الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب

اقتراح قانون
يرمي الى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845
المدنية
من قانون أصول المحاكمات
ّ

)إلغاء اتستتعمال القوة ودخولا المنازل في ققضايا تتسليم الطأفال(
المادة الولى:
المدنيااة الصااادر بالمرتسااوما اشاااتراعي رقم
تُلغى الفقرة الثانية من المادة  845من قانون أصول المحاكمات
ّ
 90تاريخ  16/9/1983وتتعديلته.
المادة الثانية:
تعمل بهذا القانون فور ناره في الجريدة الرتسمية.
ُي َ

الناببة بوش يتعقوبيان

التسباااب المااوجبا ا ااة
تنص على أنا ااه:
المحاكما ااات
ّ
المدنيا ااة ّ
لما ااا كا ااانت الفقا اارة الثانيا ااة من الما ااادة  845من قا ااانون أصا ااول ُ
«يجوز تنفيذ الحكم الصادر بقضم الصغيرا أو حفظه أو تتسليمه إلى المين قتسااراً ولااو أدى ذلااك إلى اتسااتتعمال
اقتقضت الحال ذلك».
القوة ودخول المنازل .وتجوز إعادة تنفيذه كلّما
َ
البية جااداً وأقضااراراًا
ولما كان تطأبيقا هذا
النص ،ووفقا ما اهدناه في أكثر من حالااةُ ،ياارتّب آثاااراً تسا ّ
ّ
يؤدي إلى خرق حرمة المنااازل باااكل
تستهدف
بالقضم أو الحفظ أو التتسليم ،كما ّ
الم َ
جتسيمة على ّ
ّ
نفتسية الطأفل ُ
اعتباطأيا دون مراعاة حرمة تساكنيها والذين قد يكونون من الاخاص غير المتعناايين بااالحكم الجاااري تنفيااذه

المنفّذ علي ااه أو الطأف اال با ااكل عااابر أو دون علمهم ح ااتى بوج ااود طألب تنفي ااذ
ب اال ُمج ا ّارد أق ااارب تواج ااد ل ااديهم ُ
يتتعلّق به.

ولم ااا ك ااان متع ااالي وزي اار التع اادل ق ااد اعت اابر في بي ااان ص ااادر عن ااه بت اااريخ  18/6/2018أن ه ااذه
الطأريقة في التنفيذ صادمة ومؤذية.

ولمااا كااانت اشتفاقيااات الدوليااة الااتي انقضاام إليهااا لبنااان تا ِ
ادية
احة الطأفاال الجتسا ّ
اوجب الحاارص على صا ّ
ّ
والنفتسية وعدم تتعريقضه لصدمات قد ترافقه آثارها طأوال حياته.
ولما كان الدتستورا اللبناني قد ارتقى بحرمة المنزل إلى رتبة المبدأ الدتستوري في المادة  14منه

ارورية ،وبااالطأبع فإنااه
 ،مما يااو ِجب على الماا ّارع حصاار حاااشت خاارق هااذه الحرمااة في أقضاايقا الحاادودا القضا ّ
القوة في ققضاياا تتسااليم الطأفااال طأالمااا أن هناااك
ليس هناك من قضرورة تٌحتّم دخول المنازل عنوة واتستتعمالا ّ

فاعلية وأق ّل قضرر من اأنها أن تفي بالغرض.
قانونية أخرى أكثر
وتسابل
ّ
ّ

ولما ااا كا ااان يقتقضا ااي تسا اانداً لكا اال ذلا ااك ،إلغا اااء الفقا اارة الثانيا ااة من الما ااادة  845من قا ااانون أصا ااول

المدنية.
المحاكمات
ّ

ل ا ا ا ا ا ااذلا ا ا ا ا ااك

المرفَق على أمل مناقاته إواقراره.
أتق ّدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون ُ
الناببة بوش يتعقوبيان
بيروت في 6/12/2018

