
 المفكرة القانونية، قصر العدل
دانة الدولة إلى إفي أحكامو اآليمة  2010و 2002في استكمال لما أنجزه القضاء المستعجل في 

أصدرت قاضية األمور المستعجمة ، [1] حتجاز التعسفي ضد أجانببممارسة اإل( األمن العام)
بإلزام الدولة بتسديد ستين  الفتا   حكما   5/12/2013في بيروت القاضية زلفا الحسن في 

في احتجازه  األمن العام استمر   ت لها أن  ، بعدما ثب(ج. ج)مميون ليرة لبنانية لالجئ عراقي 
 .لمقرار القضائي الصادر عنها باإلفراج عنو لما يزيد عن سنة خالفا  

 بناء عمى دعوى قدميا ىذا األخير قراراً  8/6/2010وكانت القاضية زلفا الحسن قد أصدرت في 
كراىية قيمتيا مئتين إقضى بإلزام الدولة بإطالق سراحو فورا ودون ميمة، تحت طائمة غرامة 

زاء اعراض الدولة عن تنفيذ الحكم المذكور، تقدم . يوم تأخير وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل   وا 
مميون ليرة لبنانية بعدما أدلى  60تسديده مبمغ  بدعوى لتصفية الغرامة طالباً  2011المدعي في 

 102لى إلب برفع ىذا المبمغ بعد صدور الحكم؛ ثم عاد وطا يوماً  240باستمرار احتجازه لمدة 
الحكم  لى أن  إوتجدر اإلشارة . يوماً  438مميون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية الستمرار احتجازه 

تجاه نفسو، وأجمعت من سمسمة أحكام ذىبت في اإل باإلفراج عن الالجئ المذكور كان واحداً 
 . التعسفي حتجازعمى وصف ممارسة األمن العام باإل

 :ز دفاع الدولة عمى دفوع ثالثة جد معبرةدعوى، ترك  عمى ال ورداً 
دالء بدفع مماثل حتجاز بصورة تعسفية؛ ومجرد اإلقيد اإل ثبات أنو بقي  إعمى المدعي  ، أن  األول
فقد كان يتعين عمى . لمبدأ الخصم الشريف الذي يفترض بالدولة أن تكونو ل بالواقع انتياكاً يشك  

شفافية بدل تحميمو  د فترة احتجازه بكل  براز ما يحد  إالدولة، العالمة عمم اليقين باحتجازه لدييا، 
 مسؤولية القيام بذلك؛

عمى المدعي  بعد صدوره عتسقاطو، حين عادت النيابة العامة واد  إ القرار قد تم   ، أن  الثاني
لتفاف حول وقد بدت الدولة من خالل ىذه الحجة وكأنيا حاولت اإل .لقرار ترحيمو متثاللرفضو اإل

ىا رد   أيضاً  وىذه الحجة تم  . القرار القضائي، من خالل اصطناع سند جديد لتوقيف المدعي
بطاليا إ يل قد تم  متثال لقرار الترحالمالحقة بعدم اإل بعدما تبينت قاضية األمور المستعجمة بأن  

  من القاضي المنفرد الجزائي في جديدة، لعدم جواز محاكمة شخص بالفعل نفسو مرتين، بقرار  
 القرار عمى ىذه الحجة بأن   وقد رد  . لعزم الدولة عمى ترحيمو توقيف المدعي قد استمر   ، أن  الثالث

فراج القرار القضائي بوجوب اإلر عدم تنفيذ ال تبر  ( عمى فرض صحتيا)عزم الدولة عمى ترحيمو 
 .عنو فوراً 

رت بوظيفة ذلك، وبعدما وازنت القاضية بين الحجج والحجج المضادة، وذك   وانطالقا من كل  
الغرامة اإلكراىية في إرغام الفريق المتخمف عمى تنفيذ القرارات القضائية، انتيت القاضية الى 

لزام الدولة بتسديد الالجئ مبم   .غ ستين مميون ليرة لبنانيةتصفية الغرامة وا 
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 11/12/2002قصارجي في  الحكم الصادر عن قاضية األمور المستعجمة في زحمة سينتيا [1]
المستعجمة في جديدة المتن ميراي حداد في وثالثة أحكام صادرة عن قاضية األمور 

والحكمين الصادرين عن قاضي األمور المستعجمة في بيروت زلفا الحسن في  28/1/2010
8/6/2010. 
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