً مع ولديها،

منع السيد *** من إلحاق الرضر باألثاث املنزيل وباألموال املشرتكة املنقولة ومنعه من الترف بها، لحني صدور قرار . 4

عن املحكمة املختصة مبلكية هذه األموال،

وحيــث تــرى املحكمــة، إضافــة اىل مــا تقــدم وانطالقــاً مــن مقاربــة مســألة العنــف األرسي كافــة يقتــي إيجــاد حلــول 

لهــا تجــاوز املؤقــت القــايض بالحاميــة، إلــزام الســيد ***، ســنداً ألحــكام املــادة 20 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 بالخصــوع 

لخمــس عــرة ســاعة مــن التأهيــل يف مركــز متخصــص، عــىل أن تكــون املــدة املذكــورة قابلــة للتعديــل بنــاء عــىل تقريــر 

مــن االخصــايئ يف املركــز،

وحيــث أن املحاكمــة يف قضايــا العنــف األرسي تجــري وفقــاً ألحــكام املــادة 1٩ مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 بصــورة 

ــة، وتــرى املحكمــة انطالقــاً مــن الغايــة املرجــوة مــن املــادة املذكــورة، وحاميــة ملصلحــة املســتدعية وعائلتهــا، ويف  رسيّ

ضــوء انتفــاء أيـّـة فائــدة مــن إطــالع الــرأي العــام عــىل أســامء األشــخاص املعنيــني، منــع نــر اســم املســتدعية أو زوجهــا 

إال بعــد موافقتهــام،

وحيــث ال بــد مــن التذكــري ختامــاً بــأن مخالفــة القــرار الراهــن تعــرّض مرتكبهــا اىل عقوبــة الحبــس حتــى ثالثــة أشــهر 

وغرامــة تصــل اىل ضعــف الحــد األدىن لألجــور أو إحــدى العقوبتــني املذكورتــني، وفــق احــكام املــادة 1٨ مــن القانــون رقــم 

2014/2٩3، علــامً أن العقوبــة تصــل اىل ســنة حبــس وغرامــة حتــى أربعــة اضعــاف الحــد االدىن لألجــور يف حــال رافــق 

املخالفــة اســتخدام العنــف،

لذلك،
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يقرر:

منع السيد *** من التعرض للمستدعية وولديها أو التحريض عىل التعرض له،. 1

الزام السيد *** بتسليف مبلغ 200,000 لتأمني مأكل وملبس الضحايا اسبوعياً وذلك ملدة شهر، علامً ان املستدعى . 2

التزم بتسديد األقساط املدرسية لولديه،

منع السيد *** من إلحاق الرضر بأي من املمتلكات الخاصة بالضحايا، ومنعه من التعرّض ملنزل والدة املستدعية، . 3

حيث تقيم هذه االخرية مؤقتاً مع ولديها،

منع السيد *** من الحاق الرضر باألثاث املنزيل وباألموال املشرتكة املنقولة ومنعه من الترف بها،. 4

إلزام السيد *** بالخضوع لخمس عرة ساعة من التأهيل لدى منظمة »كفى عنف واستغالل للمرأة والطفل«، عىل . 5

نفقته، عىل أن تكون املدة املذكورة قابلة للتعديل بناء عىل تقرير من االخصايئ يف املركز،

تكليف الكاتب *** بإبالغ القرار،. 6

منع نر اسم املستدعية واملستدعى بوجهه.. 7

قراراً نافذاً عىل األصل.

قايض األمور املستعجلة يف بريوت

الرئيس جاد معلوف

القرار: رقم ٨4٩ تاريخ 3/٩/2014

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض االمور املستعجلة يف بريوت

لدى التدقيق، 

حيــث تبــنّي أن املســتدعية الســيدة *** أو *** تقدمــت باســتدعاء أدلــت فيــه بــأن زوجهــا يتعــرّض لهــا بالــرضب، وهــي 

تطلــب إصــدار قــرار حاميــة لهــا ولولديها،

ــن  ــد م ــة بالعدي ــا مصاب ــاً أنه ــا ظاهري ــن معاينته ــقيقها وم ــادة ش ــا وإىل إف ــتامع إىل إفادته ــن االس ــنّي م ــث تب وحي

ــا، ــق زوجه ــة بح ــكوى جزائي ــت بش ــي تقّدم ــروح، وه ــوض والج الرض

ــة املســتدعية لحــني صــدور القــرار  ــري مؤقــت لتأمــني حامي ــق، اتخــاذ تدب وحيــث يقتــي، اســتكامالً ألجــراء التحقي

النهــايئ،

لذلك،
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يقرر:

منع السيّد *** كام ووالدي هذا األخري، من التعرّض للمستدعية وولديها أو التحريض عىل التعرض لهم،. 1

إلزام الّسد *** بتسليف مبلغ 500,000 لتأمني مأكل وملبس الضحايا لألسبوع املقبل، يف ضوء خروج املستدعية . 2

وولديها من منزل األرسة وحاجتها للمبلغ املذكور ولتأمني التسجيل يف املدرسة،

إلزام الّسد *** بتسليف مبلغ 200,000 ل.ل. لتأمني نفقات العالج الطبي للمستدعية،. 3

منع السيّد *** ووالديه من إلحاق الرضر بأي من املمتلكات الخاصة بالضحايا، ومنعه من التعرّض ملنزل أهل . 4

املستدعية، حيث تقيم هذه االخرية مؤقتاً مع ولديها،

تكليف املستدعية بإبراز محرض التحقيق املجرى من قبل الضابطة العدلية،. 5

الرتخيص للمستدعية بالدخول اىل منزل االرسة ألخذ ممتلكاتها الشخصية وحاجيات ولديها، مبوجب محرض استالم . 6

ينظّمه الكاتب، مع الرتخيص باالستعانة بالقوة العامة لتأمني حاميتها عند تنفيذ هذا البند،

تكليف الكاتب *** بالتنفيذ ومرافقة املستدعية الستالم حاجيّاتها وثّم تبليغ املستدعى بوجهه ووالديه القرار الراهن، . 7

عىل أن تسدد املستدعية مبلغ 50,000 ل.ل. بدل انتقاله،

وعــىل أن تبقــى التدابــري املنصــوص عليهــا أعــاله مؤقتــة وملــّدة عــرة أيــام، لتمكــني املحكمــة مــن اســتكامل التحقيــق 

وإصــدار القــرار النهــايئ.

قراراً نافذاً عىل األصل.

قايض األمور املستعجلة يف زحلة

الرئيس أنطوان أبو زيد

القرار : رقم 2٩٨ تاريخ 1٨/٩/2014

إن قايض األمور املستعجلة يف زحلة،

لدى اإلطالع والتدقيق،

تبني أنه 2014/٩/25 قدمت الستدعية *** بواسطة وكيلها املحامي *** إستدعاءاً بوجه املستدعى ضدهم *** و ***، و 

*** عرضت مبوجبه أم املستدعي األول هو زوجها والثاين هو إبنها والثالثة هي كّنتها زوجة إبنها املستدعى ضده ***، 

وإنها بتاريخ 2014/7/27 تعرضت للرضب من قبل املستدعى ضدهم وقدمت عىل أثر ذلك بشكوى أمام عنارص درك 

املعلقة، وأنها نالت تقريراً طبياً بتعطيل عن العمل ملدة ثالثة أيام، وأنها رغم التعهد الذي قام به املستدعى ضدهم ال 

زالت تتعرض للرضب وخلصت النتيجة اىل طلب:

أوالً: منع الزوج *** وإبنها ***، وزوجته *** من التعرض للمستدعية أو التحريض عىل التعرض لها.
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ثانياً: منع الزوج من التعرض إلستمرار املستدعية يف إشغال منزل األرسة علامً بأنها هي املستأجرة للمنزل.

ثالثاً: إخراج إبنها *** وزوجته *** من املنزل بشكل دائم ومنعهم من الدخول إليه.

رابعاً: إخراج الزوج املشكو منه *** وإلزامه بالخضوع لجلسات تأهيل ضد العنف لدى منظمة كفى عنف واستغالل 

للمرأة والطفل عىل نفقته الخاصة عىل أن يبقى خارج املنزل لحني إنهاء عالجه وحصوله عىل تقرير يثبت ذلك سنداً لنص 

املادة 20 من القانون عينه، وإلزام الزوج املشكو منه بتسليف مبلغ من املال من أجل املأكل وامللبس للضحية املستدعية.

خامساً: إلزام الزوج املشكو منه بدفع بدل اإليجار الشهري للضحية والبالغة قيمته مئة ألف لرية شهرياً.

سادساً: إلزام الزوج املشكو منه بتسليف مبلغ من املال من أجل النفقات الالزمة للعالج الطبي واإلستشفايئ واألدوية التي 

تحتاجها الضحية علامً بأنها تبلغ مئتي دوالر أمرييك شهرياً.

سابعاً: منع املشكو منهم من إلحاق الرضر مبمتلكات املستدعية.

ثامناً: منع املشكو منهم من إلحاق الرضر باألثاث املنزيل واألموال املنقولة ومنعهم من الترف بها.

تاسعاً: تدريك املستدعى ضدهم كافة املصاريف والنفقات وأتعاب املحاماة.

بناء عليه،

حيث أن املستدعية تطلب األمر لحاميتها من العنف األرسي الذي تتعرض له من قبل املستدعى ضدهم،

وحيث أنه ثابت من تقرير الطبيب الرعي املرفق باإلستدعاء ومن مضمون القرص املدمج املربز يف امللف، تعرض 

املستدعية للعنف وبشدة الجسدي واللفظي واملعنوي، السيّام من املستدعى ضده زوجها،

وحيث يقتي إجابة طلب املستدعية وإصدار أمر حاميتها من العنف الذي تتعرض له،

لذلك،

يقرر:

أوالً: إلزام املستدعى ضدهم الزوج *** وإبنها ***، وزوجته *** باإلمتناع عن التعرض للمستدعية *** كام اإلمتناع عن 

التعرض الستمرار إشغالها ملنزل األرسة،

ثانياً: إخراج املستدعى ضدهم *** و *** من املنزل بصورة دامئة ومنعهم من الدخول إليه،

ثالثاً: إخراج املستدعى ضده *** من املنزل بصورة مؤقتة، عىل أن يعود إليه بعد إبرازه ما يثبت خضوعه لدورات تأهيل 

يف أحد املراكز املتخصصة وذلك سنداً ألحكام املادة /20/ من قانون حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي،

رابعاً: منع املستدعى ضدهم من التعرض ملمتلكات املستدعية السيّام أثاث املنزل الذي تقيم فيه،

خامساً: إلزام املستدعى ضده *** بتسديد بدل اإليجار الشهري للمنزل الذي تقطن فيه املستدعية والبالغ مئة ألف لرية 

لبنانية، كام وإلزامه بتسديد سلفة شهرية عىل حساب نفقة مأكل وملبس املستدعية قدرها /400000/ل.ل. أربعامئة ألف 

لرية لبنانية وذلك سنداً ألحكام القانون البند /5/ من املادة /14/ من القانون املشار إليه أعاله،

سادساً: تكليف كاتب هذه املحكمة السيد *** بالعمل عىل إنفاذ مضمون هذا القرار عىل أن تسلف الجهة املستدعية 

مبلغ /75000/ل.ل. خمسة وسبعون ألف لرية لبنانية بدل إنتقال الكاتب خارج الدوام الرسمي،

سابعاً: تضمني املستدعى ضدهم الرسوم والنفقات،

قراراً معجل التنفيذ نافذاً عىل األصل.
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قايض األمور املستعجلة يف كرسوان

الرئيس إلياس ريشا

القرار : رقم 3٩6 تاريخ 23/٩/2014

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض األمور املستعجلة يف كرسوان

لدى التدقيق

تبــني أنــه بتاريــخ 2014/٩/10 قّدمــت الســيدة *** اســتدعاء أمــام هــذه املحكمــة تطلــب فيــه إصــدار قــرار حاميــة 

معجــل التنفيــذ نافــذ عــىل أصلــه لحاميتهــا مــن املســتدعى ضــده *** عــرب إلزامــه مبنــع التعــرّض لهــا أو التحريــض لهــا 

وتســليف 1,500,000 ل.ل. شــهرياً عــىل حســاب مأكلهــا وملبســها ومبلــغ مامثــل عــىل حســاب مــأكل وملبــس إبنتــه ***.

وتبني أنه يف الجلسة املنعقدة بتاريخ 2014/٩/1٨ تم االستامع اىل اقوال املستدعية.

بناًء عليه،

ــه يقــي املســتدعى ضــده ***  ــذ عــىل أصل ــذ ناف ــة معجــل التنفي ــرار حامي ــب إصــدار ق ــث أن املســتدعية تطل حي

مبنــع التعــرّض لهــا أو التحريــض عــىل التعــرّض لهــا وتســليف مبلــغ 1500000 ل.ل. شــهريا عــىل حســاب مأكلهــا وملبســها 

ومبلــغ مامثــل عــىل حســاب مــأكل وملبــس إبنتــه ***،

وحيــث أن املــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 2٩3 الصــادر بتاريــخ 2014/5/7 املُســّمى قانــون حاميــة النســاء وســائر 

أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي، تعــرّف العنــف األرسي عــىل أنــه كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو التهديــد بهــام يرتكــب 

ــون  ــا يف هــذا القان ــم املنصــوص عليه ــاول أحــد الجرائ ــراد األرسة يتن ــن أف ــر م ــرد أو أك ــن أحــد أعضــاء األرسة ضــد ف م

ويرتتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفــيس أو جنــيس أو اقتصــادي،

وحيــث تنــص املــادة الثالثــة مــن القانــون املذكــورة أعــاله عــىل جرائــم العنــف األرسي وهــي دفــع قــارص اىل التســول، 

حــّض عــىل الفجــور والفســاد، كســب العيشــة مــن دعــارة الغــري، تعاطــي وتســهيل الدعــارة الرسيــة، القتــل، الزنــا، إتخــاذ 

خليــل جهــاراً، رضب الــزوج أو إيذائــه أو تهديــده بقصــد اســتيفاء الحقــوق الزوجيــة يف الجــامع أو بســببه،

ــري مؤقــت ميكــن أن يصــدر يف كل االحــوال عــن قــايض االمــور املســتعجلة ســنداً  ــة هــو تدب وحيــث أن إمــر الحامي

الحــكام املــادة 13 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 مبناســبة قضايــا العنــف االرسي ويهــدف اىل حاميــة الضحيــة وأطفالهــا 

وذلــك ملنــع إســتمرار العنــف أو التهديــد بتكــراره،

وحيــث أنــه إنطالقــاً مــن القواعــد القانونيــة املتقــدم ذكرهــا، وبالرجــوع اىل الوقائــع واملعطيــات التــي عرضتهــا طالبــة 

الحاميــة يف اســتدعائها واىل املســتندات املرفقــة بــه الســيّام تقريــري الطبيبــني الرعيــني *** تاريــخ 2014/٨/7 و*** تاريــخ 

2014/٨/30 واىل اقوالهــا لــدى االســتامع اليهــا مــن قبــل املحكمــة، فانــه يتبــني أن املســتدعية تتعــرض للــرضب املــربح مــن 

زوجهــا *** بجســم صلــب ســبب لهــا جــروح وخــدوش وكدمــات اســتدعت تعطيلهــا عــن العمــل مرتــني، وتوجــد حاليــا 

شــكوى جزائيــة ضــده قيــد النظــر وال تــزال يف مرحلــة التحقيــق األويل،
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وحيــث أن وضــع املســتدعية ينطبــق عــىل حالــة العنــف االرسي كــام هــو معــرّف عنــه قانونــا ويــربر االســتجابة لطلبهــا 

الرامــي اىل حاميتهــا مــع إبنتهــا القــارص مــن املســتدعى ضــده حفاظــا عــىل حياتهــا وعــىل الحالــة النفســية لالبنــة ***.

لذلك،

يقرر:

أوالً: منع املستدعى بوجهه *** من التعرّض للمستدعية *** وإبنته *** أو التحريض عىل التعرّض لهام.

ثانيــاً: إلــزام املســتدعى ضــده *** بتســليف املســتدعية مبلغــاً شــهرياً قــرده 1500000 ل.ل. يشــمل بــدل إيجــار منــزل 

األرسة الــذي ال تــزال املســتدعية تقيــم فيــه واملــأكل وامللبــس لهــا والبنتهــام القــارصة *** وذلــك لحــني فصــل املحكمــة 

ــة  ــة والحضان ــق بالنفق ــا يتعل ــة لديه ــياق املحاكم ــرياً يف س ــا تدب ــام أو اتخاذه ــة بينه ــة الزوجي ــل العالق ــة بأص الروحي

ــاب. ــاهدة واالصطح واملش

قرارا معجل التنفيذ نافذاً عىل أصله بقوة القانون.

قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت

الرئيس أنطوان طعمة

القرار: رقم 2٨٨ تاريخ 26/٩/2014

قرار

نحن أنطوان طعمة قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت،

لدى الدقيق،

ــه بتاريــخ 2014/٩/23 قدمــت الســيدة *** بواســطة وكيلهــا املحامــي *** اســتدعاًء امــام هــذه  ــه تبــني ان حيــث أن

املحكمــة بوجــه الســيد *** عرضــت فيــه أنهــا متزوجــة مــن الســيد *** منــذ أكــر مــن إثنــي عــر عامــاً وقــد ُرزقــت منــه 

بصبــي يبلــغ اآلن مثــاين ســنوات مــن العمــر، وإنــه منــذ اكــر مــن تســع ســنوات وهــي تتعــرض لشــتى أنــواع التعذيــب 

النفــيس واملعنــوي والطــرد مــن املنــزل الزوجــي وحرمانهــا مــن مشــاهدة ولدهــا، ويتجــىل هــذا العنــف املعنــوي بفيــض 

مــن الشــتائم والســباب والتحقــري واالحتقــار واالتهامــات الباطلــة وتهديدهــا بفضــح أرسارهــا الزوجيــة أمــام الغــري والعامــة، 

بحيــث صــار يقلــل مــن أهميتهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة كونــه الوحيــد املعيــل للعائلــة، فضــالً عــن ترفاتــه الشــنيعة 

واألنانيــة، وإن املســتدعى بوجهــه يقــوم أيضــاً بالتعامــل بعنــف معنــوي مــع زوجتــه، فيختــار الوقــت املناســب إلقامــة 

عالقــة جنســية معهــا وبالقــوة معظــم االحيــان أو حرمانهــا مــدة طويلــة مــن ذلــك عــن قصــد، فقــط لزيــادة الضغــوط 

النفســية عليهــا بحيــث إن الحيــاة الزوجيــة معــه مل تعــد تُطــاق، فانحلــت الحيــاة املشــرتكة بينهــام وحــل محلهــا العنــف 

ــه يعتربهــا امــراة غــري صالحــة  ــة والنفســية والســيام ان ــة واملادي الــذي ميارســه املســتدعى بوجهــه بــكل اشــكاله املعنوي

ألي يشء، وقــد أقــدم املســتدعى بوجهــه قبــل شــهر عــىل طــرد زوجتــه املســتدعية مــن املنــزل ووضــع رشوطــاً مســتحيلة 



3٩
تحديات تطبيق القانون رقم ٢٩٣ - حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي

إلعادتهــا اىل املنــزل الزوجــي بعــد أن عنفهــا وتعامــل معهــا باحتقــار، وقــد أدى تفاقــم مامرســة العنــف املعنــوي عــىل 

ــة Fibromyalgia الناجمــة فقــط  ــة الســنوات املنرمــة إىل إصابتهــا بحال املســتدعية مــن قبــل املســتدعى بوجهــه طيل

عــن الضغــوط النفســية الهائلــة التــي تتعــرض لهــا والســيام تهميشــها يف الحيــاة االجتامعيــة والتــرف معهــا وكأنهــا غــري 

موجــودة بحيــث إنــه ال قــرار لهــا ســوى االنصيــاع للضغــوط النفســية القاســية التــي ميارســها الــزوج، وقــد وصــف الطبيــب 

املعالــج الدكتــور *** حالتهــا بأنهــا حالــة ال Fibromyalgia مصابــة بهــا منــذ ســنوات عــدة وأفــاد يف تقريــره الطبــي بــان 

هــذه الحالــة تتأثــر بالضغوطــات النفســية مثــل العالقــة الزوجيــة اليوميــة وطــرق التعامــل والعنــف املنــزيل، وقــد أكــدت 

ــات أيضــاً الدكتــورة *** املتخصصــة يف األعصــاب التــي وصفــت حالتهــا بأنهــا ناجمــة عــن الضغــط الحــاد  هــذه املعطي

الــذي تعيشــه املســتدعية يف حياتهــا الزوجيــة، وأكــر مــن ذلــك إن هــذا املــرض الــذي مل يســتجب مــع أي مــن األدويــة 

التــي تتناولهــا املســتدعية، والناجــم عــن الحالــة النفســية املتوتــرة يف حياتهــا الزوجيــة ســبب لهــا أيضــاً التهابــات متكــررة 

يف البــول والــكىل ودخولهــا اىل املستشــفى مــرات عــدة منــذ اكــر مــن أربــع ســنوات، وأدلــت بــان قانــون حاميــة النســاء 

وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي قــد أعطــى يف املــادة /13/ مــن الصالحيــة التخــاذ أمــر الحاميــة لضحايــا العنــف 

ــرة  ــة املذاك ــرار يف غرف ــت بالنتيجــة اتخــاذ الق ــف األرسي، وطلب ــا للعن ــة تعرضه ــدة لجه ــة وأكي ــا ثابت األرسي، وإن حالته

بإصــدار أمــر الحاميــة لهــا ولولدهــا عــىل أن يتضمــن إلــزام املســتدعى بوجهــه الــزوج بالتدابــري املنصــوص عليهــا يف البنــد 

1 و 2 و 5و7و٨ مــن املــادة /14/ مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 عــىل أن يصــدر معجــل التنفيــذ نافــذاً عــىل أصلــه،

وحيــث أن املــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 2٩3 الصــادر بتاريــخ 2014/5/7 )حاميــة النســاء وســائر افــراد االرسة مــن 

العنــف االرسي( تعــرف العنــف األرسي عــىل انــه »أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو التهديــد بهــام يرتكــب مــن أحــد اعضــاء 

األرسة ضــد فــرد أو اكــر مــن أفــراد األرسة وفــق املفهــوم املبــني يف تعريــف األرسة، يتنــاول أحــد الجرائــم املنصــوص عليهــا 

يف هــذا القانــون ويرتتــب عنــه قتــل أو ايــذاء جســدي أو نفــيس أو جنــيس أو اقتصــادي.«

وحيــث ثابــت مــن نــص املــادة املذكــورة أن القانــون املشــار إليــه قــد ســاوى يف إطــار تعريــف العنــف األرسي مــا بــني 

العنــف الجســدي والعنــف املعنــوي أو غريهــام مــن أشــكال العنــف التــي ميكــن أن مُتــارس مــن قبــل أحــد أفــراد األرسة 

عــىل األفــراد اآلخريــن،

ــة والنفســية، ملــا لنفــس  وحيــث إن مــا يــربر ذلــك هــو الحفــاظ عــىل كرامــة اإلنســان وســالمته الجســدية واملعنوي

اإلنســان مــن أهميــة مطلقــة وكونهــا هــي محــور الحقــوق التــي تقررهــا القوانــني والتريعــات حاميــًة لســالمتها وحفاظــاً 

عــىل كرامتهــا،

ــجالت  ــىل ***، س ــوى ** ع ــخ 2014/2/20 دع ــة بتاري ــذه املحكم ــن ه ــادر ع ــم الص ــى الحك ــذا املعن ــع يف ه )يراج

ــرتوين( ــة االلك ــرة القانوني ــع املفك ــىل موق ــه ع ــار إلي ــة، مش املحكم

وحيــث أن املبــادئ املذكــورة مســتمدة مــن رشعــة حقــوق اإلنســان، واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز 

ــي تســود يف  ــون الطبيعــي الت ــادئ القان ــان، فضــالً عــن مب ــا لبن ــي انضــم اليه ــة حقــوق الطفــل الت ــرأة، واتفاقي ضــد امل

ــة، ــات اإلنســانية الحضاري املجتمع

وحيــث إنــه واســتعراضاً لبعــض املبــادئ املشــار اليهــا بــكل تفصيــي، فــإن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان يؤكــد مبدأ 

عــدم جــواز التمييــز، ويعلــن أن جميــع النــاس يولــدون أحــراراً متســاوين يف الكرامــة والحقــوق...

وحيــث أن الفقــرة )ج( مــن املــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع اشــكال التمييــز ضــد املــرأة قــد نصــت 

عــىل وجــوب إقــرار الحاميــة القانونيــة لحقــوق املــرأة عــىل قــدم املســاواة مــع الرجــل وضــامن الحاميــة الفعالــة للمــرأة، 

عــن طريــق املحاكــم الوطنيــة ذات االختصــاص واملؤسســات العامــة األخــرى، مــن أي عمــل متييــزي،
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وحيــث أن الفقــرة )أ( مــن املــادة الخامســة مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة تنــص عــىل 

أن تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابــري املناســبة لتحقيــق تعديــل األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل واملــرأة، 

بهــدف تحقيــق القضــاء عــىل التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل املامرســات األخــرى القامئــة عــىل فكــرة دونيــة أو تفــوق 

أحــد الجنســني، أو عــىل أدوار منطيــة للرجــل واملــرأة.

وحيــث أنــه وبالعــودة إىل معطيــات االســتدعاء الراهــن، ثابــت أن املســتدعية متزوجــة مــن الســيد ***، وهــي تتعــرض 

يف إطــار الحيــاة الزوجيــة إىل العنــف املعنــوي والتعذيــب النفــيس، كمثــل تعرضهــا للســباب والشــتائم والتحقــري، والطــرد 

مــن املنــزل الزوجــي وحرمانهــا مــن مشــاهدة ابنهــا، والتقليــل مــن أهميتهــا االجتامعيــة، وإرغامهــا عــىل مامرســة العالقــة 

الجنســية بالقــوة يف معظــم األحيــان أو حرمانهــا مــن العالقــة ملــدة طويلــة عــن قصــد،

وحيــث ثابــت مــن تقريــر الدكتــور *** املــؤرخ يف 2014/٨/2٩ أن املســتدعية عانــت يف الســابق مــن حالــة ال 

Fibromyalgia وإن هــذه الحالــة تتأثــر بالضغوطــات النفســية مثــل العالقــة الزوجيــة اليوميــة وطــرق التعامــل والعنــف 

ــزيل... املن

وحيــث ثابــت أيضــاً مــن تقريــر الدكتــورة *** املــؤرخ يف 2014/٩/4 املــدون باللغــة الفرنســية أن املســتدعية تعــاين 

مــن حالــة ال Fibromyalgia مــع أوجــاع كثــرية  وإن حالتهــا قــد تفاقمــت بســبب الضغــط النفــيس الكبــري الناتــج عــن 

حياتهــا الزوجيــة، وإن حالتهــا مل تتحســن مــن خــالل العالجــات الطبيــة املقدمــة إليهــا، وقــد أوصــت الدكتــورة *** بوجــوب 

تحســني رشوط عيــش املســتدعية وتخفيــض الضغــط النفــيس عنهــا،

وحيــث أنــه يتبــني أيضــاً مــن تقريــر الدكتــور *** املــؤرخ يف 2014/٩/5 أن املســتدعية تشــكو مــن التهابــات متكــررة 

يف البــول والــكىل أدت اىل دخولهــا املستشــفى عــدة مــرات وذلــك مــن أســباب ردات فعــل عضليــة تشــنجية غــري إراديــة 

يف جهــاز البــول واملصاريــن تــؤدي اىل آالم أو إمســاك وذلــك إثــر زعــل أو تشــنج يف عضــل املــران أو املبولــة وذلــك منــذ 

أربــع ســنوات عــىل األقــل.

ــه  ــا وتوجي ــا مــن مشــاهدة ابنه ــل بتحقــري املســتدعية وحرمانه وحيــث ثابــت أن العنــف النفــيس والجســدي املتمث

الســباب والشــتائم والتقليــل مــن قيمتهــا اجتامعيــاً، وإرغامهــا عــىل مامرســة الجنــس بالقــوة، قــد أدى إىل إصابتهــا بحالــة 

ال Fibromyalgia وهــي حالــة تتمثــل عوارضهــا بانتشــار أوجــاع قويــة يف أنحــاء الجســد ناتجــة عــن انقبــاض غــري إرادي 

يف العضــالت، وقــد متتــد تلــك العــوارض إىل اإلجهــاد واالضطــراب يف النــوم وأوجــاع يف املفاصــل، وغريهــا مــن العــوارض،

وحيــث أن العــوارض املذكــورة تــأيت عــادًة بســبب الضغــوط النفســية التــي يتعــرض لهــا املريــض يف حياتــه اليوميــة، 

وهــي تصيــب النســاء أكــر مــن الرجــال،

وحيــث أن اشــكال العنــف املشــار إليهــا أعــاله قــد أدت إىل إصابــة املســتدعية بــاألرضار الجســدية والنفســية واملعنويــة 

املروحــة ســابقاً، األمــر الــذي يســتوجب معــه اتخــاذ تدابــري حاميــة وفــق أحــكام املــادة /14/ مــن قانــون حاميــة النســاء 

وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي رقــم 2014/2٩3،

لذلك،

نحكم:

أوالً: مبنــع الســيد *** مــن التعــرض لزوجتــه املســتدعية الســيدة *** أو البنهــام بــأي شــكل مــن أشــكال العنــف الجســدي 

أو املعنــوي، أو التحريــض عــىل التعــرض لهــام،

ثانياً: عدم التعرض للمستدعية والبنهام يف حقهام يف إشغال املنزل األرسي،



41
تحديات تطبيق القانون رقم ٢٩٣ - حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي

ثالثاً: تسديد مبلغ وقدره /1500/ د.أ. شهرياً إىل املستدعية وابنها لقاء املأكل وامللبس والتعليم،

رابعاً: منع السيد *** من إلحاق الرضر بأي من ممتلكات املستدعية أو أبنها،

خامساً: اإلمتناع عن الحاق الرضر باألثاث املنزيل وباألموال املشرتكة املنقولة ومنع الترف بهام.

سادساً: إبالغ هذا القرار ممن يلزم،

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف بعلبك

الرئيس عيل سيف الدين

القرار: رقم 4٩ تاريخ 2014/10/6

بإسم الشعب اللبناين

نحن عي سيف الدين القايض املنفرد املدين يف بعلبك الناظر يف قضايا االمور املستعجلة؛

بعد التدقيق،

وبعــد االطــالع عــىل االســتدعاء املقــدم بتاريــخ 2014/٩/2٩ مــن *** وكيلهــا املحامــي *** عرضــت فيــه انهــا زوجــة 

*** ورزق بولــد اســمياه *** وهــو يف الرابعــة مــن عمــره وان زوجهــا يتســم بطبــاع حــاده ومــزاج يسء وقــد دأب عــىل 

اســاءة معاملتهــا ورضبهــا واهانتهــا وشــتمها وان ســلوكه املتــامدي بالعنــف اصبــح يشــكل تهديــداً لحياتهــا ولســالمتها مــع 

طفلهــا مــا جعلهــا تلجــأ اىل منــزل والديهــا يف بعلبــك مــع طفلهــا املذكــور واضافــت بــإن زوجهــا يبــادر يوميــاً اىل ارســال 

رســائل هاتفيــة لهــا عــرب الواتســاب مــن هاتفــه ذات الرقــم *** تضمــن تهديــدات بالحــاق الــرضر الجســدي بهــا وبوالديهــا 

ويشــتمها بعبــارات بذيئــة وارفقــت صــور عــن تلــك الرســائل مــع االســتدعاء. وان الــزوج تخطــى الحــدود ووصــل بــه االمــر 

اىل حــد تهديــد حياتهــا وحيــاة والديهــا بالخطــر وادلــت بانهــا تخــى ان يبــادر زوجهــا اىل تنفيــذ تهديــدات والتعــرض لهــا 

ولولدهــا أو لوالديهــا بــأي إيــذاء.

وان القانــون رقــم 2014/2٩3 أوىل هــذه املحكمــة صالحيــة اصــدار قــرارات حاميــة املــرأة وأطفالهــا مــن العنــف االرسي 

ــا *** مــن  ــع زوجه ــه يتضمــني من ــذ عــىل اصل ــرار ناف ــه اصــدار ق ــامدة 14 من ــت ســنداً لل ــه وطلب ــامدة 13 من ســنداً لل

التعــرض لهــا ولولدهــا منــه والزامــه بتســليف زوجتــه مبلــغ خمســة ماليــني لــرية لبنانيــة مــا يكفــي الحتياجــات ولدهــا 

مــن مــأكل وملبــس تحــت طائلــة معاقبتــه بالحبــس وبغرامــة بحــال مخالفتــه امــر الحاميــة وابــالغ القــرار ملــن يلــزم.

بناء عليه،

مبــا ان املســتدعية تطلــب اصــدار القــرار مبنــع الــزوج مــن التعــرض لهــا ولولدهــا منــه وتســليف مبلــغ خمســة ماليــني 

لــرية لبنانيــة لحاجــات ولدهــا مــن املــأكل وامللبــس.

ومبا ان القانون رقم 2014/2٩3 يجيز تقديم طلب الحامية من العنف االرسي امام قايض االمور املستعجلة.

ومبــا انــه يتبــني مــن اقــوال املســتدعية ومــن صــور الرســائل املــربزة املرســلة لهــا مــن هاتــف زوجهــا ان الــزوج يتعــرض 
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ــارات البذيئــة والتهديــد بالحــاق االذى مــا يجعــل رشوط اتخــاذ تدبــري الحاميــة متوافــراً مــا يجعــل  لهــا بالشــتائم والعب

الــرضورة متوافــرة لوضــع حــد للعنــف االرسي املرتكــب بحــق املســتدعية وولدهــا ووالدتهــا مــن قبــل الــزوج ***. 

لذلك،

وسنداً للامدة 14 من القانون املذكور اعاله،

نقرر:

ــا املقيمــني  ــراد ارسته ــا وســائر اف ــاع عــن التعــرض للمســتدعية  *** ولولدهــا *** والوالدته ــزوج *** االمتن ــزام ال أوالً: ال

معهــا يف ســكن والديهــا.

ثانياً: الزام الزوج املذكور بتسليف مبلغ سبعامية وخمسون الف لرية عىل حساب مأكل وملبس الطفل ***.

ثالثــاً: تكليــف منظمــة »كفــى« متابعــة كيفيــة تطبيــق هــذا القــرار وايــداع امللــف ايــة اقرتاحــات حــول اي تدابــري اضافيــة 

للنظــر يف اتخاذهــا.

رابعاً: ابالغ مضمون القرار من النيابة العامة االستئنافية يف بعلبك النفاذ التدبري اصوالً.

قراراً نافذاً عىل اصله.

قاضية األمور املستعجلة يف عاليه

الرئيسة كارين أبو عبدالله

القرار : رقم 257 تاريخ 2014/10/13

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض االمور املستعجلة يف عاليه،

 ولدى التدقيق،

تبني أنه بتاريخ 2014/7/٨ تقدمت السيدة *** بأمر عىل عريضة امام هذه املحكمة ادلت مبوجبه مبا يي:

• أنهــا متزوجــة مــن الســيد *** وأنجبــت منــه ثالثــة أوالد *** و*** وهــام بالغلــني و*** البالــغ مــن العمــر 6 	

ســنوات، وانهــا تســكن مــع أوالدهــا يف منــزل اســتأجرته يف ديــر قوبــل،

• أن زوجهــا قــد رضبهــا وحــاول خطفهــا وخطــف ابنهــام القــارص يف منتصــف ليــل 2014/7/2 مســتعيناً ببعــض 	

األشــخاص، االمــر الــذي دفــع بهــا اىل تقديــم شــكوى ضــده امــام مفــرزة بعبــدا القضائيــة، فتــّم فتــح محــرض 

تحقيــق برقــم 302/2532 وتــّم تســطري بــالغ بحــث وتحــري بحقــه بســبب عــدم ذهابــه اىل املفــرزة لــالدالء 

بافادتــه،

• أن الــزوج املشــكو منــه ال يــزال حــراً طليقــاً االمــر الــذي يشــكل خطــراً عــىل حياتهــا وأوالدهــا الثالثــة ســيام 	
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وانهــا ضحيــة عنــف ارسي متكــرر مــن زوجهــا، اذا تتعــرّض الــرضب وااليــذاء والتهديــد والشــتم والســباب مــن 

قبلــه بشــكل دائــم ومســتمر، وهــي مل تعــد تتحمــل ســوء معاملتــه لهــا، ســيام وانــه ال يتوقــف عــن االتصــال 

بهــا هاتفيــاً وتهديدهــا بالقتــل،

وطلبــت املســتدعية قبــول الطلــب الراهــن وإصــدار قــرار يف غرفــة املذاكــرة بحاميتهــا يف مــكان تواجدهــا مــع أوالدهــا 

وفقــاً الحــكام املادتــني 13 و 14 مــن قانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف،

وتبــني أنــه فــور ورود طلــب املســتدعية، صــدر قــرار عــن املحكمــة قــى بتكليفهــا بابــراز اصــل عقــد االيجــار العائــد 

للشــقة التــي تشــغلها مــع أوالدهــا يف ديــر قوبــل، وصــورة رســمية عــن محــرض التحقيــق رقــم 302/2532، وانــه بتاريــخ 

2014/7/1٩ اســتلم االســتاذ *** بوكالتــه عــن املســتدعية صــورة طبــق االصــل عــن قرارنــا املذكــور،

وتبــني أنــه تباريــخ 2014/٨/16 ابــرز االســتاذ امــني الئحــة ابــرز مبوجبهــا اصــل عقــد االيجــار الواقــع عــىل القســم رقــم 

٨ مــن العقــار رقــم 1434/ديــر قوبــل، وصــورة طبــق االصــل عــن املحــرض رقــم 302/2523،

ــة أن  ــا لناحي ــات اقواله ــتدعية باثب ــف املس ــى بتكلي ــة ق ــن الرئاس ــرار ع ــدر ق ــخ 2014/٨/16 ص ــه بتاري ــني أن وتب

املســتدعي ضــده ال يــزال فــاراً مــن وجــه العدالــة، ســيام وانــه مل يتبــني مــن محــرض التحقيــق رقــم 302/2523 املومــا إليــه 

أنــه تــّم اســتدعائه ومل يحــرض لــالدالء بافادتهــن كــام وانــه مل يثبــت صــدور اي بــالغ بحــث وتحــري ضــده،

ــالغ  ــذر إب ــه تع ــرض أن ــىل املح ــتدعية ع ــن املس ــا ع ــتاذة *** بوكالته ــت االس ــخ 2014/10/٨ رصّح ــه بتاري ــني أن وتب

املســتدعى ضــده كونــه متــواري عــن االنظــار وتركــت االمــر للرئاســة التخــاذ القــرار املناســب، وانــه يف اليــوم ذاتــه صــدر 

قــرار قــى بدعــوة املســتدعية *** واملســتدعى ضــده *** اىل جلســة لالســتيضاح نهــار الســبت الواقــع فيــه 2014/10/11 

يف متــام الســاعة التاســعة صباحــاً،

وتبني أنه يف اليوم ذاته اي 2014/10/٨ ابلغ املستدعى ضده قرارنا االخري مع نسخة عن أوراق امللف،

ــن  ــغ م ــام *** البال ــا وصــودف وجــود ابنه ــخ 2014/10/11 جــرى االســتامع اىل املســتدعية وزوجه ــه بتاري ــني أن وتب

العمــر 21 ســنة فتــّم االســتامع اليــه، وقــد كــررت املســتدعية اقوالهــا طالبــًة اتخــاذ القــرار بحاميتهــا لجهــة منــع املســتدعى 

ــغ مــن العمــر 6 ســنوات ســيام وان االخــري يخضــع لعــالج  ــا وألوالدهــا خاصــة للطفــل *** البال ضــده مــن التعــرّض له

نفــيس، مضيفــًة انهــا تقّدمــت بدعــوى طــالق امــام محكمــة عاليــه املذهبيــة الدرزيــة ســجلت برقــم ***؛ يف حــني انكــر 

الــزوج امــام املحكمــة مامرســة اي عنــف عــىل زوجتــه ومتنــى ان تعــود االخــرية اىل الحيــاة الزوجيــة ومل شــمل العائلــة؛ 

غــري ان افــادة ابنهــام *** جــاءت مطابقــة الفــادة والدتــه الســيام لجهــة اقــدام والــده عــىل تعنيفهــا اكــر مــن مــرة وعــىل 

اصطحــاب اخيــه *** مــرات عــدة وعــدم اعادتــه اىل املنــزل،

وحيــث ال بــّد مــن االشــارة أواًل أنــه تبــني من محــرض التحقيــق رقــم 302/2523 ومعطيات امللــف الراهن ان املســتدعى 

ضــده *** غــري متــواٍر عــن االنظــار ومل يصــدر بحقــه اي بــالغ بحــث وتحــري بعكــس مــا ادلــت بــه املســتدعية، ســيام وانــه 

تبلــغ قرارنــا تاريــخ 2014/10/٨ باليــوم ذاتــه وحرض لــالدالء بافادتــه امامنــا يف 2014/10/11،

وحيــث مــن جهــة ثانيــة، أن أقــوال املســتدعية يف هــذا االطــار وعجزهــا عــن اثبــات واقعــة فــرار املســتدعى ضــده )غري 

الثابتــة اصــالً( وعــدم تنفيــذ قــرارات املحكمــة التمهيديــة بشــكل فــوري، وعــدم تقديــم اي دليــل حــيس واضــح يثبــت 

واقعــة العنــف )تقريــر طبيــب رشعــي أو ســواه مــن االدلــة(، وعــدم مالحقــة امللــف بشــكل يومــي، مل يوفـّـر القناعــة لــدى 

املحكمــة بوجــود خطــر داهــم ومحــدق يــرّبر اصــدار قــرار رسيــع يف شــأن الحاميــة املطلوبــة،

ــني  ــح ب ــر معلومــات للمحكمــة بشــأن وجــود مفاوضــات صل ــا تقــّدم، والســيام يف ضــوء توف ــه اســتناداً مل وحيــث أن

الطرفــني وامكانيــة تقديــم طلــب طــالق مشــرتك منهــام امــام املرجــع املختــص، االمــر الــذي ادى اىل تعزيــز قناعــة املحكمــة 
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بعــدم وجــود حاجــة ملّحــة الصــدار قــرار حاميــة خــالل 4٨ ســاعة مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وفــق مــا تنــص عليــه املــادة 

13 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3،

وحيــث أنــه وبالنســبة لطلــب الحاميــة املقــدم مــن املســتدعية، فإنــه عندمــا عجــزت األخــرية عــن تقديــم الدليــل عــىل 

فــرار املســتدعى ضــده وذلــك وبعــد مــرور ثــالث اشــهر عــىل تقديــم طلبهــا، وعندمــا بــاءت مفاوضــات الصلــح بالفشــل، 

متــت دعــوة الطرفــني فــوراً لالســتامع اىل افادتهــام اســتكامالً للتحقيــق،

وحيــث بالتــايل تبــني مــن افــادة املســتدعية وافــادة ابنهــا امــام هــذه املحكمــة بتاريــخ 2014/10/11، انهــا تعرّضــت 

للعنــف الجســدي واملعنــوي مــن قبــل زوجهــا اكــر مــن مــرة، وان االخــري اقــدم عــىل اصطحــاب ابنهــام *** )6 ســنوات( 

وعــدم اعادتــه اىل املنــزل، يف حــني انكــر الــزوج واقعــة تعنيفــه لزوجتــه،

وحيــث يف ضــوء مــا تقــدم، وعمــالً بأحــكام املــواد 1 و 2 و 12 و 13 و 14 مــن قانــون حاميــة النســاء وســائر افــراد 

االرسة مــن العنــف االرسي رقــم 2014/2٩3، ان املحكمــة تــرى وبهــدف حاميــة املســتدعية وعائلتهــا مــن اتخــاذ التدابــري 

التاليــة:

منع السيد *** من التعرض للمستدعية *** وأوالدها الثالثة أو التحريض عىل التعرّض لهم من الناحيتني الجسدية . 1

واملعنوية،

منع السيد *** من الحاق اي رضر باملمتلكات الخاصة باملستدعية وأوالدها، ومنعه من التعرض للمنزل الذي تسكن . 2

فيه مع أوالدها يف دير قوبل وموجوداته،

إلزام السيد *** بتسليف مبلغ ثالمثاية الف لرية لبنانية شهرياً عىل حساب مأكل وملبس وسكن املستدعية وأوالدها،. 3

إبالغ القرار الراهن من جانب النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان الجراء املقتى يف حال مخالفته، وفقاً الحكام . 4

املادة 1٨ من القانون رقم 2014/2٩3، كام وابالغه من الطرفني.

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف بريوت

الرئيس نديم زوين

القرار : رقم 1023 تاريخ  2014/10/14

إن قايض االمور املستعجلة يف بريوت،

لدى اإلطالع،

حيث أدلت املستدعية *** بأن زوجها *** يتعرض لها بشكل عنيف بالرضب واإليذاء والتهديد بالقتل وذلك منذ أربع 

سنوات وهي تركت املنزل الزوجي حالياً وتقيم مع ذويها وقد تركت إبنها *** مع زوجها.

وأنها تشعر بالخطر عليها وعىل أهلها وعم والدها *** ووالدتها *** وشقيقيها *** و ***،
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طالبة إصدار أمر بحاميتها وحامية أهلها املقيمني معها من عنف زوجها،

وحيث أن وفق املادة 12 من القانون رقم 2014/2٩3 يعود لقايض األمور املستعجلة عند حصول عنف أرسي إتخاذ 

أمر يتضمن تدبري مؤقت بحامية الضحية )ومعها بعض األشخاص املحددين يف املادة املذكورة( من العنف األرسي وقد 

عرفت املادة األوىل من القانون املذكور العنف األرسي عىل أنه أي فعل أو إمتناع عن فعل أو تهديد بهام يرتكب من أحد 

أعضاء األرسة ضد فرد أو أكر من أفراد األرسة يتناول أحد الجرائم املنصوص عليها يف القانون املشار إليه أعاله ويرتتب عنه 

قتل أو إيذاء جسدي أو نفيس أو جنيس أو إقتصادي.

وحيث يتبني من ظاهر األوراق أن املستدعية تتعرض لعنف جسدي ومعنوي من قبل زوجها *** وأن األخري يهدد أيضاً 

أهلها املقيمني معها،

وحيث يقتي منح املستدعية وأهلها املذكورين الحامية املنصوص عنها يف الفقرتني )1( و )7( من املادة )14( من 

القانون رقم 2014/2٩3 ورد الطلب بالنسبة اىل البند )2( من املادة املذكورة ألن املستدعية ال ترغب باإلقامة يف املنزل 

الزوجي،

لذلك،

وسنداً للبندين )1( و )7( من املادة )14( واملواد )1( و )12( و)13( و )14( و )17( و )1٨( من القانون رقم 2014/2٩3 

واملادتني 5٨٩ و 604/أ.م.م.

يقرر:

منع السيد *** من التعرض للمستدعية *** أو ألهلها وهم *** و *** و *** و *** أو من التحريض عىل التعرض لهم.. 1

منع السيد *** من إلحاق الرضر مبمتلكات املستدعية ومنعه من التعرض لها.. 2

منع نر إسم أي من األشخاص املذكورين أسامؤهم يف هذا القرار.. 3

إبالغ هذا القرا ر من السيد *** مع نص املادة )1٨( من القانون رقم 2014/2٩3.. 4

رد ما زاد أو خالف. 5

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت

الرئيس رالف كركبي

القرار:  أساس رقم 2٩7 تاريخ 2014/10/14

قرار

باسم الشعب اللبناين
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إن قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت

لدى التدقيق،

حيــث يتبــني أنــه بتاريــخ 2014/٩/2٩ قدمــت املســتدعية *** اســتدعاًء طلبــت مــن خاللــه إصــدار أمــر حاميــة لهــا 

مــن زوجــه املســتدعى ضــده *** ســنداً ألحــكام القانــون رقــم 2014/2٩3، ومنعــه مــن التعــرض لهــا أو التحريــض عــىل 

التعــرض لهــا وإلزامــه بتلســيفها مبلــغ /1,500,000/ ل.ل. شــهرياً عــىل حســاب مأكلهــا وملبســه، كــام ومبلــغ /1,500,00/ 

ــا، عــىل أن يكــون القــرار  ــه *** وإلزامــه بتســديد األقســاط املدرســية له ل.ل. شــهرياً عــىل حســاب مــأكل وملبــس ابنت

نافــذاً عــىل أصلــه،

وحيــث أن املســتدعية عرضــت أنهــا ضحيــة عنــف أرسي متكــرر مــن زوجهــا املســتدعى ضــده *** الــذي دأب عــىل 

ــت  ــا، فكان ــرتة حمله ــاء ف ــى أثن ــزواج األوىل حت ــذ ســنوات ال ــرة ومن ــن م ــر م ــف أك ــرضب بشــكل عني ــا بال التعــرض له

تســامحه وتغــّض النظــر حفاظــاً عــىل العائلــة علـّـه يتوقــف عــن مامرســاته العنيفــة تجاههــا ولكــن دون جــدوى إذ تعــرض 

لهــا بالــرضب املــربح بتاريــخ 2007/٨/14 حيــث تــم إدخالهــا إىل الطــوارئ، فتبــني أن الــرضب أّدى إىل إصابتهــا يف العنــق 

إضافــًة إىل كدمــات عــىل الســاعد األيــرس. كــام أقــدم مجــدداً بتاريــخ 2014/1/٩ عــىل االعتــداء عليهــا جنســياً وجســدياً إذا 

رضبهــا رضبــاً مربحــاً عــىل كافــة أنحــاء جســدها فاصيبــت بعــّدة كدمــات، ومــن ثــم قــام بتاريــخ 2014/1/10 برضبهــا أثنــاء 

نومهــا وبعدهــا رماهــا أرضــاً وســكب عليهــا املــاء وراح يلبطهــا برجلــه، وأن أهلهــا وصلــوا إلنقاذهــا ونقلــت إىل املستشــفى 

بواســطة الصليــب األحمــر فتبــني أنهــا أصيبــت برضــوض وجــروح بليغــة يف الركبــة وعــىل الوجــه والقــدم اليــرسى. وأضافــت 

املســتدعية أنهــا تقدمــت بشــكوى بحقــه يف مخفــر جديــدة ال تــزال عالقــة لغايــة تاريخــه، هــي اآلن يف حالــة خــوف وقلــق 

دامئــني مــن زوجهــا الــذي يوجــه لهــا التهديــد والشــتائم بشــكل دائــم، مــا دفعهــا اىل التقــدم باالســتدعاء الراهــن،

وحيــث يتبــني مــن معطيــات امللــف أن املســتدعية  قــد اســتحصلت بتاريــخ 2007/٨/14 عــىل تقريــر الطبيــب الرعــي 

ــق  ــة يف العن ــاع قوي ــت بأوج ــد أصيب ــا وق ــل زوجه ــن قب ــرضب م ــداء بال ــت لالعت ــا تعرض ــادة أنه ــذي أف ــور*** ال الدكت

ــة عــىل ســاعدها األيــرس، وكدمــات رضيّ

وحيــث يتبــني مــن مراجعــة تقريــر الطبيــب الرعــي*** تاريــخ 2014/1/٩ أنهــا قــد تعرّضــت العتــداء جنيس وجســدي 

مــن قبــل زوجهــا فإصيبــت بكدمــات رضيّــة عــىل الفخديــن والخارصة،

وحيث أن الصورة الفوتوغرافية املرفقة يف االستدعاء الراهن تثبت الوقائع املشار إليها آنفاً،

وحيــث أن قانــون حاميــة النســاء وســائر افــراد األرسة مــن العنــف األرسي ذات الرقــم 2014/2٩3 قــد عــرّف العنــف 

األرسي مــن خــالل مادتــه الثانيــة بأنــه أي فعــل أو أمتناععــن فعــل أو التهديــد بهــام يرتكــب مــن أحــد أعضــاء األرسة ضــد 

فــرد أو أكــر مــن أفــراد األرسة وفــق املفهــوم املبــني يف تعريــف األرسة، يتنــاول أحــد الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا 

القانــون ويرتتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفــيس أو جنــيس أو إقتصــادي،

ــاً  ــه آنف ــون املشــار إلي ــادة /13/ مــن القان ــور املســتعجلة مــن خــالل امل ــايض األم ــد أعطــى ق ــث أن املشــرتع ق وحي

الصالحيــة التخــاذ أمــر حاميــة ملصلحــة شــخص أو أشــخاص عندمــا يســتثبت أنهــم ضحايــا عنــف أرسي صــادر عــن أحــد 

أفــراد العائلــة،

وحيــث بحســب املــادة /12/ مــن هــذا القانــون، إن أمــر الحاميــة هــو تدبــري مؤقــت يصــدر عــن املرجــع القضــايئ 

املختــص وفــق أحــكام هــذا القانــون مبناســبة النظــر يف قضايــا العنــف االرسي بحيــث يهــدف اىل حاميــة الضحيــة وأطفالهــا، 

أمــا باقــي الفــروع وســائر املقيمــني معهــا، فيســتفيدون مــن أمــر الحاميــة إذا كانــوا معرضــني للخطــر،

وحيــث مــن الثابــت أن إقــدام املســتدعى ضــده عــىل رضب زوجتــه املســتدعية وتهديدهــا بالقتــل وتحقريهــا يشــكل 
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عنفــاً جســدياً ونفســياً، مــا يعتــرب عنفــاً أرسيــاً وفقــاً ملــا هــو مشــار إليــه أنفــاً يف القانــون رقــم 2014/2٩3،

ــا املســتدعى ضــده،  ــل زوجه ــه املســتدعية بشــتى أشــكاله مــن قب ــذي تتعــرض ل ــف ال ــوت العن ــث يف ظــل ثب وحي

ــايل: ــة الت ــون رقــم 2014/2٩3 واتخــاذ أمــر الحامي يقتــي تدخــل هــذه املحكمــة ســنداً ألحــكام املــادة /14/ مــن القان

• ــا 	 ــرض له ــىل التع ــض ع ــى التحري ــتدعية *** أو حت ــه املس ــرض لزوجت ــن التع ــده *** م ــتدعى ض ــع املس من

ــياً. ــدياً أو نفس جس

• منع املستدعى ضده من التعرض الستمرار املستدعية يف إشغال منزلها الزوجي.	

• إخــراج املســتدعية مــن املنــزل الزوجــي مؤقتــاً، وذلــك لحــني صــدور قــرار عــن هــذه املحكمــة يقــي بالرتخيص 	

لــه بالعــودة إليه.

• إلــزام املســتدعى ضــده بتســليف املســتدعية مبلــغ /300,000/ ل.ل. أســبوعياً لتأمــني مأكلهــا وملبســها، كــام 	

ومأكل وملبس ابنتهام.  

• إلزم املستدعى ضده بتسديد أقساط ابنته املدرسية.	

• وحيــث يقتــي أيضــاً، إضافــة اىل أمــر الحاميــة املتخــذ أعــاله، وانطالقــاً مــن مبــدأ رضورة إيجــاد حــل لترفــات 	

املســتدعى ضــده، إلــزام هــذا األخــري ســنداً ألحــكام  املــادة 20 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 بالخضــوع لخمس 

عــرة ســاعة مــن التأهيــل يف مركــز منظمــة »كفــى عنــف واســتغالل للمــرأة والطفــل« عــىل نفقتــه الخاصــة، 

عــىل أن تكــون املــدة املذكــورة قابلــة للتعديــل بنــاًء عــىل اقــرتاح مــن األخصــايئ يف املركــز، عــىل ان يقــدم تقريــر 

للمحكمــة عنــد انتهــاء مرحلــة التأهيــل هــذه، ليصــار إىل البــت مبســألة مــدى أمكانيــة عــودة املســتدعى ضــده 

إىل منزلــه الزوجــي، مــع التذكــري بــأن مخالفــة القــرار الراهــن يعــرّض املســتدعى ضــده إىل عقوبــة الحبــس 

حتــى ثالثــة أشــهر وغرامــة تصــل اىل ضعــف الحــد األدىن لألجــور أو إدى العقوبتــن املذكورتــن وفــق أحــكام 

املــادة /18/ مــن القانــون املذكــور أعــاله،

يقرر:

أوالً: منــع املســتدعى ضــده *** مــن التعــرّض لزوجتــه املســتدعية *** أو حتــى التحريــض عــىل التعــرض لهــا جســدياً أو 

نفســياً.

ثانياً: منع املستدعى ضده من التعرّض الستمرار املستدعية يف إشغال منزلها الزوجي.

ــي  ــة يق ــذه املحكم ــن ه ــرار ع ــدور ق ــني ص ــك لح ــاً، وذل ــي مؤقت ــزل الزوج ــن املن ــده م ــتدعى ض ــراج املس ــاً: إخ ثالث

ــه. ــودة إلي ــه بالع ــص ل بالرتخي

رابعــاً: إلــزام املســتدعى ضــده بتســليف املســتدعية مبلــغ /300,000/ ل.ل. أســبوعياً لتأمــني مأكلهــا وملبســها كــام ومــأكل 

وملبــس ابنتهــام.

خامساً: إلزام املستدعى ضده بتسديد أقساط ابنته املدرسية.

سادســاً: إلــزام املســتدعى ضــده ســنداً ألحــكام  املــادة 20 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 بالخضــوع لخمــس عــرة ســاعة 

مــن التأهيــل يف مركــز منظمــة »كفــى عنــف واســتغالل للمــرأة والطفــل« عــىل نفقتــه الخاصــة، عــىل أن تكــون املــدة 

املذكــورة قابلــة للتعديــل بنــاًء عــىل اقــرتاح مــن األخصــايئ يف املركــز، عــىل ان يقــدم تقريــر للمحكمــة عنــد انتهــاء مرحلــة 

التأهيــل هــذه، ليصــار إىل البــت مبســألة مــدى أمكانيــة عــودة املســتدعى ضــده إىل منزلــه الزوجــي، مــع التذكــري بــأن 

مخالفــة القــرار الراهــن يعــرّض املســتدعى ضــده إىل عقوبــة الحبــس حتــى ثالثــة أشــهر وغرامــة تصــل اىل ضعــف الحــد 
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األدىن لألجــور أو إدى العقوبتــن املذكورتــن وفــق أحــكام املــادة /18/ مــن القانــون املذكــور أعــاله،

ــذ القــرار الراهــن وإبالغــه مــن املســتدعى ضــده، عــىل أن يقــوم  ســابعاً: تكليــف املســاعد القضــايئ جــورج متنــي تنفي

ــه باالســتعانة بالقــوى العامــة، عــىل أن  ــاب املنــزل يف حــال تعــذر إبالغــه، مــع الرتخيــص ل بإلصــاق نســخة عنــه عــىل ب

ــه. ــدل انتقال ــغ /150,000/ ل.ل. كب ــتدعية مبل ــدد املس تس

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت

الرئيس رالف كركبي

قرار : أساس رقم 264 تاريخ 2014/10/2٨

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض االمور املستعجلة يف جديدة املنت

لدى التدقيق،

ــه  ــت مــن خالل ــا املحامــي ***، اســتدعاًء طلب ــخ 2014/٩/10 قدمــت املســتدعية ***، وكيله ــه بتاري ــني أن ــث يتب حي

ــك عــرب: ــم 2014/2٩3، وذل ــون رق ــا املســتدعى ضــده *** ســنداً ألحــكام القان ــا مــن زوجه ــة له ــر حامي إصــدار أم

• منعه من التعرض لها أو التحريض عىل التعرض لها.	

• ــزام 	 ــم وال ــك إىل ســكن آمــن ومالئ ــا وذل ــزل الزوجــي لوجــود خطــر فعــي عليه ــن املن إخــراج املســتدعية م

ــهر. ــدره /2000/ د.أ. يف الش ــكن ق ــة س ــليف نفق ــىل تس ــده ع ــتدعى ض املس

• إلزامه بتسليف مبلغ ملأكل وملبس كل من املستدعية وابنها قدره /٨00/ د.أ. شهرياً.	

• االمتناع عن إلحاق الرضر بأي من ممتلكات املستدعية خاصًة سيارتها ماركة ب ام ف صنع 2005.	

• االمتناع عن الحاق الرضر باألثاث املنزيل وباألموال املشرتكة املنقولة ومنع الترف بهام.	

• متكني املستدعية من الدخول إىل املنزل ألخذ ممتلكاتها الشخصية.	

عــىل أن يكــون القــرار نافــذاً عــىل أصلــه، وتطبيــق العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة 1٨ مــن القانــون املذكــور يف 

حــال مخالفــة املســتدعى ضــده ألخــذ التدابــري املفروضــة، وتضمينــه الرســوم والنفقــات كافــة.

وحيــث عرضــت املســتدعية أنهــا متأهلــة مــن املســتدعى ضــده منــذ ســنوات غــري أنهــا ضحيــة عنــف أرسي متكــرر من 

قبــل هــذا األخــري الــذي ميــارس عليهــا بوحشــية شــتى أنــواع التعذيــب الجســدي والنفــيس مــن خــالل رضبهــا وإيذائهــا 

وتحقريهــا وشــتمها إىل أن وصلــت األمــور حتــى التهديــد بالقتــل بشــكل متكــرر، الســياّم انــه حــاول مؤخــراً خنقهــا، إضافــة 
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إىل ســحبه املســدس عليهــا مــرات عــدة، ومل تبلــغ عنــه مخافــًة منــه،

ــا  ــث عاينه ــاس حي ــة درك أنطلي ــرار فلجــأت اىل فصلي ــن الف ــت املســتدعية م ــخ 2014/4/1٩ متكن ــه بتاري ــث ان وحي

الطبيــب الرعــي الدكتــور *** الــذي أكــد عــىل وجــود لكــامت واحمــرار ورضــوض، إضافــًة إىل حالــة الخــوف التــي تنتــاب 

املســتدعية جــراء الــرضب املتكــرر مــن قبــل زوجهــا املســتدعى ضــده،

ــة  ــة العام ــل النياب ــن قب ــه م ــاء علي ــم االدع ــادة املســتدعية واملســتدعى ضــده، فت ــم االســتامع إىل إف ــه ت ــث ان وحي

االســتئنافية يف جبــل لبنــان بجــرم املــادة 554 وتــم إحالــة امللــف اىل محكمــة املــنت الجزائيــة، مــع العلــم أن هــذا األخــري 

كان قــد رسق ســيارة املســتدعية فتــم تســطري بــالغ بحــث وتحــّر بالســيارة،

وحيــث أن املســتدعية قــد تركــت املنــزل الزوجــي وهــي تقيــم حاليــاً لــدى أهلهــا كونهــا ليــس لديهــا أحــد تلجــأ إليــه 

وهــي بصــدد التقــدم  بدعــوى فســخ زواجهــا مــن املســتدعى ضــده،

وحيــث يتبــني مــن معطيــات امللــف، الســيّام مــن مراجعــة تقريــر الطبيــب الرعــي *** تاريــخ 2014/4/1٩، أنهــا قــد 

تعرضــت لرضبــات مــن قبــل زوجهــا يف أنحــاء جســمها، مــا أّدى إىل ظهــور خــدوش جلديــة واحمــرار ورضــوض،

وحيــث أن قانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي ذات الرقــم 2014/2٩3 قــد عــرّف العنــف 

األرسي مــن خــالل مادتــه الثانيــة بأنــه أي فعــل أو إمتنــاع عــن فعــل أو التهديــد بهــام يرتكــب مــن أحــد أعضــاء األرسة 

ضــد فــرد أو أكــر مــن أفــراد األرسة وفــق املفهــوم املبــن يف تعريــف األرسة، يتنــاول أحــد الجرائــم املنصــوص عليهــا يف 

هــذا القانــون ويرتتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفــي أو جنــي أو إقتصــادي،

ــاً  ــه آنف ــون املشــار إلي ــادة /13/ مــن القان ــور املســتعجلة مــن خــالل امل ــايض األم ــد أعطــى ق ــث أن املشــرتع ق وحي

الصالحيــة التخــاذ أمــر حاميــة ملصلحــة شــخص أو أشــخاص عندمــا يســتثبت أنهــم ضحايــا عنــف أرسي صــادر عــن أحــد 

أفــراد العائلــة،

وحيــث بحســب املــادة /12/ مــن هــذا القانــون، إن أمــر الحاميــة هــو تدبــري مؤقــت يصــدر عــن املرجــع القضــايئ 

املختــص وفــق أحــكام هــذا القانــون مبناســبة النظــر يف قضايــا العنــف االرسي بحيــث يهــدف اىل حاميــة الضحيــة وأطفالهــا، 

أمــا باقــي الفــروع وســائر املقيمــني معهــا، فيســتفيدون مــن أمــر الحاميــة إذا كانــوا معرضــني للخطــر،

وحيــث مــن الثابــت أن إقــدام املســتدعى ضــده عــىل رضب زوجتــه املســتدعية وتهديدهــا بالقتــل وتحقريهــا يشــكل 

عنفــاً جســدياً ونفســياً، مــا يعتــرب عنفــاً أرسيــاً وفقــاً ملــا هــو مشــار إليــه أنفــاً يف القانــون رقــم 2014/2٩3،

ــا املســتدعى ضــده،  ــل زوجه ــه املســتدعية بشــتى أشــكاله مــن قب ــذي تتعــرض ل ــف ال ــوت العن ــث يف ظــل ثب وحي

ــايل: ــة الت ــون رقــم 2014/2٩3 واتخــاذ أمــر الحامي يقتــي تدخــل هــذه املحكمــة ســنداً ألحــكام املــادة /14/ مــن القان

• ــا 	 ــرض له ــىل التع ــض ع ــى التحري ــتدعية *** أو حت ــه املس ــرض لزوجت ــن التع ــده *** م ــتدعى ض ــع املس من

ــياً. ــدياً أو نفس جس

• ــم 	 ــك إىل ســكن آمــن ومالئ ــا وذل ــاً، لوجــود خطــر فعــي عليه ــزل الزوجــي مؤقت إخــراج املســتدعية مــن املن

ــا /600/ د.أ. يف الشــهر. ــة ســكن قدره ــزام املســتدعى ضــده عــىل تســليف نفق وال

• إلــزام املســتدعى ضــده بتســليف املســتدعية مبلــغ /1,000,000/ ل.ل. أســبوعياً لتأمــني مأكلهــا وملبســها، كــام 	

ومــأكل وملبــس ابنهــام.

• منــع املســتدعى ضــده مــن إلحــاق الــرضر بــأي مــن ممتلــكات املســتدعية، الســيّام ســيارتها ماركــة ب ام  *** 	

طــراز 2005 تحــت الرقــم ***
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ــات  ــل لترف ــاد ح ــدأ رضورة إيج ــن مب ــاً م ــاله، وانطالق ــذ أع ــة املتخ ــر الحامي ــة اىل أم ــاً، إضاف ــي أيض ــث يقت وحي

املســتدعى ضــده، إلــزام هــذا األخــري ســنداً ألحــكام  املــادة 20 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 بالخضــوع لخمــس عــرة 

ســاعة مــن التأهيــل يف مركــز منظمــة »كفــى عنــف واســتغالل للمــرأة والطفــل« عــىل نفقتــه الخاصــة، عــىل أن تكــون 

املــدة املذكــورة قابلــة للتعديــل بنــاًء عــىل اقــرتاح مــن األخصــايئ يف املركــز، عــىل ان يقــدم تقريــر للمحكمــة عنــد انتهــاء 

ــة الحبــس حتــى  ــأن مخالفــة القــرار الراهــن يعــرّض املســتدعى ضــده إىل عقوب ــة التأهيــل هــذه، مــع التذكــري ب مرحل

ثالثــة أشــهر وغرامــة تصــل إىل ضعــف الحــد األدىن لألجــور أو إدى العقوبتــن املذكورتــن وفــق أحــكام املــادة /18/ مــن 

القانــون املذكــور أعــاله،

لذلك،

يقرر:

أوالً: منــع املســتدعى ضــده *** مــن التعــرّض لزوجتــه املســتدعية *** أو حتــى التحريــض عــىل التعــرض لهــا جســدياً أو 

نفســياً.

ثانيــاً: إخــراج املســتدعية مــن املنــزل الزوجــي مؤقتــاً لوجــود خطــر فعــي عليهــا وذلــك إىل ســكن آمــن ومالئــم والــزام 

املســتدعى ضــده عــىل تســليف نفقــة ســكن ملصلحتهــا قدرهــا /600/ د.أ. شــهرياً.

ــام  ــها ك ــا وملبس ــني مأكله ــبوعياً لتأم ــغ /1,000,000/ ل.ل. أس ــتدعية مبل ــليف املس ــده بتس ــتدعى ض ــزام املس ــاً: إل ثالث

ــام. ــس ابنه ــأكل وملب وم

رابعــاً: منــع املســتدعى ضــده مــن إلحــاق الــرضر بــأي مــن ممتلــكات املســتدعية، الســياّم ســيارتها ماركــة ب ام  *** طــراز 

2005 ذات الرقــم ***

خامســاً: إلــزام املســتدعى ضــده بالخضــوع لخمــس عــرة ســاعة مــن التأهيــل يف مركــز منظمــة »كفــى عنــف واســتغالل 

للمــرأة والطفــل« عــىل نفقتــه الخاصــة، عــىل أن تكــون املــدة املذكــورة قابلــة للتعديــل بنــاًء عــىل اقــرتاح مــن األخصــايئ يف 

املركــز، كل ذلــك تحــت طائلــة تعرضــه لعقوبــة الحبــس حتــى ثالثــة أشــهر وغرامــة تصــل إىل ضعــف الحــد األدىن لألجــور 

أو إحــدى العقوبتــني املذكورتــني وفــق أحــكام املــادة /1٨/ مــن القانــون املذكــور أعــاله،

سادســاً: تكليــف أخصــايئ يف مركــز املنظمــة املذكــورة إعــداد تقريــر عنــد انتهــاء فــرتة التأهيــل املشــار إليهــا يــرح مــن 

خاللــه وضــع املســتدعى ضــده وتقدميــه إىل هــذه املحكمــة،

ســابعاً: تكليــف املســاعدة القضائيــة *** تنفيــذ القــرار الراهــن وإبالغــه مــن املســتدعى ضــده ***، عــىل أن تقــوم بإلصــاق 

ــة  ــام ومرافق ــة، ك ــوى العام ــتعانة بالق ــا باألس ــص له ــع الرتخي ــه، م ــذر إبالغ ــال تع ــزل يف ح ــاب املن ــىل ب ــه ع نســخة عن

املســتدعية *** بعــد ذلــك وإدخالهــا أو مــن ميثلهــا إىل منزلهــا الزوجــي ألخــذ ممتلكاتهــا الشــخصية بعــد إجــراء جــردة بهــا 

ومبوجــودات املنــزل، كــام وتعيــني املســتدعى ضــده حارســاً قضائيــاً عــىل تلــك املوجــودات، عــىل أن تســدد هــذه األخــرية 

مبلــغ /250,000/ ل.ل. كبــدل انتقــال املســاعدة القضائيــة.

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف كرسوان
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الرئيس إلياس ريشا

القرار : رقم 505 تاريخ 2014/11/20

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض األمور املستعجلة يف كرسوان

لدى التدقيق

ــب  ــام هــذه املحكمــة تطل ــا املحامــي ***، اســتدعاء أم ــت الســيدة ***، وكيله ــخ 2014/11/10 قدّم ــه بتاري ــني أن تب

فيــه إصــدار قــرار حاميــة معجــل التنفيــذ نافــذ عــىل أصلــه مبنــع زوجهــا الســيد *** مــن التعــرض لهــا والبنتهــا *** و*** 

جســدياً أو نفســياً ومنعــه مــن التعــرض الســتمرارها يف إشــغال منزلهــا الزوجــي اململــوك منهــا وإخراجــه مــن هــذا املنــزل 

الزوجــي مؤقتــاً وإلزامــه بدفــع مبلــغ مئتــي الــف ل.ل. أســبوعياً لتأمــني مــأكل وملبــس االبنتــني النــه ال يحكــم بالنفقــة 

املطالــب بهــا أمــام املحكمــة الروحيــة )الــروم كاثوليــك( إال مــع الحكــم النهــايئ ومنــع املســتدعى ضــده مــن إلحــاق االذي 

مبمتلــكات املســتدعية.

ــا  ــررت أقواله ــي ك ــتدعية الت ــوال املس ــتامع اىل أق ــّم االس ــخ 2014/11/1٨ ت ــدة بتاري ــة املنعق ــه يف الجلس ــني أن وتب

وطلباتهــا الــواردة يف االســتدعاء وأوضحــت أنهــا تتعــرض لالهانــات كل ذلــك بنــاء عــىل طلــب ذويهــا وأنهــا كانــت تتعــرّض 

للــرضب أمــام ابنتيهــا وذات يــوم وضــع مســدس حــريب يف فمهــا أمــام إبنتهــا ووصــل بــه االمــر اىل حــد تهديــد الطفلتــني، 

وأشــارت اىل أنهــا اّدعــت عليــه جزائيــاً يف العــام 2005 لكنهــا مــا لبثــت أن تراجعــت عــن الشــكوى وأســقطت حقهــا بعــد 

تدخــل أهــل زوجهــا أمــا الشــكوى املقدمــة ضــده يف العــام 2013 فــال تــزال قيــد النظــر أمــام القــايض املنفــرد الجــزايئ يف 

كــرسوان.

بناًء عليه،

حيــث أن املســتدعية تطلــب إصــدار قــرار حاميــة معجــل التنفيــذ نافــذ عــىل أصلــه يقــي مبنــع زوجهــا الســيد *** من 

التعــرّض لهــا والبنتهــا *** و*** جســدياً أو نفســياً ومنعــه مــن التعــرّض الســتمرارها يف إشــغال منزلهــا الزوجــي اململــوك 

منهــا وإخراجــه مــن هــذا املنــزل الزوجــي مؤقتــاً وإلزامــه بدفــع مبلــغ مئتــي الــف ل.ل. أســبوعياً لتأمــني مــأكل وملبــس 

االبنتــني النــه ال يحكــم بالنفقــة املطالــب بهــا أمــام املحكمــة الروحيــة )الــروم كاثوليــك( إال مــع الحكــم النهــايئ ومنــع 

املســتدعى ضــده مــن إلحــاق االذي مبمتلــكات املســتدعية،

وحيــث أن املــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 2٩3 الصــادر بتاريــخ 2014/5/7 املُســّمى قانــون حاميــة النســاء وســائر 

أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي، تعــرّف العنــف األرسي عــىل أنــه كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو التهديــد بهــام يرتكــب 

ــون  ــا يف هــذا القان ــم املنصــوص عليه ــاول أحــد الجرائ ــراد األرسة يتن ــن أف ــر م ــرد أو أك ــن أحــد أعضــاء األرسة ضــد ف م

ويرتتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفــيس أو جنــيس أو اقتصــادي،

وحيــث تنــص املــادة الثالثــة مــن القانــون املذكــورة أعــاله عــىل جرائــم العنــف األرسي وهــي دفــع قــارص إىل التســول، 

حــض عــىل الفجــور والفســاد، كســب العيشــة مــن دعــارة الغــري، تعاطــي وتســهيل الدعــارة الرسيــة، القتــل، الزنــا، إتخــاذ 

خليــل جهــاراً، رضب الــزوج أو إيذائــه أو تهديــده بقصــد اســتيفاء الحقــوق الزوجيــة يف الجــامع أو بســببه،
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ــري مؤقــت ميكــن أن يصــدر يف كل األحــوال عــن قــايض األمــور املســتعجلة ســنداً  ــة هــو تدب وحيــث أن إمــر الحامي

ألحــكام املــادة 13 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 مبناســبة قضايــا العنــف األرسي ويهــدف إىل حاميــة الضحيــة وأطفالهــا 

وذلــك ملنــع إســتمرار العنــف أو التهديــد بتكــراره،

وحيــث أنــه انطالقــاً مــن القواعــد القانونيــة املتقــدم ذكرهــا، وبالرجــوع اىل الوقائــع واملعطيــات التــي عرضتهــا طالبــة 

الحاميــة يف اســتدعائها وإىل املســتندات املرفقــة بــه الســيّام صــور عــن تقاريــر األطبــاء الرعيــني وصــور عــن التحقيقــات 

األوليــة يف العــام 2005 والعــام 2013 مــن قبــل املحكمــة، فانــه يتبــني أن عالقــة املســتدعية الزوجيــة بزوجهــا الســيد *** 

ــزوج بــرضب املســتدعية ويســبب لهــا رضوضــاً، وحســب  ــدأ ال ــا إذا أن خالفهــام يتطــور فيب ــذ بداياته ــدة من ليســت جي

إفــادة املســتدعية فــإن هــذا األمــر يتكــرر أكــر مــن مــرة يف الشــهر وقــد إضطرهــا االمــر يف العــام 2005 وبعــد تعرضهــا 

ــراس وإنخفــاض مســتوى  ــاد عــن وجــود أمل يف ال ــذي اف ــل الطبيــب الرعــي *** ال ــا مــن قب ــا ومعاينته ــد زوجه عــىل ي

ــع  ــا بالواق ــة تحقيق ــة جوني ــت فصيل ــاً فنظم ــه جزائي ــاء علي ــف، إىل االدع ــدة يف االن ــاء متجم ــار دم ــود آث ــمع ووج الس

وأرغمــت حينهــا عــىل الرجــوع عــن الدعــوى بســبب تدّخــل املصلحــني، غــري أن زوجهــا املســتدعى ضــده مل يتــوان دامئــا 

عــن رضبهــا وإهانتهــا بشــكل مســتمر ووصــل بــه االمــر اىل تعنيــف طفلتهــام ** ورضبهــا رضبــا مربحــا ســبب لهــا بحســب 

الطبيــب الرعــي *** تورمــا مــع إحمــرار يف منطقــة الخــارصة اليــرسى والجنــب االيــرس فضــال عــن رضبــه لهــا دامئــا اىل أن 

اســتحصلت بتاريــخ 2013/3/31 عــىل تقريــر مــن الطبيــب الرعــي *** بإصابتهــا برضــوض وخــدوش عــدة إدعــت عــىل 

أساســه مجــددا عــىل زوجهــا جزائيــاً يف العــام 2013 وال تــزال تلــك الدعــوى قيــد النظــر، هــذا فضــالً عــن تقدمهــا بدعــوى 

بطــالن زواج أمــام محكمــة الــروم الكاثوليــك،

ــم  ــون رق ــدد يف القان ــه املح ــىل الوج ــف االرسي ع ــوم العن ــل يف مفه ــتدعية يدخ ــه املس ــرض ل ــا تتع ــث أن م وحي

ــا ***  ــة الالزمــة للمســتدعية وطفلتيه ــر الحامي ــك عــىل هــذه املحكمــة أن تتدخــل لتقري 2014/2٩3 وينبغــي تبعــا لذل

و*** اىل ان تبــت املحكمــة الروحيــة املختصــة بأصــل العالقــة الزوجيــة مبصــري األوالد أو تصــدر املحكمــة الروحيــة قــراراً 

ــاً. ــه مؤقت ــة وبطبيعت ــري الحامي ــة إذ أن تدب ــري هــذه املحكم ــاً لتداب مخالف

لذلك،

يقرر: 

أوالً: منــع املســتدعى بوجهــه *** مــن التعــرض للمســتدعية *** ولطفلتيهــا منــه *** و*** أو التحريــض عــىل التعــرض 

لهــم جســدياً أو نفســياً.

ثانيــاً: منــع املســتدعى ضــده مــن التعــرض الســتمرار املســتدعية يف إشــغال منزلهــام الزوجــي الجــاري أساســاً عــىل ملكيتهــا 

يف الدوائــر العقاريــة.

ثالثــاً: إلــزام املســتدعى ضــده بالخــروج مــن املنــزل الزوجــي مؤقتــاً وذلــك لحــني صــدور قــرار عــن هــذه املحكمــة يقــي 

بالرتخيــص لــه بالعــودة اليــه أو صــدور قــرار معاكــس عــن املحكمــة الروحيــة املختصــة املعروضــة اصــل العالقــة الزوجيــة 

. أمامها

رابعاً: إلزام املستدعى ضده بتسليف املستدعية مبلغ 200,000 ل.ل. أسبوعياً لتأمني مأكل وملبس الطفلتني.

خامساً: منع املستدعى ضده من إلحاق الرضر بأي من ممتلكات املستدعية.

سادســاً: تكليــف رئيســة القلــم الســيدة *** بتنفيــذ القــرار الراهــن وإبالغــه مــن املســتدعى ضــده عــىل أن تقــوم بإلصــاق 

نســخة عنــه عــىل بــاب املنــزل يف حــال تعــذر إبالغــه وتأمــني إخراجــه مــن املنــزل مــع الرتخيــص لهــا باالســتعانة بالقــوة 

ــات املنصــوص عنهــا يف املــادة 1٨ مــن  ــد االقتضــاء وإفهامــه أن مخالفــة أحــكام هــذا القــرار يعرضــه للعقوب العامــة عن
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ــع  ــم وم ــال رئيســة القل ــدل إنتق ــدره 150,000 ل.ل. ب ــاً ق ــم 1٩3 /2014 وعــىل أن تســلّف املســتدعية مبلغ ــون رق القان

مراعــاة املــادة 1٩ لناحيــة حــذف االســامء يف حــال نــر القــرار.

قرار معجل التنفيذ نافذ عىل أصله بقوة القانون.

قايض األمور املستعجلة يف كرسوان

الرئيس إلياس ريشا

القرار: رقم 510 تاريخ 2014/11/27

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض األمور املستعجلة يف كرسوان

لدى التدقيق

تبــني أنــه بتاريــخ 2014/11/25 قدمــت الســيدة *** إســتدعاء أمــام هــذه املحكمــة تطلــب فيــه إصــدار قــرار حاميــة 

معجــل التنفيــذ نافــذ عــىل أصلــه ســنداً للبنــود 1 و 2 و 4 و 5 و ٩ مــن املــادة 14 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3.

وتبــني أنــه يف الجلســة املنعقــدة بتاريــخ 2014/11/25 تــم االســتامع اىل اقــوال املســتدعية التــي رصحــت أنهــا ال تريــد 

العــودة مــع بناتهــا القــارصات اىل املنــزل الزوجــي النهــا تخــى مــن إقــدام زوجهــا عــىل إطــالق النــار مجــدداً.

بناًء عليه،

حيــث أن املســتدعية تطلــب إصــدار قــرار حاميــة معجــل التنفيــذ نافــذ عــىل أصلــه ســنداً للبنــود ا و 2 و 4 و 5 و ٩ 

مــن املــادة 14 مــن القانــون رق 2014/2٩3،

وحيــث إن املــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 2٩3 الصــادر بتاريــخ 2014/5/7 املســمى قانــون حاميــة النســاء وســائر 

أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي، تعــرف العنــف األرسي عــىل أنــه كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو تهديــد بهــام يرتكــب 

ــون  ــا يف هــذا القان ــم املنصــوص عنه ــاول أحــد الجرائ ــراد االرسة، يتن ــن أف ــر م ــرد أو أك ــن أحــد أعضــاء االرسة ضــد ف م

ويرتتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفــيس أو جنــيس أو اقتصــادي،

وحيــث تنــص املــادة الثالثــة مــن القانــون املذكــورة أعــاله عــىل جرائــم العنــف األرسي وهــي دفــع قــارص إىل التســول، 

حــض عــىل الفجــور والفســاد، كســب العيشــة مــن دعــارة الغــري، تعاطــي وتســهيل الدعــارة الرسيــة، القتــل، الزنــا، إتخــاذ 

خليــل جهــاراً، رضب الــزوج أو إيذائــه أو تهديــده بقصــد اســتيفاء الحقــوق الزوجيــة يف الجــامع أو بســببه،

ــري مؤقــت ميكــن أن يصــدر يف كل االحــوال عــن قــايض االمــور املســتعجلة ســنداً  ــة هــو تدب وحيــث أن إمــر الحامي

الحــكام املــادة 13 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 مبناســبة قضايــا العنــف االرسي ويهــدف إىل حاميــة الضحيــة وأطفالهــا 

وذلــك ملنــع إســتمرار العنــف أو التهديــد بتكــراره،
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وحيــث أنــه انطالقــاً مــن القواعــد القانونيــة املتقــدم ذكرهــا، وبالرجــوع اىل الوقائــع واملعطيــات التــي عرضتهــا طالبــة 

الحاميــة يف إســتدعائها واىل املســتندات املرفقــة بــه الســيّام صــورة عــن تقريــر الطبيــب الرعــي *** تاريــخ 2014/11/22 

ــل  ــا مــن قب ــدى االســتامع إليه ــا ل ــة وإىل أقواله ــة جوني ــق األوىل املنظــم مــن فصيل ــة عــن محــرض التحقي وصــورة جزئي

املحكمــة، فإنــه يتبــني أن عالقــة املســتدعية بزوجهــا الســيد *** ليســت عــىل مــا يــرام منــذ بــدء حياتهــام الزوجيــة التــي 

رزقــا خاللهــا بثــالث بنــات إذ تســاور الشــكوك كل منهــام حــول إقــدام اآلخــر عــىل خيانتــه وتطــور األمــر إىل إقــدام الــزوج 

*** عــىل رضب زوجتــه املســتدعية هــذا فضــالً عــن كيــل الشــتائم املســتمر لهــا، وبتاريــخ 2014/11/21 وبعــد عودتهــا 

إىل املنــزل الزوجــي برفقــة بناتهــا بعــد تركهــا لــه إثــر إشــكال حصــل بينهــا وبــني زوجهــا، عــادت رشارة الخــالف بينهــام 

بحيــث أقــدم عــىل رضبهــا أمــام بناتهــا وأدخالهــا غرفــة النــوم وحــاول رضبهــا مجــدداً لكــن بناتــه حالــوا دون ذلــك ومــام 

أثــار غيظــه أيضــاً يف تلــك الليلــة ســؤاله بناتــه عــام إذا كانــوا يرغبــون برتكــه البيــت أو تــرك والدتهــم لــه وإجابتهــم أنهــم 

يرغبــون برتكــه هــو البيــت مــام حملــه عــىل أطــالق النــار مــن بندقيــة صيــد يف املنــزل بحضــور بناتــه اللــوايت اخذتهــن 

املســتدعية والدتهــن اىل بيــت الجــريان الــذي إســتدعوا الــدرك وإنتهــى األمــر بتقدميهــا شــكوى بجــرم الــرضب بحــق زوجهــا 

وخضعــت ملعاينــة الطبيــب الرعــي،

وحيــث يتبــدى مــام تقــدم أن حالــة املســتدعية تنطبــق عــىل العنــف االرسي مبفهــوم القانــون رقــم 2014/2٩3 ويتعــني 

تأمــني الحاميــة لهــا وألوالدهــا علــامً بأنهــا رصّحــت لــدى االســتامع اليهــا أنهــا ال ترغــب بالعــودة اىل املنــزل الزوجــي مــع 

بناتهــا خشــية مــن إقــدام زوجهــا عــىل إطــالق النــار مجــدداً وتــرى املحكمــة إجابــة طلبهــا لهــذه الناحيــة ملــا يف ذلــك مــن 

حاميــة للوالــدة واألوالد.

لذلك،

يقرر:

أوالً: منع املستدعي بوجهه *** من التعرض للمستدعية *** وبناتها الثالث أو التحريض عىل التعرض لهم. 

ثانياً: إخراج املستدعية وبناتها الثالث من منزل االرسة اىل سكن مؤقت ومالئم تختاره بنفسها.

ثالثــا: إلــزام املســتدعى ضــده *** بتســليف املســتدعية مبلغــاً شــهرياً قــدره مليــون ومئتــي ل.ل. يشــمل بــدل الســكن 

واملــأكل وامللبــس.

رابعــاً: تنظيــم محــرض  جــردة باالثــاث املوجــود يف منــزل االرسة واملوجــودات الكائنــة فيــه، وإفهــام املســتدعى بوجهــه 

بوجــوب االمتنــاع عــن إالحــاق الــرضر بهــذه  املنقــوالت أو التــرف بهــا، و إفهامــه ايضــاً مضمــون املــادة 1٨ مــن القانــون 

رقــم 2014/2٩3.

ــة  ــاب وأحذي ــا الشــخصية مــن ثي ــزل االرسة الخــذ ممتلكاته خامســاً: الرتخيــص للمســتدعية أو مــن تفوضــه بدخــول من

وصيغــة وخالفــه مبوجــب محــرض إســتالم تنظمــه رئيســة القلــم بحضــور مختــار املحلــة بعــد ان تعجــل املســتدعية مبلغــاً 

قــدره 1٨0 الــف ل.ل. بــدل إنتقــال رئيســة القلــم ومختــار املحلــة، عــىل أن يبقــى هــذا القــرار معمــوال بــه لحــني صــدور 

ــد االقتضــاء يف مســائل  ــة عن قــرار معاكــس عــن هــذه املحكمــة أو صــدور قــرار قضــايئ معاكــس عــن املحكمــة الروحي

النفقــة والحضانــة وســائر املســائل املتعلقــة بأصــل العالقــة الزوجيــة.

قراراً معجل التنفيذ نافذاً عىل أصله بقوة القانون.
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قايض األمور املستعجلة يف بعبدا

الرئيس حسن حمدان

القرار : رقم 2014/524 تاريخ 2014/12/2

إن القايض املنفرد املدين يف بعبدا،

بوصفه قاضياً لألمور املستعجلة،

لدى التدقيق:

وعمالً بأحكام املواد األوىل والثانية عرة والثالثة عر والرابعة عر من القانون رقم 2014/2٩3 تاريخ 2014/5/7 ونظراً 

لكون ما تطلبه السيدة *** إمنا ينطبق عىل مفهوم العنف األرسي ويربر بالنتيجة للمحكمة إتخاذ تدبري حاميئ يف هذه 

املعطيات املتوفرة بامللف،

يقرر اآليت:

إلزام املشكو منه زوج املستدعية السيد *** بالتايل:. 1

اإلمتناع عن التعرض للمستدعية وولداها وسائر أفراد عائلتها.أ- 

تسليف مبلغ مليون لرية لبنانية عىل حساب مأكل وملبس ومسكن املستدعية وأوالدها ومبلغ ستامية ألف لرية ب- 

لبنانية عىل حساب الحاجات التعليمية.

 اإلمتناع عن اإلرضار مبمتلكات املستدعية وأغراضها أينام وجدت وعدم تهديدها.ت- 

عدم دخوله إىل املنزل الزوجي وعدم االتصال بها هاتفياً.ث- 

وإبالغ  ذلك من جانب النيابة العامة اإلستئنافية يف جبل لبنان، واإلستعانة عند الرضورة بالقوى االمنية ذات اإلختصاص.

قراراً نافذاً عىل أصله.

قاضية األمور املستعجلة يف عاليه

الرئيسة كارين أبو عبدالله

القرار : رقم 600 تاريخ 2014/12/3

إن قايض األمور املستعجلة يف عاليه،

بعد اإلطالع عىل األوراق كافة ولدى التدقيق،

حيث أن املستدعية السيدة *** تقدمت باستدعاء أدلت مبوجبه أنها تعرضت للرضب والتهديد من قبل زوجها املدعو 
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*** وهي حامل يف الشهر الثالث وطلبت إصدار قرار حامية لها ولولدها *** الذي له من العمر سنتني، كام وطلبت بعد 

اإلدالء بإفادتها أن يشمل أمر الحامية والد الزوج الذي كان يرضبها ويعّنفها جسدياً ومعنوياً،

وحيث بعد اإلستامع إىل إفادة املستدعية يف الجلسة التي عقدت بتاريخ 2014/12/3 وبعد اإلطالع عىل التقارير الطبية 

املربزة صور عنها يف امللف، أنها تعرضت للرضب واإليذاء ألكر من مرة،

وحيث ويف ضوء خطورة حالة املستدعية من جهة، واستكامالً إلجراءات التحقيق من جهة أخرى، يقتي إتخاذ تدبري 

مؤقت بحاميتها وحامية طفلها ملدة أسبوعني من تاريخ التبليغ وذلك لحني صدور القرار النهايئ،

لذلك،

يقرر:

منع السيد *** ووالده السيد *** من التعرض للمستدعية السيدة *** ومن إبنها الطفل *** ومن سائر أفراد عائلتها . 1

املقيمني معهم حالياً يف منطقة عرمون أو التعرض للمذكورين.

منع السيدين ***  و *** من إلحاق أي رضر باملمتلكات الخاصة العائدة للمستدعية ومنعهام من التعرض للمسكن . 2

الذي تقيم فيه مع والدتها يف عرمون.

إلزام السيد *** بتسليف مبلغ وقدره /750000/ ل.ل. سبعامية وخمسني ألف لرية لبنانية لتأمني مأكل وملبس . 3

املستدعية وإبنها ونفقات العالج الطبي لها.

الرتخيص للمستدعية بالدخول اىل املنزل الزوجي ألخذ أغراضها الشخصية وأغراض إبنها ***. 4

تكليف املستدعية بإبراز صورة رسمية عن محرض التحقيق املجرى من الضابطة العدلية وصوراً رسمية عن تقارير . 5

األطباء الرعيني الذين عاينوها.

إبالغ جانب النيابة العامة اإلستئنافية يف بعبدا نسخة عن القرار الراهن لإلرشاف عىل تنفيذه عند اإلقتضاء كام وإبالغه . 6

من الطرفني ومن والد املستدعى ضده السيد ***

دعوة السيدين *** و *** لإلستيضاح اىل جلسة تعقد نهار األربعاء الواقع فيه 2014/12/10 يف متام الساعة التاسعة . 7

صباحاً.

قراراً نافذاً عىل أصله.

قايض األمور املستعجلة يف بعبدا

الرئيس حسن حمدان

القرار : رقم 51٩ تاريخ ٩/2014/12

إن القايض املنفرد املدين يف بعبدا،

بوصفه قاضياً لألمور املستعجلة،

لدى التدقيق،
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وعمالً بأحكام القانون رقم 2014/2٩3،

يقرر اآليت:

أوالً: منع املشكو منه *** من إتيان أّي من األفعال التالية:

التعرض للمستدعية *** وسائر األشخاص املقيمني معها يف سكن واحد ضمن منزل األرسة األرسة أو يف أي منزل أ- 

تختاره لنفسها.

 اإلقامة مع املستدعية أو سائر املذكورين يف البند )أ( أعاله تحت أي سبب أو أية ذريعة.ب- 

 التعرض ألي من مقتنيات أو متعلقات أو ممتلكات املستدعية وبقية املقيمني معها.ت- 

ثانياً: إبالغ نسخة عن هذا القرار من جانب النيابة العامة اإلستئنافية يف جبل لبنان للتفضل ب:

النظر يف مدى وجود رضورة لإلستعانة بالقوى العامة ذات اإلختصاص.أ- 

مدى وجود مخالفة لبنود هذا القرار.ب- 

قراراً نافذاً عىل أصله.

قاضية األمور املستعجلة يف طرابلس

الرئيسة جويس عقيقي

القرار: رقم 537 تاريخ 2014/12/10

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض األمور املستعجلة

لدى التدقيق،

وبعــد االطــالع عــىل االســتدعاء ومجمــل مرفقاتــه، وحيــث أن املســتدعية تطلــب مبوجــب اســتدعائها الراهــن إصــدار 

قــرار يف غرفــة املذاكــرة بصيغــة املعجــل التنفيــذ النافــذ عــىل أصلــه لحاميتهــا ووالدتهــا الســيدة *** املقيمــة معهــا مــن 

والدهــا املســتدعى ضــده الســيّد***  وبالتــايل منــع هــذا األخــري مــن التعــرّض لهــا ولولدتهــا املقيمــة معهــا ومنعــه مــن 

إلحــاق االذى بــأي مــن املمتلــكات الخاصــة بهــا وباألشــخاص املشــمولني بأمــر الحاميــة،

وحيــث أن املســتدعية عــادت وحــرت مطالبهــا بتاريــخ 2014/12/٩ فقــط مبنــع والدهــا املســتدعى ضده مــن التعرّض 

لهــا وطلبــت إصــدار القــرار بحاميتهــا منــه، وذلــك خوفــاً مــن أن يقــدم عــىل تنفيــذ تهديــده بقتلهــا تبعــا ملخالفتهــا أوامــره 

وانتقالهــا إثــر بلوغهــا ســن الرشــد لإلقامــة مــع والدتها-طليقتــه- التــي منعــت منهــا حوايل التســع ســنوات،

ــا يف  ــه ولكنه ــادة املســتدعية أن هــذه االخــرية تحــب والدهــا وأشــقاءها من ــث أن املحكمــة استشــفت مــن إف وحي
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العقــب عينــه تخــاف منــه وتخــاف عليــه وال تريــد أن تلحــق بــه االذى إمنــا فقــط منعــه مــن إلحــاق األذى بهــا، فيكــون 

فعــل التــايل لجهــة تهديــده مشــموالً بأحــكام املــادة 2 مــن القانــون رقــم 2٩3 الصــادر بتاريــخ 2014/5/7 واملتعلــق بحامية 

النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي بحيــث يقتــي حاميــة املســتدعية مــن املســتدعى ضــده وحاميــة هــذا 

األخــري نفســه مــن غضبــه للحــؤول دون إلحاقــه األذى املبــارش باملســتدعية وغــري املبــارش بنفســه وبســائر أفــراد عائلتــه.

لذلك،

يقّرر:

ــض عــىل  ــن التحري ــه املســتدعية االنســة *** كــام ومنعــه م ــن التعــرّض البنت ــع املســتدعى ضــده الســيد*** م أوالً: من

التعــرض لهــا.

ثانياً: رد كّل األسباب الزائدة أو املخالفة وإبالغ القرار ملن يلزم.

قراراً نافذاً عىل أصله.

قاضية األمور املستعجلة يف طرابلس

الرئيسة جويس عقيقي

القرار : رقم 543 تاريخ 2014/12/12

قرار

باسم الشعب اللبناين

إن قايض األمور املستعجلة يف طرابلس

لدى التدقيق،

حيــث أن املســتدعية تقدمــت بواســطة وكيليهــا األســتاذين ***و*** باســتدعاء طلبــت مبوجبــه منــع زوجهــا املســتدعى 

ضــده الســيد *** مــن التعــرض لهــا وإخراجــه مــن املنــزل وذلــك لتأمــني الحاميــة لهــا والبنتهــا، وإلزامــه بتســليمها مفتــاح 

املنــزل الــذي هــو ملــك خــاص لهــا كــام تســليمها أغراضهــا الشــخصية ومنهــا هويتهــا، وإلزامــه بتســليفها مبلــغ شــهري 

قــدره /750,000/ يشــمل املــأكل وامللبــس لهــا والبنتهــا، كــام مبلــغ /750,000/ ل.ل. عــىل حســاب النفقــات الالزمــة لعــالج 

ابنتهــام الطبــي واالستشــفايئ، 

واخــرياً إفهامــه يف منعــه إلحــاق الــرضر بــأي مــن ممتلكاتهــا الخاصــة واألثــاث املنــزيل، وعرضــت أن هــذا األخــري كان 

منــذ بدايــة زواجهــام يعّنفهــا ويرضبهــا ويضغــط عليهــا لحملهــا عــىل نقــل ممتلكاتهــا عــىل اســمه وأنهــا بعدمــا رضخــت 

لضغوطاتــه ونظمــت لــه إقــرار تنــازل وبيــع عــن املنــزل اململــوك منهــا منــذ العــام 200٩ بقــي يعّنفهــا حتــى بعــد والدة 

ابنتهــام *** التــي ولــدت مــع خلــع خلقــي يف يدهــا اليــرسى وامتنــع عــن االهتــامم بوضــع هــذه األخــرية ال بــل أخرجهــا 
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مــن املستشــفى بعــد يومــني مــن والدتهــا عــىل مســؤوليته الشــخصية بالرغــم مــن كونهــا كانــت تحتــاج لرعايــة خاصــة 

وهّددهــا بأذيــة الطفلــة مــا مل تقــم بنقــل ســائر أمالكهــا عــىل اســمه،

وحيــث أن فعــل املســتدعى ضــده يشــكل عنفــاً ارسيــاً مبفهــوم املــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 2٩3 تاريــخ 2014/5/7 

املتعلــق بحامية النســاء وســائر أفــراد األرسة،

لذلك،

يقرر:

منع املستدعى ضده السيد *** من التعرض للمستدعية السيدة *** كام وابنتهام الطفلة ***، كام منعه من التحريض . 1

عىل التعرض لهام.

عىل ضوء اإليصاالت املربزة يف امللف تكليف كاتب املحكمة السيد *** باالنتقال اىل منزل املستدعية الزوجي لجرد . 2

موجوداته وتحذير املستدعى ضده من الترف بها وتعيينه حارس قضايئ مؤقت عليها وذلك بعد السامح للمستدعية 

بإخراج أغراضها الشخصية كام أغراض ابنتها منه، وعىل أن يكون للكاتب االستعانة بالقوى العامة إلنفاذ مضمون هذا 

البند، وعىل أن تُسلّف الجهة املستدعية مبلغ /100,000/ ل.ل. عىل حساب أتعاب الكاتب.

إلزام املستدعى ضده بتسليف املستدعية مبلغ وقدره /300,000/ لرية لبنانية لتمكينها ملبسها وابنتهام*** ذات . 3

االحتياجات الخاصة.

إلزام املستدعى ضده بتسليف املستدعية مبلغ /500,000/ل.ل. عىل حساب نفقات استشفاء ابنتهام *** التي ال تحوز . 4

ظاهراً عىل أية أوراق ثبوتية أو تأمني صحي وال تستفيد من تقدميات وزارة الصحة لكونها من التابعية السورية.

رد طلب املستدعية بإلزام املستدعى ضده لتسليمها املنزل لعدم االختصاص كام ورّد طلبها إلزامه بإخالء املنزل لكونه . 5

من االفضل لها ونظراً لسوء وضعها ووضع ابنتها الصحي البقاء مع ذويها يف املرحلة الراهنة.

رد كل ما زاد أو خالف، وإبالغ هذا القرار مل يلزم.. 6

قراراً نافذاً عىل اصله.

قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت

الرئيس أنطوان طعمة

القرار : رقم 400 تاريخ 2014/12/12

قرار

نحن أنطوان طعمة قايض األمور املستعجلة يف جديدة املنت،

لدى التدقيق،
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حيــث تبــني أنــه بتاريــخ 2014/12/11 قدمــت الســيدة *** بواســطة وكيلهــا املحامــي *** اســتدعاًء بوجــه الســيد *** 

عرضــت فيــه أنهــا مرتبطــة بعقــد زواج مــاروين مــع املســتدعى بوجهــه منــذ العــام 1٩٩3 ولهــا منــه أربعــة أوالد هــم *** 

)مواليــد 1٩٩4( و***)مواليــد 1٩٩5( و*** )مواليــد 1٩٩٩( و*** )مواليــد 2000(، وإنــه بعــد أقــل مــن ســنة عــىل زواجهــام 

ــام وإىل  ــة، ك ــدرك يف الدكوان ــر ال ــوء إىل مخف ــا إىل اللج ــا كان يضطره ــل، م ــع ومتواص ــكل مري ــا بش ــزوج يعنفه ــدأ ال ب

وراجعــة النيابــة العامــة يف جبــل لبنــان مســتندًة إىل تقاريــر طبيــة، علــامً أن الــرضب وااليــذاء الــذي تتعــرض لــه يتخطــى 

مــا ميكــن تحملــه مــا أدى إىل فقدانهــا حاســتي الشــم والســمع يف األذن اليــرسى، كــام أدى يف إحــدى املــرات إىل إجهــاض 

جنينهــا وهــو يف الشــهر الخامــس مــن حملهــا بعــد ان تعمــد املســتدعى بوجهــه رضبهــا يف أماكــن حساســة مــن أجــل قتــل 

الجنــني، وأن مجمــل مــا تقــدم ثابــت مــن التقاريــر الطبيــة املنظمــة، وإنــه بتاريــخ 2005/5/11 تقدمــت بادعــاء مبــارش 

امــام حــرضة قــايض التحقيــق األول يف جبــل لبنــان بوجــه املســتدعى بوجهــه طالبــًة إدانتــه ســنداً للامدتــني /554/ و /55٨/ 

مــن قانــون العقوبــات، وإنــه بإنتهــاء التحقيــق صــدر قــرار ظنــي قــى بالظــن باملســتدعى بوجهــه وإحالتــه امــام محكمــة 

الجنايــات للمحاكمــة، وإنــه بعــد إحالتــه ظنينــاً عــىل محكمــة الجنايــات للمحاكمــة، تدخــل ســعاة الخــري راجيهــا التنــازل 

عــن حقهــا وعــن الدعــوى مــن اجــل االطفــال مؤكديــن ان املســتدعى بوجهــه قــد تلقــى درســاً قاســياً، وبعــد أن تعهــد 

شــخصياً بعــدم التعــرض لهــا مجــدداً ومبعاملتهــا معاملــًة حســنة، تنازلــت املدعيــة عــن الشــكوى وتــم ايجــاد مــربرات مــن 

اجــل إعــالن بــراءة املســتدعى بوجهــه إنفــاذاً للمصالحــة التــي متــت بينهــام، وإنــه بعــد مــي أســبوع واحــد عــىل تنازلهــا 

عــن حقهــا الشــخيص يف الشــكوى، عــاود املســتدعى بوجهــه التعــرض لهــا بالــرضب وكأن شــيئاً مل يكــن، وهــو مل يكتــِف 

بذلــك بــل راح يذلهــا ويهددهــا بالقتــل ويشــتمها وهــو ال يــزال مســتمراً بذلــك حتــى تاريخــه بحيــث ال ميــر أســبوع بــدون 

رضب، وإنــه بتاريــخ 2014/12/4 وعــىل إثــر عودتــه متأخــراً عــىل البيــت يف دكوانــة، أقــدم املســتدعى بوجهــه عــىل رضبهــا 

بشــكل وحــي حتــى أنــه حــاول قتلهــا ممســكاً بعنقهــا ومحــاوالً رميهــا مــن شــباك املطبــخ، فاســتفاق األوالد وقامــوا بالــرد 

عــن والدتهــم والوقــف بوجــه والدهــم، وإنهــا قصــدت الطبيــب الرعــي الدكتــور *** ملعاينتهــا، فنظــم تقريــراً بحالتهــا، 

وإنــه تجــاه هــذا الواقــع تقدمــت بشــكوى جزائيــة أمــام النيابــة العامــة االســتئنافية يف جبــل لبنــان بجــرم رضب وقــدح 

وذم وتهديــد.. وإن التحقيــق يف هــذه الشــكوى انتهــى كســابقاتها بالتعهــد بعــدم التعــرض، وطلبــت بالنتيجــة إصــدار قــرار 

حاميــة لهــا وابنتيهــا القارصتــني *** و*** مــن املســتدعى بوجهــه ومنــع هــذا االخــري مــن التعــرض لهــا أو لســائر األشــخاص 

املعدديــن يف املــادة /12/ مــن قانــون العنــف األرسي، كــام وعــدم التعــرض لألشــخاص املقيمــني معهــا ومنعــه مــن إلحــاق 

الــرضر بــاألوالد القارصيــن وبــأي مــن املمتلــكات الخاصــة بهــا وبــاألوالد، واتخــاذ القــرار بإخــراج املســتدعى بوجهــه مــن 

املنــزل إىل حــني التثبــت مــن عــدم تعرضــه لهــا ومــن زوال الخطــر عليهــا وإلــزام املســتدعى بوجهــه بالخضــوع للعــالج 

النفــيس،

وحيــث ثابــت مــن مجمــل املعطيــات املتوافــرة يف امللــف أن املســتدعية قــد تعرضــت للــرضب وااليــذاء الجســدي عــىل 

مــدى ســنوات مــن قبــل زوجهــا املســتدعى بوجهــه، األمــر الثابــت مــن مجمــل التقاريــر الطبيــة املــربزة يف االســتدعاء، ومن 

صــورة القــرار االتهامــي الصــادر عــن الهيئــة االتهاميــة يف جبــل لبنــان الــذي قــى باتهــام املســتدعى ضــده بجــرم التســبب 

بإجهــاض املســتدعية تبعــاً لرضبهــا يف أماكــن حساســة مــن جســدها،

وحيــث أنــه ثابــت مــن تقريــر الطبيــب الرعــي الدكتــور *** املنظــم بتاريــخ 2014/12/4 أن املســتدعية قــد تعرضــت 

ــه للطبيــب  ــخ وفــق مــا رصحــت ب ــا مــن شــباك املطب ــذي حــاول رميه ــا املســتدعى بوجهــه، ال ــد زوجه للــرضب عــىل ي

الرعــي، وإنهــا قــد أصيبــت باإلصابــات التاليــة:

• أنهــا تشــكو مــن آالم يف الــرأس والرقبــة والكتــف األيــرس والطــوق الســفي األميــن كــام انهــا تشــعر بطنــني يف 	

األذن.

• تعــاين مــن آالم كــربى عنــد محاولــة تحريــك رقبتهــا والســيام للجهــة اليــرسى ويوجــد احمــرار جلــدي واضــح 	
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عــىل كامــل العنــق ميتــد مــن أســفل األذن اليــرسى.

• يوجد كومة سطحية عند كتفها األيرس بحجم حبة جوز.	

• آالم كربى يف الخذ األيرس واألسنان والنرية.	

• يوجد كدمة سطحية فوق ركبتيها اليمنى من جهتها األمامية الداخلية.	

• يوجد تشنجات عضلية كبرية يف عضالت الرقبة.	

• إن وضعها النفيس يف الحضيض وهي محبطة.	

وقــد خلــص التقريــر إىل ان املســتدعية قــد تعرضــت للــرضب وااليــذاء بأجســام صلبــة غــري حــادة نجــم عنهــا تكدمــات 

وتشــنجات عضليــة... وهــي بحاجــة إىل الراحــة والعــالج والتعطيــل عــن العمــل ملــدة أســبوع.

وحيــث إنــه بالنظــر إىل تعــرض املســتدعية للــرضب عــىل يــد زوجهــا املســتدعى بوجهــه بشــكل مســتمر ومتــامدي عــىل 

مــدى ســنوات، يكــون مــن الواجــب إصــدار قــرار حاميــة ملصلحــة املدعيــة وأوالدهــا القارصيــن *** و*** وذلــك ســنداً إىل 

احــكام القانــون رقــم 2014/2٩3 املتعلــق بحاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي، والســيام منهــا املــادة 

،/14/

وحيــث ان اجتهــاد هــذه املحكمــة قــد اســتقر عــىل ان العنــف ســواًء أكان جســدياً أم معنويــاً يســتوجب اتخــاذ تدابــري 

حامئيــة لوضــع حــٍد لــه،

لذلك،

نقرر:

أوالً: منــع الســيد *** مــن التعــرض للمســتدعية الســيدة *** أو أي مــن أوالدهــام القارصيــن أو الســاكنني معهــا، ســواًء 

ــاً، كــام ومنعــه مــن التعــرض إىل أمــالك املســتدعية أو القارصتــني، جســدياً أم معنوي

ثانيــاً: إخــراج املســتدعى بوجهــه الســيد *** مــن القســم رقــم *** مــن البنــاء القائــم عــىل العقــار رقــم ***، وذلــك مؤقتــاً 

وملــدة شــهرين قابلــة للتمديــد، كــام وإلزامــه بالخضــوع لجلســات عــالج نفــيس لــدى جمعيــة »كفــى عنــف واســتغالل«، 

وعــىل أن ينظــر يف مســألة عودتــه إىل املنــزل عــىل ضــوء نتائــج العــالج والتقريــر املنظــم مــن قبــل مــن تنتدبــه جمعيــة 

»كفــى« لهــذه املهمــة،

ثالثاً: تكليف كاتب املحكمة السيد *** بإبالغ السيد *** صورة عن هذا القرار، واإلرشاف عىل تنفيذه،

رابعاً: بإبالغ جمعية »كفى عنف واستغالل« صورة عن هذا القرار.

قراراً نافذاً عىل أصله .

قاضية األمور املستعجلة يف صور
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الرئيسة مايا فواز

القرار : رقم 106 تاريخ 2014/12/1٨

قرار

باسم الشعب اللبناين

ان قايض االمور املستعجلة يف صور،

لدى التدقيق،

تبــني ان املســتدعية *** قدمــت بتاريــخ 2014/12/10 اســتدعاء مرفقــاً بتقاريــر طبيــة طلبــت فيــه اصــدار امــر حاميــة 

لهــا والبنتهــا *** البالغــة 14 عامــا ولوالدتهــا وللمقيمــني معهــا يف ســكن واحــد وفقــا للامدتــني 13 و 14 مــن القانــون رقــم 

2014/2٩3 املتعلــق بحاميــة النســاء وســائر افــراد االرسة مــن العنــف االرسي، مدليــة انهــا نتيجــة تعرضهــا للــرضب والعنــف 

املســتمر مــن قبــل زوجهــا ***، هربــت مــع ابنتهــا مــن منــزل الزوجيــة اىل منــزل ذويهــا حيــث تشــعر باألمــان،

بناء عليه

ــع  ــب احــد الخصوم،اتخــاذ جمي ــاء عــىل طل ــور املســتعجلة، بن ــادة 5٨٩/ا.م.م. يعــود لقــايض االم ــه عمــال بامل ــا ان مب

ــع الــرضر، ــي مــن شــأنها حفــظ الحقــوق ومن ــة الت ــة واالحتياطي ــري املؤقت التداب

ومبــا ان املــادة 604 أ.م.م تعــرف األوامــر عــىل العرائــض بأنهــا قــرارات مؤقتــة تصــدر بــدون خصومــة يف الحــاالت التــي 

يصــح فيهــا إصــدار األمــر بــدون دعــوى الخصــم وســامعه.

ومبــا انــه وفقــاً للــامدة 12 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 املتعلــق بحاميــة النســاء وســائر افــراد االرسة مــن العنــف 

االرسي تنــص عــىل ان امــر الحاميــة هــو تدبــري مؤقــت يهــدف اىل حاميــة الضحيــة واطفالهــا. امــا باقــي الفــروع وســائر 

املقيمــني معهــا فيســتفيدون مــن امــر الحاميــة اذا كانــوا معرضــني للخطــر،

ومبــا انــه يصــّح، يف كل االحــوال، تقديــم طلــب الحاميــة اىل قــايض االمــور املســتعجلة بالصــورة الرجائيــة )املــادة 13 

مــن القانــون رقــم 2014/2٩3( ويكــون امــر الحاميــة الصــادر نافــذاً عــىل اصلــه )مــادة 17 مــن القانــون عينــه(،

ومبــا انــه بالرجــوع اىل مضمــون االســتدعاء والتقاريــر الطبيــة املرفقــة بــه والتــي تعكــس املعانــاة الطويلــة واملســتمرة 

التــي تعرضــت لهــا املســتدعية نتيجــة اقــدام زوجهــا *** عــىل التعــرض لهــا رضبــاً وايــذاًء،

ومبا ان السالمة الجسدية هي حق لكل انسان ، وهي مصانة وال يجوز االعتداء عليها،

ومبا ان االرسة هي االساس يف بناء املجتمع ويتساوى افرادها يف الكرامة االنسانية،

ومبــا انــه يف ضــوء املســتندات املــربزة يف امللــف، وتبعــا لتوافــر الــرضورة لوضــع حــد للعنــف االرسي املرتكــب بحــق 

املســتدعية مــن قبــل املســتدعى بوجهــه، وعمــالً باملــادة 14 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3، يقــرر:

ــع  ــني م ــخاص املقيم ــائر االش ــه *** ولس ــري البنت ــرض االخ ــع تع ــل *** ومن ــن قب ــتدعية *** م ــرض للمس ــع التع أوالً: من

ــتدعية، املس

ثانياً: الزام *** بتسليف املستدعية مبلغ شهري قدره مليون وخمسامية الف لرية لبنانية للأكل وامللبس والتعليم،

ثالثــاً: منــع املســتدعى بوجهــه *** مــن الحــاق الــرضر باملمتلــكات الخاصــة باملســتدعية وبســائر االشــخاص املذكوريــن يف 
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البنــد األول.

رابعاً: منع املستدعى بوجهه *** من إلحاق الرضر باألثاث املنزيل وباألموال املشرتكة املنقولة ومنع الترف بهام.

ــا الشــخصية مبوجــب محــرض  ــزل الزوجــي ألخــذ ممتلكاته خامســاً: متكــني املســتدعية أو مــن تفوضــه مــن دخــول املن

اســتالم.

سادساً: تكليف منظمة »كفى عنف واستغالل« مبتابعة تطبيق هذا القرار.

قراراً معجل التنفيذ نافذاً عىل اصله.

قايض األمور املستعجلة يف حلبا

الرئيس سامر ميشال متى

القرار : رقم 1134 تاريخ 2014/12/1٩

أمر حامية

باسم الشعب اللبناين،

إن القايض املنفرد املدين يف حلبا، الناظر يف قضايا األمور املستعجلة،

لدى التدقيق،

تبني ما يي:

أن السيدة *** تقّدمت بواسطة وكيلها املحامي *** مبوجب سند توكيل عام مرفقة صورته ربطاً، بطلب أمر حامية ضد . 1

املستدعى ضده *** سجل برقم 2014/1134 تاريخ 2014/12/15، عارضًة أنها زوجة املستدعى ضده الذي مل يهتم بها 

يوماً وكان وال يزال يرضبها ويعنفها، وأنها أنجبت من املستدعى ضده ستة أوالد، وانه بتاريخ 2014/٩/20 أقدم عىل 

إطالق النار عليها من بندقية حربية من نوع كالشنكوف وأصابها يف رجلها إصابة بالغة وال تحتمل، وانها استحصلت 

عىل تقرير من الطبيب الرعي ملدة ثالثة أسابيع تعطيل عن العمل وستة أشهر للمعالجة، وأنه أدخل إىل السجن ثم 

خرج، وانه كّرر التعرض لها دون رادع، وأنها راجعته وطالبته بنفقات العالج واالستشفاء السيّام أنها بحاجة إىل عملية 

زرع عضم فورية إال أنه رفض، وأنه منعها من مشاهدة أوالدها منذ تاريخ الحادث، وأنه مينعها من استالم أغراضها 

الشخصية، كل ذلك بذريعة أنها أسقطت حقوقها الشخصية عنه، مع العلم أنها أسقطت حقوقها الشخصية بعد علمها 

بتوقيفه وبعد تعهد أقاربه بالتكفل بنفقات االستشفاء والعالج دون أن يلتزم املستدعى ضده بذلك،

وأنهــا طلبــت إصــدار أمــر حاميــة ســنداً للــامدة 14 مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 النافــذ منــذ 2014/5/15 )قانــون 

حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي(، مبنــع املســتدعى ضــده مــن التعــرّض لهــا ســنداً للبنــد األول، 

وبإلزامــه بدفــع مبلــغ مليــون لــرية لبنانيــة للــأكل وامللبــس ســنداً للبنــد الخامــس، وإلزامــه بدفــع مبلــغ ثالثــة آالف 
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ــن مــن الســري  ــن تتمّك ــة وإال ل ــة زرع عظــم فوري دوالر أمــرييك عــىل حســاب نفقــات العــالج الطبــي إلجــراء عملي

مجــدداً ســنداً للبنــد الســادس، ومتكينهــا مــن دخــول منزلهــا الزوجــي ألخــذ ممتلكاتهــا الشــخصية للبنــد التاســع، عــىل 

أن يكــون القــرار املعجــل التنفيــذ نافــذاً عــىل اصلــه وإبــالغ هــذا القــرار مــن النيابــة العامــة االســتئنافية يف الشــامل، 

ــة وبصــورة عقــد زواجهــا مــن املســتدعى ضــده بتاريــخ 2004/٩/6، وبصــورة حكــم  وأرفقــت الطلــب بصــورة وكال

صــادر عــن محكمــة جــزاء حلبــا، وبصورتــني ملونتــني إلصابتهــا يف قدمهــا وبكتيــب قانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد 

األرسة مــن العنــف األرسي،

وأن املستدعية عادت وتقّدمت بالتاريخ نفسه مبذكرة توضيحية، عرضت فيها أنها اثناء استحصالها عىل بيان قيد عائي . 2

لزوجها تبني لها أنها مطلقة وأنه جرى إثبات الطالق يف العام 2014، علامً أنه جرت مخالعة بينها وبني املستدعى ضده 

بتاريخ 200٩/2/25 لكن الطالق سجل عام 2014، علامً أن املخالعة املذكورة ألحقت بزواج بينهام بعد سبعة أيام من 

تاريخها أي بتاريخ 200٩/3/2، وأن املستدعى ضده تجاهل الزواج الثاين وقام بتسجيل الطالق يف العام 2014، ملحقاً 

بها أشد االرضار، وأرفقت املذكورة بصورة عن بيان قيد عائي محل ورقم القيد الحوشب 21، وبصورة عقد مخالعة 

تاريخ 200٩/2/25، وبصورة وثيقة طالق نفذت بالرقم ٨4 تاريخ 2014/7/12، وبصورة عقد زواج تاريخ 3/2/200٩،

بناًء عليه،

حيث أن املستدعية *** تطلب إصدار امر حامية من املستدعى ضده ***، سنداً للقانون رقم 2014/2٩3،

حيــث أنــه ثابــت مــن املســتندات املرفقــة باملذكــرة التوضيحيــة ان املســتدعى ضــده، عــاد وتــزوج مــن املســتدعية 

ــام مــن املخالعــة التــي متــت بتاريــخ 200٩/2/25، وإن قــام بتســجيل طالقــه مــن  بتاريــخ 200٩/3/2 أي بعــد ســبعة أي

املســتدعية يف العــام 2014 ألنهــام تزوجــا بعــد هــذا الطــالق رغــم عــدم تســجيل الــزواج الثــاين، إال أنــه حاصــل وواقــع 

وثابــت،

حيــث أن القانــون رقــم 2014/2٩3 حــدد يف املــادة الثانيــة منــه معنــى العنــف األرسي وهــو الفعــل أو االمتنــاع عــن 

الفعــل أو التهديــد املرتكــب مــن أحــد أعضــاء األرسة ضــد فــرد أو أكــر مــن أفــراد األرسة يتنــاول أحــد الجرائــم املنصــوص 

ــا  ــادة عينه ــام أن امل ــيس أو اقتصــادي، ك ــذاء جســدي أو نفــيس أو جن ــل أو إي ــه قت ــب عن ــون ويرتت ــا يف هــذا القان عليه

حــددت األرسة وهــي تشــمل الزوجــني،

حيــث ثبــت مــن القــرار الصــادر عــن محكمــة حلبــا الجزائيــة واملرفقــة صــورة عنــه، أن املســتدعى ضــده أطلــق النــار 

مــن بندقيــة كالشــنكوف باتجــاه زوجتــه املســقطة )أي املســتدعية( يف محلــة الريحانيــة وأصابهــا برجلهــا اليــرسى مــا أدى 

إىل إيذائهــا واحتاجــت إىل ثالثــة أســابيع تعطيــل عــن العمــل مــع مــدة ســتة أشــهر للعــالج، وأن املحكمــة املذكــورة أدانــت 

املســتدعى ضــده بحبســه ســتة اشــهر وبإنــزال العقوبــة تخفيفــاً إىل ثالثــة اشــهر حبــس، وهــذا يؤلــف دليــالً عــىل اإليــذاء 

الجسدي،

حيــث أن املســتدعية أدلــت أن املســتدعى ضــده يرضبهــا ويعنفهــا ويحرمهــا مــن مشــاهدة أوالدهــا، وهــذا يشــكل 

دليــالً عــىل اإليــذاء النفــيس،

ــه مل يتكفــل مبصاريــف االستشــفاء  ــة نفقــة كــام أن ــه املســتدعية أي حيــث أن املســتدعى ضــده مل ينفــق عــىل زوجت

والعــالج الناجمــة عــن اإليــذاء الــذي ســبّبه لهــا، كــام مينعهــا مــن اســتعادة أغراضهــا الشــخصية مــن املنــزل الزوجــي، وهــذا 

يؤلــف اإليــذاء االقتصــادي،

حيــث أن املــادة مــن القانــون رقــم 2014/2٩3 جــاءت واضحــة ورصيحــة لناحيــة التدابــري الواجــب اتخاذهــا يف هــذه 

الحالــة،
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حيث أنه يقتي اجابة طلب املستدعية وإصدار أمر حامية لها عرب ما يي:

منع املستدعى ضده***من التعرض للمستدعية***، أو التحريض عىل التعرض لها،. 1

إلزام املستدعى ضده *** بتسليف مبلغ مليون لرية لبنانية ملأكل وملبس املستدعية***،. 2

إلزام املستدعى ضده*** بتسليف مبلغ ثالثة آالف دوالر امرييك عىل حساب نفقات العالج الطبي واالستشفايئ . 3

للمستدعية عن األرضار التي سببها لها من جراء العنف الذي مارسه بحقها،

متكني املستدعية من دخول املنزل الزوجي ألخذ ممتلكاتها الشخصية،. 4

ــة إســقاط املســتدعية حقوقهــا الشــخصية ال يشــمل بالــرضورة مــا ورد يف هــذا  حيــث أن مــا ورد يف االســتدعاء لناحي

»األمــر« خاصــة أن التنــازل عــن الحقــوق بالنســبة لنفقــات االستشــفاء ولســلفة نفقة املــأكل وامللبــس ولألغراض الشــخصية 

يقتــي أن يــرد بوضــوح ورصاحــة دون أي لبــس، وهــو أمــر غــري ثابــت،

لذلك،

يقرر:

 إصدار أمر حامية للمستدعية *** من املستدعى ضده *** عرب ما يي:أ- 

منع املستدعى ضده *** من التعرض للمستدعية فريال عالو، أو التحريض عىل التعرض لها،. 1

إلزام املستدعى ضده *** بتسليف مبلغ مليون لرية لبنانية ملأكل وملبس املستدعية***،. 2

إلزام املستدعى ضده*** بتسليف مبلغ ثالثة آالف دوالر امرييك عىل حساب نفقات العالج الطبي واالستشفايئ . 3

للمستدعية عن األرضار التي سببها لها من جراء العنف الذي مارسه بحقها،

متكني املستدعية من دخول املنزل الزوجي ألخذ ممتلكاتها الشخصية،. 4

 إبالغ نسخة عن هذا القرار إىل جانب النيابة العامة االستئنافية يف الشامل.ب- 

قرار معجل التنفيذ نافذاً عىل أصله.
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ملحق 1
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