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 على طريق اثراء النقا�س واغناء التجربة

تؤكد »مساواة« على ان غايتها من اصدار مجلة »العدالة والقانون« تكمن يف تشجيع 
فكرة التعليق على االحكام والقرارات القضائية وفقاً للضوابط واملعايير القانونية ذات 
الصلة، عماًل بالقاعدة الفقهية التي تعتبر القرارات واالحكام القضائية عنواناً للحقيقة، 

وان لم تكن بالضرورة عينها.
وه���دف »مس���اواة« تفعيل مبدأ علني���ة القضاء والوقوف عل���ى الوجه االمثل العمال 
قاعده تس���بيب االحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الش���عبية 

والوطنية على حسن اداء الوظيفه القضائية.
وتس���عى »مس���اواة« الى اثراء احل���وار القانوني واغنائه بغية حتقي���ق العدالة واغناء 
التجرب���ة القضائية يف تفس���ير احكام القانون، واعطاء الوص���ف االدق ملقاصد ومعاني 
النصوص والقواعد القانونية والتشريعات، وانزال القاعدة القانونية املالئمة على وقائع 

النزاع املرفوع الى القضاء.
وتعتقد » مساواة« ان عملية التعليق على االحكام القضائية تلعب دوراً هاماً يف لفت 
انتب���اه املش���رع الى مواطن اخلل���ل والضعف والتناقض يف القوانني واالنظمة الس���ارية، 
ليق���وم بدوره بإج���راء التعديالت الالزمة والضرورية لتوحي���د رزمة القوانني واالنظمة، 
مبا يضمن دستوريتها وتطابقها وانسجامها كمدخل اساس لتجسيد مبدأ سيادة القانون 
وحفظ االمن املجتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطني مبدأ استقالل القاضي، وبناء دولة 

املؤسسات والقانون.
و«مساواة« ال تستهدف بأي حال التجريح الشخصي او النقد السلبي، بقدر ما تنطلق 
يف مسعاها هذا من كافه االعتبارات التي اجمع عليها فقهاء القانون والقضاء والكامنه 

وراء التعليق على االحكام والقرارات القضائية.
ومن الطبيعي ان هذه التعليقات التي يضعها املركز الفلس���طيني الس���تقالل احملاماة 
والقض���اء »مس���اواة« بني ايدي الس���ادة القضاة واحملامني والعامل���ني بالقانون تعبر عن 
اجته���ادات واف���كار ورؤى اصحابه���ا ومقدميها ويف ذات الوقت تش���كل تعميقاً وتطويراً 

مقدمة العدد
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للح���وار القانون���ي والفكري الهام والضروري لتوحيد املفاهي���م القانونية واثراء التجربة 
العملية للقضاة واحملامني الفلسطينني وكافه املشتغلني بالقانون من رؤساء ووكالء نيابة 

وأساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق وغيرهم.
وهذا ما يصبوا اليه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماه والقضاء »مساواة« يف اطار 
س���عيه احلثيث يف العمل على بناء قضاء فلس���طيني مش���روع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، 
وتعميق وتطوير دور ورسالة احملامني الفلسطينني ونقابتهم يف صيانه مبدأ سيادة القانون 

وسواده على الكافه كطريق مجرب للنجاح يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.
وها نحن يف »مساواة« نصدر العدد احلادي والعشرون من مجلة »العدالة والقانون« 
والذي يتضمن ثالث دراسات وابحاث قانونية تتناول بالدراسة والبحث  طبيعة التظلم 
اإلداري يف فلس���طني وبيع الش���ريك كامل العقار الشائع - دراسة مقارنة- و وجهة نظر 
بشأن التنظيم النقابي للمحامني الشرعيني الى جانب مناذج قضايا قانونية. كما يتناول 
ه���ذا الع���دد بالتعليق حكمان صادران عن محكمه العدل العليا االول يتعلق  قرار رئيس 
اإلج���راء بإحال���ة العقار على امل���زاود األخير والثاني يتعلق بتعديل تس���كني املوظف الى 
جانب التعليق على ثالثة احكام صادرة عن محكمة النقض يف القضايا اجلزائية االول 
يتعلق بجرمية هتك العرض والثاني يتعلق بالدفاع الشرعي والثالث يتعلق بجرمية القتل 
القصد وجرمية التدخل يف القتل اضافة الى التعليق على حكمني صادرين عن محكمه 
النقض يف القضايا املدنية )حقوقية( موضوع احلكم االول اليمني احلاس���مة وموضوع 

احلكم الثاني منع معارضة يف منفعة عقار.
وارتأت “مساواة” ان تختتم اصدارها احلادي والعشرون بباب خاص تضمن مقترحات 
مش���اريع قوان���ني جديدة او معدلة مقترحة من املركز الفلس���طيني الس���تقالل احملاماة 
والقضاء “مس���اواة” تتناول القضاء الش���رعي وتش���كيل احملاكم الشرعية ورسوم احملاكم 

الشرعية وتعديل قانون مكافحة الفساد وتعديل قانون اجلمارك واملكوس.
وتأمل “مس���اواة” ان يحقق العدد احلادي والعش���رون من مجلتها “العداله والقانون” 
الغاية املرجوة منه، وهي عاقدة العزم على االس���تمرار يف مواصله اصدارها الى جانب 

شقيقتها “عني على العداله«.

 مساواة



دراسات وأبحاث قانونية



طبيعة التظلم

 اإلداري في فلسطين 

  الدكتور عبدالناصر عبداهلل أبوسمهدانة

                                    رئيس النيابة العامة/ غزة
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لق���د اختل���ف الفقهاء يف فلس���طني حول طبيعة التظلم اإلداري يف فلس���طني هل هو 
تظل���م وجوب���ي أم تظلم اختي���اري)1(، وأخيراً جاء قرار محكمة الع���دل العليا يف رام اهلل 
رقم2010/969 بتاريخ2012/3/14، والذي فصل مبجال ال يدع مجاالً للشك أوالتأويل 
طبيعة التظلم اإلداري فلسطني بأنه تظلم اختياري، وألهمية هذا القرار كان هذا البحث 

الذي سنتناول فيه التعليق على هذا القرار، وذلك على النحو التالي:

أواًل: القرار محل التعليق

أواًل: اإلجراءات
بتاريخ 2010/12/12 تقدم املستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن يف القرارات 

التالية:
إلغاء القرار اإلداري الصادر عن وزيرة التربية والتعليم رقم )922789417/4347/. 1

وت( الصادر بتاريخ2010/8/30، القاضي بنقل املستدعي من وظيفة محاسب يف 
قسم الشؤون املالية يف مديرية التربية والتعليم إلى وظيفة سكرتير يف إحدى مدارس 
مديرية اخلليل )مدرسة اخلليل األساسية للبنني( واملبلغ للمستدعى بواسطة كتاب 

مدير التربية والتعليم رقم )ح خ/539/101( بتاريخ 2010/9/1.

إلغاء القرار اإلداري الصادر عن وزيرة التربية والتعليم رقم )و ت/4355/922789417( . 2
الصادر بتاريخ 2010/8/30 القاضي بتوجيه عقوبة اإلنذار للمستدعي.

إلغاء القرار اإلداري  الصادر عن مديرية التربية والتعليم يف اخلليل رقم )ت خ/89/101( . 3
بتاريخ 2010/2/24 القاضي بتوجيه التنبيه للمستدعي.

إلغاء القرار اإلداري الضمني السلبي القاضي برفض التظلم املقدم من املستدعي . 4
بتاريخ 2010/9/10 على عقوبة اإلنذار والنقل.

يف جلس���ة 2010/12/21 كرر وكيل املس���تدعي الئحة االس���تدعاء وقدم بينته وابرز 

)1( ولقد كنا من أول من قال أن التظلم اإلداري يف فلسطني هو تظلم اختياري كون املشرع لم يرتب أي جزاء 
على عدم القيام به كما أن ألفاظه قد جاءت على سبيل اجلواز وليس على سبيل الوجوب، للمزيد راجع 

مؤلفنا اخلصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري يف فلسطني، دار النهضة العربية،2010.
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حافظة املستندات املبرز)س/1( وختم بينته والتمس من احملكمة إصدار القرار املؤقت 
حس���ب األصول والقانون ويف ذات اجللس���ة قررت احملكمة توجيه مذكرة الى املستدعى 

ضدهما لبيان األسباب املوجبه إلصدار القرار املطعون فيه أو املانعة من إلغاءه.

بتاري���خ 2011/1/6 تق���دم املس���تدعي ضدهم���ا بالئحة جوابية طلب���ا يف نتيجتها رد 
الدعوى.

يف جلسة 2011/2/21 كرر رئيس النيابة العامة الالئحة اجلوابية.
يف جلسة 2011/4/18 قدم رئيس النيابة العامة بينته وابرز حافظة املستندات كبينه 

له املبرز)ن/1( وختم بينته.
يف جلس���ة16 /2011/5 صرح وكيل املس���تدعي بأنه ال يرغب يف تقدمي بينة مفنده، 

وقدم مرافعة خطية طلب يف نتيجتها إلغاء القرارات املطعون فيها.
كما قدم رئيس النيابة مرافعته اخلطية طلب بنتيجتها رد الدعوى.

ثانيًا: احملكمة
بالتدقي���ق واملداول���ة وبعد االطالع عل���ى الئحة الدعوى والالئحة اجلوابية وس���ماع 
مرافع���ات الطرف���ني يتض���ح للمحكم���ة وحس���ب م���ا هو واضح م���ن الئح���ة الدعوى أن 
الق���رارات املطع���ون فيه���ا األربعة أن الق���رار األول صدر بتاري���خ2010/8/30، والثاني 

بتاريخ2010/8/30، والثالث بتاريخ2010/2/24.

وأن هذه الدعوى مقدمة بتاريخ2010/12/12 أي بعد مضي املدة القانونية املنصوص 
عليها يف املادة )1/284( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية لسنة2001 التي 
حددت ميعاد الطعن بستني يوماً من تاريخ العلم اليقيني أو التبليغ حسب األصول، أما 
بالنسبة إلى القرار الرابع فإننا جند أن التظلم املنصوص عليه يف املادة )160( من قانون 
اخلدم���ة املدني���ة لس���نة 98  وما مت عليه م���ن تعديالت فإننا جن���د أن املقصود بالتظلم 
يف هذه املادة هو التظلم اجلوازي وليس الوجوبي، ألن املش���رع هو الذي يضع القواعد 
القانوني���ة الت���ي تقرر جعل تقدمي التظلم وجوبياً أو جوازي���اً، وهو الذي يتولى صياغتها 
م���ن الناحي���ة القانونية، وعليه تكون إرادة املش���رع واضحة وصريح���ة يف اعتبار التظلم 
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وجوبيا حينما يوجه خطاب القاعدة القانونية بصيغة الوجوب)يجب تقدمي تظلم إداري 
مس���بق(، وتكون إرادة املش���رع صريحة وواضحة يف اعتبار التظلم جوازياً، ويتجلى ذلك 
حينم���ا تتوج���ه القاعدة القانونية بخطابها بصيغة اجلواز)يجوز تقدمي تظلم( )إذا رغب 
يف تقدمي تظلم(، ومبا أن القاعدة القانونية الذي اس���تخدمها املش���رع يف املادة )160( 
م���ن قان���ون اخلدمة املدنية هو )إذا رغب املوظف(، وه���ذه صيغة جوازيه وليس وجوبيه 
أي أنه���ا اختياري���ة بالنس���بة للموظف، وأن التظلم اجل���وازي ال يقطع ميعاد الطعن أمام 
محكمة العدل العليا لذلك فإننا جند أن القرار املطعون فيه الرابع غير قابل للطعن به 

باإللغاء أمام محكمة العدل العليا.

لهذه األسباب، تقرر احملكمة رد الدعوى.

ثانيًا: تعليقنا على القرار

أواًل: الوقائع

تقدم املستدعي باستدعاء أمام محكمة العدل للطعن يف القرارات التالية:

إلغاء القرار اإلداري الصادر عن وزيرة التربية والتعليم رقم )922789417/4347/. 1
وت( الصادر بتاريخ2010/8/30، القاضي بنقل املستدعي من وظيفة محاسب يف 
قسم الشؤون املالية يف مديرية التربية والتعليم إلى وظيفة سكرتير يف إحدى مدارس 
مديرية اخلليل)مدرس���ة اخلليل األساسية للبنني( واملبلغ للمستدعى بواسطة كتاب 

مدير التربية والتعليم رقم )ح خ/539/101( بتاريخ 2010/9/1.

إلغاء القرار اإلداري الصادر عن وزيرة التربية والتعليم رقم )و ت/4355/922789417( . 2
الصادر بتاريخ 2010/8/30 القاضي بتوجيه عقوبة اإلنذار للمستدعي.

إلغ���اء الق���رار اإلداري  الص���ادر ع���ن مديري���ة التربية والتعلي���م يف اخلليل رقم )ت . 3
خ/89/101( بتاريخ 2010/2/24 القاضي بتوجيه التنبيه للمستدعي.

إلغاء القرار اإلداري الضمني السلبي القاضي برفض التظلم املقدم من املستدعي . 4
بتاريخ2010/9/10 على عقوبة اإلنذار والنقل.
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ثانيًا: النصوص القانونية

المادة 105من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  4 لسنة1998  وتعديالته.

والتي جاء عنوانها بالتظلم من القرارات اإلدارية على أنه:
للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة احلكومية من أي قرار إداري، وذلك خالل عشرين . 1

يوماً من تاريخ العلم به.
ويت���م البت يف التظلم خالل س���تني يوماً من تاري���خ تقدميه، فإذا انقضت هذه املدة . 2

دون الرد خطياً على املتظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً.
للموظ���ف اللجوء إلى القضاء خالل س���تني يوماً من تاري���خ إبالغه رفض تظلمه أو . 3

انقضاء املدة املنصوص عليها يف الفقرة 2 أعاله.
تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات اخلاصة بالتظلم من القرارات اإلدارية.. 4

المادة 160 من الالئحة التنفيذية رقم45لس���نة2005 لقانون الخدمة المدنية 

على أن«

تتولى وحدة شؤون املوظفني إخطار املوظف شخصياً عن القرار اإلداري الذي يتعلق . 1
به أو بوظيفته فور صدروه بوساطة رئيسه املباشر.

ال يج���وز للموظ���ف أن يتظلم من الق���رار اإلداري إال إذا كان للقرار اإلداري ارتباطه . 2
بشخصه وبوظيفته وخالل عشرين يوماً من تاريخ علمه به.

للموظف الذي يرغب يف التظلم من أي قرار إداري أن يتقدم بكتاب التظلم لرئيس . 3
الدائرة احلكومية على النموذج املخصص لذلك بواسطة رئيسة املباشر.

يجب أن يشتمل التظلم على البيانات اآلتية:. 4
أ( اسم املتظلم ووظيفته وعنوانه.

ب( تاريخ صدور القرار املتظلم منه وتاريخ نشره أو تاريخ إعالن القرار املتظلم 
منه.

ج( موضوع القرار املتظلم منه واألسباب التي بني عليها التظلم، ويرفق بالتظلم 
املستندات التي يرى تقدميها.
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 يحال طلب التظلم واملس���تندات املرفقة يف اليوم التالي إلى وحدة ش���ؤون املوظفني . 5
بالدائ���رة احلكومي���ة املختصة للنظر به وبحثه والتأش���ير علي���ه، وتقوم بقيده برقم 

مسلسل يف سجل خاص يبني فيه تاريخ تقدميه أو وروده.
  يع���رض الطل���ب ومرفقاته عل���ى رئيس الدائرة احلكومية املخت���ص، وله أن يبحثه . 6

بنفسه أو بواسطة جلنة لفحص التظلمات تشكل بقرار منه، ويجوز النظر يف التظلم 
بغياب املوظف أو بعد استدعائه وسماع أقواله.

 يصدر رئيس الدائرة احلكومية املختص قراره بشأن التظلم خالل ستني يوماً من . 7
تاريخ تقدميه، وإذا انقضت املدة دون الرد على التظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً، ويبلغ 
صاحب الش���أن خطياً بالقرار الصادر يف تظلمه واألس���باب التي بني عليها، ويبلغ 

الديوان بذلك.
 بحالة رفض تظلم املوظف أو انقضاء املدة املنصوص عليها بالفقرة )7( عالية يقدم . 8

املوظف التظلم إلى الديوان على النموذج املخصص لذلك، وتبلغ الدائرة احلكومية 
التابع لها املوظف بنسخة من التظلم.

 يشكل رئيس الديوان جلنة للنظر يف التظلمات من مندوب عن الديوان ومندوب عن . 9
الدائرة احلكومية التابع لها املوظف، ويشمل القرار مهام وإجراءات انعقاد اللجنة، 

وتقدم توصياتها إلى رئيس الديوان.
 يصدر رئيس الديوان بالتنس���يق مع رئيس الدائرة احلكومية املختص قراراً بش���أن . 10

التظلم خالل فترة شهر من تاريخ تقدميه، ويبلغ املوظف بذلك ويف حالة عدم الرد 
على املوظف خالل هذه املدة يعتبر تظلمه مرفوضاً”.

 ثالثًا: مالحظاتنا على القرار محل التعليق:
يعد التظلم اإلداري من اإلجراءات الس���ابقة على رفع الدعوى أمام القضاء اإلداري 
)محكمة العدل العليا يف فلس���طني(، كونه إجراء يتم من خالله مراجعة اجلهة اإلدارية 
مصدرة القرار اإلداري محل النظر أو اجلهة اإلدارية الرئاسية لها ملراجعة هذا القرار 

إما بإلغائه أو تعديله.
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وه���ذا يعن���ي أن التظلم اإلداري هو إعطاء فرصة أو تنبيه اجلهة اإلدارية للتراجع أو 
تعديل القرار اإلداري محل النظر قبل اللجوء إلى القضاء.

ويكون التظلم اإلداري إما اختياري يقوم به الش���خص املضرور طواعية واختياراً أو 
يك���ون إجبارياً مبعنى أن ش���رط لقبول الدعوى أم���ام القضاء اإلداري كما هو احلال يف 
مصر، حيث نصت املادة العاشرة من قانون مجلس الدولة املصري احلالي على ضرورة 
التظلم من بعض القرارات اإلدارية قبل اللجوء إلى القضاء، ورتبت عدم قبول الدعوى 

يف حال عدم التظلم من تلك القرارات.
واألصل يف التظلم إنه اختياري لصاحب الشأن إما أن يقدم عليه أو ال، ولكن املشرع 
املص���ري ق���د أوجب التظلم من بعض القرارات اإلداري���ة قبل رفع الدعوى وماعدا هذه 

القرارات يكون التظلم اختيارياً لصاحب الشأن)2(.

ولقد أكدت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر أن األصل أن التظلم اختياري للمتقاضى 
إن شاء سلك سبيله قبل ولوج ساحات القضاء وإقامة دعواه وإن شاء نحاه جانبًا 
وجلأ مباشرة إلى قاضيه ال يحجبه حاجب وال يقتضيه إجراء، حيث قضت بأن« 
األصل يف نظام س���يادة القانون الذي تكفله املش���روعية الدس���تورية والقانونية أن يكون 
للمتضرر من أى قرار إداري أو إجراء إداري أن يلوذ بقاضيه اإلداري مباشرة دون تقيد 
يف ذلك بسبق اتخاذ إجراء معني، إذ األصل أن التظلم اختياري للمتقاضى إن شاء سلك 
س���بيله قبل ولوج س���احات القضاء وإقامة دعواه وإن شاء نحاه جانباً وجلأ مباشرة إلى 

قاضيه ال يحجبه حاجب وال يقتضيه إجراء.

 وم���ن ث���م ف���إن التظلم الوجوبى ال يتقرر إال اس���تثناء وحيث يأنس املش���رع يف ذلك 
مصلحة عامة توجبه ولذلك فال يتقرر إال بنص صريح يستلزمه ويحظر قبول الدعوى 

قبل تقدميه وتربص مواعيد الفصل فيه من جهة اإلدارة .
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة املار آنفاً ولئن رس���م إجراءات وعني مواعيد للطعن 
باإللغ���اء عل���ى القرارات اإلدارية. بيد أنه إذا نظم املش���رع مبقتضى قانون خاص إجراءات 
ومواعيد لعلة ارتآها وأوجب مراعاتها لطائفة من القرارات اإلدارية فأوجب التظلم منها قبل 
)2( د. سامي جمال الدين، الوسيط يف دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، ط1، منشأة املعارف، 2004، ص�225، 

د.على حسن عبد املجيد، الغلو يف اجلزاء، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2007، ص�238 وما بعدها.
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الطعن عليها جلهات محددة ويف مواعيد مخالفة مليعاد التظلم الوارد بقانون مجلس الدولة 
وجب تقدمي أحكام القانون اخلاص على األحكام الواردة يف قانون مجلس الدولة بحسبان 

أن هذا األخير يعد قانوناً عاماً يف هذا الشأن وإنفاذاً لقاعدة أن اخلاص يقيد العام«)3(.
أم���ا التظل���م الوجوبي فيقصد به التظلم الذي يفرض���ه القانون وال يجوز رفع بعض 

الدعاوى أمام القضاء قبل تقدمي هذا التظلم.
واحلكمة منه هي الرغبة يف التقليل من املنازعات بإنهائها يف مراحلها األولى بطريق أيسر 
للناس وذلك بالعدول عن القرار املتظلم منه إن رأت اإلدارة أن املتظلم على حق يف تظلمه«)4(. 
وحرص���اً من املش���رع على تقلي���ل الدعاوى أمام القضاء من���ح األفراد فرصة التظلم 
من القرارات اإلدارية تخفيفاً عن كاهل األفراد وأقل كلفة من ولوج القضاء، ولقد نص 
املش���رع املص���ري يف امل���ادة 12فقرة )ب( من قانون مجل���س الدولة املصري احلالي على 
أن���ه« ال تقبل الطلب���ات املقدمة بالطعن يف القرارات اإلداري���ة النهائية املنصوص عليها 
يف البنود ثالثاً ورابعاً وتاس���عاً من املادة )10( وذلك قبل التظلم إلى الهيئة اإلدارية التي 
أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، وانتظار املواعيد املقررة للبت يف هذا التظلم 

وتبني إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة«.
و بينت املادة العاشرة القرارات التي يتعني التظلم منها قبل رفع الدعوى وهي:

1. الطلب���ات الت���ي يقدمها ذوو الش���أن بالطعن يف القرارات اإلداري���ة النهائية الصادرة 
بالتعيني يف الوظائف العامة أو الترقية أو مبنح العالوات.

2. الطلبات التي يقدمها املوظفون العموميون بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة بإحالتهم 
إلى املعاش أو االستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

3. الطلبات التي يقدمها املوظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
ولقـــــــد أكـــــــدت احملكمة اإلدارية العليـــــــا املصرية أن» .......هذه احملكمة س���بق أن 
قض���ت بان تقدمي التظلم وفقا حلكم املادة 32 من القانون رقم 46 لس���نة 1964 بنظام 

)3( الطعن رقم 1466 - لسن��ة 50 - تاريخ اجللسة 2009/05/09 .
تاريخ اجللسة 1994/06/02 - مكتب فني 39 - رقم اجلزء  )4( راجع الطعن رقم 2623 - لسن��ة 36 - 

1 - رقم الصفحة 36، و حكمها يف 2002/5/25 الطعن رقم 7391لسنة 46ق، مكتب فني47، ص881.
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العامل���ني املدنيني يجعل من تقدمي التظلم املنصوص عليه يف قانون مجلس الدولة غير 
مجد األمر الذي يقتضى قبول الدعوى شكال.

اكتف���اء  الدول���ة  مجل���س  قان���ون  يف  علي���ه  يس���بقها التظلم املنصوص  ل���م  ول���و 
بتقدمي التظلم املنصوص عليه يف قانون العاملني املش���ار إليه، وان تقرير هذه القاعدة 

ال يقوم على أساس إلغاء أحكام التظلم املنصوص عليها يف قانون مجلس الدولة.
نظام التظلم الوجوب���ي  احلكمة التشريعية من اس���تحداث  إل���ى  يس���تند  ب���ل   
وهي احلكمة التي تكش���ف عنها املذكرة اإليضاحي���ة لقانون مجلس الدولة والتي جرت 
عبارته���ا مب���ا ياتى »أن الغرض من ذلك ه���و تقليل الوارد من القضايا بقدر املس���تطاع 
وحتقيق العدالة اإلدارية بطرق أيسر على الناس وإنهاء تلك املنازعات يف مراحلها األولى 
إن رأت اإلدارة أن املتظلم على حق يف تظلمه، فان رفضته أو لم تبت فيه خالل امليعاد 

املقرر فله أن يلجا إلى طريق التقاضي«.
 ومن ثم فان تقدمي التظلم إلى جلنه شؤون العاملني وفوات ستني يوما على تقدميه 
دون ان جتي���ب عن���ه اللجنة يعتبر أخ���ذا باألصل العام املقرر يف ش���ان التظلم الوجوبى 

واحلكمة التشريعية من استحداثه مبثابة رفض حكمي له«)5(.
ومما الشك فيه أنه يف حاالت التظلم الوجوبي يجب أن يقوم صاحب احلق بالتظلم 

قبل رفع الدعوى و إال حكم بعدم قبولها)6(. 
كم���ا أك���دت احملكم���ة اإلدارية العلي���ا املصرية أن امل���ادة )12( من قان���ون مجلس الدولة 
اس���تلزمت لقبول الطلبات املقدمة بالطعن يف الق���رارات اإلدارية النهائية املنصوص عليها 
بالبن���ود ثالث���ا ورابعا وتاس���عا من امل���ادة )10( التظلم منها إلى الهيئ���ة اإلدارية التي أصدرت 
الق���رار أو إلى الهيئات الرئاس���ية وانتظ���ار املواعيد املق���ررة للبت يف التظلم ويف حالة عدم 

التظلم ال تقبل تلك الطلبات)7(.

)5( الطعن رقم 1408 - لسن��ة 14 - تاريخ اجللسة 12/15/ 1974 - مكتب فني 20 - رقم اجلزء 1 - رقم 
الصفحة 54.

)6( ويف فرنسا التظلم الذي يعتد به يف حساب امليعاد هو التظلم األول فقط أما التظلمات التالية ال أثر لها 
يف قطع امليعاد راجع:

Frier (P-L);précis de droit administratif, montchrestien, 3è éd, 2004.P. 97.
)7( الطعن رقم 11205 - لسن��ة 48 - تاريخ اجللسة 2010/07/04 .
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واجلديـــــــر بالذكـــــــر أن محكمة الع���دل العليا أكدت يف القرار مح���ل التعليق على أن 
التظل���م الوارد يف قانون اخلدمة املدنية الفلس���طيني والئحته التنفيذية امنا هو التظلم 
االختياري الذي اليترتب على عدم القيام به أي جزاء، وبالتالي يكون تقدير القيام بهذا 

التظلم من عدمه لصاحب الشأن.
بي���د أن احملكم���ة قد جانبه���ا الصواب عندما ق���ررت أن التظل���م اإلداري- وان كان 
اختي���اري- ال يترت���ب علي���ه قطع ميعاد رفع الدعوى أمامه���ا، وملخالفة ذلك نص الفقرة 
الثانية والثالثة من املادة 105 من قانون اخلدمة املدنية والتي نصت على أن«.............. 
2. ويتم البت يف التظلم خالل ستني يوماً من تاريخ تقدميه، فإذا انقضت هذه املدة دون 

الرد خطياً على املتظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً.
3. للموظ���ف اللج���وء إل���ى القضاء خالل س���تني يوماً من تاريخ إبالغ���ه رفض تظلمه أو 

انقضاء املدة املنصوص عليها يف الفقرة 2 أعاله«.
أي أن امل���ادة أك���دت على أن التظلم اإلداري ال���ذي يقدمه املتظلم يقطع امليعاد، كون 
املادة بينت اخلطوات التي يتوجب على املتظلم فعلها يف حالة رفض التظلم سواء بالرد 
من قبل اجلهة اإلدارية أو بانقضاء ستني يوماً دون الرد وهو الرفض الضمني للتظلم.

مبعني أن التظلم يقطع س���ريان ميعاد رفع الدعوى، وتبدأ مدة طعن جديدة بعد رد 
اإلدارة على املتظلم أو بعد مرور ستني يوماً من عدم رد اإلدارة.

وه���ذا يعن���ي أن التظلم بش���كل واضح وجلي يقطع ميعاد رف���ع الدعوى أمام محكمة 
العدل العليا فعلى س���بيل املثال لو أن قراراً صدر يف 2000/1/1 وقدم صاحب الش���أن 
التظل���م يف 2000/1/10، ول���م تق���م اإلدارة بالرد عليه، ومضى الس���تني يوماً املنصوص 
عليها يف املادة السابقة فيبدأ حقه يف رفع الدعوى أمام محكمة العدل العليا يف الستني 
يوماً التالية لذلك أي من تاريخ 2000/3/10 وتنتهي املدة يف 2000/5/10، وذلك على 

فرض أن الشهر ثالثني يوماً.

وبالتالي فإنه بالنسبة للقرار محل التعليق فيتضح جلياً أن القرار األول واخلاص بنقل 
املستدعي قد صدر بتاريخ2010/8/30، والقرار التأديبي الثاني واخلاص بعقوبة االنذار 
قد صدر أيضا بتاريخ2010/8/30، وأن- مايسمى بالقرار الرابع- فهو ليس قرار يجوز 
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الطعن فيه بااللغاء وامنا هو رد على التظلم املقدم من املستدعي لالعتراض على القرار 
األول والثاني وبالتالي فهو النتيجة املترتبه على عدم رد اجلهة اإلدارية على التظلم.

وبالتال���ي فإن املس���تدعي قد قام بتقدمي التظلم بتاري���خ2010/9/10، ولم ترد عليه 
اجلهة اإلدارية وبالتالي يحق له اللجوء إلى احملكمة بعد مضي مدة ستني يوماً من تاريخ 
تقدميه، وهذا يعني أنه يحق له اللجوء إلى احملكمة من تاريخ2010/11/10، وملدة ستني 

يوماً تنقضي تقريباً بتاريخ2011/1/10.
وحي���ث أن الدع���وى مقدم���ة بتاري���خ 2010/12/12 أي أنها مقدم���ة يف خالل املدة 
القانونية املنصوص عليها يف املادة 105 من قانون اخلدمة املدنية وبالتالي كان يتوجب 

على احملكمة قبول الدعوى شكاًل لتقدميها خالل املدة القانونية.
ولقد أكدت محكمة العدل العليا يف العديد من أحكامها أن التظلم االختياري 
املنصـــــــوص عليه يف املادة105من قانون اخلدمة املدنية يقطع ميعاد رفع الدعوى، 
ومـــــــن هذه األحكام ما قررته احملكمة من أن» ولق���د أكدت محكمة العدل العليا بأن« 
املس���تدعي قد علم يف بداية عام2010 بالقرار الطعني وتظلم منه بتاريخ2010/4/11، 
وتقدمه بهذا الطعن بتاريخ 2010/9/6 جتد احملكمة أن الطعن مقدم بعد انقضاء املدة 
القانوني���ة للطعن ذل���ك أنه، وبالرغم من أن التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن هو التظلم 
ال���ذي يقدم خالل عش���رين يوماً من تاريخ تبلغه الق���رار املتظلم منه أو علمه بها، وذلك 
حس���بما نص���ت عليه املادة1/105 من قانون اخلدمة املدنية، ف���إن مدة الطعن القانونية 
تك���ون ق���د انقضت ملضي أكثر من عش���رين يوماً على تاريخ تق���دمي التظلم وفقاً ألحكام 

الفقرتني2، 3 من املادة105من قانون اخلدمة املدنية اللتان نصتا على مايلي:
2. ويتم البت يف التظلم خالل ستني يوماً من تاريخ تقدميه، فإذا انقضت هذه املدة دون 

الرد خطياً على املتظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً.
3. للموظ���ف اللج���وء إل���ى القضاء خالل س���تني يوماً من تاريخ إبالغ���ه رفض تظلمه أو 

انقضاء املدة املنصوص عليها يف الفقرة 2 أعاله.
ولهذه األسباب، تقرر احملكمة رد الدعوى شكاًل لتقدميها بعد فوات املدة القانونية 

للطعن«)8(.
)8(  قرارها رقم2010/636، جلسة2011/11/22، رام اهلل، غير منشور.
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وصفوة القول أن املشرع الفلسطيني أحسن باختيار التظلم االختياري، ولم يأت يف 
القوانني الفلس���طينية املتعاقبة اإلش���ارة إلى وجوب التظلم كما جاء يف القانون املصري، 
وبذلك أعطى املش���رع احلرية املطلقة لصاحب الش���أن لتقدير مصلحته من التظلم أوالً 

ثم رفع الدعوى أو رفع الدعوى مباشرة.

ومن جانبنا نرى أن املشرع الفلسطيني قد أحسن بسلوكه هذا الطريق ملا فيه من 
حرية مطلقة لصاحب الشأن، ولعدم إجباره على التظلم الوجوبي وتأخير رفع الدعوى 
وبالتالي املساس باملصلحة الشخصية له، وهو االجتاه الذي أصبح له صدى يف جمهورية 
مصر العربية فقد بدأت األصوات ترفع إللغاء شرط التظلم الوجوبي فيرى البعض أنه« 
على القاضي اإلداري تطبيق فكرة جدوى التظلم، فإذا أقام املدعي دعواه ولم يتظلم من 
القرار املطعون فيه يف حالة وجوبه، وردت اجلهة اإلدارية على الدعوى مبا يفيد رفضها 
أو ع���دم قب���ول طلب املدعي، فلي���س هناك جدوى للتظلم يف هذه احلالة، فقد أفصحت 
اجله���ة اإلداري���ة عن اجتاهها إلى عدم االس���تجابة ألي طلب للمدع���ي حتى لو كان من 
خالل إقامة الدعوى، فهذا أقوى تعبير عن عدم جدوى أي تظلم يقدم للجهة اإلدارية)9(. 

)9(  د. محمد ماهر أبو العينني، املوسوعة الشاملة يف القضاء اإلداري، ك1، نقابة احملامني، 2007، ص466، 
وقد صنف البعض التظلم الوجوبي ضمن مشكالت بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري، د. 
دكتوراه،  الدستورية، رسالة  املبادئ  اإلداري يف ضوء  القضاء  والية  الناصر علي عثمان حسني،  عبد 

جامعة القاهرة، 2006، ص� 462 وما بعدها.



بيع الشريك كامل العقار الشائع 

دراسة مقارنة

احملامي حسني العيسه
النيابة العامه – رام اهلل



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

23

تمهيد

يف هذا الفرض ال يتعلق البيع بحصة ش���ائعة من املال الش���ائع، وال بجزء مفرز منه، 
بل أنه ينصب على املال الشائع كله مبا فيه حصة الشريك البائع، ومثاله أن يكون املال 
الشائع عبارة عن ارض مملوكة بني ثالثة أشخاص ويقوم أحد الشركاء ببيع األرض كلها 
دون تفويض من باقي الش���ركاء، لذا فالبيع يف هذه الصورة يرد على ما ميلكه الش���ريك 
البائع وما ال ميلكه من حصص باقي الش���ركاء، األمر الذي ينطبق عليه بيع ملك الغير 

بالنسبة لهذه احلصص.

ومع أن القانون املدني )االردني واملصري واملشروع الفلسطيني( لم يتناول عند النص 
على بيع ملك الغير من أنواع البيوع بأنه قد يتحقق عند بيع الش���ريك كل املال الش���ائع، 
بعكس الفقه اإلسالمي الذي نظم هذه الصورة من البيع بنصوص خاصة على اعتبار انه 
من صور بيع ملك الغير. وملا كان بيع الش���ريك كل املال الش���ائع هو ذاته بيع ملك الغير، 
فان���ي رأي���ت أن ابح���ث يف بيع ملك الغير وبيان حكمه واثره يف كل من الفقه اإلس���المي 

والقانون املدني، على النحو التالي:

املبحث الأول: حكم بيع ال�سريك كل املال ال�سائع.

املبحث الثاين: اثر بيع ال�سريك كل املال ال�سائع.    

المبحث األول

حكم بيع الشريك كل المال الشائع

ملا كان البائع بطبيعة احلال ينقل ملكية املبيع للمشتري، فيجب أن يكون هذا البائع 
مالكاً ملا يبيع حتى يس���تطيع نقل ملكيته للمش���تري، النه إذا لم يكن مالكاً فال يس���تطيع 

نقل امللكية وفاقد الشيء ال يعطيه. 
فالشريك عندما يبيع كل املال الشائع يكون قد باع ما ميلك من حصته الشائعة، وما 

ال ميلك من حصص باقي الشركاء يف املال الشائع وهذا هو بيع ملك الغير.

وسأبحث يف حكم هذا البيع يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون املدني وفق مطلبني:
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 املطلب األول: حكم بيع الشريك كل املال الشائع يف الفقه اإلسالمي
 يف بيان حكم بيع الش���ريك كل املال الش���ائع يف الفقه اإلس���المي، بالنس���بة لباقي 
الشركاء فقد فرق فقهاء الشريعة اإلسالمية يف حكم هذه املسالة بني احلالة التي يكون 
فيها البيع صادر بإذن باقي الشركاء يف املال الشائع، وبني احلالة التي يكون فيها البيع 

صادر دون إذٍن من باقي الشركاء:
ففي احلالة األولى: يكون البيع صحيحاً ونافذاً يف حق جميع الشركاء.

أما يف احلالة الثانية: فانه وفقاً ملا سبق بيانه بان حق الشريك يف املال الشائع هو 
حق ملكية، فان عقد بيع الشريك كل املال الشائع يكون صحيحاً ونافذاً مبقدار 
حصته يف هذا املال، ويكون موقوفاً يف نصيب باقي الشركاء لدى كل من احلنفية 
واملالكية واحلنابلة، وباطاًل عند الشافعية الن كاًل من املالكني له حكم لو انفرد، 

فإذا اجمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه. 
فاجل���واز عل���ى ه���ذا البيع يقتصر على ما يعادل حصة الش���ريك البائع، وال ينفذ يف 
الزيادة عن ذلك، وللشريك اآلخر إجازة هذا البيع فيكون صحيحاً نافذاً يف اجلملة عند 

احلنفية واملالكية واحلنابلة. 
أما إذا كان الشيء املشترك الذي ورد عليه البيع ال يقبل القسمة كالدابة مثاًل، وباع أحد 
الشركاء الدابة، فان معنى ذلك انه البد أن يسلم املال كله للمشتري، فإذا كان هذا البيع بغير 
إذن باقي الشركاء، فان الشريك البائع يضمن حصة شريكه إذا تلفت الدابة يف يد املشتري1. 

وفيما يتعلق بعالقة الش���ريك البائع  باملش���تري للمال الش���ائع كله، فان حتديد هذه 
العالقة ينبغي التفرقة بني حالتني يكون فيهما املشتري حسن النية أو سيء النية.

احلالة األولى: أن يكون املشتري لكل املال الشائع سيء النية، أي عاملاً بان املال الذي 
اشتراه هو مال شائع وليس فيه للبائع اال حصة شائعة، ويف هذه احلالة ال يجوز للمشتري 

أن يطالب بفسخ عقد البيع النه على بصيرة من أمره.

احلالة الثانية: أن يكون املش���تري حس���ن النية، أي ال يعلم بحالة الش���يوع واقدم على 

1  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – صفحة 236.
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الش���راء، معتق���داً أن البائع ميل���ك املال ملكية مفرزة، ففي هذه احلالة يكون للمش���تري 
اخليار بني اإلمس���اك والرد. وذلك الن الش���ركة عيب يؤدي إلى تفريق الصفقة بالنسبة 
للمش���تري، غي���ر ان���ه إذا رضي املش���تري بهذه احلالة، يكون ل���ه أن ينقص من الثمن ما 

يعادل حصص باقي الشركاء.
أما بالنس���بة للش���ريك البائع، فال خيار له، النه باع ما يزيد عن نصيبه، وليس ذلك 

من حقه فهو قد رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه2.
ويف هذا جاء يف العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، انه إذا كان جلماعة زيت 
مشترك فيما بينهم بدون االختالط فباع أحدهم حصته وحصة شركائه من أجنبي دون 
إذنه���م وال إجازته���م وال وجه ش���رعي، فان هذا البيع يك���ون صحيحاً لألجنبي يف حصة 

الشريك البائع فقط دون حصص شركائه3. 
وجاء أيضاً يف املغنى احملتاج انه )إذا باع شريك يف صفقة واحدة ماالً مشتركاً بغير 
إذن الش���ريك اآلخ���ر، ص���ح البي���ع يف ملكه وبطل يف ملك غيره، والعل���ة يف بطالن البيع 

الثاني لها وجهان.
الوجه األول: تبريره اجلمع بني حالل وحرام لقول ابن عباس ))ما اجتمع حالل وحرام 

اال وغلب احلرام على احلالل((.

الوجـــــــه الثانـــــــي: جهالة العوض الذي يقابل احلالل ويس���تفاد من متثيل املصنف باملش���ترك، 
أن العل���ة الصحيح���ة ه���ي األولى الن احلصة من الثمن معلوم���ة، وجرى على ذلك يف 
املجموع فان قيل صحة املصنف تبعاً للرافعي خالف املذهب الش���افعي، فانه إذا كان 
للمجتهد يف املسالة  قوالن وعلم املتأخر منها كان األول مرجوعاً عنه، فيكون مذهبه 
هو الثاني، فقد رجع الشافعي عن القول بالصحة كذا ذكره الربيع يف االم، وعبر بقوله 
أن البطالن هو أخر قوليه، وقال األسنوي أنها دقيقة غفلوا عنها  وقال واالذرعي انه 
إذا كان راوي املذهب قد شهد بذلك ففي النفس حزازة من ترجيح الصحة بذلك(4. 

2  حاشية الدسوقي – نفس املرجع – 338.
3  العقود الدرية يف تنقيح الفتاوي احلامدية – صفحة 247.

4  مغنى احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج للشيخ محمد الشربيني اخلطيب على تبني املنهاج البي زكريا 
يحيى بن شرف الدين النووي – اجلزء الثاني - مطبعة مصطفي احللبي – 1958 – صفحة 40.
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ويق���ول ايض���اً أن قول الربيع بالبطالن أخر قوليه يحتمل أن يكون أخرهما يف الذكر 
ال يف الفت���وى، وامن���ا يكون املتأخر مذهب الش���افعي إذا أفت���ى به، أما إذا ذكره يف مقام 
االس���تنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن األول، فال مع أن هذه اللفظة وهي أخر 

قوليه يحتمل أنها كانت أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء.

وجاء يف املفتي ايضاً ما نصه )فيتخير املشتري أن جهل احلال لضرر التبعيض النه 
خي���ار نق���ص ف���ان كان عاملاً فال خيار له لتقصيره، فان أج���از البيع أو كان عاملاً باحلال 
فبحصت���ه أي اململوك له من املس���مى باعتبار قيمتها، النهم���ا أوقعا الثمن يف مقابلتهما 
جميعاً، فال يلزم املش���تري يف مقابلة إحداهما اال قس���طة، ويف قو ل بجميعه وال خيار 

للبائع النه املفرط حيث باع ما الميلكة وطمع يف ثمن ال يستحقه(5 .

وجاء يف املغنى والشرح الكبير ما نصه ) باع مشاعاً بينه وبني غيره بغير إذن شريكه 
كناقة مشتركة بينهما أو ما يقسم عليه الثمن باألجزاء كقفيزين متساويني لهما، فيصح 
يف ملك���ه بقس���طه، م���ن الثمن ويفس���د يف نصيب اآلخر، والثاني ال يص���ح فيهما واصل 
الوجهني أن احمد بن حنبل نص فيمن تزوج حرة وأمة على روايتني: األولى يفسد فيهما، 

والثانية يصح يف احلرة.

والوجه األول قول مالك وأبي حنيفة واحد قولي الش���افعي، وقال يف اآلخر ال يصح 
وهو قول أبي ثور الن الصفقة جمعت حالالً وحراماً فغلب التحرمي، والن الصفقة إذا لم 
ميكن تصحيحها يف جميع املعقود عليه بطلت يف الكل كاجلمع بني أختني وبيع الدرهم 

بدرهمني.      

والوج���ه الثان���ي إن كان واح���د منهما له حكم لو كان منفرداً، ف���إذا جمع بينهما ثبت 
لكل واحد حكمه كما لو باع شس���طاً وس���يفاً، والن ما يجوز بيعه قد صدر فيه البيع من 
أهله يف محله بش���رطه، فصح كما لو انفرد، والن البيع س���بب اقتضى احلكم يف محلني 
فامتنع حكمه يف أحد احمللني لثبوته عن قبوله فيصح اآلخر كما لو وصى بشيء ألدمي 
وبهيم���ة، وام���ا الدرهمان واألختان فليس واحد منهما أولى بالفس���اد من اآلخر فلذلك 

فسد فيهما وهذا بخالفه.
5  مغنى احملتاج – نفس املرجع – صفحة 64.
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ومتى حكمنا بالصحة وكان املشتري عاملاً باحلال فال خيار له النه دخل على بصيرة، 
وان ل���م يعل���م مثل أن اش���ترى ناقة يظنها أنها مملوكة كله���ا للبائع، فبان انه ال ميلك اال 
نصفها، فله اخليار بني الفس���خ واالمس���اك، الن الصفقة تبعضت عليه، واما البائع فال 

خيار له النه رضي بزوال ملكه عما يجوز بقسطه(6 .   

 ومما س���بق فان عقد بيع الش���ريك كل املال الش���ائع يكون موقوفاً بالنس���بة لباقي 
الشركاء فيما يتعلق بحصصهم الشائعة يف املال املبيع لدى كل من فقهاء احلنفية واملالكية 
واحلنابل���ة، األم���ر ال���ذي ينطبق على حكم هذا البيع يف مجل���ة األحكام العدلية املطبقة 
يف فلس���طني والقان���ون االردني،  ولهذا جتدر اإلش���ارة إلى تعري���ف العقد املوقوف بأنه 
العقد الذي ال ينتج أثره قبل اإلجازة من قبل ملن تقرر اإليقاف ملصلحته وهم الش���ركاء 
يف املال الذي باعه أحد الشركاء بأكمله فيما يتعلق بحصصهم الشائعة فيه، فإذا أجازه 
الش���ركاء نف���ذ وان لم يجي���زوه بطل، فمعنى وقف العقد اال يترتب على إنش���ائه أي اثر 
من أثاره على الرغم من انه صحيح. فالبيع يف فترة وقفه ال يكون له وجود مادي، لكن 
يكون له وجود ش���رعي النه انعقد صحيحاً، ولكن هذا الوجود الش���رعي للعقد ال يترتب 
عليه أي آثار، فهو من هذه الناحية يقارب العقد الباطل ولكن يفارقه بان آثاره موقوفة 
عل���ى إجازة الش���ركاء ال منعدمة وهي على خط���ر النفاذ أو الزوال فان أجيز نفذ ومتيز 
ع���ن البي���ع الباطل متيزاً كبيراً إذ اصبح تصرف ناف���ذ األثر، وان تخلفت اإلجازة انعدم 

واختلط بالتصرف الباطل فاصبح باطاًل مثله7 . 

 وح���االت العق���د املوقوف كثيرة متعددة حتى قيل أن عددها وصل إلى ثمان وثالثني 
حالة، ولكن عند التحقيق يتبني أن كثيراً من هذه احلاالت ال يكون املوقوف فيها النفاذ 
بل االنعقاد أو الصحة أو اللزوم واملقصود هنا هو املوقوف النفاذ فلكي يتم الترابط بني 
العاقد من جهة وبني صيغة العقد ومحله من جهة اخرى يجب أن يكون للعاقد وال يتان8.

6 املغنى والشرح الكبير – اجلزء الرابع – املرجع السابق – صفحة 38.
7  السنهوري – مصادر االلتزام – اجلزء االول– صفحة 234.

8  فتح القدير – املرجع السابق – صفحة 135.
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األولـــــــى: الوالي���ة على محل العقد، وهي تتحقق للعاقد بان يثبت له حق امللكية يف محل 
العق���د أو النياب���ة ع���ن املالك، واال يتعلق باحملل حق للغي���ر كان يكون مرهوناً أو 
مس���تأجراً، فغي���ر املالك أي الفضولي ليس له الوالي���ة على محل العقد، ومالك 
الع���ني املرهون���ة أو املس���تأجرة ليس له والية كاملة على مح���ل العقد لتعلق حق 

املرتهن أو املستأجر به. 

الثانية: وهذه الوالية تتحقق باستكمال العاقد القدر الواجب من التمييز لنوع التصرف 
الذي يباشره، ذلك أن من التصرفات ما يكفي منها مجرد التمييز  ومنها ما ال 

يكفي فيه مجرد التمييز بل يجب فيه بلوغ سن الرشد.

فإذا تخلفت إحدى الواليتني كان العقد موقوفاً أي غير نافذ رغم انه صحيح9.  فالعقد 
املوقوف هو عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه إحدى 

الواليتني: الوالية على محل العقد أو الوالية على نوع التصرف10 .

وقد قال بالعقد املوقوف من فقهاء الشريعة اإلسالمية، كل من احلنفية واملالكية ورواية 
احمد ابن حنبل، ويف املذهب احلنفي هناك رأي يذهب إلى أن العقد املوقوف من قسم 
العقد غير الصحيح ولكن الراجح انه من الصحيح، وينكر العقد املوقوف ويعتبره باطاًل 
املذهب الش���افعي والرواية األخرى يف املذهب احلنبلي ففيهما العقد املوقوف والفاسد 
والباطل سواء، بناًء على أن امللك واألهلية من عناصر االنعقاد ال من عناصر النفاذ11.

 

9  السنهوري – مصادر احلق – املرجع السابق – صفحة 434.
10  املذكرة اإليضاحية للقانون املدني االردني – املرجع السابق – صفحة 185.

11 ابن جنيم – البحر 6:7 – مشار إليه يف املذكرة اإليضاحية للقانون املدني االردني – املرجع السابق – 
صفحة 185.
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 املطلب الثاني: حكم بيع الشريك كل املال الشائع  يف القانون املدني 

 يف األحكام املطبقة مبوجب مجلة األحكام العدلية، لم يختلف حكم هذا البيع عما 
هو عليه يف الفقه احلنفي واملالكي واحلنبلي، فاملادة 1075 من املجلة تنص على انه »كل 
من الشركاء يف شركة امللك أجنبي يف حصة سائرهم فليس أحدهم وكياًل عن اآلخر وال 

يجوز له من ثم أن يتصرف يف حصة شريكه بدون إذنه..«.

فالشريك الذي يبيع كل املال الشائع مبا فيه حصته الشائعة بغير إذن باقي الشركاء، 
فالبيع الصادر منه يكون صحيحاً ونافذاً بالنس���بة لطرفيه، الش���ريك البائع واملش���تري، 
وغير نافذ يف حق باقي الش���ركاء، كما انه ال يكون للمش���تري احلق يف طلب فس���خ عقد 
البيع اال إذا كان حسن النية جاهاًل حلالة الشيوع، وكما هو احلكم يف الفقه اإلسالمي 
فانه يفرق يف هذا الصدد بني فرضني بالنس���بة للمش���تري، فرض س���وء النية الذي ال 
يجيز له فيه املطالبة بفسخ العقد لعلمه بحالة الشيوع، وبني حسن النية الذي يجيز له 

املطالبة بفسخ عقد البيع لعدم علمه بحالة الشيوع.  

أما يف القانون املدني االردني واملصري ومش���روع القانون املدني الفلس���طيني فانه 
ال يوج���د يف ه���ذه القوان���ني ما يقابل نص املادة 1075 من مجل���ة األحكام العدلية والتي 
عاجلت الصورة التي يبيع فيها أحد الشركاء كل املال الشائع بدون إذن باقي الشركاء. 
فالقوانني املذكورة تعرضت فقط حلكم بيع الشريك حصته الشائعة وحلكم بيع الشريك 
للجزء املفرز من املال الشائع، ولم تتعرض بنصوص خاصة للصورة التي يبيع فيها أحد 
الش���ركاء كل املال الش���ائع، بل تركت ذلك الحكام بيع ملك الغير بالنسبة حلصص باقي 
الش���ركاء، وان كانت نص املادة 1075 من املجلة قد تناولت حكم بيع الش���ريك لكل املال 
الش���ائع بش���كل خاص، اال أن هذا احلكم ال يخرج بطبيعته عن حكم بيع ملك الغير الن 
الش���ريك عندما يبيع كل املال الش���ائع من غير إذن باقي الش���ركاء فانه يكون قد باع ما 
ميلك هو من حصته الش���ائعة وما ال ميلك من حصص باقي الش���ركاء. ويف هذا املطلب 
س���أبحث يف بي���ع ملك الغي���ر حتى أبني حكم الصورة التي يبيع الش���ريك فيها  كل املال 

الشائع والتي تعتبر من صور بيع ملك الغير، على النحو التالي:
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الفرع الأول: مفهوم بيع ملك الغري وحتديد منطقته

من الشروط األساسية لعقد البيع، أن يكون البائع مالكاً حملل العقد ملكية خالصة، 
حتى يس���تطيع نقل ملكية املبيع للمش���تري، النه إذا لم يكن مالكاً أو مفوضاً عن الغير 

بنقل امللكية فانه ال يستطيع نقل امللكية.
أما إذا صدر البيع دون تفويض من غير مالك، فهذا هو بيع ملك الغير والذي يظهر 
فيه البائع وكأنه مالك املبيع احلقيقي، وقد يكون البائع مالكاً ولكن يخالط ملكيته حق 
الشركاء وذلك يف بيع أحد الشركاء املال الشائع كله، أو يخالط ملكيته حق الورثة وذلك 
يف بي���ع املري���ض مرض امل���وت، أو حق الدائنني يف بيع أحد الورث���ة عني من التركة قبل 

سداد الديون، ويف بيع احملجور عليه أو املعسر.
ومما تقدم فان بيع ملك الغير هو أن يبيع ش���خص ش���يء معني بذاته وهو ال ميلكه، 
كما لو باع خالد بيت س���عيد الش���رف دون اإلذن أو التوكيل املس���بق لهذا البيع، أو يبيع 
ش���خص ش���يء معني بذاته ميلك فيه ولكن يخلط ملكيته حق الش���ركاء كما لو باع خالد 

البيت الذي ميلكه مع سعيد على سبيل الشيوع الشرف.

وقبل أن اصل إلى بيان حكم بيع ملك الغير، يجب اإلشارة إلى ما يخرج من منطقة 
بيع ملك الغير، على النحو التالي:

أواًل:  بيع الشيء غير املعني بالذات وبيع الشيء املستقبل، فإذا باع شخص مائة أردب 
من   القمح، وكذلك إذا باع شخص شيئاً ال يوجد بعد ولكنه سيوجد يف املستقبل، 
فان���ه ال يك���ون هذا بيعاً مللك الغير، حتى لو كان البائع وقت البيع غير مالك للمبيع، 
ذل���ك أن املبي���ع لم يعني بذاته، فال ميكن القول أن البائع مالك له أو غير مالك، وال 
يقال ذلك اال عندما يتعني املبيع بالذات، أما يف هذه املرحلة واملبيع لم يتعني بالذات 

فان البائع يقتصر على االلتزام بنقل ملكية املبيع وهو قابل للتعيني12 .
ثانيًا: تعهد الشخص عن مالك الشيء، بان املالك يبيع الشيء لشخص آخر، فهذا ليس 
بيعاً مللك الغير الن املتعاقد ال يبيع ملك غيره وامنا هو تعهد عن املالك يف أن يبيع 

فيكون تعهداً عن الغير.
12  السنهوري -  البيع واملقايضة – اجلزء الرابع – دار النهضة العربية – القاهرة سنة 1967 – صفحة 272.



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

31

 ثالثًا: أن يبيع الشيء املعني بالذات غير اململوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط 
أن ميل���ك املبي���ع، فالبائ���ع هنا لم يلتزم بنقل ملكية املبيع التزاماً باتاً بل علق التزامه 
على شرط واقف هو أن ميلك البائع املبيع13 . وهذا ال يعتبر بيعاً مللك الغير، فالبائع 

واملشتري متفقان على أن البيع ليس ببات.

 رابعًا:  بيع الشريك اجلزء املفرز من املال الشائع، فهنا وكما بينت يف الفصل السابق، 
أن بيع الشريك جلزء مفرز من املال الشائع، ال يظهر يف البداية انه يبيع ملك غيره 
لكن يتوقف األمر على نتيجة القسمة، فإذا وقع اجلزء املفرز كله يف حصة الشريك 

البائع اعتبر انه قد باع ملكه، وإذا لم يقع يف نصيبه اعتبر بائعاً مللك الغير.

وبع���د حتدي���د م���ا يخرج من منطقة بي���ع ملك الغير بقي أن أش���ير إلى ما يدخل يف 
منطقته بأنه كل بيع لش���يء معني بذاته يكون فيه البائع غير مالك حملل البيع. ويس���توي 
يف ذلك أن يكون البائع عاملاً بأنه ال ميلك املبيع أو يعتقد انه ميلكه، كما يستوي أن يكون 
البي���ع قضائياً أو مس���اومة 143. وبيع مل���ك الغير على هذا التحديد يقع كثيراً يف احلياة 
العملية، فاألب قد يبيع ملك ولده ال باعتباره نائباً عنه بل باعتباره أصيال عن نفس���ه، 
والزوج قد يبيع ملك زوجته، والوارث قد يبيع عيناً ليست يف التركة أو يف التركة ولكنها 
ل���م تقع يف حصته، والش���ريك على الش���يوع وفق الصورة التي ابحثه���ا قد يبيع كل املال 

الشائع وهو ال ميلك اال حصة شائعة فيه.
              

الفرع الثاين حكم بيع ملك الغري

تن���ص امل���ادة 96 من مجلة األحكام العدلية عل���ى انه » ال يجوز الحد أن يتصرف يف 
مل���ك غي���ره ب���ال إذنه أو وكالة منه أو والية عليه وان فعل كان ضامناً« ، ويتضح من هذا 
النص أن من يبيع ش���يئاً ال ميلكه دون إذٍن من مالكه األصلي أو وكالة، كان البيع باطال 
فيم���ا ب���ني طرفيه ويلتزم البائ���ع بالضمان يف مواجهة املالك األصلي، غير انه يس���تثنى 
من هذه القاعدة مسائل عدة منها، إذا مات املسافر يف الطريق جاز لرفاقه بيع أمتعته 

13  أنور سلطان – العقود املسماة – دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 1983 – صفحة 325.
14  عباس الصراف – العقود املسماة – املرجع السابق – صفحة 417.
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وتكفين���ه وجتهي���زه ورد الباقي إلى ورثته، وكذلك لو أغم���ى عليه وأنفقوا عليه من ماله 
ل���م يضمن���وا، ومنها إذا انفق الوديع على أبوي املودع أو من  لزمته نفقتهم بدون إذنه يف 
مكان ال ميكنه مراجعة احلاكم ال يضمن، ومنها انه يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاج 
إليه املريض من ماله بغير إذنه، ومنها لو حمل املالك دابته فسقط احلمل فحملها آخر 

بدون إذنه ال يضمن إذا هلكت بخالف ما لو حملها ابتداء فهلكت فانه يضمن 15.

وحكم بيع ملك الغير يف مجلة األحكام العدلية، هو ذات احلكم الذي اتفق عليه فقهاء 
الش���ريعة اإلسالمية )املالكية واحلنفية واحلنابلة والظاهرية(. فبيع مال الغير دون إذن 
مالكه يكون البيع غير نافذ يف حقه، أما بالنسبة للعالقة بني البائع واملشتري فان عقد 
بيع ملك الغير غير الزم بالنس���بة للمش���تري ويحق له فس���خه. وقد ذهب فقهاء املذهب 

الشافعي إلى بطالن هذا البيع. 

أما يف القانون املدني االردني واملصري ومش���روع القانون املدني الفلس���طيني فقد 
اختلف حكم هذا البيع عنه يف الفقه اإلسالمي واملجلة، فاملادة 1/550 من القانون املدني 
االردني نصت على انه »إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري فسخ البيع «، 
فيكون بيع ملك الغير وفق هذا النص قاباًل للفسخ وليس باطاًل كما هو احلكم يف املجلة.  
وامل���ادة 550 /1 أردن���ي تقابل املادة 1/446 من القانون املدني املصري و املادة 543 من 
مشروع القانون املدني الفلسطيني غير أن النص املصري والفلسطيني استخدم مصطلح 
اإلبطال بدالً من الفسخ مما يكون حكم بيع ملك الغير قابل لإلبطال يف القانون املصري 
واملشروع الفلسطيني، وبالرغم من اختالف املصطلح بني القانون االردني الذي استخدم 
لفظ الفسخ والقانون املصري واملشروع الفلسطيني الذين استخدما لفظ اإلبطال، فان 
األثر يكون واحد سواء فسخ أو ابطل العقد بإعادة احلالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.      

1- سليم رستم باز – رشح املجلة – املرجع السابق – صفحة 53.  15
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الفرع الثالث: تاأ�سيل البطالن وتف�سيل الف�سخ يف بيع ملك الغري

كما تقدم أن بيع ملك الغير، هو بيع قابل لإلبطال يف كل من القانون املدني املصري 
واملش���روع الفلس���طيني، وقابل للفس���خ يف القانون االردني، لهذا فأنني س���ابني تأصيل 
البطالن وتفصيل الفس���خ الذي يكون للمش���تري يف عقد بيع الش���ريك كل املال الش���ائع 

وفق بندين:-

• البند األول:  تأصيل البطالن يف بيع ملك الغير	

لتأصيل البطالن يف بيع ملك الغير البد أوالً من اإلشارة إلى النظريات الفقهية التي 
قيلت يف تأصيل بطالن بيع ملك الغير، وهي كما يلي: 

اواًل: نظرية البطالن املطلق: والتي انبثقت عن الفقه الفرنسي، ومن أصحابها الفقيه 
كوملبيه دي س���انتير وبودري  و كوالن وكابيتان16، وأس���اس هذه النظرية أن بيع ملك 
الغير هو بيع باطل بطالًنا مطلقاً إما النعدام السبب، إذ أن التزام املشتري يف هذا 
العقد ال يقابله ش���يء ما دام البائع ال يس���تطيع أن ينقل إليه امللكية، واما الستحالة 
احملل استحالة مطلقة فالبائع وهو غير مالك ال يستطيع أن ينقل امللكية إلى املشتري. 
وعيب هذه النظرية أنها تتعارض معارضة صريحة مع اآلثار التي تنتج عن بيع ملك 
الغير، فلو كان بيع ملك الغير وفق هذه النظرية باطاًل بطالناً مطلقاً ملا انتج أي اثر، 
فالبائع يس���تطيع أن يلتزم بنقل ملكية ش���يء غير مملوك له ثم يحصل على ملكيته 
فينفذ التزامه، فالس���بب إذن غير معدوم، واحملل غير  مس���تحيل اس���تحالة مطلقة، 
وإذا لم يقم البائع بتنفيذ التزامه ولم ينقل ملكية الشيء املبيع إلى املشتري فاجلزاء 
إمنا هو الفسخ وليس البطالن املطلق. ويف هذا يقول الفقيه الفرنسي يودري وسينيا 
))والذي يعتبر مستحيال استحالة مطلقة ليكون العقد معه باطاًل بطالناً مطلقاً هو 
أن يبيع شخص الخر شيئاً يتبني بعد ذلك انه كان مملوكاً للمشتري وقت البيع، كان 
يكون هذا الش���يء موصى به من املالك احلقيقي للمش���تري دون أن يكون هذا عاملاً 
بالوصية، فهذا البيع يكون باطاًل بطالناً مطلقاً الستحالة احملل استحالة مطلقة(( 17. 

16  مشار لذلك لدى السنهوري – البيع واملقايضة – اجلزء الرابع – مرجع سابق – صفحة 276.
17  أنور سلطان - العقود املسماة - املرجع السابق – صفحة 344.
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وكذل���ك فان الفقه الفرنس���ي احلديث اخذ يع���دل على هذه النظرية ويذهب إلى أن 
دعوى بطالن بيع ملك الغير ليس���ت اال دعوى ضمان االس���تحقاق يس���بق املش���تري إلى 
رفعها قبل أن ترفع عليه هو  دعوى االس���تحقاق من قبل املالك احلقيقي، فاملش���تري يف 
دعوى ضمان االس���تحقاق يجب أن يتربص حتى يتعرض له املالك احلقيقي املس���تحق، 

وعند ذلك يرفع على البائع دعوى ضمان التعرض واالستحقاق 18.

 ثانيـــــــًا: نظري���ة حتويل العق���د: ومن أصحاب هذه النظرية األس���تاذ س���ليمان مرقس، 
واألس���تاذين جنيب الهاللي وحامد زكي19، وتقوم هذه النظرية على أن بيع ملك 
الغير، بيع باطل بطالناً مطلقاً الس���تحالة احملل اس���تحالة مطلقة يف الظروف 
اخلارجي���ة احمليط���ة بالبائع فيتحول بيع ملك الغير من بيع ناقل للملكية إلى بيع 
منش���ئ لاللت���زام وفق نص املادة 144 من القان���ون املدني املصري، متى ثبت أن 
نية الطرفني احملتملة كانت تنصرف إلى ذلك لو علما أن  العقد األول ال ميكن 
انعقاده بس���بب عدم ملكية البائع. وقد فرض املش���رع املصري فرضاً غير قابل 
الثبات العكس أن البائع انصرفت نيته احملتملة إلى حتويل العقد على هذا النحو، 
أما انصراف نية املشتري إلى ذلك فمفروض إلى أن يثبت العكس، فإذا متسك 

املشتري بإبطال البيع فقد ثبت العكس وانه لم تنصرف نيته إلى التحول 20. 

ويختم األستاذ سليمان مرقس رأيه بالعبارة التالية21 )) وعلى ذلك ميكن القول بان 
املشرع قد جعل من تنظيم بيع ملك الغير تطبيقاً تشريعياً لنظرية حتويل العقد الباطل، 
جتاوز فيها بعض الشيء عما تقتضيه نظرية التحول العامة من انصراف نية املتعاقدين 
احملتملة إلى التحول، إذا فرض فيه انصراف نية البائع احملتملة إلى التحول فرضاً غير 

قابل الثبات العكس، دون أن يفرض مثل ذلك يف نية املشتري((.

 

18 مشار إليه لدى السنهوري نفس املرجع – صفحة 277 – هامش رقم 1.
19 جنيب الهاللي وحامد زكي – عقد البيع واإليجار – دار النهضة العربية – -1960 صفحة 108./ سليمان 

مرقس – املرجع السابق – صفحة 277
20 السنهوري – عقد البيع واملقايضة– املرجع السابق – صفحة279.

21 سليمان مرقس – نفس املرجع السابق – صفحة 476.
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 ونأخذ على هذه النظرية:
1 - القول بان بيع ملك الغير هو يف اصله باطاًل بطالناً مطلقاً يتعارض تعارضاً واضحاً 
مع صريح نصوص القانون املدني املصري واملش���روع الفلس���طيني يف بيع ملك الغير 
والت���ي نص���ت عل���ى أن بيع ملك الغير هو بيع قابل لإلبطال وليس باطل، وكذلك مع 
نصوص القانون املدني األردني التي نصت على أن بيع ملك الغير يكون قابل للفسخ 

أي غير الزم. 
2 - والق���ول ب���ان العق���د الباطل قد حتول إلى عقد منش���ئ لاللتزام يتعارض مع نظرية 
التح���ول املعروف���ة، فه���ذه تقتضي أن تكون نية كل م���ن املتعاقدين احملتملة تنصرف 
وقت العقد ال بعد ذلك إلى العقد اجلديد بدال من  العقد الباطل22. ونية املشتري 
احملتملة تستعصي عن هذا التأويل، فإما أن تكون هذه النية انصرفت احتماالً إلى 
العق���د اجلدي���د منذ البداية، فال يجوز إثبات العك���س، وينبغي اال يجوز تبعاً لذلك 
للمشتري أن يطلب إبطال البيع، واما اال تكون قد انصرفت إلى العقد اجلديد، فال 
يك���ون هن���اك حتول، وينبغي أن يبقى البيع باط���اًل بطالناً مطلقاً، وهذا ما يتعارض 

مع النص الصريح.

ثالثًا :  نظرية العقد املوقوف: ومن أصحاب هذه النظرية األس���تاذ ش���فيق ش���حاتة، يف 
كتابه النظرية العامة للتامني العيني إذ كتب ما يأتي ))وقد تضاربت أراء الشراح 
يف طبيعة البطالن الذي يلحق ببيع ملك الغير، على أن الرأي الصحيح هو أن بيع 
ملك الغير هو بيع غير نافذ يف حق املالك، وعدم نفاذ العقد الناقل للملكية يجعله 
كذلك عدمي األثر فيما بني املتعاقدين، وليس ذلك معناه أن العقد باطاًل بطالناً  
مطلق���اً أو نس���بياً فالعقد يعتبر يف هذه الص���ورة عقداً موقوفاً، والعقد املوقوف 
يتوقف أثره على اإلقرار الصادر من املالك، فإذا اقره املالك انتج أثره فيما بني 
املتعاقدين وبالنسبة للمالك، وإذا لم يقره املالك يظل معدوم األثر كما كان((23. 

22 السنهوري – البيع – املرجع السابق – صفحة 280.
23  شفيق شحاته – النظرية العامة للتامني العيني – املرجع السابق – صفحة 258.
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ويأخذ على هذه النظرية:
1 - انه لو كان بيع ملك الغير بيعاً موقوفاً، ملا انتج أي اثر قبل أن يقره املالك احلقيقي، 
كما تقضي بذلك أحكام الفقه اإلس���المي الذي كان أول من عرف العقد املوقوف، 
ولكن بيع ملك الغير ينتج أثره يف احلال، شانه يف ذلك شان أي عقد قابل لإلبطال 
وال يبطل اال إذا طلب املشتري إبطاله، ثم أن املشتري ميلك اإلجازة، والعقد املوقوف 

ال ميلك إجازته اال املالك احلقيقي.

نظرية العقد املوقوف إذا أمكن األخذ بها يف كل من القانون املدني االردني واملصري   
واملشروع الفلسطيني عن الفقه اإلسالمي باعتباره مصدراً من مصادر هذه القوانني 
فذلك ال يكون اال يف حال عدم وجود نص قانوني يعالج املس���الة، ونص املادة 550 
أردني و466 مصري و 543 من املشروع الفلسطيني كان واضحا يف حكم بيع ملك 
الغي���ر بأن���ه بيع قابل للفس���خ يف الن���ص االردني وقابل لإلبط���ال يف النص املصري 
والفلس���طيني بالنس���بة للمش���تري. إذ ميكن األخذ بنظرية العقد املوقوف من الفقه 
اإلسالمي يف املسائل التي ال يوجد بشأنها نص يف القانون كما يف  مجاوزة الوكيل 
ح���دود الوكال���ة فيكون تعاقده موقوفاً على إج���ازة املوكل، إذ ال نص مينع من األخذ 

بها يف كل من القانون االردني واملصري واملشروع الفلسطيني.

 رابعـــــــًا: الـــــــرأي الذي اقف عنده:  هو أن بيع ملك الغير بيع قابل للفس���خ مبوجب نص 
قانون���ي، لذل���ك أرى بع���دم صحة اآلراء بان عقد بيع مل���ك الغير هو عقد باطل 
أو عقد موقوف بل هو عقد قابل لإلبطال يف القانون املدني املصري واملش���روع 
الفلسطيني وقابل للفسخ يف مجلة األحكام العدلية والقانون املدني االردني كما 

يقطع بذلك صريح النص فيما قدمناه.

وازاء  تضارب النظريات السابقة يف تأصيل بطالن بيع ملك الغير، فال يسعني   
اال أن أعود إلى األصل التاريخي لهذا البطالن، ففي القانون الروماني كان بيع 
ملك الغير يقع صحيحاً، الن البيع مبوجب هذا القانون لم يكن من طبيعته نقل 
امللكية، بل كل ما كان يلتزم به البائع هو أن ينقل حيازة الشيء املبيع إلى املشتري 
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وان يضمن له هذه احليازة دون التعرض من أحد، وغير املالك قد يس���تطيع أن 
يقوم بذلك ومن ثم كان بيعه صحيحا24ً .

وكان يترت���ب عل���ى بيع ملك الغير يف ظل القانون الروماني القدمي أن املش���تري لعني 
غير مملوكة للبائع ال يستطيع أن يرفع دعوى ضمان على البائع اال إذا تعرض له املالك 

احلقيقي فيبقى قبل هذا التعرض مهدداً دون أن يستطيع فعل شيئاً قبل البائع252. 

واستمر احلال على ذلك ايضاً يف القانون الفرنسي القدمي، رغم أن البيع اخذ يتدرج 
يف طبيعته إلى عقد ناقل للملكية، وعندما صدر القانون املدني الفرنسي اجلديد ومن 
بعده القانون املدني املصري القدمي واجلديد والقانون املدني االردني ومشروع القانون 
املدن���ي الفلس���طيني ال���ذي اقتبس يف معظمه م���ن القانون املدني املصري، فقد حس���م 
اخلالف بصريح النص بان البيع ينقل ملكية الش���ي املبيع للمش���تري، فنص املش���رع يف 
القوان���ني املذك���ورة على جعل بيع ملك الغير حلماية املش���تري قابال لإلبطال يف القانون 
املصري واملشروع الفلسطيني وقابل للفسخ يف القانون االردني، فيستطيع هذا قبل أن 
يتعرض له املالك احلقيقي أن يباديء البائع بطلب إبطال البيع، فال يبقى مكتوف اليدين 

حتى يتعرض له املالك. 

والعلة يف كون بيع ملك الغير قاباًل لإلبطال هي منافاة هذا العقد لطبيعة البيع، ولكن 
العلة وحدها ال تكفي، فمنافاة بيع ملك الغير لطبيعة البيع قد تكون كما يقول املرحوم 
السنهوري علة مقبولة للبطالن، ولكن ليس يف القواعد العامة يف املجلة والقانون االردني 
واملصري واملشروع الفلسطيني ما يجعل منها سبباً لإلبطال، فسبب إبطال العقد وفقاً 

للقواعد العامة ليس اال نقص األهلية أو عيباً من عيوب الرضا. 

24 بودري وسينا – مشار إليه لدى منصور مصطفي منصور – عقد البيع – مرجع سابق – صفحة 258.
25 السنهوري – عقد البيع – املرجع السابق – صفحة 282.
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• البند الثاني تفصيل الفسخ الذي يثبت للمشتري يف بيع الشريك كل املال 	
الشائع

 بعد بيان حكم بيع ملك الغير وتأصيل بطالنه وملا كان بيع الشريك كل امللك الشائع 
هو من أحد صور بيع ملك الغير فيما يتعلق بحصص باقي الشركاء، وهنا سأشير إلى 

حكم بيع الشريك كل املال الشائع بالنسبة للمشتري كما يلي:
حق املشتري يف فسخ عقد البيع: نصت املادة 1075 من مجلة األحكام العدلية،   أواًل:  
وكذل���ك امل���ادة  550 /1 من القانون املدني االردني« إذا باع ش���خص ملك غيره 
بغير أذنه جاز للمش���تري أن يطلب فس���خ البيع«. وهي تقابل املادة 446/ 1 من 
القانون املدني املصري و 1/543 من مش���روع القانون املدني الفلس���طيني، غير 
أن النص املصري والفلس���طيني اس���تخدما مصطلح إبطال البيع بدالً من فسخ 

البيع الوارد يف املجلة والقانون االردني.
وللمش���تري أن يتمس���ك بفس���خ البيع حتى لو كان هذا التمسك قبل أن يتعرض له   
باقي الشركاء يف املال الشائع املبيع، وهذا ما يفهم من نص املادة 1/550 أردني »إذا 
باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطالب بفسخ البيع« وهي تقابل 
املادة 1/446 مصري و 1/543 مش���روع  فلس���طيني وهذا النص جاء عاماً بحيث 
يفتح املجال للمشتري بطلب الفسخ يف أي وقت سواء قبل تعرض باقي الشركاء له 
أو بعد، وقد قضت محكمة النقض املصرية يف حكم لها بتاريخ 11 مايو 1922 بأنه 
) وللمش���تري أن يتمس���ك بإبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له املالك احلقيقي(26 
. وهذا التمسك جائز للمشتري حتى لو كان يعلم وقت البيع أن الشريك البائع ال 
ميلك جميع املال املبيع فهو إمنا رضي بالبيع معتقداً أن الش���ريك البائع يس���تطيع 
أن يحصل على ملكية حصص باقي الش���ركاء يف املبيع، فإذا تبني له أن الش���ريك 
البائع ال يس���تطيع ذلك، فليس عليه أن ينتظر حتى يتعرض له باقي الش���ركاء بل 
له أن يبادر بطلب الفس���خ، وهذه هي امليزة اجلوهرية يف أن املش���رع  قد نص على 

جعل بيع ملك الغير قاباًل للفسخ اولالبطال ملصلحة املشتري. كما سبق القول. 

26  مجموعة املكتب الفني الحكام النقض املصرية – املرجع السابق – صفحة 398.
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وإذا رفع املشتري دعوى الفسخ أو اإلبطال، فقد ثبت حقه يف اإلبطال، ويتحتم   
عل���ى القاض���ي أن يحكم له بذلك، حتى لو اقر املال���ك احلقيقي البيع أو اصبح 
املالك مالكاً قبل صدور احلكم، ما دام املش���تري رفع دعوى اإلبطال قبل إقرار 
املال���ك احلقيق���ي أو قبل صيرورة البائع مالكاً، ذل���ك أن القاضي إمنا يرجع يف 
حكمه إلى وقت رفع الدعوى، ويف هذا الوقت كان البيع قاباًل لإلبطال ولم يكن 
املالك احلقيقي قد اقره أو اصبح البائع مالكاً للمبيع27.  ويف هذا قضت محكمة 
االستئناف املصرية املختلطة يف حكم لها بتاريخ 25 مارس سنة 1941 أن ) مجرد 
رجوع املشتري عن البيع يف بيع ملك الغير واعالن البائع بهذا الرجوع  ولو قبل 
رفع الدعوى وقبل صدور اإلقرار من املالك احلقيقي، فان ذلك  يكفي لسقوط 

البيع، ولو اقر املالك بعد ذلك28.
  أما بالنس���بة للش���ريك البائع فال ميلك طلب فس���خ عقد البيع، الن الفس���خ لم 
يتقرر ملصلحته بل ملصلحة املشتري، غير أن هناك رأي وجيه يف الفقه املصري 
يذهب إلى أن للبائع طلب إبطال البيع للغلط، إذا كان يجهل وقت البيع أن املبيع 
غي���ر مملوك ل���ه. ومن أصحاب هذا ال���رأي منصور مصطف���ي منصور وجميل 

الشرقاوي29 . 

أما الرأي الراجح والذي ذهب إليه كل من أنور سلطان وسليمان مرقس و عبد   
املنعم البدراوي30،  فان البائع ال يجوز له طلب إبطال البيع سواء كان حسن النية 
أو سيء النية، وارى بسالمة هذا الرأي الن طلب اإلبطال لم يتقرر اال ملصلحة 
املشتري، والن التزام البائع بالضمان يتعارض مع إبطاله للبيع، والن البائع حتى 

لو كان حسن النية فانه مقصر لبيعه شيء ال ميلكه. 

 

27 أنور سلطان – عقد البيع واملقايضة – املرجع السابق – صفحة 324.
28 مشار إليه لدى السنهوري – عقد البيع - املرجع السابق – صفحة 289.

صفحة 378 /   – 1968 مطبعة فؤاد –  اجلزء الثاني –  عقد البيع واإليجار –  29 منصور مصطفي منصور – 
جميل الشرقاوي – عقد البيع  - دار النهضة العربية – 1956 – صفحة 333.

30 أنور سلطان – عقد البيع – املرجع السابق – صفحة 406/ سليمان مرقس – املرجع السابق – صفحة 
378/ جميل الشرقاوي – عقد البيع – دار النهضة العربية – -1956 صفحة 333.
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ثانيًا:  حق املشتري يف طلب فسخ بيع كل العقار الشائع سواء قبل التسجيل أو بعده، يعتبر  
قانون التصرف يف األموال غير املنقولة  االردني رقم )49( لسنة 1953، واملطبق 
حالياً يف األردن والضفة الغربية، تسجيل عقد بيع العقار من أركان عقد البيع، 
فن���ص امل���ادة الثانية من هذا القانون » ينحصر إجراء جميع معامالت التصرف 
يف األراضي األميرية واملوقوفة واألمالك واملس���قفات واملستغالت الوقفية وفق 
سندات التسجيل بها يف دوائر تسجيل األراضي« وكذلك نص املادة السابعة من 
قانون تسوية األراضي واملياه االردني« جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق 
من احلقوق العينية األصلية يجب ش���هرها بطريق التسجيل«،  يفيدان بان عقد 
بيع العقار قبل أن يسجل يف دوائر التسجيل يكون باطاًل لتخلف ركن الشكل فيه.

أما بالنسبة للقانون املصري فلم يعتبر التسجيل من أركان عقد بيع العقار بل اعتبره   
شرط لإلشهار حتى ينفذ يف حق الغير، فنص املادة التاسعة من قانون الشهر العقاري 
املصري »جميع التصرفات التي من ش���أنها إنش���اء حق من احلقوق العينية العقارية 
األصلية يجب شهرها بطريق التسجيل« تفيد بأن عقد بيع العقار ال يزال من شانه 

نقل امللكية إلى املشتري.

لذا فاملشتري للمال الشائع كله وفق القانون االردني يحق له فقط أن يفسخ عقد   
البيع إذا مت تس���جيله أما قبل التس���جيل فان العقد يكون باطاًل وطلب الفسخ ال 

يكون اال على عقد صحيح. 

أما يف القانون املصري فانه وفقاً لعدم اعتبار التسجيل من أركان العقد واعتباره   
ش���رطاً للش���هر فان املش���تري يكون له أن يطالب بإبطال عقد البيع س���واء قبل 
التسجيل أو بعده.  ومن ثم فانه كما يقول املرحوم السنهوري أن علة البطالن يف 
البيع غير املسجل موجودة كما هي يف البيع املسجل الن نص املادة 2/466 من 
القانون املدني املصري جاء عام شامل ال مييز بني البيع املسجل وغير املسجل31.

وبالنسبة ملشروع القانون املدني الفلسطيني يف نص املادة 2/543 جاء حاسما يف    
هذا الصدد فنص صراحة على جواز أن يطلب املش���تري إبطال بيع عقار الغير 

31  السنهوري – عقد البيع – املرجع السابق – صفحة 268.
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ولو لم يسجل » يكون األمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل أو لم يسجل«  
وهي تقابل املادة 2/466 من القانون املدني املصري. 

ويتضح من هذا النص أن مش���روع القانون املدني الفلس���طيني وقع يف تناقض   
واض���ح حي���ث أن املادة 77 من املش���روع تنص على ضرورة اس���تيفاء اإلجراءات 
الشكلية يف العقود التي يكون محلها عقاراً مبعنى أن التسجيل هو الركن الشكلي 
للعقد يجب استيفائه، غير انه يف نص املادة 2/543 ) سجل العقد أو لم يسجل( 

أوصلنا إلى مرحلة ال نستطيع خاللها فهم موقف املشروع من التسجيل. 

حق املش���تري يف طلب التعويض جراء اخلس���ارة من فسخ عقد البيع ،ال يقتصر  ثالثًا: 
حق املشتري للمال الشائع كله والذي يصدر من أحد الشركاء دون إذن الباقني 
على طلب فس���خ البيع بل له ايضاً أن يطالب الش���ريك البائع بتعويض ما أصابه 

من ضرر من خسارة حلقت به أو كسب فاته بسبب فسخ البيع32 .

 ويف هذا تنص املادة 545 من مش���روع القانون املدني الفلس���طيني والتي تقابل 468 
من القانون املدني املصري » إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن املبيع غير 
مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية » وال مقابل لهذه املادة 
يف نصوص مجلة األحكام العدلية والقانون املدني االردني غير انه يكون للمشتري هذا 

احلق وفقاً للقواعد العامة.

ولكن يش���ترط يف أن يكون للمش���تري طلب التعويض أن يكون حسن النية أي ال يعلم 
بان البائع للمال الش���ائع كله هو مجرد ش���ريك وقد باع من دون إذن بقية الش���ركاء، أما 
إذا كان املش���تري س���يء النية أي عالم بوضع البائع فانه ال يحق له اال أن يطالب بفس���خ 
البيع دون التعويض فيكون له أن يسترد فقط ثمن املبيع دون مصروفات عقد البيع التي 
أنفقها، ذلك النه اقدم على البيع وهو عالم بان املبيع هو غير مملوك جميعه للش���ريك 

البائع، فهو الذي يحمل تبعة ذلك. 

ولك���ن يج���وز للمش���تري، حتى لو كان عاملاً وقت البيع ب���ان املبيع غير مملوك جميعه 

32 جميل الشرقاوي – عقد البيع – دار النهضة العربية – القاهرة 1959 – صفحة 564.
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للش���ريك البائع أن يش���ترط يف عقد البيع الرجوع بالتعويض على البائع فوق اس���ترداده 
للثمن إذا انتزع املالك احلقيقي  املبيع من يده، وعلى العكس من ذلك ال يستطيع الشريك 
البائع إخالء نفسه من املسؤولية عن التعويض إذا كان أساس هذه املسؤولية هو اخلطأ 

التقصيري إذ ال يجوز االتفاق على اإلعفاء من املسؤولية التقصيرية33 . 

 كما انه ال يشترط يف جواز مطالبة املشتري بالتعويض أن يكون الشريك البائع سيء 
النية أي أن يكون عاملاً وقت البيع أن املبيع غير مملوك له مبجمله، فحتى لو كان البائع 
حس���ن الني���ة، يعتقد وقت البيع أن املبيع مملوك ل���ه مبجمله، فهذا ال مينع من جواز أن 
يطالب املشتري بالتعويض على النحو املتقدم. ويف هذا قضت محكمة التمييز األردنية 
بأنه ال يشترط يف بيع ملك الغير أن يكون البائع سيء النية حتى يكون للمشتري احلق 

يف فسخ عقد البيع34 . 

ومصدر التعويض بعد أن يقوم املش���تري بفس���خ عقد البيع، ال ميكن أن يكون عقد 
البيع نفسه، فالعقد زال بالفسخ، وامنا يصح أن يرد مصدر التعويض يف حال سوء نية 
الشريك البائع إلى اخلطأ التقصيري، ويف حال حسن نيته إلى نظرية اخلطأ يف تكوين 
العقد والتي تقتضي بأن كل عقد من العقود يتضمن يف نفس الوقت عقد ضمان ضمني 
من شانه التزام كل عاقد بضمان صحة العقد الذي أبرمه، وعلى ذلك إذا تقرر بطالن 
العقد لعدم توافر ش���روط احملل أو الس���بب أو لنقص أهلية العاقد …الخ، الزم املتعاقد 
ال���ذي وج���د علة البطالن يف جانبه بتعوي���ض املتعاقد االخر الذي اطمأن إلى العقد إذا 

كان هذا األخير حسن النية أي يجهل علة البطالن35 .  

 كم���ا يج���وز الق���ول هنا بتحول العقد، فيتحول العقد من بيع ملك الغير بعد فس���خه 
إلى عقد ملزم للش���ريك البائع بالتعويض، على أس���اس أن النية احملتملة للمتعاقدين قد 

انصرفت إلى هذا االلتزام لو انهما كانا يعلمان أن البيع سيفسخ.

33  إسماعيل غامن – العقود الواردة على امللكية – دار النهضة العربية – مجهول السنة – صفحة 18. 
34 متيز حقوق أردني – قرار رقم 519 / 95 – الصادر بتاريخ 9/13/ 2002– مجلة نقابة احملامني األردنيني 

– صفحة 347.
35  منصور مصطفي منصور – عقد البيع – مطبعة فؤاد مبصر – -1964 صفحة 252.
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رابعًا:  حق املش���تري للمال الش���ائع يف إجازة عقد البيع، كما يكون ملش���تر املال الش���ائع 
كله أن يفسخ عقد البيع مع الشريك البائع، يكون له ايضاً أن يجيزه صراحًة أو 
ضمناً كان يقوم املشتري بتنفيذ التزاماته مختاراً بعد علمه بان املبيع غير مملوك 
كل���ه للش���ريك البائع كان يتس���لم املبيع أو يدفع الثمن، فينقل���ب البيع الزماً فيما 
يعادل حصة الش���ريك البائع من املال الش���ائع املبيع ويبقى منشئاً اللتزامات يف 
جانب البائع والتزامات يف جانب املشتري، والبيع على هذا النحو ال ينقل ملكية 
املبيع إلى املش���تري اال فيما يعادل حصة الش���ريك البائع بحصة ش���ائعة مقدرة 
نسبياً كالنصف أو الثلث أو الربع. أما فيما يتعلق بحصص باقي الشركاء فإنها 
ال تنتقل إلى املش���تري الن هؤالء الش���ركاء هم أجانب عن العقد وال تنتقل ملكية 
حصصهم الشائعة يف املال املبيع اال برضائهم. وهذا ما يفهم من نص املادة 96 
من مجلة األحكام العدلية ونص املادة 2/550 من القانون املدني االردني والتي 
تقابل املادة 2/466 مصري و 2/543 من مش���روع القانون املدني الفلس���طيني 

»وال يسري هذا البيع يف حق مالك العني املبيعة ولو أجازه املشتري« .

واجازة املش���تري للعقد تزيل قابليته للفس���خ، وتقلبه الزماً فيما بني املتعاقدين،   
فيكون الش���ريك البائع ملتزماً بنقل ملكية املبيع وبتس���ليمه وبضمان االستحقاق 

والعيوب اخلفية، ويكون املشتري ملتزماً بدفع الثمن.

ولك���ن مل���ا كان البائع ال يس���تطيع تنفيذ التزامه بنق���ل ملكية املبيع النه ال ميلكه،   
فان املش���تري يجوز له يف هذه احلالة املطالبة بفس���خ البيع، ويجوز له ايضاً إذا 

تعرض له باقي الشركاء أن يرجع على الشريك البائع بضمان االستحقاق36.

خامســـــــًا: صيرورة بيع الش���ريك كل املال الش���ائع الزماً بأيلولة كل املال الشائع للشريك 
البائع، ال ينقلب بيع الش���ريك لكل املال الش���ائع الزماً بإجازة املش���تري فحسب 
بل هو أيضا ينقلب الزماً إذا آلت ملكية املال الش���ائع املبيع بأكمله إلى الش���ريك 
البائع كما لو اشترى الشريك البائع حصص باقي الشركاء يف املال بعد صدور 
العق���د، وه���ذا ما يفهم م���ن نص املادة 377 من مجلة األح���كام العدلية، وكذلك  

36 أنور سلطان – عقد البيع واملقايضة – املرجع السابق – صفحة 322.
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نصت  املادة 2/551 من القانون املدني االردني صراحة على ذلك » وينقلب البيع 
صحيحا يف حق املشتري إذا آلت ملكية املبيع إلى البائع بعد صدور العقد«، وهي 

تقابل املادة 467 مصري و 1/544 من املشروع الفلسطيني.

وارى أن هذا النص معيب الستخدامه مصطلح ينقلب صحيحاً فاألولى أن يستخدم 
مصطلح ينقلب الزما، الن العقد هو صحيح يف ذاته وان أيلولة املال إلى الشريك البائع 
تقلب العقد الزماً، ذلك النه إذا آلت ملكية كل املال الشائع املبيع إلى الشريك البائع وهو 
مازال ملتزماً بنقل امللكية الن املش���تري لم يتمس���ك بعد بفس���خ البيع، فان هذا االلتزام 
ينفذ فوراً، ما دام العائق الذي يحول دون تنفيذه، وهو انعدام امللكية عند الشريك البائع 
بالنس���بة حلصص باقي الش���ركاء يف املال الش���ائع املبيع قد زال واصبح الشريك البائع 
مال���كاً ل���كل املال املبي���ع، ومن ثم تنتقل امللكية إلى املش���تري إذا كان املال عقاراً خاضعاً 
للتسجيل، بعد التسجيل يف العقار مبجرد ايلولتها للشريك البائع، ومتى اصبح املشتري 
مالكاً للمبيع، فانه لم يعد هناك محل لفس���خ البيع، الن الفس���خ تقرر حلماية املش���تري 
وق���د اصب���ح اآلن يف غير حاجة لهذه احلماية. فينقلب البيع الزماً، وذلك بحكم القانون 
ال بحكم اإلجازة، ويكون الشريك البائع بعد أن انتقلت ملكية املبيع إلى املشتري، ملتزماً 
بتس���ليمه اياه وبضمان االس���تحقاق وبضمان العيوب اخلفية ويكون املش���تري من جهته 

ملتزماً بدفع الثمن واملصروفات وبتسلم املبيع. 

 وقد يكسب املشتري ملكية املال الشائع املبيع ال عن طريق أيلولة ملكية املبيع للشريك 
البائ���ع، ب���ل عن طريق التق���ادم أو احليازة يف املنقول على النحو الذي قدمته يف الفصل 
الثاني من هذه الرسالة، ففي هذه احلالة يصبح البيع صحيحاً الزماً بعد زوال السبب 

الذي كان يدعوا إلى فسخه.



نماذج قضايا قانونية

القاضي فواز عطية

قاضي محكمة االستئناف - رام اهلل
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  مسائل عملية حول التوقيف والحبس االحتياطي

تقدم سعيد بشكوى لدى نيابة اريحا ضد سامر بتهمة اصدار شيك دون رصيد . 1
وارف���ق معه���ا اخطار عادي مع علم الوصول وبعد س���ماع املش���تكي اصدر وكيل 
النيابة مذكرة احضار بحق املتهم وفور احضاره من قبل الضابطة القضائية قرر 

وكيل النيابة احالة املتهم موقوفا حملكمة الصلح. 

قدمت ليلى شكوى امام مأمور الضبط القضائي يف قرية ابو قش ضد مجهول . 2
زاعم���ة انها تتلقى مكاملات هاتفية باملعاكس���ة ، حت���رت الضابطة القضائية عن 
املوضوع وحصلت على اذن من النيابة العامة للتنصت على املكاملات التي تتلقاها 
املش���تكية وباالتفاق معها ومن خالل نظام GPS استطاعت الضابطة القضائية 
معرفة مكان املتهم ومصدر املكاملة، بحيث مت القاء القبض على املتهم متلبس يف 
اجراء املكاملة من كشك يف رام اهلل وسجلت املكاملة اذ تبني انه خطيبها السابق 
بحي���ث مت الق���اء القبض عليه من قبل الضابطة القضائية يوم االربعاء الس���اعة 
السادسة مساء ومت عرض املتهم على النيابة العامة برام اهلل يوم االحد محاال 
بكافة اوراق محضر جمع االستدالالت اذ قرر وكيل النيابة ان الدعوى صاحلة 

القامتها مما احال امللف حملكمة الصلح مباشرة مع املتهم موقوفا. 

مت القاء القبض على متهم يتناول مادة بشتبه بانها مخدرة من قبل ضابط مكافحة . 3
املخدرات يف العيزرية بصورة التلبس بحيث مت احالة املقبوض عليه ملركز املكافحة 
وفورا مت س���ماع اقواله من قبل ضابط آخر وبعد 24 س���اعة مت ارس���اله للنيابة 
العام���ة يف بي���ت حلم مع اضبارة ملفه الذي احتوى على املادة املضبوطة وتقرير 
الضابط واقوال املتهم الذي اعترف بانه كان يتعاطى املرغوانا اصدر وكيل النيابة 
امرا بتوقيف املتهم ملدة 24 ساعة وبعد انتهاء املدة استجوب وكيل النيابة املتهم 
وامر بتوقيفه ملدة 48 ساعة عمال باحكام املادة 108 من االجراءات اجلزائية. 

مبوجب شكوى مقدمة من احمد ضد صايل لدى نيابة رام اهلل موضوعها االيذاء . 4
والتعطل ملدة يومني مبوجب تقرير طبي استمع معاون النيابة للمشتكي ومبوجب 
تفويض من رئيس نيابة رام اهلل مت سماع املتهم من ذات املعاون واعترف املتهم 
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مبا نسب اليه عن تهمة االيذاء وابدى املتهم ندمه والتمس الرحمة وأصدر معاون 
النيابة تقريرا لرئيس النيابة بضرورة احالة  املتهم موقوفا حملكمة صلح رام اهلل 
ومت ذلك، طعن وكيل الدفاع باالجراءات التي متت امام قاضي الصلح وبالنتيجة 

التمس اخالء  سبيل موكله دون كفالة. 

 تقدمت النيابة العامة يف نابلس باول طلب متديد توقيف املتهم لقاضي الصلح 5. 
مبوجب طلب متديد موقع من مساعد النائب العام عن تهمة الشروع بالقتل دون 
حتدي���د للم���دة، وكيل الدفاع اعترض على ذلك الن طلب التمديد جاء خاليا من 
املدة قرر قاضي الصلح التدقيق ورفع اجللسة ملدة 48 ساعة ويف اليوم احملدد 
وبحضور املتهم املوقوف وحضور معاون النيابة ووكيل الدفاع وجد قاضي الصلح 
ان طع���ن الدف���اع اليخالف حكم امل���ادة 1/120 من االجراءات اجلزائية مما قرر 

متديد توقيفه ملدة 15 يوم. 

بانتهاء مدة التوقيف للمتهم زيد عن تهمة التخابر مع العدو قدمت النيابة العامة . 6
طل���ب متدي���د توقيف املتهم ملدة 15 يوم للتحقيق مع املتهم مما تقرر اجابة طلبه 
ويف التمدي���د الثان���ي اجاب قاض���ي الصلح طلب النيابة على اس���اس ان التهمة 
خطيرة على االمن والنظام العام ويف طلب التمديد الثالث اجاب ذات القاضي 
لطلب النيابة مع العلم ان الدفاع يف كل مرحلة كان يبدي ان التحقيق مع موكله 
قد انتهي بداللة ان النيابة احالة االوراق للنائب العام التخاذ املقتضى القانوني 
كم���ا اب���دى الدفاع ان  توقيف  املته���م لدى جهاز االمن الوقائي كان بصورة غير 

قانونية الحالته للنيابة العامة بعد 72 ساعة من تاريخ القبض عليه. 

قدمت النيابة ما يش���ير على ان احد املتهمني اليس���تطيع احلضور بسبب اجراء . 7
عملي���ة جراحي���ة له وابرزت تقري���ر طبي يفيد بذلك اما الباق���ني تذرعت بعدم 
احضارهما بسبب عدم وجود تنسيق لهما من اجلانب االسرائيلي وارفقت كتاب 
من الشرطة يفيد ذلك، قرر قاضي الصلح برام اهلل تقدمت النيابة العامة بطلب 
متديد توقيف عدد من املتهمني عن تهمة السرقة باالشتراك بحيث حضر واحد 
من االربعة لقاضي الصلح الذي كان موقوفا على لدى مركز ش���رطة الضواحي 
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والباق���ني موقوف���ني لدى مركز االصالح والتاهيل يف اريحا متديد توقيف جميع 
املتهمني. 

تقدمت النيابة العامة بطلب متديد املتهم احلاضر امام محكمة البداية بعد انتهاء . 8
والية محكمة الصلح عن تهمة هتك العرض دفع املتهم ان ما نسب ملوكله ماهو 
اال فعل مناف للحياء على اس���اس ان املتهم قام باس���تعمال اصابعه بحركات ولم 
ميس جس���د املش���تكية مما قررت احملكمة توقيف املتهم ملدة 48 س���اعة على ان 
حتض���ر النيابة العامة امللف التحقيق وكي���ل املتهم كرر اقواله واثار دفعا جديدا 
يتعلق بعدم اهلية موكله الذي ال يعي كنه افعاله مما قررت احملكمة ارجاء هذا 
الدف���ع حل���ني احملاكمة وقررت اجابة طلب النيابة بتمديد توقيف املتهم مدة 45 

يوم على امل اجراء املصاحلة مع املشتكية بالتنازل عن شكواها. 

مسائل عملية حول طلبات االفراج بالكفالة

ق���دم وكي���ل الدفاع عن املتهم س���مير بطلب افراج بالكفال���ة يف اليوم االول من تاريخ 
تق���دمي طل���ب التمديد اذ تضمنت وقائع الطلب ان التهمة املوجهة ملوكله ال تتفق وطبيعة 
مجريات التحقيق الن ما نس���ب ملوكله هو تهمة الضرب املفضي للموت يف طوش���ة ومن 
خالل التحقيقات تبني ان موكله لم يكن يف املوقع وثبت ذلك، قرر قاضي الصلح متديد 
توقيف املتهم ملدة عشرة ايام ملنح النيابة فرصة اجراء التحقيق وللحفاظ على االدلة. 

قدم شقيق املتهم طلب افراج بالكفالة لقاضي الصلح بعد 28 يوم من توقيف املتهم 
عن تهمة السكر املقرون بالشغب فقرر قاضي الصلح على الطلب رفض الطلب لتقدميه 

ممن ال ميلك احلق يف تقدميه. 

ق���ررت محكم���ة بداية رام اهلل االفراج عن عدد من املتهمني بكفالة 500دينار اردني 
ل���كل مته���م وقررت على ان ال يكون اي منهم موق���وف على ذمة اية قضية اخرى النيابة 
العام���ة ومت اطالق س���راحهم جميعا بعد ان مت دف���ع قيمة الكفاالت، قدمت طلب اعادة 
نظ���ر عند الس���اعة 2.30ظهرا يف امر االفراج ونتيج���ة ملغادرة الهيئة مصدرة القرار مت 
تشكيل هيئة اخرى ونظرت ذلك الطلب ومن ضمن طلبات النيابة ان اليوم هو اخلميس 
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ونتيجة التهم اخلطيرة التي وجهت للمتهمني فلدى النيابة اسباب جدية العادة املتهمني 
للتوقيف للتحقيق معهم يف تهمة جديدة وهي التخابر مع العدو مما اجابة الهيئة الثانية 

طلب النيابة. 

تق���دم وكي���ل الدفاع بطلب افراج بالكفالة بعد 15 يوم من تاريخ توقيف املتهم ورفض 
طلبه وبعد يومني قدم ذات الطلب ورفض طلبه وبعد يوم قدم ذات الطلب ورفض طلبه 
وبعداسبوع قدم ذات الطلب فرفض طلبه وعندما تقدمت النيابة بطلب متديد التوقيف 

الثاني قدم ذات الطلب واجاب قاضي الصلح طلب النيابة ورفض طلب الدفاع. 

تق���دم وكيل الدفاع  بعد ش���هرين من توقي���ف موكله بطلب امر افراج لقاضي الصلح 
عن املتهم الذي وجهت له تهمة تعاطي مواد مخدرة قرر القاضي على االستدعاء اجابة 
الطلب على ان يتقدم املتهم بكفالة نقدية بقيمة الف دينار املتهم لم يس���تطع دفع قيمة 
الكفال���ة وتق���دم وكيله بطل���ب حتويل الكفالة املالية لعدلية فاج���اب الطلب وقرر قاضي 
الصلح ان يوقع عليها كفيل مليئ ولم يجد املتهم من يكفله، وبعد اسبوع زار رئيس هيئة 
اجلنايات يف محكمة البداية مركز االصالح اذ باملتهم يقص قصته للقاضي ووعده بحل 

مشكلته رفع القاضي االمر لرئيس احملكمة. 



وجهة نظر بشأن التنظيم النقابي 

للمحامين الشرعيين

احملامي  قصي عواد -  رام اهلل
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 قام عدد من احملامني الش���رعيني بالتداول والتش���اور من اجل انشاء نقابة محامني 
ش���رعيني تخت���ص يف متابعة ش���ؤون احملامني الش���رعيني ومنح االج���ازات لهم وحتقيق 

االهداف املرجوة .

حيث دعا الى انتش���ار فكرة هذه النقابة عدد من احملامني األس���اتذه، منهم االس���تاذ 
علي ش���قيرات واالس���تاذ عماد عواد واالستاذ تامر زايد واالستاذة امل العيساوي وعدد 

من احملامني الشرعيني اخلريجني كليات الشريعية االسالمية .

ففكرة انش���اء نقابة نالت انتش���ار نقابة محامني ش���رعيني استحسان خريجي كليات 
الش���ريعة االس���المية سيما انها تؤمن لهم االحتياجات التي يريدونها  بحسب اعتقادهم 
كالتقاعد والتامني الصحفي على غرار ما هو مطبق من قبل نقابة احملامني النظاميني .

وبلقاء س����ماحة القائم باعمال قاضي القضاة رئيس احملكمة العليا الش����رعية  الش����يخ 
يوسف ادعيس رحب بفكرة انشاء جسما ميثل احملاميني الشرعيني سواء كان ذلك نقابة ام 
جمعية ام رابطه املهم ان تكون متفقه واحكام القانون ومصادق عليه من اجلهات املختصة 
ولها احلق يف منح اإلجازات ومتابعة شؤون احملاميني على غرار نقابة احملاميني  النظاميني، 
بحيث ال يتعارض هذا اجلسم وانظمة القوانني السارية والنافذه، وايضا ال تشكل تعارضا 
مع نقابة احملاميني النظاميني، وقد تفهم اإلش����كاليات والصعاب التي حتول دون انش����اء 
مث����ل ه����ذه النقاب����ة ، واضاف قائال انه يف حال خرجت الى النور جس����ما قانونيا  مصادق 
علي����ه م����ن قبل اجلهات املختصة واصبح لها ق����وة القانون ولها انظمتها الداخلية اخلاصة 
بها فان ذلك سيكون من دواعي سروره للتعاون املطلق وال محدود مع هذه النقابة وسوف 
يحترم ما يصدر عنها من قرارات سيما فيما يتعلق مبنح اإلجازات  للمحاميني الشرعيني.

كما بني س���ماحة الش���يخ يوس���ف ادعي���س انه كان ممن ضم���ن احلاضرين  للمؤمتر 
التأسيس���ي الذي دعا اليه األعضاء املؤسس���ون لفكرة انش���اء النقابه معالي مستش���ار 

الرئيس للشؤون القانونية األستاذ  حسن العوري.

 ومن خالل هذا املؤمتر انطلق مشروع تأسيس قانون نقابة احملامني الشرعيني على 
امل املصادقة على هذا القانون من قبل اجلهات املختصة.
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ففكرة تأس����يس نقابة احملامني الش����رعيني أخذت على محمل اجلد س����يما انها تعالج 
املشاكل والصعوبات التي يواجهها خريجي كليات الشريعه اإلسالمية خاصة ان احملاميني 
الش����رعيني احلاصلني على إجازه نظامية من قبل نقابة احملاميني النظاميني مش����مولني 
بحماية ورعاية نقابة احملاميني النظاميني  وهي التي تتكفل بهم وحتميهم وحتفظ حقوقهم .

فمث���ل هذه اجلس���م النقابي س���يكون لها دور فع���ال  لدعم  وإرس���اء قواعد العدالة 
وداعمه اساس���ية  للقضاء الش���رعي باعتبار ان احملاميني الش���رعيني خريجي الشريعه 
اإلسالمية واحملاميني النظاميني احلاصلني على اإلجازه الشرعية  يشكلون معا القضاء 
الواقف ويس���عون معا لدعم قواعد العدل واملس���اواة  ، فالقضاء يشكل الركيزة االساس 
للنهوض مبؤسسه تهتم بشؤون احملاكم الشرعية وهذا األمر سيكون بدوره داعما حلقوق 
ومتطلبات احملاميني الشرعيني من خالل نقابتهم التي يطمحون  ويأملون ان ترى النور. 

االهـــــــداف والغايات املرجوة من فكرة إنشـــــــاء نقابة احملامني الشـــــــرعيني بحســـــــب 
القائمني عليها

وجود جسم نقابي يساهم يف تنظيم مهنة احملاماة الشرعية وتطوير فكر احملامي . 1
الشرعي 

العمل على تطوير وتعديل بعض القوانني من خالل نقابة احملاميني الش���رعيني . 2
ملا لها من صلة دائمة بالقضاء الشرعي بشكل مباشر .

احملافظة على حقوق احملامي الش���رعي ورفع مكانتهم من خالل وجود جس���ما  . 3
يضم يف طياته جميع اطياف احملاميني الشرعيني  سواء كانون خريجي شريعه 

اسالمية ام  محاميني شرعيني حاصلني على إجازة احملاماه الشرعية .
متابعة ومواكبة املراحل والظروف واملتغيرات التي ميكن ان حتدث خالل ممارسة . 4

احملاميني الشرعيني ملهنة احملاماه الشرعية خاصة اجلزء املتعلق يف تنظيم وحل 
املشاكل التي يتعرض لها احملامي من خالل ممارسة هذه املهنة .

احملافظة على هذه املهنة والرفع من مكانتها ملا لها من اهمية كبيرة يف  حتقيق . 5
العدالة وخاصة انها تساهم يف استقرار ومعاجلة مشاكل االسرة وهي اهم مراكز 

العدالة يف املجتمع املدني  لعالقتها املباشرة باألسرة .
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تنظي���م  وتفعي���ل مهن���ة احملاماة الش���رعية  خاصة ملا لهذه املهن���ة من أهمية يف . 6
املجتم���ع املدن���ي وكونها اص���ال التقل عن مهنة احملام���اه النظامية فكال املهنتان 
تشكالن هدفا واحدا هو  العمل على استقرار العدالة يف املجتمع وتوفير احلماية 

الالزمة ألفراد األسرة الواحده .
 يسعى هذا اجلسم القانوني واملتمثل بفكرة النقابة يف  بسط الشروط الواجب 7. 

توافرها  يف احملامي الش���رعي الذي يرغب يف مزاولة احملاماه الش���رعية  فهي 
التي تتحقق من صجة الوثائق واملس���تندات والش���هادات ليس هذا فحسب هذه 
النقاب���ة ايض���ا من صالحياتها التحقق من ان اجلامعه هي من ضمن اجلامعات 

املعترف بها ام ال حتى يتم إعتماد الشهادات الصادره عنها .
كما ان اجلسم النقابي  من أهدافه حتقيق التوازن فيما بني  احملاكم الشرعية  . 8

املتمثلة مبجلس القضاء األعلى الشرعي وفيما بني نقابة احملاميني النظاميني 
الدفاع عن مصالح النقابة واحملاميني واحملافظة على فعالية املهنة وضمان حرية . 9

احملامي يف اداء رسالته ومهامه املوكلة اليه .
تنظي���م جه���ود اعضاء النقابة لتطوي���ر الفكر القانوني يف خدم���ة احلق والعدل . 10

والتقدم واملساهمة يف تطوير القوانني املعمول بها يف احملاكم الشرعية .
تنش���يط البحوث القانونية وتشجيع القائمني بها ورفع املستوى العلمي العضاء . 11

النقابة املنتسبني لها. 
تق���دمي اخلدمات االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية للمحام���ني وتنظيم أمور . 12

التقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة
 تقدمي املساعدة عند احلاجة وتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائالتهم مبا يكفل 31. 

لهم حياة كرمية .
تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامني يضمن للمحامي راتباً تقاعديا .. 14
تأسيس وتنمية صندوق تعاون للمحامني لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد . 15

اخلدمات التعاونية واملهنية واملادية لهم .
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توفير العمل املهني لالعضاء وتنظيم التعاون يف ممارسة مهنة احملاماة وتقدمي . 16
املعون���ة القضائي���ة لغي���ر القادرين  من املواطنني حس���ب اللوائ���ح التي  ينظمها 

مجلس النقابة.

المعوقات التي تحول دون صدور قانون يتعلق بالمحاميين الشرعيين 

عن���د متابع���ة هذا املوض���وع  ملا له من اهمية مت مراجعة بعض احملاميني الش���رعني 
س���واء احلاصلني على اإلجازات الش���رعية واملنتس���بني لنقابة احملامي���ني النظاميني ام 
احلاصلني على اإلجازات الشرعية من خريجي كليات الشريعة اإلسالمية  حث حتدثوا 
عن معوقات التي حتول من صدور مثل هذا اجلسم القانوني املعوقات التي حتول دون 

وجود نقابة محامني شرعيني .
فق���د حت���دث  كل من احملامي  عماد عواد وفريد  اجليوس���ي امني صندوق املجلس 
التأسيسي لنقابة احملاميني الشرعيني  وناصر رامية امني سر النقابة حاليا واالستاذه 
امل عيس���اوي  امني س���ر النقابة س���ابقا والدكتورة اكرام القيس���ي  واألس���تاذه صباح 
اجلعب���ري عض���وي املجلس التأسيس���ي لنقاية احملاميني الش���رعييني  عن فكرة انش���اء 
النقابة واملعوقات التي حتول دون صدور قانون يخص بها وما اذاكانوا مييلون الى فكرة 
وجود جمعية او رابطه متثل اجلس���م القانوني واملهني  لهم  كمحاميني ش���رعني يف حال 
تعذر صدور  قانون لنقابه احملاميني الش���رعيني وقدمت ذكر هذه املعوقات على س���بيل 

املثال وليس احلصر وتتمثل يف:
 ع���دم وج���ود مجلس تش���ريعي فاعل  الذي من املمكن من خالله طرح مش���روع 1. 

القانون للمصادقه عليه فوجود املجلس التش���ريعي  من ش���أنه ان يبرق بصيصا 
من األمل لوالدة مثل هذا املشروع .

غياب احملامني الش���رعيني املوجودي���ن يف احملافظات اجلنوبية وعدم اطالعهم . 2
على مس���ودة املش���روع وعدم اش���راكهم فيه اذ ال يعقل باي ش���كل من االش���كال 
والدة جسم نقابي ال ميثل احملامني الشرعيني يف شطري الوطن )الضفه وغزه( 
سواء كانوا خريجني لكليات الشريعة االسالمية او محامني حاصلني على اجازة 

احملاماة النظامية. 
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وجود نقابة احملاميني النظاميني التي تعارض بشكل قاطع هذا املشروع فبحسب . 3
وجهة نظرهم اليجوز باي شكل من األشكال  وجود نقابتان متثالن جسدا واحد 
جلهة واحدة ، وإمنا يرون ان وجود نقابة متثل احملاميني الش���رعيني هي احلل 
الوحيد واألنسب لهم  اذ ال فرق فيما بني احملامي الشرعي واحملامي النظامي 
فكالهم���ا ميثالن امام محاكم نظامية وش���رعية ولهم���ا حقوق وعليهما واجبات 
وهذا االمر موجود يف ظل قانون نقابة احملامني النظاميني الفلسطينيني رقم 35 
لسنة 99 فمثل هذا القانون ينظم مهنة احملاماة النظامية ولذلك باالمكان تنظيم 

مهنة احملاماة الشرعية من خالل استحداث نقابة متثل احملاميني الشرعيني.
رفض املتحدثون فكرة  مس���مى املرافع  الش���رعي ألن مسمى احملامي الشرعي . 4

منصوص عليه يف قانون تنظيم مهنة احملاماه الش���رعية رقم 12 لس���نة 52 وما 
جرى عليه من تعديالت ينص صراحة على مس���مى احملامي الش���رعي يف حني 
جن���د ان عب���ارة املرافع الش���رعي لم ترد يف اي قانون وامن���ا هو اقتراح من قبل 

بعض احملامني النظاميني  للخروج من ازمة املسمى.
اش���ارة احملامون بأن  اإلجازة الشرعية املنوي منحها للمحاميني املنتسبني لهذا . 5

اجلسم القانوني قد تشكل مؤقتا عائقا للترافع امام احملاكم الشرعية من حيث 
معاملة املثل لدى احملاكم الشرعية العاملة بالقدس الشريف التابعه اداريا وقانونيا 
للمملكة األردنية الهاشمية ومع ذلك وضح احملامون الشرعيون بأن هذا اإلشكال 
م���ن املمك���ن جتاوزه  م���ن خالل تعديل نصوص املواد ووجود التنس���يق فيما بني 
احملاكم الش���رعية العاملة يف احملافظات الشمالية  وفيما بني احملاكم الشرعية 

العاملة بالقدس الشريف.
كما بني احملامون الشرعيون من خالل دفاعهم عن مشروع النقابة بانه ال يوجد . 6

مانع او تعارض فيما بني نقابة احملاميني الشرعيني وبني نقابة احملاميني النظاميني 
بالرغم من ان نصوص مواد كال النقابتني  من حيث تشكيل جسم النقابة واإلنتساب 
والعضوي���ة واأله���داف والغايات املخصصة لكل منهما  ال يتعارضان مع بعضهما 

البعض من وجهة نظرهما  ومن حيث منح اإلجازه الشرعية .
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موقف نقابة المحامين النظاميين من المشروع 

تعتبر نقابة احملامني الفلس���طينيني تنظيم مهني نقابي مس���تقل يتمتع بالش���خصية 
االعتبارية واالس���تقالل املالي  حيث يتولى ش���ؤونها مجلس منتخب يعمل مبنأى عن اي 

تدخل او تاثير خارجي مركزها الرئيسي القدس.

مت���ارس  النقاب���ة عمله���ا من خالل فروعه���ا العاملة يف كافة انح���اء الوطن ، وتؤدي 
رسالة غاية يف االهمية بصفتها اللواء الذي ينضوي حتته رجال القضاء الواقف املساند 
للقضاء اجلالس للوصول يف نهاية االمر لبس���ط العدالة وحتقيق االستقرار االجتماعي 
املنش���ود وتتعاظم اهمية رس���الة النقابة يف خضم الصراع السياس���ي الداخلي وتصاعد 
وتيرة انتهاكات االحتالل واعتداءاته على املواطن الفلسطيني وحقوقه االمر الذي يتطلب 

وقفة حاسمة من النقابة باعتبارها مرفقا هاما من مرافق العدالة.

تتجس���د رس���الة  نقاب���ة احملامني مبجموع���ة من املبادئ التي تعم���ل النقابة من اجل 
حمايتها وتطويرها وهي على سبيل املثال ال احلصر :

 حماية احلريات واحلقوق. 1
ان نقاب���ة احملام���ني وم���ن موقعها يف معاجلة قضاي���ا الوطن واملواط���ن ومن منطلق 
حرصها على اقامة دولة القانون واملؤسسات وحماية حقوق االنسان االساسية من الظلم 
والتعسف والتدخل غير املشروع تسعى لتطبيق النصوص الدستورية املتعلقة باحلريات 
العامة واحلقوق كضمانة اساس���ية حلماية كافة احلريات السياسية واحلقوق الطبيعية 
للمواطنني التي كملها القانون االساس���ي وش���كلت لهذه الغاية جلانا متعددة للدفاع عن 
املعتقلني الس���باب سياس���ية او الس���باب تتعلق بحرية املواطن يف التعبير عن رايه بكافة 

الوسائل التي كفلها القانون االساسي .

وعطف���ا على ما س���بق فقد رفض���ت نقابة احملامني تخويل الس���لطلة التنفيذية على 
الس���لطات االخرى وتقييد نش���اطها وحتفظت على كافة القرارات بقوانني التي صدرت 
يف غياب الس���لطة التش���ريعية وحتديدا القوانني املقيدة للحريات العامة واملاسة بحقوق 

االنسان االساسية.
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تسهيل الوصول الى العدالة. 2
تشكل نقابة احملامني االطار الذي ينصهر فيه كافة احملامني النظاميني على اختالف 
اطيافهم وانتماءاتهم ويدخل احملامون يف معادلة طرفها االخر القضاء للوصول من نهاية 

املطاف الى احقاق احلق واعادة االمور إلى نصابها الطبيعي.

ويف هذا الس���ياق ونظرا لظروف االحتالل القاس���ية التي يعيش ش���عبنا الفلسطيني 
تلعب النقابة دورا مميزا لتسهيل وصول املواطنني الى العدالة.

 فانطالقا من اهداف النقابة الرامية لتحقيق العدالة وترس���يخ س���يادة القانون فان 
النقابة تعمل باستمرار لتسير التمثيل القانوني لكل ذي حق بواسطة وكيل قانوني والدراك 
النقابة بان قلة املال قد يكون عالقا بني اصحاب احلقوق وبني متثيلهم بواس���طة وكيل 
قانوني فقد قامت النقابة بتقدمي املعونة املجانية ملن يثبت لنقيب احملامني فقره وعدم 
استطاعته دفع اتعاب احملاماة كما اجيز لنقيب احملامني تكليف اي من احملامني االساتذة 

بتقدمي هذه املعونة ملئات احلاالت خالل السنوات املنصرمة.

استقالل القضاء. 3
مساهمة من النقابة لترسيخ مبادئ العدالة فانها وبشكل مستمر تعمل على دعم مبدا 
استقالل القضاء وتكريس مكانته واحترام قراراته، كما وتسعى من اجل تطوير هيكلية 
خاصة باجلهاز القضائي واحملافظة على استقالليته التامة كما تساهم النقابة بوصفها 

مرفقا هاماً من مرافق العدالة يف تطوير القوانني والتشريعات خلدمة احلق والعدل.

رفع مستوى مهنة احملاماة . 4
لضم���ان قي���ام احملامني بدورهم على اكمل وجه للنه���وض بدورهم املتمثل يف حماية 
احلري���ات واحلقوق وحتقيق العدال���ة ولتمكني رجال القانون من مواجهة حتديات املهنة 
يف ظ���ل تعدي���ل الكثير من القوانني وصدور قوانني جديدة وتزايد عدد املؤسس���ات التي 
تطلب ان يكون ضمن كوادرها قانونيون مؤهلون على اعلى مستوى كان ال بد من تاهيل 

محامي املستقبل اكادمييا على نحو الئق من خالل النهوض مبستوى التدريب.
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وحتقيقا لهذه الغاية فقد شكلت جلنة تختص مبتابعة كافة الشؤون املتعلقه بالتدريب 
كما صدر نظام تدريب احملامني النظاميني الذي يش���كل االطار القانوني لتنظيم عملية 

التدريب برمتها.

 ام���ا االجن���از االكبر يف ه���ذا الصعيد فقد متثل يف نظ���ام االمتحانات التي تعقدها 
النقابة كمتطلب اساسي للحصول على اجازة مزاولة مهنة احملاماة ودعما لعملية التدريب 
االبتدائ���ي تعقد النقابة محاضرات ون���دوات يف مواضيع قانونية متخصصة على ايدي 
نخبة من احملامني من ذوي اخلبرة واملمارسني يستفيد منها احملامون املتدربني وانطالقا 
م���ن اهمي���ة التدريب على االجراءات العملية جتري بع���ض التدريبات من خالل قاعات 
احملاك���م الصوري���ة املوجودة يف بعض مقرات النقاب���ة ويتوفر يف مقرات النقابة مكتبات 

قانونية توفر املراجع القانونية الهامة يف العديد من املواضيع القانونية .

فنظ���ام التدري���ب وفق���ا ألنظمة النقاب���ة يلتقي مع قانون  احملاميني الش���رعيني رقم 
12 لس���نة 1952 ال���ذي ينص من خالل نصوص م���واده بان قاضي القضاه مينح اإلجازة 
الش���رعية للمحامني الش���رعني  بعد ان يتقدم ببحث بش���رط ان يكون متفرغا ملمارس���ة 

اعمال احملاماه الشرعية .

التطور املهني والتعليم املستمر. 5

تسعى نقابة احملاميني جاهدة للتطوير وتفعيل النقابة ورفع املستوى املهني فقد قامت 
باآلون���ه األخيرةبفت���ح األفق امام احملاميني من أجل تطوير قدراتهم من خالل  التدريب 
املس���تمر فقد عملت نقابة احملامني بالتعاون مع معهد احلقوق يف جامعة بيرزيت على 
تقدمي دبلوم املهارات القانونية وقدمت تدريبا للمحامني يف مجال مفاهيم حقوق االنسان 
والكرام���ة االنس���انية وكيفية ادخال هذه املفاهيم وتعزيزه���ا يف اجراءات التقاضي ويف 
هذا الس���ياق ال بد من االش���ارة إلى دور النقابة يف تنش���يط البحوث القانونية وتشجيع 

الباحثني من اعضائها.

ويف اطار جهود النقابة يف س���عيها املتواصل لرفع املس���توى االكادميي ملنتسبيها فان 
هناك العديد من املشاريع املستقبلية الطموحة التي تصبو النقابة الى حتقيقها انشأت 
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نقابة احملاميني الفلسطينيني مكتبا فنيا وشرعت باصدار مجله قانونية وقامت بتجهيز 
قاعات للتدريب ومحاكاة املهنة من خالل  احملاكم الصورية.

لذل���ك فان نقاب���ة احملاميني النظاميني متان���ع وتعارض فكرة انش���اء نقابة محامني 
ش���رعيني س���يما ان ما يصبوا اليه البعض من احملاميني الش���رعيني موجود ومتوفر لهم 
يف نقابة احملامني النظاميني، وباإلمكان ان تضم حتت ظلها كافة احملاميني الش���رعيني 

احلاصلني على اإلجازات الشرعية من خريجي كليات الشريعه اإلسالمية.

 وبسؤال عطوفة نقيب احملامني النظاميني االستاذ حسني شبانة عن اسباب معارضته 
لفكرة نقابة محاميني شرعيني اوضح لنا بأن النقابة لكل ما ذكر اعاله من اجنازات وان 
النقابة لها استقالل مالي واداري تستطيع ان تضم يف طياتها كافة احملاميني الشرعني 

بصرف النظر عن طبيعة شهادته.

 فاحملامي س���واء كان ش���رعيا او نظاميا ميثل جس���دا واحد فال يجوز وجود نقابتان 
متثالن جسدا واحد ملهنة واحدة ،  فمهنة احملاماة الشرعية والنظامية ال تختلفان عن 
بعضهم���ا البع���ض فكلتاهما حتققان غاية واحدة اال وهي الدفاع املش���روع والبحث عن 
العدل وحتقيق العدالة وتش���كالن ايضا قضاءا واقفا س���واء هذا االمر كان امام القضاء 
الش���رعي ام القضاء املدني، لذلك فوجود نقابة محامني ش���رعيني لتمثيل ذات اجلس���د 

القانوني  امر يخالفه القانون. 

وم����ن اج����ل اخلروج من هذا التيه فان مجلس نقاب����ة احملامني النظاميني ال ميانع باي 
ش����كل من االش����كال ان يتم انشاء واستحداث سجال خاصا ملن هم حاصلون على االجازة 
الش����رعية حتت مس����مى املرافع الشرعي ، وبالتالي ال داعي ملثل هذا املشروع طاملا يوجد 
غطاء قانوني متمثل يف نقابة احملاميني  الش����رعيني  األمر الذي من ش����أنه متثيل  وضم 
جميع احملاميني  النظاميني واملرافيعني الش����رعيني حتت مظلة واحدة ووحيدة هي نقابة 
احملاميني النظاميني التي انشأت بقانون  ولها انظمتها وقواعدها وبدورها تستطيع منح 
اإلجازات الشرعية وحتفظ حقوق املرافعني الشرعيني أسوة بزمالئهم احملاميني النظاميني.

فنقابة احملامني النظاميني محصنة بالقانون  رقم 3 لس���نة 99  الذي يضم ش���طري 
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الوط���ن )الضف���ة وغ���زة( ، اضف الى ذلك ان احملاكم الش���رعية يف ظ���ل قانون رقم 12 
لس���نة 52 وم���ا جرى عليه من تعديالت وكذل���ك االمر قانون العائلة العثماني املطبق يف 
احملافظات اجلنوبية يعتبران االساس القانوني ملنح حملة الشهادات الشريعة االسالمية 
واحملامني النظاميني االجازة الشرعية ، كما أن  نقابة احملامني النظاميني متنح االجازة 
من خالل شروط معينة رسمها قانون نقابة احملاميني النظاميني ،  فاخلريج الذي تخرج 
م���ن جامعت���ه املعتمده من قب���ل وزارة التعليم العالي والتي تدرس م���واد القانون وكذلك 
م���واد الش���ريعه اإلس���المية فاملتدرب  مير بها فاملتدرب مير بع���دة مراحل حتى يحصل 
عل���ى إج���ازة احملاماه  النظامية، فمدة التدريب س���نتان ال يحصل املتدرب اال اذا خضع 
إلمتحان كتابي وشفهي وتقدمي بحث قانوني ويكون قد جنح بهم جميعا يتم رفع توصية 
م���ن جلن���ة التدريب الى مجلس النقابة لنقل اس���مه من س���جل احملاميني املتدربيني الى 
س���جل احملاميني املزاوليني وال متنح له اإلجازه اال بعد حلفه لليمني القانونية  بحضور  
نقيب احملاميني وعضوين من مجلس النقابة، هذا االمر ال يوجد ولم ينص عليه  قانون 
رقم 12 لسنة 52 وامنا جاءت الصالحية مطلقة لقاضي القضاة الشرعي مبنح االجازة 

الشرعية بعد اعداد بحث شرعي.

لذا جند انه من االولى قبل التفكير يف نقابة محامني شرعيني او ما يسمى بذلك  ال 
بد من  التفكير جيدا باصدار قانون يتعلق باصول احملاكمات الشرعية وقانون األحوال  
الش���خصية األمر الذي من ش���أنه معاجلة القصور س���يما ان قان���ون اصول احملاكمات 
الش���رعية وقانون األحوال الش���خصية  قانونان مطبقان منذ احلقبة األردنية وال بد من 

تفعيلها ومعاجلة القصور املوجوده فيهما.

اض���ف ال���ى ذلك ايضا أن قانون رقم 12 لس���نة 52 وم���ا جرى عليه من تعديالت هو 
قان���ون مصدره املش���رع االردني وليس الفلس���طيني وبالتالي ال يج���وز الغاءه اال من قبل 
مص���دره او مش���رعه ل���ذا جند انه يف باب اإللغاءات ترد عب���ارة يلغى كل ما يتعارض مع 

هذا القانون، فاصل القانون يبقى ويلغي كل ما يتعارض معه.

 وخلص عطوفة نقيب احملاميني النظاميني بأنه سيعمل على تفعيل وتطوير األنظمة 
املتعلقة بقانون نقابة احملاميني  بحيث يتم انشاء سجال خاصا خلريجي كليات الشريعه 
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اإلس���المية وعرضه على الهيئة العامة إلصباغ الصفه القانونية عليه بحيث ميكن منح 
اإلجازه الشرعية  وفقا لألصول والقانون وايضا ينظم العالقات املهنية اسوة بزمالئهم 
م���ن احملامي���ني النظامي���ني فلهم من احلق���وق وعليهم واجبات ولهم حق اإلس���تفادة من 
صن���دوق الزمال���ة والتعاون وكذلك األمر التأمني الصحي وكل ما نص عليه قانون نقابة 
احملامي���ني النظامي���ني واألنظم���ة  وهذا هو احلل األفضل واألمث���ل لهم، اذ ال يعقل باي 
ش���كل من األش���كال ان يكون هناك نقابتان تتحدثان عن نصوص مواد ال تبعد كثيرا عن 

نصوص املواد املوجودة واملطبقة يف ظل نقابة احملاميني النظاميني.

موقف قاضي القضاة في من هذا المشروع 

باملقابلة التي اجريت مع سماحة القائم باعمال قاضي القضاة رئيس احملكمة العليا 
الشرعية ابدى سماحته بانه ال ميانع وال يعارض وجود مثل هذا القانون سيما ان وجود 
جسما ميثلهم سيقوم ويستطيع منح االجازات الشرعية لهم  بحيث ال يبقون هذا اجلسم 
معارضا لألنظمة والقوانني وال يتعارض مع اي جسم نقابي او اي هيئة اخرى وان مثل 
هذه اجلس���م س���يكون له ذات القيمة القانونية املوجودة يف ظل قانون رقم 12 لس���نة 52 
الناف���ذ س���يما انه وبعد اصدار مثل هذا القان���ون واملصادقة عليه من اجلهات املختصة 
ونشرة يف اجلريدة الرسمية سيكون له ذات االثر املترتب على قانون رقم 12 لسنة 52 

وما جرى عليه من تعديالت؟
واشار سماحة القائم باعمال قاضي القضاة رئيس احملكمة العليا الشرعية بان قرار 
فك االرتباط االداري والقانوني فيما بني الضفة الغربية واململكة األردنية الهاشمية ومع 
دخول الس���لطة الوطنية الفلس���طينية اتاح الى إنش���اء  ديوان قاضي القضاة الذي يتمتع 
بصالحي���ة اص���دار التعليمات واالنظمة التي تخص احملامني الش���رعيني. وكذلك االمر 
منح االجازات ومتابعة مسلكيات املهنة واخضاع املتدرب الشرعي الى مناقشة االبحاث 

من خالل جلنة االبحاث.
واشار سماحته ايضا بان عدد احملامني احلاصلني على االجازة الشرعية من ديوان 
قاضي القضاة منذ سنة 2002 ولغاية تاريخ 2013/9/15 ستمائة وثالث وثمانون محام 
شرعي منهم خمسمائة وثالثة عشر من خريجي الكليات التي تدرس الشريعة االسالمية.
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 واوضح سماحتة بان القانون رقم 12 لسنة 52 هو القانون الساري والنافذ يف الضفة 
الغربية وما جرى عليه من تعديالت وقانون العائلة العثماني مطبق ونافذ يف احملافظات 

اجلنوبية  فكال القانونني ينظمان ومينحان احملاميني الشرعيني اإلجازه الشرعية .

 كما يبني سماحته بانه يف حال اصدار قانون بتنظيم مهنة احملاماة الشرعية بصرف 
النظر عن مس���ماه )نقابة او رابطة او جمعية( طاملا متت املصادقه عليه ومت نش���ره يف 
الوقائع الرس���مية وله انظمته فانه س���يحترم مثل هذا القانون وس���يطبق نصوص املواد 
الصادرة مبا ال يتعارض وقانون رقم 12 لس���نة 52 وما جرى عليه من تعديالت وكذلك 

االمر قانون العائلة العثماني املطبق يف احملافظات اجلنوبية.

وبسؤال سماحته عن موقف نقابة احملاميني النظاميني بني سماحته بانه قام بزيارة 
مق���ر النقاب���ة ووضح لهم بانه س���يتنازل عن صالحيات منحها ل���ه قانون نقابة احملامني 
الش���رعيني رقم 12 لس���نة 1952 وذلك من اجل  اتاحة الفرصة إلجناح فكرة مش���روع 
النقابة و�/أو أي مسمى يتم اإلتفاق عليه بحيث يكون له القوة القانونية يف تنظيم مهنة 
احملاماه فال يعارض وجود نقابة و/أو جمعية و/او رابطه املهم موافقة هذه املس���ميات  

للقوانني واألنظمة التابعه لها وال تخالف القانون األساسي .  

التفرقة بين مسمى النقابة والجمعية  

تردد على السنة بعض احملامني بان مسمى النقابة يخالف ويتعارض مع النظام والقانون 
سيما ان  نقابة احملامني النظاميني قائمة وموجودة وصادرة مبوجب قانون رقم 3 لسنة 
99 وهي صاحبة النفاذ والسريان يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي ال يجوز 
انش���اء نقابة متثل فئة محدده تنحصر يف احملاميني الش���رعيني فالنقابة لها قوة القانون 

ولها القوة يف حتصيل الرسوم ولها الصالحية يف منح اإلجازة وتنظيم مهنة احملاماه. 

فاألصل أن النقابة هي كيان حر مس���تقل ينش���أ بإرادة أعضائها الذين لهم وحدهم 
حتديد مصير هذه النقابة بداية من الالئحة التي حتكمها، مروراً بطريقة عقد اجتماعاتها، 
أو إصدار قراراتها، أو انتخاب مجلس إدارتها، و إنتهاءاً بحلها، ولكن الوضع يختلف يف  

الطبيعه القانونيه لنقابة احملامني وبني اي مسمى اخر مثل جمعيه أو غير ذلك.
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فالقانون  االساسي الفلسطيني نص من خالل املاده 2/26 يحق للجماعات تأسيس 
النقاب���ات املهنيه ف���ان الطبيعه القانونيه واخلصائص التي تتمتع بها النقابه يختلف عن 
خصائص وطبيعة اجلمعيه ومن هنا ال بد لنا من الوقوف حول هذه الطبيعه واخلصائص 

لكل من املسميان )نقابة وجمعيه(.

 الطبيعة القانونية للنقابات المهنية  والجمعيات 

استقر قضاء احملكمة اإلدارية العليا يف مصر على اعتبار املهن احلرة كالطب والهندسة 
واحملام���اة وغيرها مرافق عامة. مما يدخل أصاًل يف صميم اختصاص الدولة بوصفها 
القائم���ة والراعي���ة  لكاف���ة  املرافق العامة، فإذا ما رأت الدولة أن تتخلى عن هذا األمر 
لصالح  اعضاء املهنة املتمثل بالنقابة فإنها تساعدهم على ذلك من خالل قانون يصدر 
ويصدق من قبل رئيس الدولة )الس���لطة(  بإعتبارهم هم األقدر على إدارة ش���ؤونهم من 
خالل نقابتهم التي مرت اصال بقنوات عدة ابتداء باملسودة ومرورا باملجلس التشريعي 
وانتهاء بتصديقه من قبل رئيس الدول )الس���لطة ونش���ره بالوقائع الفلس���طيني وبالتالي 

يصبح له قوة النفاذ.

فالسلطة العامة تخول النقابة املهنية  املتمثلة بهيئتها العامة والراعية للقانون الصادر 
واألنظم���ة التابعه يف تنظيم وتفعيل ش���ؤون مهنتهم وه���ذه القوة تأتي من خالل القانون 

وهذا هو األمر املطبق من قبل نقابة احملاميني النظاميني . 

كما أن اعضاء هذا اجلسم النقابي لهم أن  يستعينو بكل ما اتيح لهم من وسائل تكون 
متفق���ه والنظ���ام العام وال تخالف القوان���ني واألنظمة األمر الذي  يحفزهم على حتقيق  
رسالتهم  التي يبغونها مع االحتفاظ بحقهم يف اإلشراف والرقابة حتقيقا للصالح العام،  
فمثل هذا األمر  ال يغير شيئا  من التكييف القانوني لهذه املهن بإعتبارها مرافق عامة.

كما  اس���تقر القضاء على اعتبار النقابات املهنية من أش���خاص القانون العام. )وهو 
ما أش���ارت إليه فتوى اجلمعية العمومية لقس���م الفتوى والتش���ريع مبجلس الدولة ملف 

رقم 56/1/88 بتاريخ 1994/7/20 (.

 يف حني ان النقابات العمالية تعد من أشخاص القانون اخلاص ألن  غايتها هي حماية 
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احلقوق املش���روعة ألعضائها والدفاع عن مصاحلهم وحتس���ني ظروف وشروط العمل، 
كم���ا أن الدولة ال تقوم بإنش���ائها بل يتعلق تكوينه���ا بإرادة مكونيها وال تتدخل الدولة يف 
تعيني القائمني على إدارة املنظمات النقابية بل يختارهم أعضائها بأنفسهم عن طريق 
االنتخ���اب ، كم���ا ال متلك النقابة يف عالقاتها بأعضائها حقوق الس���لطة العامة كإرغام 

األفراد على االنضمام إليها أو على البقاء فيها.

ومن  ابرز خصائص النقابه ان لها احلق يف انتخاب  هيئتها العامة ملجلس النقابة كما 
هو مطبق يف نقابة احملاميني النظاميني الفلسطيني العامه  ولها ان تضع االنظمه والرسوم 
املقررة على اعضائها وتصديقها للحصول على صفه النفاذ من قبل الهيئة العامة للنقابة.

كم���ا ان املجلس التش���ريعي يف فلس���طني مينحها قوه الس���لطه القانوني���ه التي تكون 
ممنوحة بقوة القانون اصاًل.

ام���ا اجلمعي���ه فهي  جهة منظمه حتصل على صفتها القانونيه من جهة رس���ميه اال 
وهي وزارة الداخليه وبالتالي المتلك أصاًل صفه التش���ريع بل تطبيق القوانني املمنوحة 

لها من قبل املجلس التشريعي. والتعليمات الصادره عن وزارة الداخلية.

كما ان اعضائها ال ميلكون حق وضع االنظمة ورس���م السياس���ات اال بعد احلصول 
على املصادقه من اجلهة املشرفه عليها. 

فالرقاب���ه عل���ى النقابه هي رقابه ذاتيه منحص���رة بهيئتها العامة يف حني ان الرقابة 
على اجلمعية  هي رقابه مناطه للجهة املسؤوله عنها  اال وهي وزارة الداخليه او العمل 

أو اجلهة املنشئه لتلك للجمعيه.

فاالراده النقابه هي اراده حره مكتملة كونها محصنة بقوة القانون واألنظمة اخلاصة 
تكون منوطه بقانونها ومصادقة الهيئة العامه عليها تضفي عليها الشرعية والنفاذ.

أما اجلمعية  فاالراده بها اراده ناقصه ومقترنه مبصادقه اجلهة االعلى منها ومقيدة  
بتعليمات اجلهة املنشئة لها التتجاوز تعليماتها وال تخالفها وال تستطيع وضع نظام لها 
اال بعد احلصول على موافقة تلك اجلهه  واجلمعية إما ان تكون جمعية  خيرية طوعية 

وإما ان تكون جمعية سياسية  يدخل بطياتها تنظيم سياسي معني.
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كم���ا ان العضويه بالنقاب���ة باعتبارها جهة تنظيم مهنه تكون اجباريه بحيث ال ميكن 
لالش���خاص الذين ال ميتهنون مهنه النقابه ان يدخلو بها وتكون محصورة يف فئة معينه 
هم فقط الذين يستطعون الدخول اليها وفق ما ينص عليه  القانون اخلاص بها واألنظمة  
التابعة لها بينما يف اجلمعيه العضويه اختياريه وبالتالي ال ميكن ان يكون لها اثراً تنظيميا 

بخوص اعضائها .

ومن املالحظ ان فكرة اجلمعية ليست وليدة احلاضر ولم تأتي من األعضاء املؤسسون 
لفكرة  انش���اء ما يس���مى بالنقابة وإمنا اتت من خالل التوجه الذي اجته به احملاميني 
الش���رعيني يف اململكة االردنية الهاش���مية الذين حاولوا مرارا وتكراراً على انش���اء نقابة 
تضم يف طياتها احملاميني الشرعيني من خريجي  كليات الشريعة اإلسالمية، اال املشرع 
االردني عارض فكرة وجود نقابة محامني شرعيني لوجود  نقابة احملامني النظاميني األمر 
الذي دفع باحملاميني الش���رعيني إلى بحث تاس���يس جمعية احملامني الشرعيني لذا فان 
مسمى اجلمعية قد يكون ضمن احللول املقدمة للخروج من ازمة مسمى نقابة املقترح. 

تنازع القوانني بني القوانني النافذه يف عهد ال�سلطة الوطنية والقوانني الإردنية ال�سادرة 

ايبان احلكم الأردين 

من املالحظ ان القانون الس���اري املعدل يف الضفة الغربية هو قانون رقم 12 لس���نة 
52 وما جرى عليه من تعديالت وقانون العائلة العثماني الساري املفعول يف احملافظات 
اجلنوبية يفيد نش���وء ما يس���مى نقابة محامني الشرعيني على فرض املصادق عليها من 
اجلهات املختصة واعتمادها وعلى فرض ضمها احملامني من كال شطري الوطن فان هناك 
تساؤل فيما يتعلق مبحكمتي البداية واالستئناف الشرعيتني التابعتني للمملكة االردنية 
الهاش���مية س���يما ان قرار فك االرتباط االداري والقانوني مع اململكة االردنية الهاشمية 
ابقيا هاتني احملكمتني حتت تصرف القوانني النافذه يف اململكة االردنية الهاشمية ليس 
هذا فحس���ب وامنا ايض���ا موظفيها يخضعون لتعليمات ديوان قاضي القضاة وبس���ؤال 
احملامية اكرام القيسي وهي احدى احملاميات احلاصالت على اجازة احملاماة الشرعية 
وهي ايضا خريجة شريعة اسالمية عقبت قائلة بان اذا ما مت االعتراف بنقابة محامني 
شرعيني واكتسب وجودها على ارض الواقع فان االجازة املمنوحة من قبل نقابة احملامني 
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الشرعيني ال بد من احترامها والتعامل معها اذ ال يوجد ما يعارض ذلك وقد ايدتها يف 
ذلك احملامية النظامية والش���رعية امل العيس���اوي وهنا ال بد من الوقوف الى ان نقابة 
احملامني الشرعيني فيما لو انشئت واصبحت نافذة فانها تصبح صاحبة احلق يف منح 

االجازة الشرعية

 نخل�س من هذه الدرا�سه باأن بطرح ال�سوؤال التايل :

م�سروع نقابة املحاميني ال�سرعيني ولد ميتا ام ولد ليحى؟؟

باالطالع على مش���روع مس���ودة قانون احملامني الش���رعيني املعدل من قبل املجلس 
التاسيسي سنة 2012 جند انه قد اعد من قبل عدد من احملاميني الشرعيني املنتسبني 
لنقابة احملامني النظاميني احلاصلني على اإلجازتني  النظامية والشرعية ، وكذلك االمر 
خريجي كليات الشريعة االسالمية ، وعلى ضوء ذلك فإن من  أهم النتائج التي توصلنا 

اليها من خالل هذه الدراسه .

اوال:   القائمني على هذا املشروع هم من خريجي  كليات الشريعه اإلسالمية واحملاميني 
النظاميني املنتس���بني لنقابة احملاميني النظاميني من احملافظات الشمالية ولم 
تتم اإلش���اره الى احملافظات اجلنوبية  بإعتبار ان ش���طري الوطن وحده واحده 

ال تتجزأ.

لم يتم اإلشارة من خالل نصوص املواد املذكوره يف هذا املشروع للوضع القانوني  ثانيا:  
للمحاكم الشرعية يف القدس الشريف التي مازالت حتت ادارة واشراف اململكة 

األردنية الهاشمية.

لم يتم اإلشارة الى كيفية معاجلة نصوص مواد قانون نقابة احملاميني لسنة 52  ثالثا:  
النافذ يف الضفه الغربية وقانون العائلة العثماني النافذ يف قطاع غزه .

لم يتم اإلشارة يف باب اإللغاءات معاجلة عبارة كل ما يتعارض واحكام هذا القانون  رابعا :  
سيما ان القانون النافذ اليتم الغائه اال من قبل منشئه ومصدره وبالتالي تبقى 
نصوص مواده التي لم تتعارض مع نصوص مواد مشروع قانون نقابة احملاميني 

الشرعيني سارية املفعول ونافذه .
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خامسا:  لم يتم اإلشارة الى موضوع اإلجازة الشرعية وقوتها القانونية ومدى سريانها 
يف احملاكم الشرعية يف القدس الشريف التابع اداريا وقانونيا  للمملكة األردنية 

الهاشمية .

 ســادســـــــًا: ل���م يتم معاجلة املس���ألة الت���ي تخص احملاميني  املنتس���بني لنقابة احملاميني 
النظاميني إذ ال يجوز لهم اإلنضمام الى نقابتان  تنهجان ذات النهج القانوني  .

ســــابعـــــــــًا: لم يالحظ وجود تغير جوهري عند اإلطالع على نصوص مواد مسودة املشروع 
فهي ذات نصوص املواد التي اتى بها قانون احملاميني النظاميني ولم يأتي بأمر 

جديد سوى منح اإلجازه .

ـــــــا : الحظ���ت من خالل هذه الدراس���ه بان الهدف والغاية من هذا املش���روع ومن  ً ثامنـــــ
خ���الل اللق���اءات التي متت مع بعض احملاميني الش���رعيني من خريجي  كليات 
الشريعة اإلسالمية بان الهدف هو وجود نقابة تضمهم وحتفظ حقوقهم وتنظم 
مهنتهم وترعى شؤونهم وتأمن لهم اإلحتياجات املنقوصة وحتقق لهم ضمانات 
مستقبلية كالتقاعد على سبيل املثال ال احلصر وهذا األمر متوفر وموجود من 

خالل  نقابة احملاميني النظاميني .

تاســـــــعا : وجدت ايضا وبدون حتيز ألحد ان الغاية من هذه النقابة الس���عي الش���خصي 
للبعض من احملاميني سيما كبار السن منهم الذي يسعى ألن يكون نقيبا وكذلك 
األمر لم اجد من خالل هذه الدراس���ه رؤية جديدة حتفز وتش���جع على انش���اء 

نقابة مستقلة ترعى شؤون احملاميني الشرعيني.

عاشرا:  استنتجنا من خالل هذه الدراسة ان موقف القائم باعمال قاضي القضاة جاء 
س���لبيا حيث صرح س���ماحته بانه على استعداد ألن يتنازل عن احلق املمنوح له  
فيما يخص منح اإلجازات الشرعية، فسماحته يتنازل عن قانون ال ميلك اصال 
التنازل عنه هذا األمر ان دل على ش���يئ فإنه يدل على ان اصحاب الس���ماحة 
والفضيل���ة واملعني���ني باألمر ال يس���تطيعون التفرقة فيما بني قان���ون وتعليمات 

صادره عنه. 



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

68

ومن خالل هذه النتائج التي توصلنا اليها  جنيب على التس���اؤل بان مس���ودة مشروع 
نقابة احملاميني الش���رعني ولدت ميته اذ ال رؤية واضحه لها وال عبره لها وكل ما فيها 
م���ن بن���ود ونصوص مواد هي ذات نص���وص املواد التي نصت عليه انظمة وقوانني نقابة 
احملامي���ني النظامي���ني أضف الى ذلك انه اليوجد حالة ضرورة إلصدار قراربقانون من 
قبل رئيس دولة فلس���طني للمصادقه على هذا املش���روع س���يما ان هذا املش���روع  فيه 
م���ن املغالط���ات مافيه وال يرقى اص���ال ألن يكون قانون يضم يف طياته ش���طري الوطن 

)احملافظات الشمالية واجلنوبية(.
 اضف الى ذلك لم اجد من خالل هذه الدراسة حاًل جذرياً يعالج مسألة مدى قوة 
اإلجازه الش���رعية التي س���تمنح للمحاميني الشرعيني من قبل هذه النقابة امام احلاكم 

الشرعية يف القدس الشريف. 
لذل���ك كل���ه وم���ن خالل هذه النتائج ال ن���رى ضرورة لوجود مثل ه���ذه النقابة واميل 

كباحث اعد هذه الدراسه الى:
انشاء سجال خاصا يضم كافة حملة اإلجازات الشرعية من خريجي كليات الشريعه . 1

اإلسالمية.
 انشاء صندوق مالي مستقل حلملة اإلجازة الشرعية حتى يتسنى لهم دفع الرسوم 2. 
 تعديل النظام الداخلي لنقابة احملاميني 3. 
 تعديل قانون نقابة احملاميني ورفع توصية للجهات املختصة لتعديل القرار بقانون 4. 

املعدل لقانون احملاميني النظاميني رقم 3 لسنة 1999  حيث  تتوافر حالة الضرورة 
يف ه���ذه احلال���ة  كل م���ا يتع���ارض مع هذا القانون  وبخالف ذلك ال تس���طيع نقابة 

احملاميني النظامني ضم احملاميني الشرعني يف جسمها النقابي.
تشكيل جلنة سباعية تضم كل من:. 5

عطوف���ة نقي���ب احملامي���ني او من ينيب من احملامي���ني املزاولني  بحيث ميثل أ. 
احملافظات الشمالية واجلنوبية .

 س���ماحة القائ���م باعمال قاضي القضاه او م���ن ينيب من اصحاب الفضيلة ب. 
قضاة احملكمة العليا الشرعية بحيث يكون ممثال لشطري الوطن )احملافظات 

الشماية واجلنوبية(.
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  رئي���س مجل���س القض���اء األعل���ى الفلس���طيني او من ينيب عن���ه من قضاة ج. 
احملكمة العليا.

 ممثل عن احملاميني الش���رعيني  من خريجي كليات الش���ريعه بحيث ال تقل د. 
درجته العلمية عن ماجس���تير وان يكون حاصال على اإلجازة الش���رعية مدة 

ال تقل عن عشرة سنوات.
وزي���ر العدل او من ينيب م���ن وزارة العدل بحيث يكون من ذوي اإلختصاص ه. 

القانوني احملترف
 احد عمداء كليات الشريعه اإلسالمية العاملة يف اجلامعات الفلسطينية. و. 
 ممث���ال عن احملاميني الش���رعيني العامل���ني يف احملاظات اجلنوبية بحيث ال ز. 

يقل عمره املهني عن عشرة سنوات ومن خريجي  كليات الشريعه اإلسالمية.

نوصي بأن تكون مهمة هذه اللجنة اعداد مس���وده لتعديل نصوص مواد قانون نقابة 
احملاميني النظاميني فقط فيما يتعلق بانش���اء سجال يضم خريجي الشريعه اإلسالمية 

واحداث نظام لذلك.

نوصي باعداد دورات متخصصة يف صياغة القوانني س���واء كان ذلك من قبل نقابة 
احملاميني الشرعيني و/او من قبل مجلس القضاء األعلى الشرعي للوقوف على مفهوم 

الصياغة الصحيحه والسليمه. 





أحكام صادرة عن محكمة 
العدل العليا والتعليق عليها
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السـلطـة الوطنيـة الفلسـطينيـة
السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا             

القـــرار

الصادر عن محكم�ة العدل العليا املنعقدة يف رام اهلل املأذونة بإجراء احملاكمة  وإصدار 
احلكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئ�ة الحاكم��ة: برئاس������ة الس����يد القاض��ي هش������ام الحت����و وعضوي�ة 

الس�يدين القاضيي�ن مصطفي القاق و تيسير ابو زاهر 

املستدعـــــي:  ناجي حسني عيسى دار موسى / رام اهلل 
                  وكياله احملاميان عمر الشويكي ومحمد وائل اسليم 

املستدعى ضدهما:-  
 رئيس دائرة اجراء رام اهلل بصفته الوظيفية 1. 

النائب العام بصفته الوظيفية . 2

اإلجــــراءات

بتاريخ 2012/5/24 تقدم املستدعي بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن رئيس 
إج���راء رام اهلل الصادر بامللف اإلجرائي رقم )2002/256(  واملتضمن تس���جيل قطعة 
األرض رقم 367 حوض رقم 9 السالمية من أراضي مدينة البيرة باسم احملال له قطعيا 

سهيل محمد محمود صايف املزاود األول بتاريخ 2005/6/15.
يس���تند املس���تدعي يف طعنه إل���ى ان القرار املطعون فيه مخال���ف لألصول والقانون 

ومنعدم.
يف جلسة 2012/11/12 قدم وكيل املستدعي مذكرة من اجل قبول دعواه شكاًل. 
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المحكمـــــة

بالتدقي���ق واملداول���ة و بعد االطالع على الئحة الدع���وى  و القرار املطعون فيه جند 
ان���ه قد اس���تقر الفق���ه والقضاء على ان قرار رئيس اإلج���راء بإحالة العقار على املزاود 
األخي���ر ال يدخ���ل يف  عداد القرارات القابلة لالس���تئناف مبقتضى املادة اخلامس���ة من 
قانون االجراء رقم 31 لسنة 52 الساري املفعول آن ذاك وعليه يكون قرار رئيس االجراء 
قاباًل للطعن امام محكمة العدل العليا ) قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم 95 /84 
صفحة 52 س���نة 85( ش���ريطة ان يكون ذلك ضمن املدة القانونية وحسب ما هو واضح 
من البند األول من الئحة االستدعاء ان قرار رئيس اإلجراء صدر بتاريخ 2005/6/15 
والدعوى مقدمة بتاريخ 2012/5/24 أي بعد مضي املدة القانونية املنصوص عليها يف 
املادة 1/284 من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية لسنة 2001 وان اللجوء الى 
محكمة ثانية للطعن بقرار رئيس اإلجراء القرار املطعون فيه ال يقطع مدة التقادم وهذا 

يعني ان الدعوى غير مقبولة شكاًل لتقدميها بعد  مضي املدة القانونية .

لهذه األسـبــاب

تقرر احملكمة رد الدعوى.

قـرارًا صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2012/11/26

الكاتب                                        الرئيس
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د. السيد أحمد موسى 
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املوض���وع : كم���ا هو وارد باألوراق ، فنحيل إليها ؛ واملنازعة متعلقة بطبيعة القرارات 
املختلف���ة والص���ادرة ع���ن رئيس اإلجراء ) أو م���ا يطلق عليه قاض���ي التنفيذ يف النظام 
املص���ري ( ، املقنن���ة ألوضاعه وصالحياته واختصاصاته مبوجب قانون اإلجراء رقم 31 

لسنة 1952 ، ومدى اختصاص احملاكم املختلفة بنظرها أو الفصل فيها .

التعقيب واإبداء الراأي القانوين:

أواًل: حول موضوع الدعوى:
حيث أن املش���رع الفلس���طيني كان قد أبدى عناية خاصة باإلجراء أو تنفيذ األحكام 
والقرارات الصادر عن احملاكم الفلسطينية، أو أي مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها 
اخلاصة على والية اإلجراء تنفيذها، فأفرد لها قانوناً مستقاًل عن قانون املرافعات )أصول 
احملاكمات املدنية والتجارية(، هو القانون رقم 31 لسنة 1952 وحتت اسم قانون اإلجراء .

هذا وقد نص يف  "املادة اخلامسة " من هذا القانون األخير، وعلى سبيل احلصر فقط 
وبالذات ، على األمور التي يصدر بشأنها قرار من رئيس اإلجراء ) قاضي التنفيذ( ويكون 
قاباًل لإلستئناف أمام محكمة االستئناف املدنية ، واملتسمة بتعلقها أو اتصالها أو ارتباطها 
بالتنفيذ فقط وبش����كل وثيق ، يؤكد ذلك بند / 4 من ذات املادة التي ترتب وقف التنفيذ 
)اإلجراء( فوراً إلى أن تبت محكمة االستئناف فيه بقرار نهائي )بند /3 من النص ذاته(.

وهذه األمور أو منازعات التنفيذ الوقتية، او احلاالت القابلة لالستئناف والصادرة عن 
رئي���س اإلج���راء، والبالغة من العدد س���بعة منازعات من أنزع���ة التنفيذ، خاصة أو متعلقة 
بإنعقاد االختصاص لدائرة اإلجراء يف تنفيذ حكم ما من عدمه، أو قرارات رئيس اإلجراء 
بشأن جواز احلجز على اموال ما وبيعها من عدمه، أو القرارات بشأن تأجيل تنفيذ احلكم 
لس���بب ما، يخضع لس���لطته التقديرية، أو قبول التسويات التي يتقدم ببيانها احملكوم عليه 
لتسديد املبالغ احملكوم بها او موضوع التنفيذ، أو قبول التسويات التي يتقدم ببيانها احملكوم 
عليه لتسديد املبالغ احملكوم بها أو موضوع التنفيذ، أو حبس هذا األخير حال تخلفه عن 
سداد املبالغ احملكوم بها؛ ومدى جواز ذلك، وكذا قرارات رئيس اإلجراء بشأن حق اشتراك 

شخص آخر يف احلجز من عدمه، أو الترجيح فيما بني احملكوم لهم وأولوياتهم. 



احكام صادرة عن محكمة العدل العليا والتعليق عليها

77

وفيما عدا هذه القرارات املختصة بالتنفيذ واملرتبطة باإلجراء بش���كل وثيق ودقيق 
وفني ؛ فإن قرارات رئيس اإلجراء كافة وبش���كل عام ، تعد من قبيل القرارات اإلدارية 
القابل���ة للطع���ن أم���ام محكمة  العدل العليا ، وفقاً لنص املادة 33،34 من قانون تش���كيل 
احملاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، وكمحكمة اختصاص عام وأصيل بالطعون اإلدارية .

وإذا ما تعلقت املنازعة محل التقاضي مبسألة خاصة بتسجيل مساحة من األرض ، 
آلت إلى مالكها املستدعي عن طريق املزاد اخلاص ببيع أحد العقارات اململوكة حملكوم 
علي���ه مدي���ن ، ومحجوز على أمواله تنفيذاً حلكما قضائي���اً بإلزامه الوفاء بهذا الدين ، 
وبقرار صادر عن رئيس إجراء ناحية رام اهلل بهذا الشان وحده وبالذات ؛ فإن هذا القرار 
األخي���ر ال يع���دو وأن يكون قراراً إدارياً خاضعاً لس���لطان القضاء اإلداري أو اختصاص 
محكم���ة الع���دل العلي���ا ، خاص���ة وأن مثل هذه األنزعة عن تس���جيل األراضي التي آلت 
ملكيتها ألصحابها عن طريق مزاد لبيع بعض احملجوزات، ال تعد من قبيل األمور املشار 

إليها يف املادة اخلامسة من قانون اإلجراء 31/ 1952، أو متعلق مباشرة بالتنفيذ. 

وبالتالي، فإن كان املستدعي قد جلأ مبنازعته إلى محكمة اخرى غير مختصة، بدالً 
من الطعن على القرار اإلداري لرئيس اإلجراء أمام محكمة العدل العليا – وكما تش���ير 
أوراق الدعوى – فإن احلكم بعدم القبول أو عدم االختصاص ، كان هو املصير احملتوم 

لها ، تطبيقاً للقانون .

وإذا ما كان املس���تدعي قد التجأ إلى والية محكمة العدل العليا بعد فوات املواعيد 
املنصوص عليها يف املادة 1/284 من قانون أصول احملاكمات  املدنية والتجارية رقم 2 
لس���نة 2001 )س���تني يوماً من تاريخ نشر القرار اإلداري أو ثالثني يوماً من تاريخ رفض 
اإلدارة أو امتناعه���ا ع���ن اتخ���اذ أي ق���رار( ، وكان التجائه هذا مبج���رد عريضة دعواه 
االفتتاحية اجلديدة ، وليس عن طريق اإلحالة من احملكمة الغير مختصة ، والتي تداولت 
املنازعة بجلساتها وأمامها طوال هذه املدة ) قرابة السبعة سنوات ؟!( فإن املصير احلتمي 
لهذه املنازعة يف ثوبها اجلديد، هو عدم القبول ملخالفة املواعيد املنصوص عليها، واملتعلقة 

بقواعد النظام العام )أو الرد وكما انتهت محكمة العدل العليا يف قضائها(. 

هذا والرأي عندنا، أن احلكم يف مثل هذه املنازعة او الدعوى ، كان يجب أن يكون 
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بع���د القبول  ملخالفة الش���كل أو املواعي���د القانونية- دون غيره – ونخالف بذلك الفصل 
فيها برد الدعوى أو رفضها ، ألن هذا القضاء األخير يعد قضاءاً أو فصاًل موضوعياً، 
بعد ولوجه إلى موضوع الدعوى املس���توفاة لش���رائط الش���كل وأخصها املواعيد املقررة 
للطعن، وهو األمر املتخلف عن الدعوى التي فصل فيها لعدم استيفائها الشكل ووقوفاً 
عند مواعيد قبولها قانوناً، ولم يتطرق إطالقاً إلى موضوعها الذي أشار إليه يف اختصار 

شديد، ودون أن يتفحص أوراقها ولو من ظاهرها . 

ثانيا : عن اجراءات صدور احلكم وشروطه : 
1. حيث أن احملكمة العليا يف النظام القضائي الفلسطيني ، تتكون من محكمتني اثنتني 
هما: محكمة النقض، ومحكمة العدل العليا ) املادة 23 من قانون تش���كيل احملاكم 

النظامية رقم 5 لسنة 2001( . 

هذا وقد تناول املش���رع الفلس���طيني تش���كيل محكمة العدل العليا يف املادة “32” من 
هذا القانون األخير ، قبل أن يعني اختصاصها يف املادة “33” منه ، أو يبني شروط قبول 
الدعوى أمامها ) طلبات أم طعون ( ، أو املرفوعة لهذه احملكمة يف املادة التالية أو املادة 

“34” من ذات القانون .

وتب���ني املواد الس���ابقة ان التقاضي بش���أن املنازعات اإلدارية أو تل���ك املتعلقة بقرار 
إداري ما، وسواء أكان إيجابياً أو سلبياً، صريحاً أم ضمنياً، أو تلك األقضية التي ترفع 
عل���ى جهة اإلدارة يف الدولة الفلس���طينية أو تكون طرف���اً فيها؛ لهو منعقد وعلى درجة 
قضائية واحدة ،  أمام هذه احملكمة دون غيرها، وعلى خالف اجلاري بهذا الشأن يف 
النظ���ام القضائي املصري أو الفرنس���ي ) كمث���ال ( والذي ينظم هذا النوع من التقاضي 
عل���ى درجت���ني اثنت���ني – ال درجة واحدة – حتقيقاً للعدالة ع���ن طريق طرح املنازعة على 

بساط الفحص مرتني؛ وتداركاً للعيوب أو األخطاء البشرية التي قد تلحق بها. 

وهذا االجتاه األخير ؛ هو ما نؤيد األخذ به، ونقترح بل ونهيب باملشرع الفلسطيني 
أن يتدخل بالتشريع والتعديل وتنظيم هذا النوع من القضاء اإلداري على أكثر من درجة 

للفائدة املذكورة .
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2. وإذا ما كانت األنزعة اإلدارية ال تنظر وال يفصل فيها إال على درجة قضائية واحدة 
)وإنتهائية بالطبع(، وأمام محكمة وحيدة مختصة ومعينة )مادة 32 من ق5 /2001(؛ 
فق���د كان من الالزم والضروري أن ترس���خ هذه احملكمة ملبادئه���ا وأحكامها؛ والتي 
س���تغدو بعد ذلك س���وابق قضائية ملزمة لها وجلموع املتاقضني، يف مثل هذا النوع 
اخلاص من املنازعات ، كون أن جهة اإلدارة طرفاً أصياًل فيها، وإرس���اءاً منها ملبدأ 

أو قضاء املوائمة املالزم لكافة األقضية اإلدارية يف كافة األنظمة القانونية.

إال أن املالحظ أن احلكم محل التعليق كان قد اتسم باإليجاز املؤدي إلى غموض فهم 
أس���باب احلكم أو حيثياته، وهو أمر ال يتفق وطبيعة احملكمة وفرديتها ونوعية قضائها 
اإلنشائي يف كامل الهيكل القضائي، وكان من األليق أو الواجب امللزم أن تستطرد عدالة 
احملكمة يف اس���تعراض وقائع الطعن، وأن تفس���ح املجال الس���تعراض ألوجه دفع ودفوع 
املستدعي قبل الرد عليها تفصيلياً، وحتى ال يتضمن احلكم إخالالً بحق الدفاع قبل أن 
يشكل إغفاالً لترسيخ املبدأ القانوني الواجب االتباع وااللتزام مستقباًل يف األحكام، أو 

ما بني املتقاضني ترشيداً لإلجراءات وحفظاً للحقوق . 

كما يالحظ أيضاً بشأن احلكم اإلداري املذكور )ويشاركه يف ذلك عدد غير قليل من 
األحكام الصادرة عن ذات احملكمة( ندرة السوابق القضائية أو األحكام املستشهد بها أو 
املس���تند إليها يف تكوين عقيدة احملكمة قبل إصدارها ألحكامها ، وهو أمر مؤثر للغاية 
وهام يف مثل هذه األقضية ذات الطبيعة اإلدارية ، فيشوب قرارها بالقصور يف االستدالل.

وهذه األمور وغيرها، ميكن استبيانها بسهولة من استقراء احلكم ذاته، وخاصة يف 
رفض الدفع املبدى من املستدعي أمامها بانقطاع مدة تقادم الدعوى أو الطعن، وأحقيته 
يف قبولها ش���كاًل، على س���ند من قول منس���وب إليه بس���ابقة التجائه إلى محكمة أخرى 
يف املواعيد القانونية، والتي اس���تمرت يف نظر الدعوى وتداولها بجلس���اتها على مدى 
س���بعة س���نوات، قبل أن يتبني لهذه األخيرة أنها غير مختصة بنظر الدعوى أو الطعن 
ك���ون أن محل���ة قراراً إدارياً خارجاً عن نطاق احلاالت أو األمور املش���ار اليها أو الواردة 
بنص املادة اخلامس���ة من قانون اإلجراءات رقم 31 لس���نة 1952 ؟!.  )الذي كان س���اري 

املفعول وقت النزاع(.
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إال أن ق���رار ه���ذه احملكم���ة األولى )الغير مش���ار إليها أو حتى تس���ميتها؛ ولنفترض 
أنها محكمة االستئناف املدنية من باب املنطق ؟!( لم يشار إليه إطالقاً  يف حيثيات أو 
أس���باب محكمة العدل العليا ، رغماً من أهميته البالغة ، يف تس���بيب حكم الرد ملخالفة 
ش���رط الش���كل؟!، وهل كان قضاءاً بالرفض أم بعدم القبول أم كان قراراً )حكماً( بعدم 

االختصاص الوالئي؟!، وإغفال اإلحالة جلهة االختصاص ؟!. 

وإذا م���ا كان الق���رارأو احلك���م س���الف الذكر أو الص���ادر عن احملكم���ة املدنية الغير 
مختص���ة- وم���ن باب االفت���راض – قد قضى بعدم االختصاص الوالئ���ي؛ فلماذا لم تأمر 
احملكم���ة الغير مختصة ه���ذه، بإحالة أوراق الدعوى أو الطعن إلى محكمة االختصاص، 
وفق���اً أو تطبيق���اً لنص املادة “60” من قانون أصول احملاكم���ات املدنية والتجارية رقم 2 
لس���نة 2001 )محكمة العدل العليا يف هذه احلالة( ، حرصاً على مصلحة املس���تدعي / 
املتقاضي، والذي استنفذ مدة السبعة سنوات السابقة يف إجراءات التداعي يف محكمة 
غي���ر مختص���ة والئي���اً؟! )واالختصاص هنا امر فني ي���دق ادراكه ، خاصة وأن الطعن يف 
قرارات رئيس اإلجراء موزع بني أكثر من محكمة ؟!، كما يعد وصف القرار الصادر عن 
رئيس اإلجراء من قبل املتشابهات التي يسهل اخلطأ بشأنها ( خاصة وأن األمر ال يعدو 
وأن يك���ون إحال���ة من محكمة ألخرى تعد بدورها احدى محاكم الس���لطة الفلس���طينية ، 

وضمن هيكلها القضائي الواحد ؟!. 

لقد كان من الالزم قانوناً، أن يتضمن احلكم الصادر عن محكمة العدل العليا، التفسير 
املالئم أو التأصيل القانوني واألساس يف رفضها لهذا الدفع املذكور للمستدعي، وقبل 
أن حتكم برد الطعن ) أو عدم القبول من وجهة نظرنا ( لعدم استيفائه الشكل أو لتخلف 
إبدائ���ه خ���الل املواعيد املقررة امامها كمحكمة ذات والية أصيلة ومنفردة بهذا الش���أن 
أو األم���ر اإلداري خاص���ة وهي متلك احلق يف قبول الطعن ش���كاًل ، واالعتداد بإنقطاع 
التقادم ، للطعن بإبدائه يف امليعاد أمام محكمة أخرى ) وإن كانت غير مختصة( تدخل 
يف تشكيل النظام القضائي للدولة، ومبا متلك كمحكمة إدارية سلطان القضاء اإلنشائي 

وإرساء املبادئ املتوخاة لتحقيق العدالة للمواطنني . 
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مقدمـــــة 

ال تبيح الدولة يف عصرنا هذا لألفراد أن يقتضوا حقوقهم بأيديهم بالقوة بعضهم 
مـــــــن بعض، وإمنا يجب على من يدعـــــــي حقًا قبل آخر أن يلجأ إلى الدولة لتمكينه من 

حقه أو حلمايته له.

والدول���ة تتول���ى إقام���ة الع���دل بني الن���اس بتنظيم خطوت���ني متتابعت���ني ))القضاء 
والتنفيذ((.

ويطلق على الهيئة التي تعهد إليها الدولة بالقضاء بني األفراد إسم ))القضاء((.أ. 
أما الهيئة التي تتولى التنفيذ فهي ))دائرة التنفيذ((.ب. 

وكان يحكم وينظم تنفيذ األحكام أو القرارات يف اململكة االردنية الهاشمية:-

قانون اإلجراء رقم 31 لسنة 1952.  -1  
قانون ذيل لقانون اإلجراء رقم 25 لسنة 1965.  -2  

بحيث كان:-
قانون اإلجراء رقم 31 لسنة 1952 ينظم تنفيذ األحكام والقرارات. -

وقانون ذيل لقانون اإلجراء رقم 25 لسنة 1965 ينظم ويحكم تنفيذ سندات الدين  -
العادية أو املصدقة لدى كاتب العدل واألوراق التجارية القابلة للتظهير.

ولق���د ثب���ت بالتطبي���ق العملي لنصوص قانون اإلجراء رقم 31 لس���نة 1952 أنه كان لهذا 
القانون دور يف تأخير تنفيذ القرارات واألحكام ويعود ذلك لواحد أو أكثر من األسباب اآلتية:-

عدم وجود دائرة أو هيئة مستقلة تتولى اإلشراف املباشر على أعمال التنفيذ.. 1

التغيير املستمر لرؤساء اإلجراء املنتدبني من رئيس محكمة البداية مما ترتب عليه :-. 2

إطالة أمد إجراءات التنفيذ لرغبة كل رئيس جديد بدراسة اإلجراءات التي قام  أ- 
بها من سبقه.

إختالف وجهات النظر يف كل مسألة. ب- 
عدم وجود العدد الكايف من املوظفني لكل قسم من األقسام.. 3
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عدم وجود نص يلزم احملكوم عليه بعرض تسوية مقبولة لدفع وتسديد املبلغ احملكوم . 4
به.

تأخر الدوائر واملؤسسات احلكومية يف توريد األموال أو األقساط التي مت حجزها . 5
وحسمها من رواتب املوظفني.

تبديد الكثير من األموال التي مت احلجز عليها من قبل الكفالء وعدم إتخاذ اإلجراءات . 6
القانونية بحقهم مما يترتب عليه ضياع حقوق احملكوم لهم.

عدم وجود الئحة أو جدول يتضمن اسماء خبراء يقومون مبهمة وضع اليد وتخمني . 7
األموال املنقولة وغير املنقولة.

عدم اجلدية يف بحث اإلعتراض الذي يقدم ضد قرار رئيس اإلجراء.. 8
عدم حتديد مدة يتوجب تقدمي اإلعتراض خاللها.. 9

منح احملكوم عليه املتواري عن األنظار فترة ش���هر عند تبليغه األخبار اإلجرائي يف . 10
الصحف احمللية.

ع���دم وج���ود العدد الكايف م���ن احملضرين للقيام بتبلي���غ االوراق الصادرة عن دائرة . 11
االجراء .

التضييق من القرارات الصادرة عن رئيس االجراء والقابلة للطعن بطريق االستئناف . 12
و/ او حتديدها على سبيل احلصر .

ومن أجل تاليف ذلك وإنسجاماً مع التعديالت التي طرأت على قانون أصول احملاكمات 
املدني���ة االردن���ي، وقانون البينات ولإلس���راع يف تنفيذ األح���كام والقرارات صدر قانون 
التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 ومت نشره يف عدد اجلريدة الرسمية رقم 4821 تاريخ 16 
نيسان سنة 2007 ونصت املادة )1( منه على أن يعمل به بعد ستني يوماً من تاريخ نشره 

يف اجلريدة الرسمية.

كما نصت املادة )116( من قانون التنفيذ االردني على مايلي :-
))يلغ���ى )قانون اإلجراء( رقم 31 لس���نة 1952 و)قان���ون ذيل لقانون اإلجراء رقم 25 

لسنة 1965((.
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ويالحظ أنه ترتب على صدور قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 ما يلي :-

إختالف يف تسمية القانون من ))قانون اإلجراء(( ليصبح ))قانون التنفيذ((.. 1
إختالف يف إسم الدائرة التي تتولى تنفيذ األحكام والقرارات بحيث أصبح يطلق . 2

عليها ))دائرة التنفيذ(( بدالً من ))دائرة اإلجراء((.
إختالف يف تسمية القائمني والعاملني يف هذه الدائرة بحيث أصبح يطلق على رئيس . 3

اإلجراء إصطالح ))رئيس التنفيذ(( ومأمور اإلجراء إصطالح ))مأمور التنفيذ((.

ولقد حاول املشّرع االردني من خالل سن وإصدار قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 
معاجلة القصور الذي كان يشوب قانون اإلجراء رقم 31 لسنة 1952.

ومم���ا ال ش���ك فيه أن قانون التنفيذ رقم 25 لس���نة 2007 تتضم���ن أحكاماً جديدة 
ومستحدثة لم يكن يعاجلها قانون اإلجراء وأن من شأن هذه األحكام اجلديدة املستحدثة 

اإلسراع يف تنفيذ األحكام والقرارات.

ويف بحثنا ومناقش���تنا والتعليق على قرار محكمة العدل العليا الفلس���طينية املوقرة 
فإننا نتناول: 

أوال:  املبادئ العامة التي تضمنها قانون االجراء رقم 31 لسنة 1952 .
ثانيا:  املبادئ القانونية التي تضمنها قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية املوقرة .

ثالثا: بحث ومناقشة والتعليق على املبادئ التي تضمنها قرار محكمة العدل العليا 
الفلسطينية املوقرة .

أوال:- المبادئ العامة التي تضمنها قانون االجراء رقم 31 لسنة 1952 .

ان السبب الذي دعانا لالشارة لهذه املبادئ ان قانون االجراء رقم 31 لسنة 1952 ال 
زال هو القانون الس���اري والنافذ املفعول يف الضفة الغربية / دولة فلس���طني وان تنفيذ 

االحكام او السندات يتم استناداً لهذا القانون .

ومن الرجوع الى القانون املذكور يالحظ ان نصوصه نظمت بصفة خاصة املوضوعات 
واملبادئ االتية:-
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ان دائرة االجراء تتولى تنفيذ االحكام الصادرة من جميع احملاكم احلقوقية والشرعية . 1
والدينية واحكام احملاكم اجلزائية املتعلقة باحلقوق الشخصية والسندات واالحكام 
والقرارات الصادرة من اية محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها اخلاصة 

على ان تتولى دوائر االجراء تنفيذها .
أ-  ميارس رئيس احملكمة البدائية صالحية تنفيذ جميع االحكام الصادرة من احملاكم . 2

واالحكام االخرى واملستندات واملقررات املبينة يف املادة السابقة بصفته )رئيس االجراء( .
ميارس قاضي الصلح الصالحيات املذكورة يف الفقرة السابقة يف االماكن التي   ب(  

ليس فيها محكمة بداية .
ج(  يجوز لرئيس احملكمة البدائية ان يعني بأمر كتابي اي قاضي من قضاة احملكمة 
البدائية او قاضي صلح ملساعدته يف مهام وظيفته كرئيس اجراء ويجوز لهؤالء 
املساعدين مع مراعاة التعليمات العامة واخلاصة التي قد يصدرها رئيس احملكمة 
البدائية او القيود التي قد يفرضها ان ميارسوا جميع او بعض الصالحيات التي 

لرئيس احملكمة البدائية بصفته ))رئيس اجراء(( حق ممارستها .
ان وسائل الطعن بقرارات رئيس االجراء هي: . 3

االعتراض )املادة 4 من قانون االجراء( .أ. 
االستئناف )املادة 5 من قانون االجراء( .ب. 

أ- ان الطع���ن بق���رارات رئيس االجراء بطريق االعتراض تش���مل جميع القرارات . 4
ودون حصرها بقرارات معينة .

  ب- اما الطعن بقرارات رئيس االجراء بطريق االستئناف فإنها واردة على سبيل 
احلصر .

ان الطعن بقرارات رئيس االجراء بطريق االستئناف :-. 5
تكون حملكمة االستئناف .أ. 
ويجب ان يقدم الطعن خالل اسبوع من تاريخ صدوره اذا اعطي بحضور الشخص ب. 

ال���ذي ص���در القرار ضده واعتبارا من اليوم التالي لتبليغه اليه اذا صدر القرار 
يف غيابه.
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يعتبر االس���تئناف مبقتضى احكام هذه املادة من االمور املس���تعجلة وينظر فيه ج. 
تدقيقا اال اذا رأت احملكمة خالف ذلك ويعتبر قرار محكمة االستئناف نهائيا .

ثانيا:  المبادئ القانونية التي تضمنها قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية 

الموقرة .

بتدقيق القرار الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية املوقرة رقم 2012/105 
يالحظ انه تضمن املبادئ القانونية اآلتية:

ان الق���رار الص���ادر ع���ن رئيس االجراء بإحالة العقار على   املزاود االخير ال يدخل . 1
يف عداد القرارات القابلة لالس���تئناف مبقتضى املادة اخلامس���ة من قانون االجراء 

رقم 31 لسنة 1952 الساري املفعول آن ذاك .
ان قرار رئيس االجراء بإحالة العقار على املزاود االخير قابال للطعن امام محكمة . 2

العدل العليا االردنية ) رقم 84/95 صفحة 52 سنة 1985 ( باعتباره قرارا اداريا.

طامل���ا ان ق���رار رئيس االجراء بإحالة العقار على امل���زاود االخير قابال للطعن امام . 3
محكم���ة الع���دل العليا فيجب ان يقدم الطع���ن خالل املدة املنصوص عليها يف املادة 

)1/284( من قانون اصول احملاكمات املدنية وهي ستني يوما .
حي���ث ان الطع���ن املقدم ال���ى محكمة العدل العليا مقدم بع���د مضي املدة القانونية . 4

املنصوص عليها يف املادة ) 1/284 ( من قانون اصول احملاكمات املدنية فإن الدعوى 
غير مقبولة شكاًل.

ان اللج���وء ال���ى محكمة ثانية للطعن بقرار رئي���س االجراء )القرار املطعون فيه( ال . 5
يقطع مدة التقادم .

ثالثا:- بحث ومناقشة والتعليق على المبادئ التي تضمنها قرار محكمة العدل العليا 

الفلسطينية الموقرة .

قبل بحث ومناقشة والتعليق على املبادئ القانونية البد من االشارة للنقاط واملسائل 
اآلتية:-

لقد اس���تندت محكمة العدل العليا الفلس���طينية املوقرة يف اصدار القرار على . 1
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ق���رار محكمة الع���دل العليا االردنية رقم 84/95 صفحة 52 س���نة 1985 مجلة 
نقاب���ة احملام���ني دون مراعاة ان محكمة العدل العليـــــــا االردنية رجعت عن هذا 

القرار يف عدة قرارات الحقة .

ان محكمة العدل العليا الفلس���طينية املوقرة لم توضح يف قرارها فيما اذا كان . 2
الق���رار الص���ادر عن رئيس االجراء هو قرار قضائ���ي او قرار اداري ولم يوضح 

معيار التفرقة بني القرارين .

ان محكمة العدل العليا الفلسطينية املوقرة قررت ان قرار رئيس االجراء قابال . 3
للطع���ن ام���ام محكمة العدل العلي���ا دون ان توضح فيم���ا اذا كان القرار املذكور 

يعتبر قرارا اداريا ؟؟ 

ان محكم���ة الع���دل العليا الفلس���طينية املوق���رة قررت رد الدعوى ش���كال لكون . 4
الدع���وى مقدمة بعد مضي املدة القانونية ألن قرار رئيس االجراء صدر بتاريخ 
2005/6/15 والدعوى مقدمة بتاريخ 2012/5/24 دون مراعاة ان املادة 1/284 
من قانون اصول احملاكمات املدنية توضح )) يكون ميعاد تقدمي االستدعاء الى 

محكمة العدل العليا ))ستني يوما(( من تاريخ :-

نشر القرار االداري املطعون فيه .أ. 
او تبليغه الى صاحب الشأن(( .ب. 

       ولم يوضح القرار فيما اذا مت تبليغ الطاعن نسخة عن القرار .

وبع���د توضيح هذه المس���ائل نبدأ ببحث ومناقش���ة والتعلي���ق على المبادئ 

القانونية :- 

 أوال:  ان ما توصلت اليه محكمة العدل العليا الفلسطينية املوقرة من ان القرار الصادر 
ع���ن رئي���س االجراء بإحال���ة العقار على املزاود األخي���ر ال يدخل يف عداد القرارات 
القابلة لالستئناف مبقتضى املادة اخلامسة من قانون االجراء رقم 31 لسنة 1952 
الساري املفعول آن ذاك امنا هو تفسير وتطبيق صحيح لنص املادة اخلامسة املذكورة 

وتؤيدها يف ذلك ألن ذلك موافق للقانون.
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ثانيا: ان ما توصلت اليه محكمة العدل العليا الفلسطينية املوقرة من ان قرار رئيس االجراء 
بإحال���ة العق���ار على املزاود االخي���ر قابال للطعن امام محكمة الع���دل العليا امنا جاء 
استنادا للقرار رقم 84/95 صفحة 52 سنة 1985 مجلة نقابة احملامني الذي جاء فيه:-

))ان ق���رار رئي���س اجراء عمان بإحالة العق���ار على املزاود االخير ال يدخل يف عداد 
القرارات القابلة لالستئناف مبقتضى املادة اخلامسة من قانون االجراء وعليه يكون قابال 
للطعن امام محكمة العدل العليا(( باعتبار ان هذا القرار هو قرارا ادارياً دون مراعاة:-

ان احملكم���ة املذكورة لم توض���ح يف قرارها املعيار الذي اعتمدته العتبار القرار . 1
قرارا اداريا.

ان محكمة العدل العليا االردنية رجعت عن هذا القرار بقرارات الحقة مما يعني . 2
– م���ع االحترام حملكمة العدل العليا الفلس���طينية املوق���رة – أننا ال نؤيدها فيما 

توصل���ت اليه ويؤيدنا يف ذلك العدي���د من القرارات الصادرة عن محكمة العدل 
العليا االردنية وهي الحقة يف الصدور عن القرار الذي اســـــــتندت اليه محكمة 

العدل العليا الفلسطينية املوقرة .

جـــــــاء يف القرار التمييـــــــزي رقم 91/277 صفحة 427 ســـــــنة 1992 عدل عليا مجلة  -
نقابة احملامني مايلي :-

)) ان ق���رارات رئي���س االجراء التي يصدرها بصدد تنفيذ احكام القضاء هي قرارت 
قضائيـــــــة ال اداريـــــــة وعليه فال تختص محكمة العدل العلي���ا بالنظر بالقرار الصادر عن 
رئيس االجراء بعدم فتح القضية االجرائية التي تقرر بطالن اجراءات البيع التي متت 
فيها بحكم صادر عن محكمة البداية اكتسب الدرجة القطعية وذلك الن محكمة العدل 
العليا هي محكمة قضاء اداري حددت اختصاصاتها مبراقبة مشروعية القرارات االدارية 

ال القضائية ((.

ان الرأي السائد يف تعريف االعمال القضائية يتلخص يف انها االعمال الصادرة عن 
الهيئ���ات القضائية س���واء أكانت هذه االعمال قرارات قضائي���ة او اوامر والئية متعلقة 
بس���ير الدع���وى وحتريكها او اجراءات تنفي���ذ االحكام القضائية ، اي ان املعيار لتحديد 
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ن���وع الق���رارات فيم���ا اذا كانت قضائية ام ال هو )) املعيار الشـــــــكلي (( الذي يعتمد على 
اعتبار اجلهة التي اصدرت القرار ان كانت سلطة قضائية او لها الصفة القضائية أم ال .

وبناء على ذلك فإن قرارات رئيس االجراء التي يصدرها بشأن تنفيذ احكام القضاء 
استنادا لصالحيته املنصوص عليها يف قانون االجراء رقم 31 لسنة 1952 هي من قبيل 
االعمال القضائية النها تصدر عنه بصفته سلطة قضائية لغايات تنفيذ االحكام القضائية 

ومن القواعد املتفق عليها )) االقضاء تتمة القضاء (( .

- جـــــــاء يف القـــــــرار رقم 95/388 صفحة 805 لســـــــنة 1996 عـــــــدل عليا مجلة نقابة 
احملامني مايلي:-

))ان املعيار الذي يرجع اليه لتحديد القرارات القضائية هو املعيار الشكلي الذي يضع 
يف االعتبار الهيئة التي يصدر عنها القرار هل هي سلطة لها الصفة القضائية ام ال.

وعلي���ه ونظ���را ألن الق���رارت التي تصدر عن رئي���س االجراء بش���ان تنفيذ االحكام 
القضائية وبالتالي يكون الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد لكون القرارات الصادرة عن 
رئي���س االج���راء هي قرارات قضائية ال تقبل الطعن بااللغ���اء امام محكمة العدل العليا 

مقبوال والدعوى حقيقة بالرد((.

- جـــــــاء يف القـــــــرار رقم 95/104 صفحة 1782 لســـــــنة 1995 عدل عليا مجلة نقابة 
احملامني مايلي:-

)) وتعتب���ر الق���رارات التي تصدر عن رئيس االجراء بش���ان تنفيذ االحكام القضائية 
والبت بإشكاالت التنفيذ التي تعرض عليه هي من قبيل االعمال القضائية ، وعليه فإن 
القرارين الصادرين عن رئيس االجراء بالطلب من املستدعني بدفع قيمة كامل مساحة 
قطع���ة االرض قراري���ن قضائيني ال يندرجان ضمن اطار القرارات االدارية التي تخضع 

لرقابة القضاء االداري وال تختص محكمة العدل العليا بنظرها(( .

 ثالثًا:  وبالتنـــاوب:-
مع التمسك بان محكمة العدل العليا الفلسطينية املوقرة غير مختصة بنظر الطعن 
فإنه ال يجوز احتس���اب مدة الس���تني يوما لتقدمي الطعن وذلك على ضوء تاريخ صدور 
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الق���رار والطع���ن املقدم بخصوصه ألن املادة 1/284 من قانون اصول احملاكمات املدنية 
الفلسطينية توضح:-

)) يكون ميعاد تقدمي االستدعاء الى محكمة العدل العليا ستني يوما من تاريخ:-

نشر القرار االداري املطعون فيه .. 1

او تبليغه الى صاحب الشان(( .. 2

ولم يوضح القرار او يناقش فيما اذا مت تبليغ الطاعن نسخة عن القرار الصادر عن 
رئيس االجراء وكان يجب التاكد من ذلك ، لذلك فإننا نخالف احملكمة فيما توصلت اليه 
ويبدو ان احملكمة املوقرة اعتمدت على طعن الطاعن بالقرار امام محكمة االستئناف او 

محكمة البداية بصفتها االستئنافية لغايات احتساب مدة الستني يوما.

رابعًا:  ان ما توصلت اليه محكمة العدل العليا الفلسطينية املوقرة من ان الطعن بالقرار 
الى محكمة ثانية )اس���تئناف او بداية بصفتها االس���تئنافية( على الرغم من ان 
امل���ادة اخلامس���ة من قانون االجراء ال جتيز هذا الطع���ن ال يقطع التقادم فإننا 
نبدي ان مواعيد الطعن هي مواعيد سقوط وليست مواعيد تقادم وبالتالي فإننا 

نخالف احملكمة املوقرة يف التكييف القانوني للمواعيد.

 



حكم محكمة العدل العليا

 رقم 2011/361
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 السـلطـة الوطنيـة الفلسـطينيـة
الس�لط�ة القضائي�ة

مح�ك�م�ة الع�دل العلي�ا
            

القـــرار

املأذونـــــــة اهلل  رام  يف  املنعقـــــــدة  العليـــــــا  العـــــــدل  ـــــــة  محكمـ عـــــــن  الصـــــــادر    
بإجراء احملاكمة  وإصدار احلكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

ـــــــة احلاكمــة : برئاســــــــــة الســـــــــــيد القاضــي هشــــــــــام احلتــــو وعضويـة  الهيئـ
السـيدين القاضييـن مصطفي القاق و تيسير ابو زاهر 

املستدعيـان-  
وزير املالية باإلضافة لوظيفته . 1

النائب العام باإلضافة لوظيفته . 2

املستدعى ضدهما:-  
 ماهر عبد اهلل عبد القادر البلبيسي / ام الشرايط1. 

فلسطني حجة علي ابو زرقة /  رام اهلل . 2
      وكيلهما احملامي محمد ابو ناعمة / رام اهلل 

اإلجــــراءات

بتاريخ 2011/12/13 تقدم املستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن  
يف القرار الصادر عن املس���تدعي األول والقاضي بعدم تنفيذ قرار ديوان املوظفني رقم 
112123 الصادر بتاريخ 2009/1/11 املتضمن تعديل تسكني املستدعى ضدهما بوظيفة 

مدير على الدرجة ]C[ مع صرف عالوة طبيعة العمل 50 ٪ اعتبار من 2008/12/1.
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يس���تند املس���تدعى ضدهما يف طعنهما إلى ان القرار املطعون فيه منعدم ومش���وب 
بعيب استعمال السلطة.

يف جلسة 2012/05/07 قدم وكيل املستدعى ضدهما مذكرة من أجل قبول دعواه 
ش���كاًل وبذات اجللس���ة أصدرت احملكمة مذكرة للمس���تدعيني لبيان األسباب التي أدت 
إل���ى إص���دار القرار املطعون في���ه أو بيان ما يحول دون إلغائه ويف حال املعارضة تقدمي 

الئحة جوابية.
وبتاري���خ 2012/05/29 ق���دم رئي���س النياب���ة العامة ممثاًل عن املس���تدعيني الئحة 
جوابية طلب بنتيجتها رّد الدعوى، ويف جلس���ة 2012/06/11 كرر رئيس النيابة العامة 

الالئحة اجلوابية
بتاري���خ 2012/6/20 تق���دم رئيس النيابة العامة بالطلب رقم 2012/7 لرد الدعوى 
2011/361 شكاًل بسبب سبق الفصل فيها عماًل بأحكام املادة 89 و 92 من قانون أصول 

احملاكمات املدنية والتجارية والتمس االنتقال إلى الطلب.

وقد جاء يف الئحة الطلب املقدم من املستدعيني:

بتاريخ 2009/1/11 اصدر رئيس ديوان املوظفني العام قراراً يحمل الرقم )112123( . 1
بن���اًء على كتاب رئيس هيئة اإلذاع���ة والتلفزيون رقم 777 بتاريخ 2008/11/30  
يقض���ي بتس���كني )76( موظفاً من موظفي هيئة اإلذاع���ة والتلفزيون على درجة 

مدير )C(  وصرف عالوة طبيعة العمل 50 ٪ اعتباراً من تاريخ 2008/12/1.
على ضوء صدور القرار املشار إليه أعاله وبعد ان تسلم املستدعى ضده األول . 2

قرار رئيس ديوان  املوظفني العام قام بتنفيذ القرار بحق 54 موظف واس���تثنى 
12 موظف من التنفيذ .

تقدم عشرة من املوظفني اللذين مت استثنائهم من القرار حملكمتكم بدعوى عدل . 3
عليا س���جلت حتت الرق���م 2010/90 حيث أصدرت بتاري���خ 2011/7/6 قراراً 
يقض���ي بإلغ���اء قرار وزير املالية والقاضي باالمتناع عن تنفيذ قرار رئيس ديوان 

املوظفني العام املشار إليه يف البند رقم )1( من هذا الطلب .
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ان إلغ���اء الق���رار مح���ل الطعن يف الدع���وى رقم)2010/290( يعن���ي بالضرورة . 4
إلغائ���ه من تاريخ صدوره وش���ل كافة اآلثار التي ترتب���ت عليه او نتجت عنه وان 
ه���ذا يعن���ي بالضرورة العودة باحل���ال إلى ما قبل صدور الق���رار الطعني بغض 
النظر عن الش���خص او األش���خاص اللذين قدمو الدعوى ألن دعوى اإللغاء هي 
دع���وى عينية موضوعية القص���د منها تصحيح األوضاع القانونية بإزالة كل اثر 
للقرار اإلداري غير املش���روع وهي تس���تهدف ليس مصلحة الطاعن الذي اضر 
به القرار اإلداري فحسب بل وايضاً الدفاع عن املصلحة العامة وضمان احترام 

مبدأ املشروعية اإلدارية .

يف جلس���ة 2012/6/20  كرر رئيس النيابة العامة الئحة الطلب يف حني أنكر وكيل 
املس���تدعى ضدهما الطلب وقدم مذكرة لرد الطلب وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة 
خطية طلب يف نتيجتها رد الدعوى األساسية رقم 2011/361 كما قدم وكيل املستدعى 

ضدهما مرافعة خطية طلب يف نتيجتها رد الطلب .

المحكمــــــة

بعد التدقيق واملداولة واالطالع على الئحة الطلب وأوراق الدعوى والبينات  ومرافعات 
الطرف���ني جت���د احملكمة أن���ه وبالرجوع للقرار الطعني جند انه قد تقرر تعديل تس���كني 
موظف���ي هيئ���ة اإلذاعة والتلفزيون كل بالوظيفة والدرجة والفئة املدونة مقابل اس���م كل 
منهم  وذلك اعتباراً من تاريخ 2008/12/1 ومن ضمنهم املس���تدعيان كما تش���ير البينة 
ب���ان دي���وان املوظفني العام قد صادق عل���ى الهيكلية بتاريخ 2008/12/14 ومت مخاطبة 

رئيس هيئة وإذاعة تلفزيون فلسطني بذلك.

وحيث انه صدر قرار عن محكمة العدل العليا رقم 2010/290 بإلغاء القرار املطعون 
فيه وحيث ان اإلحكام الصادرة بإلغاء تتمتع بحجية عامة ومطلقة ومؤدى هذه احلجية 
تسري على من طعن ومن لم يطعن كافة يف مواجهة جهات اإلدارة مثل يف الدعوى ام لم 
ميثل فيها ويحق لكل صاحب مصلحة من الكافة التمس���ك به وحيث ان احملكمة قامت 
بإلغ���اء الق���رار املطعون فيه يف الدعوى رقم 2010/290 وه���و ذات القرار املطعون فيه 
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يف ه���ذه الدع���وى  ألن���ه يترتب على صدور حكم اإللغاء إعدام القرار املطعون به تلقائياً 
وب���ذا يع���د ه���ذا القرار بحكم العدم دون حاجة لتدخ���ل اإلدارة فاملطلوب من اإلدارة هو 
تنفيذ حكم اإللغاء وبالتالي فان الدعوى التي تقدم للقضاء بطلب إلغاء قرار إداري سبق 

للمحكمة ان قررت إلغاءه تعتبر دعوى منتهية وغير ذات موضوع وواجبة الرد.

لهذه األسـبــاب

تقرر احملكمة رد الدعوى.

قـرارًا صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2012/11/28 
الكاتب-دقق: 

الرئيــس م.ع



التعليق على قرار محكمة العدل العليا )السلطة 

الوطنية الفلسطينية – السلطة القضائية( 

الصادر بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر 

سنة 2012 في الدعوى رقم 2011/361 

واملقدم من املستدعيني :  )1( وزير املالية باإلضافة لوظيفته 
)2( النائب العام باإلضافة لوظيفته  ضد املستدعى ضدهما / 
)1( ماهر عبداهلل عبدالقادر البلبيسي )2( فلسطني حجة علي 

أبو زرقة. واملقرر برد الدعوى .

أحمد أنور الغرباوي
رئيس النيابة- مصر    
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الموضوع :  

م���ن حي���ث إن الوقائع تتحصل فيما هو وارد مبدونات هذا القضاء والذي نحيل إليه 
يف هذا الشأن تالفياً للسرد والتكرار وإن كنا نوجزه بالقدر الالزم حلمل هذا الرأي على 
أس���بابه يف أن املس���تدعى ضدهما أقاما الدعوى طعناً يف القرار الصادر من املستدعي 
األول )وزير املالية بصفته( بعدم تنفيذ قرار ديوان املوظفني رقم ... الصادر بتاريخ .... 
املتضمن تعديل تس���كني املس���تدعى ضدهما بوظيفة ....مع صرف عالوة طبيعة عمل 
بنسبة .... اعتباراً من تاريخ .... واستندا يف طعنهما إلى أن القرار املطعون فيه منعدم 
ومشوب بعيب استعمال السلطة. وإذ تداولت الدعوى باجللسات وقدم وكيل املستدعى 
ضدهما مذكرة بقبول دعواهما شكاًل وقدم رئيس النيابة ممثاًل عن املستدعيني الئحة 
جوابية طلب فيها رد الدعوى واستند يف ذلك إلى أنه سبق وأن صدر قرار رئيس ديوان 
املوظف���ني بتس���كني )76( موظفاً من موظفي هيئة اإلذاع���ة والتلفزيون على درجة مدير 
)c( وص���رف ع���الوة طبيعة العمل بنس���بة 50 ٪ اعتباراً م���ن تاريخ 2008/12/1، إال أن 
املستدعى ضده األول بصفته قام بتنفيذ القرار بحق )54( موظفاً واستثنى )12( موظفاً 
م���ن التنفي���ذ، وإذ أقام عش���ر موظفني من الذين مت اس���ثنائهم دعوى ع���دل عليا قيدت 
برق���م 90 لس���نة 2010 والتي أصدرت ق���راراً يف 2011/7/6 القاضي بإلغاء قرار وزير 
املالية باالمتناع عن تنفيذ قرار رئيس ديوان املوظفني العام واملشار إليه سلفاً. وبجلسة 
2012/6/20 تق���دم رئي���س النيابة بالطلب رقم .... لرد الدعوى ش���كاًل لس���بق الفصل 
فيه���ا عم���اًل باملادتني 89 ، 92 من قانون أصول احملاكم���ات املدنية والتجارية ، وانتهت 
احملكمة إلى قرارها الصادر يف 2012/11/28 برد الدعوى اس���تناداً إلى إنه س���بق وأن 
صدر قرار محكمة العدل العليا رقم 290 لس���نة 2010 بإلغاء القرار املطعون فيه ، وملا 
كانت هذه القرارات تتمتع بحجية مطلقة يف مواجهة الكافة من كان خصماً  يف الدعوى 
ومن لم يكن خصماً فيها  ويحق لكل صاحب مصلحة أن يتمسك بها . وملا كان قد سبق 
وأن ص���در ق���رار محكم���ة العدل العليا بإلغاء القرار املطع���ون فيه يف الدعوى رقم 290 
لسنة 2010 السابق اإلشارة إليها ومن ثم فإن الدعوى تكون منتهية وغير ذات موضوع 

وواجبة الرد، وانتهي يف منطوقه إلى التقرير برد الدعوى .
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التعليق:  
أواًل: من حيث إن حكم محكمة العدل العليا – املطروح للبحث – أشار يف ديباجته إلى أن 
املستدعيني هما : )1(  وزير املالية بصفته )2( النائب العام بصفته و أن املستدعى 
ضدهم���ا هما ماهر عبداهلل عبدالقادر البلبيس���ي وفلس���طني حج���ة أبو زرقة. وأن 
وكيلهم���ا ه���و احملامي محمد أب���و ناعمة ، ثم عاد يف مدوناته فأورد أن املس���تدعى 
ض���ده األول ه���و وزي���ر املالي���ة بصفته وأن املس���تدعيان هما من ضمن من ش���ملهم 
القرار املطعون فيه. ملا كان ذلك، وكان من املقرر أنه يتعني أال يكون احلكم مش���وباً 
بإجم���ال أو إبه���ام أو تناق���ض مما يتعذر معه تبني مدى صحة احلكم أو فس���اده يف 
التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أس���بابه غامضة 
يشوبها االضطراب الذي ينبئ عن اختالل فكرته من حيث تركيز احملكمة يف حتديد 
عناصر الدعوى وموضوعها وحتديد اخلصوم فيها وطلباتهم  وهو ما ال ميكن معه 
استخالص مقومات احلكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني 
ويوقع من جهة أخرى اللبس الش���ديد يف حقيقة ما انتهي إليه احلكم ويكش���ف عن 
اخت���الط ص���ورة الواقعة يف ذهن احملكمة وعدم إحاطته���ا بها وهو ما يتنايف مع ما 

أوجبه الشارع من  تسبيب األحكام األمر الذي يعيبه.

وجدير بالذكر هنا إلى أنه قد صدر قانون تش���كيل احملاكم النظامية رقم )5( لس���نة 
2001 يف 12 م���ن ماي���و س���نة 2001 ، وج���اء بنص املادة األولى منه على أنه » 1 - تنش���أ 
احملاكم النظامية مبختلف درجاتها وفقاً ألحكام قانون السلطة القضائية  وهذا القانون 
. 2 – تع���ني دائ���رة اختصاص احملاكم النظامية مبوجب ق���رار يصدر من وزير العدل .«،  
وج���اء الفصل اخلامس من القانون املش���ار إليه بعن���وان – احملكمة العليا – والذي تضمن 
املواد من  23 إلى 34 للتعريف باحملكمة العليا وكيفية تشكيلها وحتديد اختصاصاتها ، 
فنصت املادة رقم )23( على أن »تتكون احملكمة العليا: 1- محكمة النقض . 2- محكمة 
العدل العليا.«، ثم جاءت املادة )33( من القانون األخير لتنص على أنه » تختص محكمة 
العدل العليا بالنظر فيما يلي: ..... 2 – الطلبات الذي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح 
أو األنظم���ة أو القرارات اإلدارية النهائية املاس���ة باألش���خاص أو األم���وال الصادرة عن 
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أشخاص القانون العام مبا يف ذلك النقابات املهنية . ... 4 – املنازعات املتعلقة بالوظائف 
العمومي���ة م���ن حيث التعيني أو الترقية أو الع���الوات أو املرتبات أو النقل أو اإلحالة إلى 
املع���اش أو التأدي���ب أو االس���تيداع أو الفصل ، وس���ائر م���ا يتعلق باألعم���ال الوظيفية . 
5– رف���ض اجله���ة اإلداري���ة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً ألحكام 
القوانني أو األنظمة املعمول بها . 6–  سائر املنازعات اإلدارية . ... 8 – أية أمور أخرى 
ترف���ع إليه���ا مبوجب أحكام القانون . »ثم جاءت املادة رقم )34( من القانون فنصت على 
أنه« يش���ترط يف الطلبات والطعون املرفوعة حملكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات 
الواردة يف املادة )33( من هذا القانون أن يكون س���بب الطعن متعلقاً بواحد أو أكثر مما 
يلي : 1 – االختصاص . 2 – وجود عيب يف الش���كل . 3 – مخالفة القوانني أو اللوائح أو 
اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها . 4 – التعس���ف أو االنحراف يف اس���تعمال الس���لطة على 
الوج���ه املب���ني بالقان���ون .«. ملا كان ذلك ، وكان البني من اس���تقراء نصوص مواد الفصل 
اخلامس من قانون تش���كيل احملاكم النظامية رقم )5( لس���نة 2001 أن املش���رع نص على 
محكم���ة العدل العليا باعتبارها إحدى رافدي احملكمة العليا إلى جانب محكمة النقض، 
وإنه – أي املشرع - خصها . دون غيرها . باالختصاص بالنظر والفصل يف سائر املنازعات 
اإلدارية التي تكون الدولة أو إحدى إداراتها طرفاً فيها وذلك باإلضافة إلى اختصاصاتها 
األخ���رى التي يحددها القان���ون . ويالحظ أن األحكام الصادرة من محكمة العدل العليا 
تكتسب قوة األمر املقضي أي أنها أحكام باتة ال يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق 
الطعن سواء أكانت العادية أو غير العادية باعتبارها محكمة عليا إذ أنه من غير املتصور 
أن يطع���ن عل���ى أحكامه���ا أمامها ، ومن ثم فال يجوز التعقيب عليها أو قبول طعن فيها . 
مفاد ذلك  أن املشرع جعل من التقاضي يف املنازعات اإلدارية أمام محكمة العدل العليا 
عل���ى درج���ة واح���دة إذ يعرض النزاع عليها ابتداًء لتفصل في���ه وتكون أحكامها باتة غير 
قابل���ة للطع���ن فيها ، ومبعنى آخر فإنها تكون مبثاب���ة بداية املطاف وخامتته ، فلم يتبنى 
املشرع – يف املنازعات اإلدارية - مبدأ التقاضي على درجتني الذي يعد حقاً يخول لكل 
ط���رف يف احلك���م الصادر أن يطعن فيه ، وه���و ضمانة من ضمانات حق التقاضي . وإذ 
كان املش���رع قد تبنى ذلك املبدأ – التقاضي على درجتني – يف ش���تى املنازعات باختالف 

أنواعها املدنية واجلنائية إال أنه خرج على ذلك املبدأ فيما يتعلق باملنازعات اإلدارية. 
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ويف رأينا فإنه يتعني أن يوضع مبدأ التقاضي على درجتني يف املنازعات اإلدارية بعني 
االعتب����ار حت����ى تتحق����ق تلك الضمانة ألط����راف هذا النوع من النزاع ، ولقد تبنى املش����رع 
املصري ذلك حني أصدر القوانني املتعاقبة يف شأن تنظيم مجلس الدولة وآخرها القانون 
رقم 47 لس����نة 1972 وتعديالته والذي نص يف املادة الثانية منه – واملعدلة بالقانون رقم 
17 لس����نة 1976 - على أن » يتكون مجلس الدولة من : )أ ( القس����م القضائي . )ب ( قس����م 
الفتوى . )ج( قسم التشريع . ويُشكل املجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس 
والوكالء واملستش����ارين ومن املستش����ارين املساعدين والنواب واملندوبني.  ويُلحق باملجلس 
مندوبون مس����اعدون تس����ري عليهم األحكام اخلاصة باملندوبني عدا شرط احلصول على 
دبلومني من دبلومات الدراس����ات العليا . «. كما نصت املادة الثالثة من ذات القانون على 
أنه » يُؤلف القسم القضائي من : )ا( احملكمة اإلدارية العليا. )ب( محكمة القضاء اإلداري 
. )ج( احملاك����م اإلداري����ة . )د( احملاك����م التأديبية . )ه�( هيئة مفوضي الدولة . » ولقد بني 
القانون تشكيل كل محكمة وحدد اختصاصاتها .  ولعل األمر يحتاج إلى استطراد وبحث 
موسع ودراسات مقارنة ال يتسع لها املقام إال أننا رأينا ضرورة اإلشارة إليه يف عجالة .

ثانيًا : أما إنه وبالنسبة ملا أورده حكم محكمة العدل العليا – املطروح للبحث – يف مدوناته 
من أن حجية األحكام الصادرة بإلغاء تتمتع بحجية عامة .... إلخ فإنه يكون قد صادف 
صحيح القانون ونؤيده ، ولقد استقرت أحكام محكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة 
املص���ري عل���ى ذلك إذ قضت بأنه » ومن حيث إنه عن طلب املدعي وقف تنفيذ وإلغاء 
القرارين رقمي ... لس���نة ....  فأن املادة 52 من القانون رقم 47 لس���نة 1972 بش���أن 
مجلس الدولة تنص على أن »تس���ري يف ش���أن جميع األحكام القواعد اخلاصة بقوه 
الش���يء احملك���وم فيه عل���ى أن األحكام الصادرة باإللغاء تك���ون حجة على الكافة. ويف 
تفسير هذا النص ذهبت احملكمة اإلدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 1986/11/9 
يف الطع���ن رق���م 495 لس���نة 31 ق إل���ى أن حجية األحكام الص���ادرة باإللغاء هي حجة 
عيني���ة كنتيج���ة طبيعية النعدام الق���رار اإلداري يف دعوى هي يف حقيقتها اختصام له 
يف ذاته، وغني عن البيان أن مدى اإللغاء أمر يحدد بطلبات اخلصوم وما انتهت إليه 
احملكمة يف قضائها فإذا صدر احلكم باإللغاء فإنه يكون حجه على الكافة ومرد ذلك 
إلى أن اخلصومة احلقيقية يف الطعن باإللغاء تنصب على القرار اإلداري وتستند إلى 
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أوجه عامة حددها القانون رقم 47 لس���نة 1972 املش���ار إليه يف املادة )10( بأنها عدم 
اختصاص أو وجود عيب يف الشكل أو مخالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها 
وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وكل وجه منها له من العموم يف حالة قبول الطعن 
ما يجعل القرار املطعون فيه باطاًل ال بالنس���بة للطاعن وحده بل بالنس���بة للكافة فهو 
باطل بطالن مطلق وأخذ بهذا الفكر القانوني وإعماالً له ذهبت احملكمة اإلدارية العليا 
بحكمها الصادر بجلس���ة 1995/4/16 يف الطعنني 2408 ، 3166 لس���نة 38 ق إلى أن 
اخلصومة يف دعوى اإللغاء هي خصومة عينية مناطها رقابة ش���رعية القرار اإلداري 
يف ذاته  ووزنه مبيزان القانون فإما أن يس���فر الطعن عن ش���رعيته فترفض الدعوى 
أو تتق���رر ع���دم مش���روعيته فيحكم بإلغائه ، واحلكم الص���ادر باإللغاء يعدم القرار يف 
ذاته فينقضي وجوده ويزول بالنس���بة لكل الناس من كان قد صدر لصاحلة أو ضده، 
م���ن أف���اده وم���ن أضر به ، من طعن علية ومن لم يطع���ن عليه من كان طرفاً يف دعوى 
مهاجمة القرار ومن لم يكن ولهذا كان احلكم باإللغاء حجة على الكافة ألنه يقوم على 
تقري���ر عدم مش���روعية الق���رار من حيث هو يف ذاته خاصة أن ه���ذه احلجية املطلقة 
متنع تسلسل الطعون إلى غير نهاية تبعاً ألصحاب املصالح التي ميسها القرار املطعون 
فيه إيجابا أو س���لباً، فيضيف إلى فقد احلجية املطلقة عدم االس���تقرار املطلق للقرار 
اإلداري  واالس���تقرار اعتباراً قانوني يقوم على أساس���ه تنظيم الطعن وحتديد أمده، 
وم���ن ث���م إذا حكم بإلغاء القرار اإلداري بحكم حاز قوه الش���يء احملكوم فيه فال يجوز 
املنازعة يف هذا القرار مرة أخرى ويتعني القضاء بعدم جواز نظر الدعوى املقامة بذلك 
مرة أخرى . وحيث إن الثابت باألوراق أنه قد سبق لهذه احملكمة أن أصدرت العديد 
م���ن األح���كام بإلغاء القرارين املطعون فيهما ، وق���د قضي يف منطوق تلك األحكام يف 
الدعويني رقمي 4981 لسنة 55 ق، ورقم 7357 لسنة 56 ق بإلغائهما تأسيساً على أن 
القرارين صدرا بدون سند من القانون مما يجعلهما منعدمني قانوناً وقد تأيدت تلك 
األحكام من احملكمة اإلدارية العليا ومنها على س���بيل املثال حكمها الصادر يف الطعن 
رقم 10888 لسنة 47 ق0ع جلسة 2005/6/29 ) الدائرة السادسة ( وحكمها الصادر 
يف الطعن رقم 5515 لسنة 49 ق0ع جلسة 2005/7/3 ) الدائرة األولى ( .  من حيث 
إنه يف ضوء ما تقدم وملا كانت الدعوى املعروضة تنصب على طلب إلغاء ذات القرارين 
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الوزاريني  فإنه نزوالً على مؤدي األحكام السابقة يتعني احلكم بعدم جواز نظر الدعوى 
يف هذا الش���أن لس���ابقة الفصل يف هذا املوضوع . ) الطعن رقم 39094 لس���ن��ة 60 ق  
-  جلسة 04 / 07 / 2007 ( وقضي فيه أيضاً بأن » .... األصل يف القرار اإلداري 
هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تبطله اإلدارة نفسها أو تسحبه يف احلدود التي يجوز 
الس���حب فيها أو يقضى بوقف تنفيذه أو بإلغائه وقد اس���تقر قضاء احملكمة اإلدارية 
العلي���ا عل���ى أن احلك���م بإلغاء القرار اإلداري يلقي على عات���ق اإلدارة التزامني أولهما 
سلبي باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث أي أثر للقرار املقضي 
بإلغائ���ه وثانيهم���ا إيجابي باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدي احلكم ومقتضاه مع 
تطبي���ق نتائجه القانونية على أس���اس افتراض عدم صدور الق���رار ابتداء فيرد األمر 
إلى ما كان عليه قبل صدوره مع رد ما سبق حتصيله نفاذاً للقرار امللغي. وبتطبيق ما 
تقدم يف هذا الش���أن وإذ كان الثابت يف ضوء ما تقدم ونزوال على أثر األحكام الباتة 
السالف ذكرها والتي قضت بإلغاء القرارين املشار إليهما منذ صدورهما وما حتوزه من 
حجة عينية قبل اخلصوم، فإنه يتعني على اجلهة اإلدارية إعمال مقتضي تلك احلجية، 
والت���ي ه���ي من النظام العام بل يف أعلى مدارج���ه ، وبالتالي يقع عليها التزام وواجب 
قانون���ي م���ؤداه وقف حتصيل أية مبالغ مقررة بالقرارين املش���ار إليهما ، وكذا االلتزام 
برد جميع املبالغ التي حصلتها استنادا لهما ، األمر الذي يكون معه االمتناع عن وقف 
ذلك التحصيل رد املبالغ السابق حتصيلها نفاذاً لهما مخالفا ألحكام القانون . ». ويف 
ذات املعنى أيضاً حكم محكمة القضاء اإلداري يف  )الطعن رقم 11464 -  لسن��ة 62 

ق  -  جلسة 10 / 03 / 2009 ( . 
وه���و م���ا تواترت عليه أيضاً فتاوى مجلس الدولة املصري وجاء فيها :  » ومن حيث 
أن املس���لم ب���ه أن حجي���ة األح���كام الصادرة باإللغ���اء هي حجية عيني���ة كنتيجة طبيعية 
إلع���دام الق���رار اإلداري يف دعوى هي اختصام ل���ه يف ذاته ، إال أن مدى اإللغاء يختلف 
بحس���ب األح���وال فقد يكون ش���اماًل جلميع أجزاء القرار وهذا ه���و اإللغاء الكامل وقد 
يقتص���ر اإللغ���اء على جزء منه دون باقيه وهذا ه���و اإللغاء اجلزئي وغني عن البيان أن 
مدى اإللغاء أمر يحدد بطلبات اخلصوم وما تنتهي إليه احملكمة يف قضائها فإذا صدر 
احلك���م باإللغ���اء كلياً أو جزئياً فإنه يكون حجة على الكافة ذلك أن اخلصومة احلقيقية 
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يف الطع���ن باإللغ���اء تنصب على القرار اإلداري يف ذاته وتس���تند على أوجه عامة كعدم 
االختصاص أو وجود عيب يف الشكل أو مخالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها 
أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة وكل وجه منها له من العموم يف حالة قبول الطعن 
ما يجعل القرار املطعون فيه باطاًل ال بالنس���بة للطاعن وحده بل بالنس���بة للكافة فهو 
بط���الن مطل���ق . وم���ن حيث أن الثاب���ت يف احلالة املعروضة أن احلك���م الصادر لصالح 
السيدة/......... قد قضى بإلغاء القرار رقم ... لسنة .... املشار إليه ملخالفته القانون 
حيث تضمن سحب قرار تعيني هذه السيدة يف وقت ال يجوز السحب فيه قانوناً وذلك 
على التفصيل الس���ابق بيانه - وهذا الس���بب الذي اس���تندت إليه احملكمة يف إلغاء هذا 
الق���رار ه���و يف حقيقته مما يعتبر س���بباً ش���اماًل عاماً ميس���ه يف أساس���ه ولم يقم على 
خصوصية معينه اختصت بها الس���يدة املذكورة وال تقوم بالنس���بة لغيرها ممن ش���ملهم 
هذا القرار إذ أن جميعهم تش���ابهت حالتهم بها وس���حبت قرارات تعيينهم بهذا القرار 
يف وقت كان ال يجوز السحب فيه قانوناً ومن ثم فال يسوغ القول بأن هذا القرار الذي 
أعدم لهذا السبب باحلكم املشار إليه يعتبر ما يزال قائماً للعاملني املعروضة حالتهم . 
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه ولئن كان احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية 
لرياس���ة اجلمهورية الس���الف اإلش���ارة قد صدر بعبارة....... إلغاء القرار املطعون فيه 
رقم ....  فيما تضمنه من س���حب قرار تعيني املدعية.....« فإن هذا اإللغاء يف حقيقة 
األمر هو إلغاء كامل للقرار رقم .... لسنة ... املشار إليه وليس إلغاء جزئياً - فيستفيد 
من���ه كل م���ن وجد يف ظروف مماثلة لظروف الس���يدة التي ص���در لصاحلها هذا احلكم 
ولو لم يختصم هذا القرار أمام القضاء بوصفه من الكافة . لذلك / انتهي رأي اللجنة 
إلى أحقية كل من الس���يد/....... والس���يدة /....... وغيرهم ممن ش���ملهم القرار رقم 
... لسنة ... املشار إليه يف االستفادة من احلكم الصادر لصالح السيدة/........ املنوه 
عنه س���لفا وإعادة تس���وية حالتهم على هذا األس���اس. ) جمهورية مصر العربية الفتوى 
رقم 1984 لسنة 28 – جلسة 1973/11/5 – صفحة 25 ( ويف ذات املعنى ) الفتوى رقم 

869 لسنة 61 – جلسة 2006/10/18 – صفحة 44 ( .

 وهدياً مبا تقدم ، فإننا نؤيد ما جاء بأسباب حكم محكمة العدل العليا إال أننا ال نؤيده 
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فيما انتهي إليه مبنطوقه من رد الدعوى وهو ما يعني رفضها موضوعاً وهو يخالف ويناقض 
ما سبق وأن قضت به محكمة العدل العليا نفسها يف الدعوى رقم 290 لسنة 2010 - املشار 
إليها مبدونات احلكم – إذا انتهت يف حكمها األول بإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه ثم تعود 
احملكم���ة لتقض���ي بحكمها الراهن برد الدعوى على الرغم من احتاد املوضوع يف الدعويني 
، وكان يتعني على احملكمة أن يأتي منطوق حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها يف الدعوى رقم 290 لسنة 2010 أو بعدم قبول الدعوى . أما وإن هي لم تفعل وقضت 
برد الدعوى فإن من شأن ذلك أن يوقع القارئ للحكم واخلصوم أنفسهم يف اللبس الشديد 

يف حقيقة ما ذهبت إليه احملكمة ، وهو ما نربأ على احملكمة أن تخطئ فيه . 



حكم محكمة العدل العليا

رقم 2011/361
مناقشــة المبادىء القانونية التي تضمنها 

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 

2011/361 طلب رقم 2012/7

 تاريخ 2012/11/28

الـمحامي: هاني زاهدة/ االردن
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التمهيد:

ص���در ق���رار محكمة العدل العلي���ا رقم 2011/361 يف الطلب رق���م 2012/7 بتاريخ 
2012/11/28 والذي تضمن يف فقرته احلكمية ما يلي:

» وحيـــــــث قـــــــد صدر قـــــــرار عن محكمة العـــــــدل العليا رقـــــــم 2010/290 بالغاء القرار 
املطعـــــــون فيه وحيث أن االحكام الصادرة باإللغاء تتمتع بحجية عامة ومطلقة ومؤدى 
هذه احلجية تســـــــري على من طعن ومن لم يطعن كافة يف مواجهة جهات االدارة ُمثل 
يف الدعوى ام لم ميثل فيها ويحق لكل صاحب مصلحة من الكافة التمسك به وحيث 
أن احملكمة قامت بالغاء القرار املطعون فيه يف الدعوى رقم 2010/290 وهو ذات القرار 
املطعون فيه يف هذه الدعوى النه يترتب على صدور حكم االلغاء اعدام القرار املطعون به 
تلقائيا وبذا يعد هذا القرار بحكم العدم دون حاجة لتدخل االدارة فاملطلوب من االدارة 
هو تنفيذ حكم االلغاء وبالتالي فإن الدعوى التي تقدم للقضاء بطلب الغاء قرار اداري 

سبق للمحكمة أن قررت الغاءه تعتبر دعوى منتهية وغير ذات موضوع وواجبة الرد».

ونح���ن نبدي بدورنا الرأي القانوني الذي جنتهد فيه ودراس���تنا حول القرار املذكور   
مع مراعاة أحكام وآداب التعليق على أحكام احملاكم خدمة للحق والعدالة.

أوال: ملخص وقائع الدعوى موضوع قرار محكمة العدل العليا أعاله:   

وردت الوقائ���ع التالي���ة ضمن حيثيات القرار وضمن الئحة اس���تدعاء الدعوى، وهي 
الوقائع التي ستساهم يف رأينا القانوني: 

املستدعيان يف الدعوى موظفان يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون أقاما دعواهما على . 1
أساس أن رئيس ديوان املوظفني العام أصدر بتاريخ 2009/1/11  قرارا يحمل 
الرقم 112123 بناءا على كتاب رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون رقم 777 تاريخه 
2008/11/30 يقضي بتسكني 76 موظفا من موظفي هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
على درجة مدير )C( وصرف عالوة طبيعة العمل البالغة 50 ٪ اعتبارا من تاريخ 
2008/12/1، إال أن وزير املالية استثنى من تطبيق القرار 12 موظفا من هؤالء 

املوظفني من ضمنهم املستدعيني . 
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بتاريخ 2011/12/13 خاصم املستدعيان يف دعواهما التي حتمل الرقم 2011/361 . 2
وزي���ر املالي���ة والنائب العام باإلضافة لوظيفتهم���ا طالبني إلغاء قرار وزير املالية 

القاضي بعدم تنفيذ قرار ديوان املوظفني . 
بعد تقدمي املذكرات حول القبول الشكلي ، وإصدار احملكمة مذكرة للمستدعى . 3

ضدهم���ا يف الدعوى لبيان األس���باب التي أدت إل���ى إصدار القرار املطعون فيه 
أو بي���ان م���ا يحول دون إلغائه، قدم رئيس النيابة العامة ممثال عن املس���تدعيني 

الئحة جوابية بتاريخ 2012/5/29. 
تق���دم رئيس النيابة العامة بتاري���خ 2012/6/20 بطلب يحمل الرقم  2012/7 . 4

لرد الدعوى رقم 2011/361 شكاًل بسبب سبق الفصل فيها عماًل بأحكام املادة 
89 و 92 م���ن قان���ون أصول احملاكمات املدنية والتجارية واس���تند يف طلبه بأنه 
س���بق لعش���رة من املوظفني املتضررين من القرار املطعون به ان تقدموا حملكمة 
العدل العليا بالدعوى التي حتمل الرقم 2010/290 للطعن بذات القرار املطعون 
ب���ه يف ه���ذه الدعوى ، وأصدرت احملكمة قرارا بتاريخ 2011/7/6 يتضمن إلغاء 
قرار وزير املالية وإن الغاء القرار محل الطعن يف الدعوى رقم 2010/290 يعني 
بالضرورة الغائه من تاريخ صدوره وش���ل كافة اآلثار التي ترتبت عليه او نتجت 
عن���ه وان هذا يعني بالض���رورة العودة باحلال الى ما قبل صدور القرار الطعني 
بغض النظر عن الشخص او االشخاص اللذين قدموا الدعوى ألن دعوى االلغاء 
ه���ي دع���وى عينية موضوعية القصد منها تصحيح االوضاع القانونية بازالة كل 
أثر للقرار االداري غير املشروع وهي تستهدف ليس مصلحة الطاعن الذي اضر 
به القرار االداري فحسب بل وايضا الدفاع عن املصلحة العامة وضمان احترام 

مبدأ املشروعية االدارية.

ثانيا: المبادىء والنصوص القانونية التي ارتكز عليها قرار محكمة العدل العليا:

بنّي القرار املذكور ضمن حيثياته مسألة رئيسة ومتثل املبادئ القانونية الذي ارتكز 
عليه القرار، وقد مت بسطها ضمن نقطتني متسلسلتني، هما كما يلي:

االحكام الصادرة باإللغاء تتمتع بحجية عامة ومطلقة ومؤدى هذه احلجية تسري . 1
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عل���ى م���ن طعن ومن لم يطعن كافة يف مواجهة جهات االدارة مثل يف الدعوى او 
لم ميثل فيها وأنه يحق لكل صاحب مصلحة من الكافة التمسك به.

يترت���ب عل���ى صدور حك���م االلغاء اعدام القرار املطعون ب���ه تلقائيا ويعد القرار . 2
امللغي بحكم العدم دون حاجة لتدخل االدارة واملطلوب من االدارة فقط هو تنفيذ 

حكم االلغاء. 

ثالثا: التعليق على قرار محكمة العدل العليا المذكور:

1. اجلانب الشكلي للقرار ومدى معاجلة احملكمة للجوانب الشكلية يف الدعوى 
لم يتطرق قرار احملكمة للقبول الش���كلي للدعوى األصلية من حيث مدد الطعن وال   -
للطل���ب وال صالحي���ة احملكمة يف نظر الطلب من الناحية الش���كلية، حيث مت تقدمي 
الئحة جوابية ثم مت تقدمي الطلب ولم يتطرق قرار احملكمة الى قرار قبول االنتقال 
لرؤي���ة الطل���ب والتدقيق فيه واصدار القرار فيه. وبهذا ال ميكن أن يتبني من القرار 

األصول القانونية الالزمة ملعاجلة مثل هذه الطلبات . 

2. الطلبات يف دعاوى اإللغاء : 
اس���تند رئي���س النيابة العام���ة ألحكام املادتني 89 و92 من قان���ون أصول احملاكمات 
املدنية والتجارية لتقدمي الطلب لرد الدعوى ش���كال بس���بب سبق الفصل فيها ، وقامت 
احملكمة باالستجابة لطلبه إلى الدرجة التي ظهر فيها وزير املالية والنائب العام بصفة 
املس���تدعيان يف الق���رار النهائ���ي، وهو ما ميكن ان يثير التباس���ا عند قراءة احلكم، ألن 
احملكمة اعتمدت اسلوب احملاكمات املدنية يف معاجلة الطلب، رغم أن الدفوع الشكلية 
واملوضوعية يف دعوى االلغاء ال حتتاج الى طلبات مس���تقلة لتقدميها ، واحملكمة حتكم 
بها من تلقاء نفس���ها حتى لو لم يتمس���ك اخلصوم بها . فال يس���قط الدفع بعدم إبدائه 
قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية بل يجوز إبداؤه يف أي مرحلة كانت عليها 
الدعوى ، وأن للمحكمة ومن تلقاء نفس���ها أن تنزل هذه القاعدة على املنازعة املاثلة يف 
الدعوى ولو لم يثرها اخلصوم 1 ولعل من األنسب لو قررت احملكمة ضم الطلب واعتباره 

دفعا من الدفوع املثارة يف الدعوى . 

1  فهد عبدالكرمي ابو العثم- القضاء اإلداري بني النظرية والتطبيق – ص 411 – دار الثقافة .
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الصياغة القانونية للقرار. 3
لم تبني احملكمة ما ورد يف القرار الصادر س���ابقاً رقم 2010/290 ولم يش���ر قرار 
احملكمة الى هذه البينة وكيف مت متييزها.كما كان ميكن للقرار ان يكون شاماًل موضحاً 

املواد القانونية التي استند اليها كما ورد يف وقائع الطلب املقدم من املستدعيني.
وكان ميكن للقرار ان يتطرق الى انه على الرغم من ان املستدعى ضدهما لم يتقدما 
بطلب اللغاء القرار اال ان الغاء القرار من قبل احملكمة يشمل املستدعى ضدهما، ضمانا 

لعدم امكانية املنازعة يف تنفيذ القرار . 

أثار حكم اإللغاء وحجيته: . 4
إن األح���كام الص���ادرة باإللغ���اء تكون حجة على الكافة وه���ذا احلكم نتيجة منطقية 
لطبيع���ة دع���وى اإللغاء العينية ولكون الدعوى مخاصمة للق���رار اإلداري ذاته ، فاحلكم 
باإللغ���اء ه���و هدم وإعدام للق���رار اإلداري 2 وإن االحكام الصادرة بااللغاء كما هو متفق 
عليه فقهاً وقضاءاً تتمتع بحجية عامة ومطلقة، و مؤدى هذه احلجية أنها تس���ري على 
من طعن ومن لم يطعن كافة، ويف مواجهة جهات االدارة جميعها مثلت يف الدعوى او لم 
متثل ، وعليه ميلك املستدعي احملكوم لصاحله ان يتمسك بحكم االلغاء مبواجهة الكافة، 
كما يحق لكل صاحب مصلحة من الكافة ان يتمسك به ايضاً. ورغم أن جانبا من الفقه 
ينتق���د اصط���الح الكافة ويرى أن م���ن األصوب أن نقول أن احلكم الصادر باإللغاء قابل 
ألن يتع���دى إل���ى الغير ، وأن هذا التعدي يختل���ف من حالة ألخرى يف مداه ويف كيفيته. 
له���ذا ال تعن���ي كلمة )الكافة( ال���ذي يتعدى إليهم احلكم هو )الناس جميعا( ، فهذا األثر 
ال يك���ون حت���ى للقواع���د التنظيمي���ة ذاتها على ما هو مقرر لها م���ن صفة العمومية .بل 
هي تفهم على أنهم طائفة من الناس محددة بصفاتهم ال بأش���خاصهم وذواتهم . وهذا 
الطائفة قد تتضاءل وتتناقص حتى تنحصر يف قلة تتحقق فيهم الصفة التي من أجلها 
يفيدون أو يضارون من القرار. وأحيانا يتقلص معنى الكافة الى العدم إذا لم يكن هناك 

من يفيد من احلكم أو يضار به سوى احملكوم ضده3

2  سليمان الطماوي – قضاء اإللغاء – ص 1025 – دار الفكر العربي 1976 
3  الدكتور مصطفي كمال وصفي ، اصول إجراءات القضاء اإلداري- القاهرة –مطبعة األمانة 1978 

ص.548 مشار اليه يف مؤلف علي خطار
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فقد قضت محكمة العدل العليا األردنية : »أن االحكام الصادرة عن محكمة العدل 
العليا بااللغاء تكون لها احلجية املطلقة عليهم جميعا، وبالنس���بة للمحاكم وللس���لطات 
االدارية جميعها ، ويترتب عليه اعدام القرار من يوم صدوره« وقد اختلف الفقهاء فيما 
تعنيه كلمة الكافة ، إال أن الدكتور علي خطار يستخلص أن املقصود هو كل من لم يكن 
خصماً يف دعوى االلغاء او ممثال فيها وميكن االحتجاج مبواجهته بحكم االلغاء الصادر 

او يتأثر من تنفيذه بشكل مباشر او غير مباشر.

ب���ل يف ح���ال قدم طعن واحد بقرار جماعي من مس���تدعي واح���د فقط او مجموعة 
منهم فهل ميتد حكم االلغاء الصادر الى اآلخرين الذين لم يطعنوا بالقرار كغيرهم؟

اجاب���ت محكم���ة الع���دل العليا األردنية على هذا التس���اؤل بالنفي كأصل عام ، فقد 
قررت ان هؤالء ال يستفيدون من حكم االلغاء ، اال اذا بني االلغاء على بطالن القاعدة 
القانونية التي صدر القرار امللغي اس���تناداً اليها اال ان الدكتور علي خطار  ال يتفق مع 

هذا االجتهاد القضائي لالسباب التالية:

السبب االول :ان حكم االلغاء الصادر يؤدي الى اعدام القرار واعتباره كأنه لم يكن، 
فال يستقيم اعتباره منعدما للبعض وقائما لالخرين.

والسبب الثاني : طبيعة دعوى االلغاء ، حيث انها ذات طبيعة عينية مناطها اختصام 
القرار نفسه.

الســـــــبب الثالث : غاية دعوى االلغاء، فهي دعوى تس���تهدف يف املقام االول حماية مبدأ 
املشروعية يف الدولة وضمان سالمة النظام القانوني.  4

وم���ن جهت���ي فإنن���ي أرى ب���أن  موق���ف محكم���ة الع���دل العلي���ا الفلس���طينية أكث���ر 
انس���جاما م���ع التوجه���ات الفقهي���ة يف مفه���وم امت���داد اث���ار حك���م االلغ���اء وحجيت���ه 
ليش���مل الكاف���ة ، م���ن موق���ف محكم���ة العدل العلي���ا األردني���ة التي اعتب���رت أن حكم 
 اإللغ���اء ل���ه حجي���ة نس���بية ، حيث جاء يف الق���رار رقم 2000/155 »وال ي���رد على ذلك

م���ا ج���اء مبرافع���ة وكي���ل املس���تدعي م���ن ان الق���رار املطعون في���ه االول الص���ادر عن 

4  الدكتور علي الشطناوي – موسوعة القضاء االداري  - الصفحات 980-979-978
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املس���تدعى ض���ده االول منع���دم اللغائه من قبل محكمة الع���دل العليا يف القضايا ذوات 
االرق���ام98/98،552/524، ذل���ك الن حجية احلكم بااللغاء هي حجيه نس���بيه تنحصر 
بالطاعن فقط واملس���تدعي يف هذه الدعوى لم يطعن به يف حينه خالل املده القانونيه 

كما فعل القضاه االخرون الذين شملهم قرار املجلس القضائي«.
رغم أن احملكمة األردنية كان اجتهادها الس���ابق أكثر انس���جاما من العدالة  عندما 
فرقت ما بني حجية احلكم باإللغاء واعتبرته  حجة على الكافة بينما األحكام التي ترد 
الدع���وى حجيتها نس���بية، حيث قررت يف حكمها رق���م 1976/32 بأنه”ال يرد القول بان 
احلكم الذي تصدره محكمة العدل العليا يف نفس املوضوع يكون حجة على الكافة ، اذ 
ان املبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء االداريني ان االحكام التي تكون حجة على 
الكافة هي االحكام الصادرة بالغاء القرارات االدارية فقط ، اما تلك التي ترفض االلغاء 

فان حجيتها نسبية مقصورة على اطراف اخلصومة وال تتعدى الى غيرهم.

رابعا : وبناء على الدراسة السابقة ، فإننا نلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها 
فيما يلي : 

إن أثار حكم األلغاء متتد لتش���مل جميع املتضررين بالقرار طعنوا بالقرار أم لم . 1
يطعن���وا، ألن دع���وى اإللغاء تكون يف مواجهة الق���رار األداري وليس يف مواجهة 

اخلصم. 

يترت���ب على ص���دور حكم اإللغاء إعدام القرار اإلداري وبالتالي فال محل له يف . 2
دع���وى آخرى يقيمها ش���خص آخ���ر ، ألن من التزام���ات اإلدارة أن تنهي القرار 

مبجمله وجلميع املتضررين منه .

أن احملكمة كانت أكثر اقترابا من العدالة يف معاجلة موضوع الدعوى، باعتبارها . 3
ان القرار املطعون به لم يعد له وجود. 

ان الدفوع الشكلية أو املتعلقة بالنظام العام التي يتم الدفع بها يف دعوى االلغاء . 4
ال حتتاج الى تقدمي طلبات مستقلة، ألن احملكمة حتكم بها من تلقاء نفسها، وال 

تسقط بتنازل االطراف عنها. 





أحكام صادرة عن محكمة 
النقض في الدعاوى الجزائية 

والتعليق عليها



الحكم الصادر عن محكمة 

النقض في الدعوى الجزائية 

رقم 23\2012
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السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
 السلط����ة القضائي���ة

محكم��ة النقض 

» الحكــــــــــم «

الصادر عن محكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل املأذونة بإجراء احملاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدرالهيئة احلاكمة:

عماد س���ليم س���عد د.عثم���ان التكروري، محمد س���امح  وعضوية السادة القضاة:
الدويك، خليل الصياد

حمدان صالح الدين حمدان عسليةالطاعـن:

وكيله احملامي شفيق شلش/ رام اهلل
احلق العام.املطعون ضده:

اإلجــراءات

بتاريخ 2012/02/06 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر 
عن محكمة استئناف رام اهلل بتاريخ 2012/01/29 يف القضية االستئنافية اجلزائية رقم 
2011/14 املتضمن قبول االس���تئناف موضوعاً وإلغاء القرار املستأنف وإدانة املستأنف 
ض���ده بالتهم���ة املُس���ندة إليه وهي هتك العرض خالفاً ألحكام امل���ادة 1/296 من قانون 
العقوبات واحلكم عليه باحلبس مدة سنة واحدة استناداً للمادة 7/13 من قانون األحداث 

محسوبة له مدة التوقيف.

وتتلخص أسباب الطعن مبا يلي:-

أخطأت محكمة االستئناف يف تفسير القانون واعتبار البينة املقدمة من النيابة . 1
العامة كافية إلدانة الطاعن واحلكم عليه بالعقوبة املقررة لها قانوناً.
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إن البينة املقدمة من النيابة العامة ال تكفي إلدانة الطاعن بالتهمة املُسندة إليه.. 2
أخطأت محكمة االستئناف يف عدم معاجلة التهمة الثانية املُسندة للطاعن.. 3
أخطأت محكمة االستئناف يف عدم استعمال صالحيتها بوقف تنفيذ العقوبة.. 4

لهذه األسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكاًل لتقدميه ضمن املدة القانونية 
ويف املوضوع نقض القرار املطعون فيه وإعالن براءة الطاعن.

• بتاري���خ 2012/03/21 قدم رئيس النياب���ة العامة مطالعة خطية طلب بنتيجتها 	
رّد الطعن شكاًل و/ أو موضوعاً.

القرار

بعد التدقيق واملداولة قانوناً جند أن محكمة البداية كانت قد قررت إجراء محاكمة 
املته���م احل���دث حم���دان ) الطاعن ( أمامها بصفتها محكمة أح���داث، وبذلك فإن قرار 
احلك���م املطع���ون فيه الصادر عن محكمة اس���تئناف رام اهلل يكون قد اكتس���ب الدرجة 
القطعية، وبالتالي ال يقبل الطعن فيه بطريق النقض طبقاً ملا نصت عليه الفقرة األولى 
من املادة ]16[ من قانون إصالح األحداث رقم ]16[ لس��54�نة واجب التطبيق والتي جاء 
فيها ) يجوز لكل من له احلق يف استئناف أحكام محكمة الدرجة األولى أن يستأنف أي 
حكم من أحكام محكمة الصلح أو احملكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث إلى محكمة 

االستئناف ويكون حكمها قطعياً(.

أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة احملكوم بها الطاعن املرفق مع الئحة الطعن 
والذي سجل حتت الرقم 2012/32 فقد أصبح غير ذي موضوع فنقرر رده.

لهذا كله واستناداً ملا تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة األوراق ملصدرها.

قرارًا صدر تدقيقًا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2012/04/10

الكات��ب/ع.ن    -  الرئي���س



 التعليق على الحكم الصادر من 

محكمة  النقض في الطعن الجزائي رقم 

2012\23

احملامي  وائل فتحي شربيله\ مصر
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تعقيب حول قضاء محكمة النقض الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( الصادر 
يف رام اهلل يف النقض اجلزائي رقم 2012/23 بتاريخ 10//2012 والقاضي “ عدم قبول 

واعادة االوراق ملصدرها”

الموضوع والرأي القانوني

بتاريخ 6\2\2012 تقدم الطاعن / حمدان صالح الدين حمدان عسلية بواسطة وكيله 
بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام اهلل بتاريخ 29\1\2012 يف 
القضية االستئنافية اجلزائية رقم 2011/14 واملتضمن قبول االستئناف موضوعاً والغاء 
القرار املس���تأنف وادانة املس���تأنف ضده بالتهمة املسندة اليه وهي هتك العرض خالفاً 
الحكام املادة 1/296 من قانون العقوبات واحلكم عليه باحلبس مدة سنة واحدة استناداً 

للمادة 7/13 من قانون االحداث محسوبة له مدة التوقيف.

هذا وقد تقدم الطاعن عن طريق وكيله بصحيفة الطعن تتلخص يف التالي :
اخطأت محكمة االستئناف يف تفسير القانون واعتبار البينة املقدمة من النيابة . 1

العامه كافية الدانه الطاعن واحلكم عليه بالعقوبة املقررة لها قانوناً.
ان البينة املقدمة من النيابة العامه ال تكفي الدانه الطاعن بالتهمة املسندة اليه.. 2
اخطأت محكمة االستئناف يف عدم معاجلة التهمة الثانية املسندة للطاعن .. 3
اخطأت محكمة االستئناف يف عدم استعمال صالحياتها بوقف تنفيذ العقوبة.. 4

لهذه األسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكاًل لتقدميه ضمن املدة القانونية 
ويف املوضوع نقض القرار املطعون فيه واعالن براءة الطاعن.

وبتاري���خ 2012/3/21 ق���دم رئي���س النيابة العامه مطالعة خطي���ة طلب بنتيجتها رد 
الطعن شكاًل او موضوعاً.

ه���ذا وق���د تصدت محكمة النقض يف نقضها من ان محكمة البداية كانت قد قررت 
اج���راء محاكمة املته���م احلدث حمدان صالح الدين حم���دان “الطاعن” امامها بصفتها 
محكمة احداث وبذلك فإن قرار احلكم املطعون فيه الصادر عن محكمة اس���تئناف رام 
اهلل يكون قد اكتسب الدرجة القطعية وبالتالي ال يقبل الطعن فيه بطريق النقض طبقاً 
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ملا نصت عليه الفقرة االولى من املادة 16 من قانون اصالح االحداث رقم 16 لسنة 54 
واجب التطبيق والتي جاء فيها » يجوز لكل من له احلق يف استئناف احكام محكمة 
الدرجة االولى ان يستأنف اي حكم من احكام محكمة الصلح او احملكمة البدائية 

بصفتها محكمة احداث الى محكمة االستئناف ويكون حكمها قطعيًا”.
ام���ا بالنس���بة لطل���ب وقف تنفيذ العقوب���ة احملكوم بها فقد اصب���ح غير ذي موضوع  -

فتقرر رده.
له���ذا كله واس���تناداً ملا تقدم تقرر محكمة النقض عدم قب���ول الطعن واعادة االوراق  -

ملصدرها.
ملا كان ذلك وكانت قواعد االختصاص يف املواد اجلنائية من حيث اشخاص املتهمني  -

متعلق���ة بالنظ���ام الع���ام فال يوجد م���ا يعكر صفو احملكمة من ان تق���ول كلمتها حول 
اختصاصها.

وملا كان قانون العقوبات باملادة 296 قد نص على : -
كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انس���ان عوقب باالش���غال الش���اقة مدة ال . 1

تنقص عن اربع سنوات.
ويكون احلد االدنى للعقوبة س���بع س���نوات اذا كان املعتدى عليه لم يتم اخلامسة . 2

من عمره.
بذلك تكون محكمة االستئناف قد صادفها الصواب طبقاً لقانون العقوبات سالف البيان.

ومبطالع���ة قان���ون اصالح االحداث رقم 16 لس���نة 1954 ين���ص يف مادته 1/16 على 
“يجوز لكل من له احلق يف اســـــــتئناف احكام محاكم الدرجة االولى ان يســـــــتأنف 

اي حكـــــــم من احكام محكمة الصلح او احملكمة البدائية بصفتها محكمة احداث 
الى محكمة االستئناف ويكون حكمها قطعيًا» لذلك نرى ان محكمة النقض قضت 

وفقاً للقانون.

الـــــــرأي : ن���رى تأييد احلكم الصادر عن محكمة النق���ض يف 2012/4/10 يف الطعن 
اجلزائي رقم 2012/23 بعدم قبول الطعن واعادة االوراق ملصدرها وذلك لالسباب التالية:

م���ن املق���رر ان نظام التقاضي الفلس���طيني قائم على نظام التقاضي على ثالث . 1
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درج���ات وم���ن املقرر قانوناً ان قانون االج���راءات اجلزائية قد تضمن – يف بابه 
الثالث ومن خالل ما يزيد عن ثالثني مادة موزعة على خمس���ة فصول – احلق 
يف نق���ض االحكام الصادرة عن محاكم االس���تئناف او تلك الصادرة عن محاكم 

البداية بصفتها االستئنافية ونص عليه وتناوله بالتنظيم.
ان قانون اصالح االحداث رقم 16 لسنة 1954 قد تضمن يف مادته رقم 16 جواز . 2

احلق يف استئناف احكام محاكم الدرجة األولى سواء الصادر من محكمة الصلح 
او احملكمة البدائية وبصفتها محكمة احداث )بالذات( الى محكمة االستئناف 
على ان يكون حكمها نهائياً )قطعياً( يحوز قوة االمر املقضي به فال يجوز الطعن 
في���ه ب���أي طريق اخر بعد ذلك وخاصة طريق النقض، او بعبارة اخرى: فإن حق 

التقاضي بالنسبة لقانون االحداث لهو على درجتني فقط.
واذا ما كان قانون اصالح االحداث السابق يعد من القوانني اخلاصة التي تقيد . 3

نصوصها احكام القانون العام س���واء اكان قانون العقوبات او قانون االجراءات 
اجلزائية، ومبا تضمنه هذا االول من قواعد خاصة، واعماالً للقاعدة القانونية: 

القاعدة أو النص اخلاص يقيد ما عداه من القواعد العامة.
واذا ما كان قانون اصالح االحداث ينظم التقاضي اذا ما تعلق باحلدث على درجتني 
فقط هما )وملصلحة ارتأها املشرع(: “ محاكم الدرجة االولى »سواء املقصود بها 
محاك���م الصل���ح او احملاكم البدائية، يطعن على االحكام الصادرة عنها امام محكمة 
االستئناف كدرجة ثانية وانتهائية يدرك من النص على قطعية احكامها، مبا يعني 
عدم جواز الطعن يف احكام هذه االخيرة بطريق النقض )مادة 346 اجراءات جزائية 

واخلاصة يف تنظيم حاالت الطعن على االحكام بطريق النقض(.
ال يقب���ل الطع���ن اطالقاً يف هذه االحكام النهائية القطعية احلائزة لقوة الش���يء . 4

املقض���ي ب���ه بقوة القانون ونصه الصريح، اال يف حالة واحدة هي حالة القضاء 
برد الدفع بعدم االختصاص يصدر عن هذه احملكمة االخيرة املشار اليها )محكمة 
االستئناف( يف احد منازعات او اقضية االحداث، يكون قد ابدي امامها من قبل 
املتهم���ني االح���داث )عن طريق وكيلهم(، وهذا تطبيقاً لنص املادة العامه الواردة 

بقانون العقوبات حتت رقم 347.
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واذا ما كانت اسباب الطعن الواردة يف صحيفة الطعن بالنقض، تنحصر بالكامل يف 
موضوع الدعوى واخلالف حول وقائعها  واالس���تدالل بش���أنها، ولم يتطرق الطعن الى 
مس���ألة من مس���ائل االختصاص او دفع ما بشأنه، فإن الطعن بالنقض يعد غير مقبوالً 
اعماالً لنص املادة 16 من قانون اصالح االحداث رقم 16 لسنة 1954، سالف االشارة اليه.

واذا ما تضمنت ايضاً اسباب الطعن والباقية منها، النعي على احملكمة عدم استعمال 
او استخدام صالحياتها لالمر بوقف تنفيذ العقوبة، فعدا ان املادة االخيرة ال جتيز او 
تبيح اللجوء لطريق الطعن بالنقض لهذا السبب، اال ان هذا سبب بدوره غير مقبوالً او 
جائ���ز الدف���ع به يف احلاالت العادية )غير اقضية االحداث( لتعلقه بالس���لطة التقديرية 

للمحكمة وعقيدتها القانونية املتبناه من االوراق.



التعليق على قرار محكمة النقض 

الفلسطينية  رقم 2012/23 الصادر 

بتاريخ 2012/4/10

 الدكتور  احمد سويطي/اخلليل
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   تعليقنا على قرار محكمة النقض ال يتعدى كونه دراسة بوجهة نظر قانونية حتليلية 
ليس لها بأي حال من األحوال املس���اس بحجية احلكم التي بلغت قوتها، وتنبع من كون 
مصدري هذا احلكم بش���ر معرضون يف الوصول إليه للخطأ والصواب. وحيث ال يجوز 
النع���ي عل���ى احلكم القضائي إال بالطريق الذي رس���م بالقانون وذلك بالطعن فيه، فإنه 
ومتى اس���تنفذت تلك الطرق أو انقضت مواعيدها، فإن احلكم القضائي يصبح باتا، ال 

يجوز املساس به، مهما حاد عن صحيح القانون بخطأ أو بعيب.

القرار محل التعليق حاز قوة األمر املقضي به، وأصبح عنوانا للحقيقة، ودراستنا له ال 
تتعدى دراسة حتليلية للوقوف على محاور ذلك احلكم املوسوم يف النقض اجلزائي رقم 
2012/23 الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل املأذونة بإجراء 
احملاكمة وإصدار حكمها باس���م الش���عب العربي الفلسطيني وذلك بتاريخ 2012/4/10 

والذي قضى يف منطوقه بعدم قبول الطعن وإعادة األوراق ملصدرها.

تلخصت أسباب الطعن مبا يلي:
أخطأت محكمة االستئناف يف تفسير القانون واعتبار البينة املقدمة من النيابة . 1

العامة كافية إلدانة الطاعن واحلكم عليه بالعقوبة املقررة لها قانوناً.
إن البينة املقدمة من النيابة العامة ال تكفي إلدانة الطاعن بالتهمة املُسندة إليه.. 2
أخطأت محكمة االستئناف يف عدم معاجلة التهمة الثانية املُسندة للطاعن.. 3
أخطأت محكمة االستئناف يف عدم استعمال صالحيتها بوقف تنفيذ العقوبة.. 4

ولهذه األسباب طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكاًل لتقدميه ضمن املدة القانونية 
ويف املوضوع نقض القرار املطعون فيه وإعالن براءة الطاعن.

تلخص���ت وقائ���ع القرار املطعون به وفق ما ج���اء يف مضمون القرار محل التعليق أن 
محكم���ة البداي���ة كانت قد قررت إجراء محاكم���ة املتهم احلدث )ح( ) الطاعن ( أمامها 
بصفته���ا محكم���ة أح���داث، وبذلك فإن ق���رار احلكم املطعون فيه الص���ادر عن محكمة 
استئناف رام اهلل يكون قد اكتسب الدرجة القطعية، وبالتالي ال يقبل الطعن فيه بطريق 
النق���ض طبق���اً مل���ا نصت عليه الفقرة األولى من امل���ادة ]16[ من قانون إصالح األحداث 
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رقم ]16[ لس��54�نة واجب التطبيق والتي جاء فيها ) يجوز لكل من له احلق يف استئناف 
أحكام محكمة الدرجة األولى أن يستأنف أي حكم من أحكام محكمة الصلح أو احملكمة 

البدائية بصفتها محكمة أحداث إلى محكمة االستئناف ويكون حكمها قطعياً(.

من الثابت ان الطاعن حدث وفق التعريف الوارد يف املادة الثانية من قانون اصالح 
االحداث رقم 16 لسنة 1954 والتي نصت على أن )تعني لفظة )حدث( كل شخص أمت 
التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى(. وجند ان التهمة  املسندة اليه 
هي هتك العرض خالفاً ألحكام املادة 1/296 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 
والتي نصت على ان )كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنس���ان عوقب باألش���غال 

الشاقة مدة ال تنقص عن أربع سنوات( وبالتالي فان التهمة هي من درجة اجلناية.

بالرجوع لنص املادة التاس���عة من قانون إصالح األحداث رقم 16 لس���نة 1954 التي 
نص���ت عل���ى أنه )1- تنظ���ر محكمة الصل���ح بصفتها محكمة أح���داث يف اجلرائم التي 
تستوجب احلبس أو األشغال الشاقة املؤقتة مبدة ال تزيد على سبع سنوات. 2- وتنظر 
احملكم���ة البدائية بصفتها محكمة أح���داث يف اجلرائم اجلنائية األخرى وفقاً لألصول 
املتبعة يف تلك احملكمة مع مراعاة نصوص هذا القانون(، وبداللة أحكام املواد 20 و21 
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 جند أن التهمة التي أدين بها احلدث تزيد عن 
احل���د املب���ني يف امل���ادة 9 ف1 من قانون إصالح األحداث رقم 16 لس���نة 1954 وبالتالي 
فان محكمة البداية يكون قد انعقد اختصاصها صحيحا بصفتها محكمة أحداث برؤية 
الدع���وى وف���ق أحكام القانون وحتديدا الفقرة 1 من املادة 7 من قانون إصالح األحداث 

املشار إليه أعاله.

ام���ا م���ن حيث اعتب���ار محكمة النق���ض للقرار املطع���ون فيه والص���ادر عن محكمة 
اس���تئناف رام اهلل بأن���ه اكتس���ب الدرجة القطعية، وبالتالي ال يقب���ل الطعن فيه بطريق 
النق���ض طبق���اً مل���ا نصت عليه الفقرة األولى من امل���ادة ]16[ من قانون إصالح األحداث 
رقم ]16[ لس��54�نة واجب التطبيق والتي جاء فيها ) يجوز لكل من له احلق يف استئناف 
أحكام محكمة الدرجة األولى أن يستأنف أي حكم من أحكام محكمة الصلح أو احملكمة 
البدائي���ة بصفته���ا محكمة أحداث إلى محكمة االس���تئناف ويك���ون حكمها قطعياً( فان 
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قرارها المس صحيح القانون، وقد سبقتها يف ذلك محكمة التمييز األردنية أيضا التي 
قررت )أن حكم محكمة االس���تئناف الصادر يف اس���تئناف حكم محكمة البداية بصفتها 
محكم���ه اح���داث، يعتبر قطعيا وغير قابل للتمييز عم���ال بالفقرة األولى من املادة )16( 

من قانون إصالح األحداث(1.

إال أننا نرى وجوب تعديل نص الفقرة األولى من املادة 16 من قانون إصالح األحداث 
رقم 16 لس���نة 1954، وذلك حتى تس���تطيع محكمة النقض بسط رقابتها القانونية على 
أحكام محكمة االس���تئناف الصادرة قي قضايا األحداث، ألنني ال أرى – على األقل من 
وجه���ة نظ���ري- أي حكمة مرجوة حتققها الفقرة األولى املش���ار إليها، خاصة انه يجوز 
الطعن يف القرار الصادر عن محكمة االس���تئناف أمام محكمة النقض حينما ال تنعقد 
محكم���ة الدرج���ة األول���ى كمحكمة أحداث وفق ما جاء يف الفقرة األولى من املادة 7 من 
قان���ون إص���الح األحداث والتي جاء فيها )إيفاء بالغاية املقصودة من هذا القانون تعتبر 
احملكمة التي تنظر يف التهم املسندة إلى أي حدث أنها »محكمة أحداث« وال تعتبر كذلك 
إذا كان الش���خص اجلارية محاكمته متهماً باالش���تراك مع شخص آخر غير حدث(، أي 
انه إذا اش���ترك حدث مع بالغ يف جرمية فإن محكمة الدرجة األولى ال تنعقد كمحكمة 
أحداث، وإذا كان احلدث لوحده متهم فان محكمة الدرجة األولى تنعقد كمحكمة أحداث، 
ه���ذا يعن���ي وف���ق هذا النص أن احلدث ميكن أن يطعن بالنقض فقط إذا ما كان هنالك 
مته���م آخ���ر ال ينطب���ق عليه التعريفات الواردة يف املادة 2 من قانون إصالح األحداث يف 

ذات اجلرمية.            

1  - املبدأ رقم 10 )جزاء( لسنة 1964، مجلد رقم 1 ص 486.



الحكم الصادر عن محكمة 
النقض  في الدعوى الجزائية
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دولة فلسطني 
السلطة القضائية

الحكم

الصادر عن محكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل املأذونه باجراء احملاكمة واصداره 
باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة احلاكمة برئاسة السيد القاضي محمود حماد
وعضوية السادة القضاة : د. عثمان التكروري، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، 

يوسف الصليبي

الطاعن:  احمد موسى حسن ابو حلوة /اجللزون
              وكيله احملامي ناصر الرفاعي / البيرة

املطعون ضده: احلق العام

بتاريخ 2012/11/25 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض احلكم الصادر 
عن محكمة اس���تئناف رام اهلل بتاريخ 2012/10/17 يف القضية االس���تئنافية اجلزائية 

رقم 2011/224 املتضمن احلكم برد االستئناف موضوعاً وتأييد احلكم املستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن مبا يلي :

اخطأت محكمة االس���تئناف يف حكمها املطعون فيه وش���ابه الفساد يف االستدالل . 1
عندما بنت حكمها على اقوال الطاعن لدى النيابة العامه املبرز ن\1

اخطأت محكمة االستئناف يف حكمها املطعون فيه عندما نفت عن الطاعن وقوعه . 2
يف حالة الدفاع املشروع املنصوص عليه يف املادة 341 من قانون العقوبات

اخطأت محكمة االستئناف يف حكمها املطعون فيه يف القول بتوفر نية القتل لدى . 3
الطاعن

احلكم املطعون فيه مشوب بالقصور يف تسبيب وتعليل واقعة سورة الغضب الشديد . 4
املنصوص عليها يف املادة 98 من قانون العقوبات.
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اخطأت محكمة االس���تئناف وهدرت حق الطاعن يف الدفاع عندما قررت منعه . 5
من جلب خبير سالح الثبات ان الطلقة القاتلة لم تكن من مسدسه عيار 7 ملم

لهذه االسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكال لتقدميه ضمن املدة القانونية 
ويف املوضوع نقض احلكم املطعون فيه واحلكم حسب االصول والقانون.

بتاريخ 2012/12/17 قدمت النيابة العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن 
شكاًل و/او موضوعاً

المحكمة

بعد التدقيق واملداولة قانوناً جند ان الطعن مقدم ضمن املدة القانونية فنقرر قبوله 
شكاًل ويف املوضوع وعن اسباب الطعن:

وبالنسبة للسبب األول جند ان االعتراف شأنه شأن باقي االدلة يف املواد اجلزائية 
التي تخضع لتقدير احملكمة وقناعتها بصحتها عماًل باحكام املواد 205، 1/206، 215، 
1/273 م���ن قانون االجراءات اجلزائية، وان القانون يخول احملكمة االكتفاء باالعتراف 
الدان���ه املته���م اذا ما مت ام���ام احملكمة او امام النيابة العامه الذي يش���كل دلياًل صاحلاً 
لالدانه واعتماد محكمة االستئناف وبوصفها محكمة موضوع عليه يف االدانه باالضافة 
الى باقي البينات وتوقيع العقاب ال يخالف القانون. وعليه فإن هذا السبب ال يرد على 

احلكم املطعون فيه مما يستوجب رده.

وبالنس���بة للس���بب الثالث جند انه من املقرر فقهاً وقضاءاً ان نية القتل امر داخلي 
يبطنه اجلاني ويضمره يف نفس���ه وال يس���تطاع معرفتها اال مبظاهر خارجية من شأنها 
ان تكشف عن قصد هذا اجلاني ومن املظاهر التي يتعني الرجوع اليها لالستدالل على 
نية القتل االداة التي استعملت يف اجلرمية وبوضع االصابة وجسامتها وظروف الواقعة 
وبناءاً على ذلك فأن قيام املتهم الطاعن اثناء هروبه باطالق العيارات النارية من مسدسه 
وهو من االس���لحة النارية القاتلة باجتاه املغدور معتصم واملش���تكي محمد حجير اثناء 
وجودهما خلفه  واصابة املغدور معتصم يف منطقة احلوض مما ادت تلك االصابة الى 
اصابة الوريد احلرقفي واحداث متزق فيه ونزف دموي داخلي حاد نتج عن ذلك الوفاة 
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مم���ا يش���كل ادلة كافية على ان نية القتل متوفرة ل���دى املتهم )الطاعن( وعليه فإن هذا 
السبب ال يرد على احلكم املطعون فيه مما يستوجب رده.

وبالنسبة للسببني الثاني والرابع جند ان محكمة االستئناف قد اجابت على ما ورد 
يف هذين السببني بطريقة دقيقة ومفصلة مبا يتفق واحكام القانون وخلصت الى نتيجة 
نقره���ا عليها ان عناصر الدفاع املش���روع املنص���وص عليه يف املادة 341 وعناصر العذر 
املخفف املنصوص عليه يف املادة 98 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق املتهم الطاعن 

وعليه فإن هذين السببني ال يردان على احلكم املطعون فيه مما يستوجب ردهما.

اما بالنسبة للسبب اخلامس جند ان املتهم الطاعن قد اعترف يف اقواله لدى النيابة 
العامه املبرز ن\1 لدى احملكمة بأنه عاد مرة ثانية الى مكان وجود املغدور واملشتكي كان 
 b  w334882 يحمل معه مسدس وهو من نوع بريتا لون اسود عيار 7 ملم يحمل الرقم
محش���و بالعيارات النارية وهو نفس املس���دس الذي استعمله يف اطالق العيارات النارية 
باجتاه املغدور معتصم واملشتكي محمد حجير وان املتهم الطاعن بعد ارتكابه للجرمية 
قام بتسليم هذا املسدس للنقيب صابر مبوجب تقرير الضبط املبرز ن\8 لدى احملكمة. 
كم���ا مت تنظي���م تقري���ر ضبط لالظرف الفارغة وعددها ثالث���ة املبرز ن\2 لدى احملكمة 
والتي اعترف املتهم الطاعن انها تعود لنفس املسدس املضبوط وعليه فان هذا السبب 

ال يرد على احلكم املطعون فيه مما يستوجب رده

له���ذا كل���ه واس���تناداً ملا تقدم نق���رر رد الطعن موضوعاً وتأييد احلك���م املطعون فيه 
واعادة االوراق ملصدرها.

حكمًا صدر تدقيقًا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2013/2/6

الرئيس الكاتب    



التعليق على قرار محكمة النقض 

الفلسطينية  رقم 263\2012

احملامي  د. ربحي صبحي عطيوي/االردن
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التقديم:

لق���د صدر قرار محكمة النقض الفلس���طينية – نقض ج���زاء رقم 2012/263 تاريخ 
2013/2/6 حيث وردت االش���ارة الى عدة حيثيات ومس���ائل س���وف نقوم باس���تعراض 
ومناقشة قناعة احملكمة ما يسمى بالدليل االبرز الذي بنت احملكمة قرارها عليه خالل 

هذا التعليق مبتعدين قدر االمكان عن النواحي الشكلية التي وردت يف منت القرار.

الحيثيات والمبادئ القانونية

وقد متثلت احليثيات واملبادئ القانونية التي وردت يف قرار النقض املذكور واستندت 
اليها وحسب التسلسل املنطقي الوارد فيه بأن:

االعتراف ش���أنه ش���أن باقي االدلة يف املواد اجلزائية التي تخضع لتقدير احملكمة 
وقناعتها بصحتها عمال باحكام املواد 205، 1/206، 215، 1/273، من قانون االجراءات 
اجلزائي���ة وان القان���ون يخ���ول احملكمة االكتفاء باالعتراف الدان���ة املتهم اذا ما مت امام 

احملكمة او امام النيابة العامه الذي يشكل دلياًل صاحلاً لالدانة.

قررت محكمة النقض يف قرارها املذكور بأن الفعل اجلرمي الذي اتاه املتهم الطاعن 
هو عبارة عن القتل القصد وذلك من خالل امرين:

ان م���ا ق���ام به املته���م من افعال متثلت قيام املتهم الطاع���ن اثناء هروبه باطالق  -
عيارات نارية من مسدس���ه بتجاه املغدور معتصم واملش���تكي محمد حجير اثناء 
وجودهما خلفه واصابة املغدور معتصم يف منطقة احلوض مما ادت الى اصابة 
الوري���د احلرقف���ي واحداث متزق دموي داخلي حاد نتج عنه الوفاه مما يش���كل 

ادلة كافية على ان نية القتل متوفرة لدى املتهم »الطاعن«.
ان اعتراف املتهم الطاعن لدى النيابة العامه بأنه عاد مرة ثانية الى مكان وجود  -

املغدور واملشتكي وكان يحمل معه مسدس بريتا وهو نفس املسدس الذي استعمله 
يف اطالق العيارات النارية.

ويف اطار تعليقنا على حكم النق�س املذكور فاأننا �سوف ننتهج الت�سل�سل التي :

استناد احملكمة الى اعتراف املتهم الذي استندت اليه يف اثبات جرم القتل القصد:
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• ال بد من ان نعرج على مفهوم االعتراف كدليل اساسي يف اثبات اجلرم املسند الى 	
املتهم واركان وعناصر ذلك اجلرم ملا لذلك من اهمية يف بيان صحة القرار الصادر 
وهل هناك معايير واضحة لالخذ بهذا االعتراف وهل يوجد ش���روط خاصة يجب 
توافره���ا يف ه���ذا النوع من االدلة ام ان احملكمة تس���تطيع الرك���ون الى هذا الدليل 
لتش���كيل قناعته���ا . وحيث ان هذا الدلي���ل يحتاج الى فطنة وتروي من قبل احملكمة 
والرك���ون ال���ى عقيدته���ا وقناعتها بعد ان تبس���ط وقائع وحيثي���ات اجلرمية واقوال 
الشهود وباقي البينات وتنظر اليها جميعا كأنها كتاب مفتوح وخارطة واضحة توصل 
احملكمة بالنتيجة الى العدالة املنشودة من جميع اطراف املعادلة، فأهل املجني عليه 
يرتاح���ون للوصف اجلرمي العادل وللعقوبة العادلة، واجلاني يرتدع ويندم طاملا نال 
العقاب املناس���ب، واحملامون الوكالء لن يخس���ر منهم احد طاملا حتققت العدالة ومت 
تطبيق القانون تطبيقاً سليماً، واحملكمة يرتاح ضميرها النها بتحقيق العدالة تكون 
قد ساهمت يف اعادة التوازن إلى املجتمع بعد الثلم الذي اصابه، وتكون قد ساهمت 
ايضاً يف الوصول الى سوابق قضائية جديدة باالحترام النها بذلت جهدها يف تأصيل 
جرمي���ة القت���ل وبي���ان إلى اي االنواع والصور تنتمي، ومما ال ش���ك فيه ان مثل هذا 
التأصيل ال يكون بحاجة فقط الى علم قانوني وابداع يف استعراض الوقائع والبينات 
الن املسألة ليست من مسائل الرياضيات او املنطق، وامنا فوق ذلك فاالمر بحاجة 
الى شجاعة بالغة من هيئة احملكمة للوصول الى مثل هذا القرار، فاالمر  اما حكم 
باالعدام وبالتالي ازهاق روح بشرية واما حكم باالشغال الشاقة لسنوات طوال، ومن 
من���ا يتمن���ى ان يكون يف موقف القاضي الذي يتوجب عليه اصدار مثل هذا احلكم! 
ورمبا ان طبيعة هذه املس���ؤولية املاس���ة بحق االنسان يف احلياة هو ما دعى محكمة 

النقض ملؤاخذة محكمة استئناف القدس بشدة.
وبالنتيجة فإن حتقيق العدالة املنشودة يؤدي الى ان يكون املجتمع قد ارسى قواعد 
السلم االجتماعي وهو بهذا يعتبر املستفيد االكبر من احلكم القضائي العادل.

• مفهوم االعتراف كدليل رئيس يف بناء قناعة احملكمة:	
وهو الدليل االساسي الذي استندت اليه احملكمة يف اثبات القتل املقصود والوارد 
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ذك���ره يف امل���ادة )326( من قان���ون العقوبات االردني :” من قتل انس���اناً قصداً، 
عوقب باالشغال الشاقة خمس عشرة سنة”.

وحتى نبتعد عن االسلوب الفقهي املفصل الذي ال يستوعبه هذا التعليق، فإننا 
س���وف نتطرق الى املفاهيم القانونية التي لها ارتباط مباش���ر بالدليل االساسي 

لتكوين قناعه احملكمة.

ان االعتراف وهو أهم البينات الثبات اركان اجلرمية، وردت عليه عدة شروط اشارت 
اليها االتفاقيات الدولية وفصلتها واعتبرتها شروطاً رئيسية وال بد من توافرها لضمان 

احملاكمة العادلة.

واالصل ان محكمة النقض تبسط رقابتها على جميع االدلة الورادة يف نسبة اجلرم 
الى املتهم وايقاع العقوبة عليه ومن بينها االعتراف. ونتس���اءل بداية ملاذا على احملكمة 
االخذ مبا ورد باالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق االنس���ان يف قضاءها؟! طاملا هي يف 

تطبيقها للقانون تستند الى قوانني الدولة الداخلية املعنية باجلرائم وطرق اثباتها.

وهنا تقوم احملكمة اوالً بتطبيق احكام الدستور والذي يعتبر اسمى القواعد القانونية 
حيث ورد يف الدستور الفلسطيني لسنة 2003 باملادة 10 منه )حقوق االنسان الفلسطيني 

وحرياته االساسية ملزمة وواجبة االحترام( .

لقد كثر احلديث يف السنني االخيرة عن موضوع العدالة اجلنائية، واصبح هذا املوضوع 
محل اهتمام متزايد سواء من طرف احلكومات او من طرف مؤسسات املجتمع املدني.

كما ان الدول اصبحت مطالبة مبراجعة تصوراتها القانونية، واسترتيجيتها اجلنائية، 
ومطالبة ايضاً بتحديث اس���اليبها يف مكافحة اجلرمية، وبتطوير قوانينها بش���كل يخدم 

التنمية الشاملة.
وميكن القول ان املدخل للعدالة اجلنائية يبدأ باالس���اس من باب مخفر الش���رطة، 
فما ميكن ان يقع يف هذا املخفر قد يكون له انعكاس خطير على مصير املشتكى عليه، 
وعلى احلقيقة اجلنائية، وعليه فانه يجب مراعاه حقوق املشتكى عليه يف كل مرحلة من 
مراحل التحقيق، وحيث ان االعتراف التي بنت احملكمة حكمها عليه حصل يف مراحل 
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التحقيق االبتدائية فهل كانت هذه املراحل محاطة بضمانات ومعايير احملاكمات العادلة 
وفقاً لقواعد حقوق االنسان التي جاء الدستور الفلسطيني عنواناً لها؟؟.

التحقيق االبتدائي له معنيان، معنى واس���ع يش���مل جميع االجراءات التي جتري منذ 
كشف اجلرمية او حتى قبل ذلك اي منذ بدء عملية االستقصاء والتحري الى ان تصل 
القضي���ة ال���ى احملكمة، ومعنى ضيق بحيث يقتصر التحقيق على االعمال التي يقوم بها 
املدعي العام او من يقوم مقامه بجمع االدلة على اجلرمية واملجرم واتخاذ القرار باحالة 

املشتكى عليه الى احملكمة او بعدم احالته.
وما نقصده بالتحقيق االبتدائي موضوع تعليقنا هذا هو املعنى الضيق، اي االجراءات 
واالعم���ال الت���ي يقوم بها املدعي العام او من يقوم مقامه يف جمع االدلة وتقدير قيمتها 

والتأكد مما اذا كانت كافية او غير كافيه الحالة املشتكى عليه الى احملكمة.
ومرحل���ة التحقي���ق االبتدائي هي مرحلة وس���ط، تأتي بعد مرحل���ة البحث والتحري 

واالستقصاء وقبل مرحلة احملاكمة.
واملشرع الزم النيابة العامه بالتحقيق االبتدائي باجلنايات واجلنح التي حتال الى محكمة 

البداية، اما اجلرائم االخرى فأن املشرع لم يلزمها بالتحقيق وامنا ترك لها اخليار.

والتحقيق االبتدائي له اهمية كبيرة يف تقرير مصير الدعوى العامه، الن قضاة احلكم 
يعتمدون عليه كثيراً، لذا نظم املشرع التحقيق االبتدائي ووضع له اصول وقواعد وبني 

الضمانات التي يجب مراعاتها بالنسبة للمشتكى عليه.

ام���ا التحقي���ق االولي ال���ذي تقوم به الضابط���ة العدلية والذي يس���بق مرحلة التحقيق 
االبتدائي والذي يتمثل بعملية استقصاء اجلرائم وجمع االدلة والقبض على الفاعلني، فإن 
املشرع لم يعني شكاًل خاصاً له، وبالتالي فإن هذه االعمال تختلف ضيقاً او اتساعاً بحسب 
شخصية املوظف املختص الذي يقوم بها خاصة يف املرحلة التي تسبق وصول املعلومات الى 
النيابة العامه، ولكن اثناء القيام بهذه االعمال ال يجوز اللجوء الى وسائل غير مشروعة.

وعلى هذا االساس تدخل املشرع ووضع ضوابط للتحقيق مع املشتكى عليه يف مرحلة 
التحقيق االبتدائي، وهذه الضوابط تعتبر مبثابة ضمانات للمشتكى عليه يجب مراعاتها.
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واملشرع اناط بالنيابة العامه اقامه دعوى احلق العام ومباشرتها، لذا يجب على ممثل 
النيابة العامه اال يسارع الى اقامة الدعوى العامه بل عليه ان يتريث، الن اقامه الدعوى 
العامه وتوجيه التهمة الى شخص امر يف منتهي اخلطورة النه يعتبر بدءاً ملرحلة هامة 
جداً، ذلك انه انطالقاً من هذه املرحلة يصبح من اجلائز للمدعي العام اتخاذ اجراءات 
متس احلرية الش���خصية، كتوقيف املش���تكى عليه، واس���تجوابه، وتفتيش منزله ولذلك 
اوجب عليه القانون فوراً احترام ضمانات الدفاع التي خص بها القانون هذا الشخص، 

لكي ال يؤخذ على حني غرة، واال كانت االجراءات باطلة.

ويجب احترام هذه احلقوق او الضمانات حتى قبل اقامة الدعوى العامه متى اظهر 
التحقيق ان هناك اجتاهاً لتوجيه التهمة اليه، واال اصبحت الضمانات حبراً على ورق.

ويجب على احملاكم ان تشرف على سالمة هذه االجراءات لترى حقوق املشتكى عليه 
قد انتهكت فعاًل ام ال.

ويجب على ممثل النيابة العامه الذي يقوم باعمال التحقيق ان يعلم ان النيابة العامه 
متثل املجتمع ومتارس اخلصومة اجلزائية باسمه، وان واجبها البحث عن احلقيقة وليس 
السعي الدانه املتهم النها ليست خصماً شخصياً له، وامنا هي خصم شكلي فقط، ويترتب 
على هذا ان تتصرف كما يتصرف احلارس االمني يف حدود احلق وقواعد اثباته، فليس 
امله���م ان تظف���ر بصدور حكم ادانه، ولكن واجبها ان تس���عى للحصول على حكم يضرب 

مجرماً وينقذ بريئاً.

ويجب ايضاً على املدعي العام ان يبادر الى االستفادة من اي وسيلة لالثبات او النفي 
يحتمل ان توصل الى احلقيقة.

الضمانات العامه في التحقيق االبتدائي :

املبادئ التشريعية:

لقد تضمنت الدساتير احلديثة ومنها الدستور الفلسطيني والدستور االردني عدد من 
النصوص التي تس���تمد منها الش���رعية االجرائية مبادئها، واهم هذه املبادئ اعتبار املتهم 
بريئاً الى ان تثبت ادانته بحكم قضائي )قرينة البراءة(، وال جرمية وال عقوبة اال بنص )مبدأ 
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الشرعية(، وقانونية االجراءات اجلزائية. واخلالصة انه يجب على اعضاء النيابة العامه 
ان يكون لديهم اميان بهذه املبادئ وان يعملوا على احترامها عند ممارستهم لوظائفهم، وال 
يجوز لهم اخلروج عليها النه بدون اميان بهذه املبادئ تصبح النصوص مجرد حبر على ورق.

االستجواب:
االستجواب هو وسيلة من الوسائل التي تهدف الى احلصول على االعتراف، ويكون 
بسؤال املشتكى عليه عن اجلرم املسند اليه ومواجهته باالدلة املقدمة ضده، وسؤاله عن 

دفاعه، لذا فإن االستجواب افضل وسيلة للحصول على احلقيقة واالعتراف.
ومن واجب املدعي العام ان يقوم باالس���تجواب بامانه وعفه وجترد، وان يترفع عن 
كل اس���اليب الضغط املادي واملعنوي الن غاية املش���رع الوصول للحقيقة ال ايقاع الناس 
يف الشباك املنصوبة، لذا وجب ان يكون االستجواب فرصة قانونية يبدد فيها املشتكى 

عليه التهم املنسوبة اليه بعلل معقولة.
وحتى ال يؤخذ املشتكى عليه على حني غرة فقد احاطه املشرع بسلسلة من الضمانات 

نذكر اهمها: 
من واجب املدعي العام عندما يأتيه املشتكى عليه الول مرة وبعد ان يتثبت من . 1

هويته ان يطلعه على االفعال املنس���وبة اليه، ويطلب جوابه عنها وينبهه الى انه 
حر يف االجابة او يف االنتظار حتى يختار له محامياً عنه يجيب بحضوره، وعلى 
املدع���ي العام ان يس���جل ه���ذا التنبيه يف محضر التحقيق )م���ادة 63 من قانون 

اصول احملاكمات اجلزائية( وهذه ضمانه ضد املباغته.
حصر االستجواب بالنيابة العامه، فاملدعي العام يقوم بنفسه باالستجواب، وال . 2

يجوز له ان ينيب عنه احداً يف ذلك، والسبب ان االستجواب يرسم اجتاه الدعوى 
وهذا امر له خطورته فال بد من ممارسته بصورة شخصية.

متكني احملامني من االطالع على امللف واالتصال باملشتكى عليهم.. 3
االمتناع عن االجابة عند االستجواب، والتزام الصمت، وهو الذي يقدر مصلحته . 4

باالجابة او السكوت وان كانت مصلحته يف ان يدافع عن نفسه ويدحض االدلة 
املقدمة ضده.
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ان تكون ارادة املشتكى عليه حرة وسليمة عند االستجواب.. 5
وهنا ال نعني باالرادة احلرة فقط عدم تعرض املتهم الى انواع االكراه املادي والتعذيب 
ولك���ن تعن���ي كذل���ك ان يكون املته���م يف حالة صحية متكنه من احلدي���ث وهو يدرك من 
خالله���ا كن���ة اقواله ويعي مغزاها واال س���يكون التحقيق معيباً. نالح���ظ وبالرجوع الى 
محاض���ر التحقي���ق ان النياب���ة العامه اك���دت حقيقة احلالة الصحي���ة للمتهم من خالل 
الكش���ف الظاهري ).... تبني وجود انتفاخ يف العني اليمنى مع ازرقاق وجرح يف الراس 
مغطى بصفار وجرح يف الكتف االيسر وان اليد اليمنى ملفوفة بضماد ابيض وان جميع 
ه���ذه االصاب���ات من جراء الش���جار قب���ل عملية القتل ..( وهنا كان عل���ى النيابة العامه 
ع���رض املته���م على االطباء املختصني لبيان فيما اذا كانت احلالة الصحية للمتهم متكن 
استجوابه على نحو صحيح او ال وحيث لم يتم مثل هذا االجراء نكون امام انتهاك حلق 
من حقوق االنس���ان واهدار لنصوص الدس���تور الفلس���طيني الذي جاء كما ذكرنا عنواناً 
حلقوق االنسان مبادته العاشرة. وهذا يقودنا الى البطالن املطلق الذي ميكن اثارته يف 
اي مرحلة من مراحل الدعوى من جهة ومن جهة اخرى سوف يكون من واجبات احملكمة 
االساسية بحث هذا املوضوع وبسط رقابتها عليه حتى لو لم يتم اثارته من قبل اطراف 

الدعوى وعدم القيام مبثل هذا االجراء نكون امام اهدار لضمانات احملاكمة العادلة.

ال يجوز للمحكمة استمداد دليل االدانة من االستجواب الباطل 
 “ملا كان احلكم املطعون فيه قد اقام قضاءه – ضمن االدلة التي تساند اليها يف ادانه 
الطاعن على الدليل املس���تمد من هذا االس���تجواب الباطل فإنه يكون معيباً مبا يوجب 
نقضه واالعادة، وال يغير من ذلك ما اورده احلكم من ادلة اخرى اذ ان االدلة يف املواد 
اجلنائية متس���اندة يش���د بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة احملكمة بحيث اذا 
سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذي كان لهذا الدليل الباطل يف 

الراي الذي انتهت اليه احملكمة”.
   )الطعن رقم 4385- لسنة 63ق – تاريخ اجللسة 1995/04/02 – مكتب فني 46(

وبالعودة مجدداً الى ملف الدعوى جند ان اقوال املتهم اضافت ان هناك اطالقاً اخر 
حصل ال يعرف مصدره وبالتقرير الفني وجد هناك اكثر من عيار ناري مستقر يف جسد 



احكام صادرة عن محكمة النقض في الدعاوى اجلزائية والتعليق عليها

138

املغدور االمر الذي يش���ير الى احتمالية اصابة املغدور به وهنا كان على النيابة العامه 
التوس���ع بالتحقيق للتعرف على مصدر هذا العيار الناري واالس���تعانه بخبير االس���لحة 
النارية لبيان فيما اذا كان العيار الناري الثاني صادراً من نفس السالح الذي ضبط بحوزة 
املته���م ام ال وبي���ان اثره على وفاة املغدور وهذا ينقلنا الى تعدد اس���باب الوفاة وضرورة 
حتديد السبب املباشر وملا كان التحقيق خلواً من ذلك التحقق جعله معيباً وواجباً نقضه 
وكان على احملكمة ان تبحث هذا االمر من تلقاء نفسها النها ليست خصماً للمتهم ولكن 

واجبها وهدفها اقامه العدالة باحلكم بالبراءة او االدانة.

ونع���ود م���رة اخرى الى محاض���ر التحقيق والدعوى لبحث ما ثب���ت للمحكمة من ان 
االطالق جاء اثناء حالة االش���تباك بااليدي وتالحم االجس���اد ونتس���اءل عن مدى بسط 
احملكمة رقابتها على حتديد كيفية االطالق والنية التي توفرت يف مثل هذه احلالة وهل 
م���ن املمك���ن ان االط���الق حصل دون ارادة م���ن املتهم ام جاء نتيجة العراك واالش���تباك 
وعدم السيطرة على الزند ومقبض املسدس وهل كان وليد االرادة احلرة. وهذه احلالة 
تلقي بظالل الش���ك وال تبني حالة اليقني وملا كانت االحكام اجلزائية تبنى على اجلزم 
واليقني وال تبنى على الشك والتخمني فإننا نكون امام انحراف يف القرار الصادر الذي 

يجب ان يكون عنوان العدالة انظر قرار محكمة التمييز االردنية :
رقم 
القرار

برنامج المصدر31\12\2012التاريخ2012السنة2012/1861
القانون

محكمة تمييز المحكمة0الصفحة
جزاء

0العددهيئة خماسيةالهيئة

• جرى االجتهاد القضائي على ان من شـــــــروط التجرمي ثبوت عناصر الفعل املجرم 	
بشـــــــكل جازم حيـــــــث ان االحكام اجلزائية تبنى على اجلزم واليقني ال على الشـــــــك 

والتخمني واذا تولد الشك فيتوجب اعالن براءة املتهم عما اسند اليه.

وال يفوتنا التعريج على توافر نية القتل حيث كان املتهم متمكناً من اطالق العيارات 
النارية الى املغدور وقتله اول االمر وقبل االشتباك ولكنه لم يفعل وهنا نالحظ ان القرار 
جاء خلواً من مناقشة هذا الدفع مناقشة هادئة ويجعل قرار احلكم معيباً بعيب القصور 
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يف التعليل ويجعله حرياً بالنقض انظر قرار محكمة التمييز االردنية:

برنامج 
القانون

المصدر 2012/11/28 التاريخ 2012 السنة 2012/1539
رقم 

القرار 
0 العدد هيئة خماسية الهيئة محكمة 

تمييز 
جزاء

المحكمة 0 الصفحة

اذا ذكرت املشتكية انها بعد حصول واقعة االعتداء عليها اتصلت برئيس القسم/مراد . 1
واخبرته مبا حصل معها وطلبت منه ان يسأل املتهم ملاذا فعل معها ذلك وان املدعو 
مراد هاتفها بعد ربع ساعه واخبرها انه اتصل باملتهم وان املتهم ذكر له عبارة )انها 
حلظ���ة ضع���ف(. وحيث من واجبات احملكمة االحاطة بالدعوى وظروفها والوقوف 
على احلقيقة ومن مستلزمات ذلك استعمال الصالحية املمنوحة لها مبوجب املادة 
)226( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية التي اعطتها احلق بأن تس���تدعي من 
تلقاء نفسها اي شخص لالستماع الى اقواله كشاهد اذا رأت ان ذلك يساعد على 
اظهار احلقيقة فقد كان من واجب احملكمة دعوة هذا الش���اهد )مراد( واالس���تماع 
القواله الس���تظهار احلقيقة منه حول االمور التي وردت بش���هادة املش���تكية وملا لم 
تفعل ذلك يكون قرارها سابقًا الوانه ويشوبه القصور يف التعليل والتسبيب.

بقي ان نقول هل يعتبر اسقاط احلق الشخصي سبباً من االسباب املخففة التقديرية 
التي يجوز للمحكمة االستناد اليها يف تخفيض العقوبة؟ وهل استخدمت هذه الصالحية 
ام ال؟ وس���نكتفي باي���راد ق���رار محكمة التمييز االردنية يف حتديد البحث بهذا الس���بب 

حيث جاء يف قرارها:

رقم 
القرار

برنامج المصدر 04/20 /2010التاريخ 2010السنة2010/337
القانون

محكمة المحكمة0الصفحة
تمييز 
جزاء

0العددهيئة خماسيةالهيئة

ج���رى االجته���اد القضائي حملكمة التميي���ز على ان منح االس���باب املخففة التقديرية . 2
مبقتضى احكام املادة 99 من قانون العقوبات وان كانت مس���ألة تقديرية تس���تقل بها 
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محكم���ة املوض���وع اال ان محكم���ة التميي���ز لها حق الرقابة على هذه االس���باب والعلل 
التي استندت اليها محكمة املوضوع يف منح هذه االسباب )متييز جزاء 2001/1109 
تاري���خ 2001/1/10 و 2009/630 تاري���خ 2009/5/19. )وحيث ان محكمة املوضوع 
ق���د اس���تعملت االس���باب املخففة التقديرية نظراً الس���قاط ولي املجن���ي عليها للحق 
الشخصي عن اجلاني والذي ميلك هذا االسقاط بحكم واليته عن املجني عليها فإن 
ذلك يشكل سبباً مخففاً تقديرياً يجوز لها بناء عليه تخفيض العقوبة الى احلد الذي 
وصلت اليه يف قرارها املميز وبذلك تكون محكمة اجلنايات الكبرى قد عللت قرارها 
املانح لالسباب املخففة التقديرية تعلياًل موافقاً الحكام املادة 99 من قانون العقوبات.

الخالصة:

هذا ما توصلنا اليه بالبحث الدقيق من خالل دراسة ملف الدعوى دراسة وافية والذي 
نستطيع ان نؤكد من خاللها ان هذه الدعوى جاءت خلواً من معايير ضمانات احملاكمة 
العادلة وجاءت هدراً حلقوق االنسان ومعيبة بعيب القصور بالتعليل وخلواً من اخذ املتهم 

باالسباب املخففة التقديرية وفضاًل عن مخالفة القرار الحكام الدستور الفلسطيني.

وعليه نرى انه يتوجب اعادة احملاكمة على وفق ما اثرناه اعاله ملبدأ العدالة.



نقـض جـزاء 2011/125

ونقض جزاء 2011/142 

الحكم الصادر عن محكمة 

النقض بصفتها الجزائية
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 النقض 2011/125

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل املأذونه بإجراء احملاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 الهيئة احلاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر.

وعضوية الس���ادة القضاة: عماد س���ليم، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، 
خليل الصياد.

الطاعـــــــــنان:     1 - ماهر فرح سابا قسيس/ بيت ساحور.

     2 - جالل فرح سابا قسيس/ بيت ساحور.

  وكيلهما احملامي إياد خير/ بيت حلم.

املطعون ضده: احلق العام.

اإلجـــــــــــــراءات

بتاريخ 2011/7/7 تقدم الطاعنني بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض القرار الصادر 
عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 2011/5/31 يف القضية اإلستئنافية اجلزائية رقم 
101/ 2010 املتضمن احلكم برد االستئناف موضوعا وتأييد القرار املستأنف الصادر عن 
محكمة بداية بيت حلم بصفتها اإلستئنافية بتاريخ 2010/11/22 يف القضية اجلنائية 
رقم 2010/1 املتضمن احلكم بإدانة املتهم األول ماهر بالتهمة املسندة إليه وهي القتل 
القص���د ألح���كام املادة 326 م���ن قانون العقوبات وتعديل وصف التهمة املس���ندة للمتهم 
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الثان���ي ج���الل من جناية التدخ���ل يف القتل القصد خالفا ألح���كام املادتني 326 ، 80/
ه� من قانون العقوبات لتصبح جنحة إخفاء األداة املس���تخدمة باجلرمية خالفا ألحكام 
املادة 83 من ذات القانون ووضع املتهم األول ماهر باألشغال الشاقة املؤقتة مدة خمسة 
عش���ر عاما محس���وبة له مدة التوقيف واحلكم على املتهم الثاني جالل بالتهمة املسندة 

إليه وبوصفها املعدل باحلبس مدة ثالثة أشهر والغرامة خمسون دينارا.

 وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

أخطأت محكمتي املوضوع )البداية واالس���تئناف( يف تطبيق القانون حيث أنها . 1
عاجلت ما أثاره الطاعنني معاجلة خاطئة حول صفة الطبيب زياد األشهب حيث 
ادعى بأنه طبيب شرعي مع العلم انه ليس اختصاصي طب شرعي بل طبيب عام.

أخطأت محكمة االس���تئناف يف تطبيق القانون حيث أن الوقائع التي اس���تندت . 2
إليه���ا ال تنطب���ق على هذه التهمة بل كان على احملكمة تطبيق نص املادة )343( 

من قانون العقوبات.

أخطأت محكمتي املوضوع )البداية واالستئناف( يف تفسير نص املادة 326 من . 3
قانون العقوبات.

أخطأت محكمة الدرجة األولى يف إسناد حكمها بالكامل على اعتراف املستأنف . 4
أم���ام النياب���ة العامة حيث أن االعتراف ليس حجة يف ذاته وهو من جملة األدلة 

ومن اجلائز عدم األخذ به حتى لو كان صادرا عن املتهم بال ضغط أو إكراه.

أخطأت محكمة االستئناف يف تفسير نص املادة 83 من قانون العقوبات.. 5

لهذه األسباب يطلب وكيل الطاعنني قبول الطعن شكال لتقدميه ضمن املدة القانونية 
ويف املوضوع نقض القرار املطعون فيه وإعادة ملف الدعوى ملصدرها وبالنتيجة احلكم 

بإعالن براءة الطاعنني من التهمة املسندة لكل منهما.

بتاريخ 2011/9/19 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن 
موضوعا وتأييد القرار املطعون فيه.
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 المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق واملداولة قانونا جند أن الطعن مقدم ضمن املدة القانونية فنقرر قبوله شكال.

ويف املوضوع وعن أسباب الطعن:
وبالنس���بة للس���ببني الثاني والثالث جند أن محكمتي املوضوع قد فصلت يف الدعوى 
دون أن تس���تند إلى وقائعها كما اس���تخلصتها وقنعت بها من البينات املقدمة واملستمعة 
بها واملتمثلة ببينات النيابة العامة وال�دفاع والنصوص القانوني�ة الواجب�ة التطبيق عل�ى 
هذه الواقع�ة وإمنا اعتمدت يف قرارها على واقع�ة النيابة العامة كما جاء يف قرار االتهام 

والئحته من أن املتهم ماهر قام بإخراج خنجر من داخل اجلرار

 املوجود يف الطاولة وسدد ضربه مباشرة إلى قلب املغدور مما أدى إلى سقوطه 
على األرض وما ورد على لســـــــان الشـــــــاهد الدكتور زياد أبو محفوظ والتي ورد بها 
)الطاعن كان يقف أمام املغدور اجتاه الضربة كان مباش���را إلى القلب بالنس���بة للخط 

الوهمي املنصف للجسم من أعلى الرأس وحتى القدمني...(.
وان محكمتي املوضوع مقيدتني يف حكمهما بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة التي 
توصلت���ا إليه���ا فكان عليها أن تبحث تل���ك الوقائع من جميع الوجوه وان تقضي مبا ثبت 
لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء يف إس���ناد النيابة العامة بل من واجبها أن تصف 
الواقع���ة بالوصف الصحيح الذي يس���بغه القانون على ذل���ك الفعل طبقا ملؤدى ومفهوم 

املادة )270( من قانون اإلجراءات اجلزائية.
وملا كانت النية يف القتل وسائر األفعال اجلرمية القصدية األخرى أمر باطني يضمره 
اجلاني يف نفس���ه وال يظهره وإمنا يس���تدل عليه من األفعال والش���واهد اخلارجية التي 

يقارفها اجلاني أثناء ارتكاب اجلرمية.
وان محكمتي املوضوع لم تبني أو حتاول أن تستظهر كيف استدلت على أن نية املتهم 
قد انصرفت إلى قتل املغدور س���وى ما ورد يف واقعة النيابة املش���ار إليها سابقا يف حني 

أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت أن املتهم قد ارتكب جرميته عن قصد.

وان الوقائع الثابتة يف الدعوى من خالل البينة املقدمة املتمثلة ببينات النيابة العامة 
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والدف���اع والت���ي توصلت إليه���ا محكمتا املوضوع ابتداء ال تصل���ح منطقيا لترتيب القول 
بتوافر القصد اجلرمي لدى املتهم ماهر وان ما أوردته من تبريرات واستنتاجات للوصول 
إلى نتيجة احلكم ال تس���تند إلى أي أس���اس قانوني أو واقعي س���ليم ولم تكن معاجلتهما 

يف ذلك صحيحة وقد شاب حكمهما الفساد يف االستدالل والتعليل.
وان مـــــــا اســـــــتعرضته لعدد من الوقائع لتوافر عنصـــــــر القصد اجلرمي فهي عبارة 
عن استنتاجات مخالفة للحقيقة والوقائع والقانون معا وذلك لألسباب التالية:

أن محكمتي املوضوع قامتا باستعراض واقعة النيابة وتسمية بيناتها التي استندت . 1
إليها يف تكوين قناعتها وان البينة املتوفرة حول الوقائع اجلرمية وكيفية ارتكابها 
وتفاصيله���ا ق���د اقتصرت على أقوال املتهم ماهر لدى الش���رطة والنيابة العامة 
املبرزي���ن )م/1 ، ن/1( وم���ن مقارن���ة أقوال املتهم ماهر لتل���ك األقوال جند أنها 
جاءت متطابقة يف األمور اجلوهرية وان محكمتي املوضوع قد استندت إلى تلك 

البينة الرئيسية يف استخالص وقائع هذه الدعوى.

 وباقي البينات باإلضافة إلى كافة احملاضر والضبوط والتقارير والكشف على مكان 
احلادث وتقرير الكشف على اجلثة وشهادة منظمة الدكتور زياد محفوظ وهذا ما أشارت 

إليه محكمة املوضوع بالوقائع الثابتة لديها يف البنود من )1 �� 10( ومن )12 �� 15(.

وقد متثلت تلك الوقائع الثابتة من خالل تلك البنود بأنه بيوم وتاريخ احلادث موضوع 
الدعوى ما بني الساعة اخلامسة والسادسة مساء حضر املغدور نزار إلى بيت املتهم ماهر 
وطلب منه اجللوس يف املكتب مكان وقوع اجلرم ومت ذلك بالفعل وان املكتب مساحته 3×4 
ويق���ع يف الطاب���ق األول ملنزل املتهم ماه���ر املكون من ثالثة طوابق وغرفة املكتب لها باب 
حديدي بطول 180 سم ويوجد له فواحات زجاج على طوله ومن على الدفتني بطول 70 
س���م وبعرض 60 س���م، حيث دار نقاش واخذ املغدور يسب ويشتم املتهم ماهر باملاسوني 
واحلقير والدجال وانه سوف يدعس على رقبته وان األمور تطورت إلى اشتباك باأليدي 
وان املتهم ماهر كان يجلس على كرس���ي خلف طاولة املكتب له عجالت وانه لذلك رجع 
إل���ى اخلل���ف وان املغدور رمى صح���ن زجاج على املتهم ماهر لم يصب���ه وان املغدور قام 
ببعث���رة األغ���راض املوجودة على طاول���ة املكتب وانه كان هناك ش���فرات ياباني موجودة 
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على الطاولة وان املتهم ماهر خاف من استعمال نزار لها وان املغدور حاول االقتراب من 
املتهم ماهر الذي ما كان منه إال أن قام بفتح جرار املكتب واستل منه خنجر املبرز ن/5 
كان موجودا بجرار املكتب وان املتهم ماهر مســـــــك اخلنجر بيده اليمنى حيث كان يقف 
خلـــــــف الطاولـــــــة، وانه طلب من املغدور اخلروج ولم يخـــــــرج وان املغدور هجم على املتهم 
ماهر وقام األخير بعبط املغدور واخلنجر بيده اليمنى  وتدافعا إلى أن وصال عند باب 
املكت���ب حت���ى ض���رب املغدور )صدم( يف الب���اب الذي له فواحات م���ن الزجاج وهنا قال 
املغدور للمتهم ماهر ترفع علَي سكني وان املغدور لم يكن يحمل بيده أي آله حاده أو أي 
ش���يء وأثناء العراك لم يكن داخل املكتب س���وى املتهم ماهر واملغدور »ويف هذه األثناء 
حصلت الطعنه« وان املتهم ماهر أول من شاهد الدم على يده اليمنى التي كان يحمل بها 
اخلنج���ر... وان املته���م ماهر طلب من املته���م الثاني جهاد إخفاء اخلنجر وعندما أعطاه 
اخلنجر كان يلهث ولم يكن طبيعي وكان وضعه النفس���ي غير جيد وقال له احتمال أن 
تكون الضربة أي ضربة نزار من اخلنجر وبعد وصول املغدور إلى املستشفي حصلت 
الوفاة وقد ورد يف تقرير الكشـــــــف على اجلثة وش���هادة الدكتور  زياد محفوظ أن سبب 
وفاة املغدور هو إصابته بطعنه واحده مباشرة للقلب بأداة حاده ذو حافتني حادتني نافذة 
للتجويف الصدري من اجلهة اليس���رى ما بني الضلع  اخلامس والس���ادس مما أدى إلى 
إصابة عضلة القلب وحدوث صدمه نزفيه أدت إلى الوفاة وانه ال يوجد س���وى طعنه يف 

جسم املغدور وانه ال ميكن أن تكون انتحارية أو أن تكون نتيجة لوح زجاج.

جند أن محكمة املوضوع بعد أن استخلصت تلك الوقائع الثابتة وأوردتها يف مضمون 
قرارها فكان يقتضي تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع إال أنها عادت وذهبت منحا 
آخ���ر وتبن���ت واقعه جديدة تناقضت مع ذاتها تناقضا جوهريا ملا أثبتته س���ابقا بطريقه 
ال تتفق وأحكام القانون ودون أي سند قانوني وشرعت يف سرد مواد قانون اإلجراءات 
اجلزائي���ة الت���ي تعطيها الصالحي���ة التقديرية بذلك كما استأنس���ت مبجموعه قرارات 
ص���ادرة عن محكم���ة النقض املصرية والتمييز األردنية وكذلك القرائن واالس���تنتاجات 

رغم وجود أدلة تكفي لبناء حكم عليها.

   ويف ه���ذا اخلص���وص جن���د أن القاضي حر يف تكوين قناعت���ه يف الدعوى من أي 
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دلي���ل يج���ده يف أوراقه���ا طاملا أن املش���رع أطلق ل���ه حرية االقتناع مبا ي���راه إال أن هذه 
احلريـــــــة ال تعني الســـــــلطة املطلقـــــــة غير احملددة بل هي مقيـــــــدة بضوابط وان من 
ح���ق محكمتن���ا التصدي جلانب الوقائع يف نطاق معني هو الرقابة على كفاية األس���باب 
الواقعي���ة والرقابة على صحة اقتن���اع محكمة املوضوع من حيث مصادر االقتناع ومن 

حيث منطقية االقتناع.
وان قناعة محكمة املوضوع بالبينه وان كانت ال تخضع لرقابة محكمتنا باعتبارها 
م���ن األم���ور الواقعي���ة التي تس���تقل بتقديرها محكم���ة املوضوع إال أنه���ا تخضع لرقابة 
محكمتنا من حيث اعتبار الدليل دليال قانونيا أم ال ألن ذلك من املسائل املتعلقة 
بالتطبيقات القانونية ومن املعروف فقها وقضاء أن القرينة وان كانت تصلح الن تكون 

دليال إال أنها تعتبر من اقل البينات مرتّبة.

وبذلك ال يكفي أن تقنع احملكمة بتصور واقعه بل ال بد لها أن تبني األدلة التي أدت 
إلى قناعتها وال يكفي أن تورد يف حكمها أن املتهم ماهر قام بطعن املغدور مباشرة غيله 
وغدرا دون أن تس���وق الدليل الذي اعتمدته وأدى إلى قناعتها مما يش���وب حكمها بعيب 

القصور يف التعليل وإيضاح الدليل املؤدى إلى القناعة.

وبذل���ك جت���د محكمتنا انه ال بد للوقوف على احلقيقة م���ن خالل الواقعة اجلديدة 
الت���ي توصل���ت إليها محكم���ة الدرجة األولى وأخذت بها محكمة االس���تئناف على ضوء 
ظروف ومالبس���ات هذه الدعوى وباقي بينات النياب�ة العام�ة والدفاع وكاف�ة الضوابط 
والتقاري�ر وتق�رير الكش����ف على مكان اجلرمي�ة وتق�رير الكش���ف على جثة املغدور ومن 
خالل تدقيق محكمتنا لتلك البينات جند أن تلك الواقعة تنطوي على تناقضات جوهرية 
للوقائ���ع الثابتة التي توصلت إليها س���ابقا وان تل���ك الواقعة لم ترد عليها البينة ولم يرد 
له���ا ذك���ر يف أقوال املتهم ماهر يف مراحل ضبط أقواله املختلفة أمام الش���رطة والنيابة 
العامة عن وقائع اجلرمية طاملا وحسب ما اشرنا سابقا من أن أقواله هي البينة الوحيدة 
األساس���ية على الوقائع املباش���رة للجرمية ونعرض ذلك بصورة خاصة القصد اجلرمي 
)النية اجلرمية( حيث أن املتهم الطاعن لم يعترف بأنه كان قد طعن املغدور عن قصد 

ولم ترد أية بينه على ثبوت هذا الركن.
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وان ق���ول محكم���ة املوضوع بأن املتهم ماهر طعن املغ���دور طعنه واحده غيله وغدرا 
هو قول لم تدلل احملكمة على ثبوته بأي بينه وان مثل هذا االس���تنتاج الذي لم يس���بقه 
ما يدعمه أو يس���بغ عليه املنطق له نتائج خطيرة على مصير املتهم مما ال ميكن قبوله 
إال بدليل قاطع ويقيني وال يجوز للمحكمة افتراض الوقائع من أقوال املتهم أو شهادات 
الش���هود إال ما يرد على ألس���نتهم بوضوح وخصوصا الوقائع التي تضر مبصلحة املتهم 

ويتضح ذلك من اآلتي:-
أن الثابت من أوراق الدعوى أن املغدور عندما حاول االقتراب من املتهم ماهر قام . 1

بفتح جرار املكتب واس���تل منه اخلنجر الذي كان موجودا من الس���ابق وان املتهم 
ماهر مسك اخلنجر يف يده اليمنى حيث كان يقف خلف طاولة املكتب ولم يطعن 
املغدور مباشرة وإمنا طلب منه اخلروج إال انه رفض وان املغدور هجم على املتهم 
ماهر الذي قام بعبط املغدور واخلنجر ال زال بيده اليمنى وتدافعا إلى أن وصال 
باب املكتب الرئيس���ي حيث صدم املغدور يف الباب الذي له فواحات من الزجاج 
مم���ا أدى إلى كس���ر الزج���اج عندها قال املغدور للمتهم )ترفع علّي س���كني( ويف 
هذه األثناء حصلت الطعنه وهذه الوقائع الثابتة هي التي استندت إليها احملكمة 
يف البن���ود )1، 2، 3، 4، 5، 8، 9( وه���ي مناقضه للرواية الثانية والتي جاءت على 
النحو التالي )... عندما حاول املغدور االقتراب من املتهم األول ماهر قام بسحب 
اخلنج���ر من جرار املكتب وامس���ك اخلنجر بي���ده اليمنى ورفعه على املغدور وان 
املغ���دور حينه���ا قال له ترفع علّي س���كني وان املته���م كان يقف أمام املغدور وجها 

لوجه وبيده اليمنى السكني... وان املتهم ماهر طعن املغدور غيله وغدرا...

 لقد ورد يف تقرير الكشف على مسرح اجلرمية املبرز )ن/1( وجود كسر يف زجاج . 2
باب املكتب الرئيس���ي وحتطيمه عل���ى األرض مما يثبت واقعة العراك والتدافع 

بينهما إلى أن وصال الباب املذكور مبا يتفق وأقوال املتهم.

أن الثاب����ت م����ن خالل الكش����ف الظاهري على جثة املغدور املبرز )ن/3( وش����هادة . 3
منظمه الدكتور زياد محفوظ وامللف الطبي اخلاص به أن سبب وفاة املغدور نزار 
ه����و إصابت����ه بطعنه واحدة مباش����رة للقلب بأداة حاده ذو حافت����ني حادتني نافذة 
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للتجويف الصدري من اجلهة اليسرى ما بني الضلع اخلامس والسادس مما أدى 
إلى إصابة عضلة القلب وحدوث صدمه نزفيه أدت إلى الوفاة وان اجلرح املوجود 
عل����ى جث����ة املغدور هو من النوع الطعني وال ميك����ن أن تكون طعنة انتحارية أو أن 
تكون نتيجة لوح زجاج وهي شهادة تنصب على خبرة فنيه فيما يتعلق بطبيعة 
اإلصابة ومكان وجودها يف جسم املغدور ومدى خطورتها عليه وسبب الوفاة 
وال يجوز نقضها إال بخبره فنيه مساوية لها أو اقوي منها ولم يرد يف تقرير الكشف 
الظاهري على جثة املغدور املبرز )ن/3( أية إشارة للكيفية أو الهيئة التي كان يقف 
به����ا املتهم ماه����ر وكيفية تنفيذ اجلرمية وان كانت الطعنه قد أصابت املغدور من 
األمام يف صدره األيسر وان الشاهد املذكور لم يقم بتشريح جثة املغدور وبالتالي 
فإن ش����هادته تنحصر حول تقريره الطبي املنظم من قبله بصفته طبيبا ش����رعيا 
ولي����س خبي����را لبيان تلك الواقعة مل����ا لها من أهمية يف التطبيق����ات القانونية وان 
العبارة التي وردت يف أقوال الشاهد أمام احملكمة من أن الطاعن كان يقف أمام 
املغدور اجتاه الضربة كان مباشرا إلى القلب ال ينفي وقوع العراك والتالحم بني 

املغدور واملتهم ماهر والتدافع إلى أن وصال إلى باب املكتب.

وعليه وحيث وان كان توافر عنصر القصد اجلرمي )النية اجلرمية( من عدمه يدخل 
ضمن صالحية محكمة املوضوع إال انه يش���ترط أن يكون االس���تخالص س���ائغا تؤيده 
ظروف الدعوى ووقائعها وحيث أن ظروف الدعوى ووقائعها على ضوء ما سبق بيانه ال 
يؤدي إلى ما توصلت إليه ألنها استخلصت قناعتها الثانية من استنتاجات ال تكفـي 
للوصول إلى النتيجـة التي خلصت إليها وهو نفي لدليل ثابت يف أوراق الدعـوى 
فيك�ون الق�رار املطعون فيه يف غير محله وهاذين الس���ببني يردان عليه مما يس���توجب 
نقضه من حيث وصف التهمة املسندة للمتهم الطاعن ماهر والعقوبة احملكوم بها.
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة املش����ار إليها س����ابقا جند أن املش����رع عندما قرر 
إباحة الدفاع الشرعي جعله سببا من أسباب التبرير الرئيسية إمنا هدف بذلك إلى مقاومة 
الع����دوان ومنع����ه والتخلص منه وليس����ت إباحته من اجل االنتقام م����ن املعتدي أو معاقبته 
ولذلك فإن على املدافع أو املعتدى عليه أن يلتزم بحدود هذا احلق وال يفرط يف ممارسته.
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وق���د نص���ت امل���ادة )3/60( من قانون العقوبات انه إذا وق���ع جتاوز يف الدفاع أمكن 
إعفاء فاعل اجلرمية من العقوبة يف الشروط املذكورة يف املادة )89( من ذات القانون.
والت���ي نص���ت على انه )ال يعاقب الفاع���ل على فعل أجلائه الضرورة إلى أن يدفع به 
يف احلال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب 

هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا واخلطر(.
وجتاوز حدود الدفاع الشرعي ال ينشأ إال إذا كان هذا احلق مستوفيا جميع الشروط 

التي نص عليها القانون.
فال يصح القول بتجاوز احلق إال مع وجوده وقيامه فإذا ما وقع من املدافع عنف لرد 
الع���دوان متناس���با مع خطره كان هذا العمل مب���ررا تبريرا تاما أما إذا ما وقع كان أكثر 
من الرد الالزم لدفع االعتداء فانه يكون معتديا بالقدر الذي يتجاوز به حقه يف الدفاع.
ويقصـــــــد بالتجـــــــاوز: أن تكون أفع���ال العنف والقوة الصادرة م���ن املعتدى عليه لرد 
العدوان قد تعدت مقدار خطر االعتداء املوجه إليه من املعتدي بصوره يقدرها اإلنسان 
الع���ادي ل���و أحاطت به نفس الظروف واملالبس���ات ويعاقب املداف���ع الذي يتجاوز حدود 
الدفاع الشرعي والناجت عن خطأ يف التقدير بعقوبة اجلرمية غير العمدية لوجود العذر 
والنتفاء القصد اجلرمي مما يعني انعدام التناسب بني قوة فعل الدفاع ومقدار خطورة 

االعتداء وان ال يكون هذا الفعل قد مت عن قصد جنائي وسوء نية.
وبالتالي فإن أفعال املتهم ماهر واحلالة هذه ال تشكل جناية القتل القصد خالفا ألحكام 
امل���ادة )326( م���ن قانون العقوبات كما ذهبت يف ذلك النيابة العامة يف إس���نادها ومحكمة 
االستئناف يف قرارها املطعون فيه وإمنا تشكل أركان وعناصر جنحة القتل من غير قصد 

طبقا ألحكام املادة )343( من ذات القانون مما يتعني تعديل وصف التهمة املسندة له.
لهذا كله واستنادا ملا تقدم ودون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن 
موضوعا ونقض القرار املطعون فيه وإعادة األوراق ملصدرها محكمة االستئناف لتحكم 

فيها من جديد بهيئة مغايرة يف ضوء ما بيناه.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2012/2/29

        الكاتــب                            الرئيس
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 النقض 2011/142

 السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة    
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

» الحكـــــــــــــــــم «

الصادر عن محكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل املأذونه بإجراء احملاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة احلاكمة: برئاسة السيد القاضي: سامي صرصور. 
وعضوية السادة القضاة: عبد اهلل غزالن, إميان ناصر الدين, عزمي طنجير, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــن: معتصم طاهر صادق طحاينة / السيلة احلارثية.
       وكيله احملامي وليد العارضة / جنني.

املطعون ضده: النيابة العامة.

اإلجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواس���طة وكيله بتاريخ 2011/8/11 لنقض احلكم الصادر 
بتاريخ 2011/7/7 عن محكمة استئناف رام اهلل يف االستئنافني اجلزائيني 2010/381 
و 2010/382 )املوحدين ( القاضي برد االستئناف الثاني , وقبول االستئناف األول يف 
اجلانب املتعلق مبقدار العقوبة املفروضة لتصبح األش���غال الش���اقة املؤقتة مدة عش���رة 

سنوات بدال من األشغال الشاقة املؤقتة ملدة اثني عشر عاما.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على احلكم الطعن 

مخالفت���ه القان���ون تطبيق���ا وتأويال وذلك بخصوص حالة الدفاع الش���رعي عن . 1
النفس والغير واملال والتي كان عليها الطاعن رغم اإلش���ارة إلى بعض الس���وابق 

القضائية املتعلقة بهذه املسالة.
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عدم االلتفات إلى مرافعة وكيل الطاعن من أن الطاعن قد أصيب بعيارات نارية . 2
أطلقها عليه املغدور إصابته يف مقتل لوال عناية اهلل التي سلمته.

اخلطأ يف مقدار فرض العقوبة بعد أن ثبت بان املغدور أطلق النار على الطاعن . 3
وأصابه بإصابات متعددة األمر الذي يقتضي تخفيض العقوبة.

    وقد طلب وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض احلكم الطعني.
    تقدمت النيابة العامة مبطالبة خطية ردت من خاللها على أسباب الطعن طالبه 

بالنتيجة رده موضوعا. 

المحكمــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق واملداولة ولورود الطعن يف امليعاد تقرر قبوله شكال.

وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائر األوراق تفيد بان النيابة 
العامة أحالت الطاعن وآخرين حملكمة بداية جنني إلجراء محاكمة كل منهم مبا اس���ند 

إليه , إذ اسند للطاعن تهمتان: 
القتل باالشتراك املجرمة باملواد 328و76 من قانون العقوبات لسنة 60.. 1
حي���ازة س���الح ب���دون ترخي���ص املجرمة بامل���ادة 2/25 و 3 من قانون األس���لحة . 2

والذخائر لسنة 1998.
باش���رت احملكمة النظر يف الدعوى ) 2008/21( وبنتيجة احملاكمة أصدرت بتاريخ 
2010/10/13 حكمه���ا القاضي بإدانة الطاعن بالتهمة املعدلة وهي تهمة القتل القصد 
املجرم���ة بامل���ادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960 ووضعه عنها باألش���غال 
الش���اقة املؤقتة ملدة خمس عش���ر س���نة , وإدانته بالتهمة الثانية وهي حيازة سالح بدون 
ترخيص املجرمة باملادة 2/25و3 من قانون األسلحة والذخائر لسنة 1998 وحبسه عنها 
مدة س���تة أش���هر على أن تنفذ بحقه العقوبة األش���د عمال بأحكام املادة 72 من قانون 
العقوبات , كما قررت تخفيض عقوبة األش���غال الش���اقة املؤقتة عمال بأحكام املادة 99 

من ذات القانون لتصبح األشغال الشاقة ملدة اثني عشرة سنة.
لم يرتض الطاعن باحلكم الصادر فطعن فيه باالستئناف اجلزائي 2010/381 , كما 
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ل���م ترت���ض النيابة العامة باحلكم الصادر بحق باقي املتهم���ني القاضي بإعالن براءتهم 
فطعنت فيه باالس���تئناف اجلزائي 2010/382 وبنتيجة احملاكمة اإلس���تئنافية أصدرت 
محكمة اس���تئناف رام اهلل حكمها الطعني القاضي برد اس���تئناف النيابة العامة وقبول 
استئناف الطاعن يف اجلانب املتعلق مبقدار العقوبة إذ مت تعديل احلكم املستأنف ليصبح 

وضع الطاعن باألشغال الشاقة املؤقتة عشر سنوات.
لم يرتض الطاعن أيضا بحكم محكمة االس���تئناف فبادر للطعن فيه بطريق النقض 

لألسباب املشار إليها آنفا املبسوطة يف الئحة الطعن.
ويف املوض���وع وع���ن الس���ببني األول والثان���ي وحاصلهما النعي عل���ى احلكم الطعني 
مخالفته للقانون تطبيقا وتأويال مبا خلص إليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعي وكذلك 
عدم االلتفات ملا أبداه الدفاع من أن الطاعن أصيب بعيارات نارية أطلقها عليه املغدور 

إصابته يف مقتل لوال عناية اهلل سلمته األمر الذي يؤكد توفر حالة الدفاع الشرعي.
ويف ذلك جند أن احلكم الطعني إذ قضى بتأييد احلكم املستأنف يف اجلانب املتعلق 
بانتفاء حالة الدفاع الشرعي فقد حمله على ذات األسباب التي حملت محكمة الدرجة 
األول���ى حكمه���ا عليه���ا إذ أن الواقعة التي أثبتها احلك���م, أن الطاعن وفور علمه بإطالق 
النار , طلب من شقيقيه عدنان وعبد اجلابر الذهاب إلى مكان احلادث, حامال مسدسه, 
وان���ه واملغ���دور تبادال إطالق النار يف وقت متزامن, األم���ر الذي رأت إزاءه أن كال منهما 
أراد االعت���داء عل���ى اآلخر يف حلظة زمنية واحدة وليس للرد على عدوان الطرف اآلخر 
ويكون ما أوقعه كل منهما ) الطاعن واملغدور( باآلخر من إصابات سواء هذه التي حلقت 
باملغدور وأدت إلى وفاته أو تلك التي حلقت بالطاعن وشفي منها مقصودا لذاته وليس 
ردا على عدوان وقع هذا فضال عن انه خلص إلى أن ذهاب الطاعن إلى مكان احلادث 
حامال مسدس���ه وطلبه من ش���قيقيه عدنان وعبد اجلابر الذهاب معه ينفي حالة الدفاع 
الشرعي خاصة وانه كان مبقدوره أن يخبر السلطة املختصة باحلادث لتتولى متابعة األمر.

وبذلك يتضح أن احلكم أتى على نفي أية صلة بني االعتداء الذي وقع على الطاعن 
واالعتداء الذي وقع منه , باعتبار أن توفر حالة الدفاع الشرعي أو عدم توفرها, تكشف 
عنها وقائع الدعوى وأدلتها , ويف ذلك ما يفيد قطعا أن احملكمة قالت كلمتها على نحو 
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مس���بب, حاملة حكمها على ذات األس���باب التي حملت محكم���ة الدرجة األولى حكمها 
عليه وال تثريب عليها يف ما قضت به وحملت حكمها عليه طاملا انه جاء على نحو سائغ 
وله أصل يف األوراق, وال يغير من األمر ش���يئا أن تكون احملكمة قد أقامت حكمها على 
م���ا اطمأن���ت إليه م���ن أقوال املتهم ) الطاعن ( لدى النياب���ة العامة, وحتى ولو كان هذا 
ال���ذي اطمأن���ت إليه جزء من أقواله إذ أن لها وهي يف س���بيل تكوين عقيدتها أن جتزئ 
يف أقواله ) االعتراف( وتأخذ منها ما تراه مطابقا للحقيقة والواقع وان تعرض عن ما 

تراه مغايرا لها, وليس يف ذلك ما يعد تناقضا أو عيبا يلحق باحلكم أو يجرحه.

     أما عن الس���بب الثالث من أس���باب الطعن وحاصلة النعي على احلكم الطعني 
اخلطأ يف مقدار فرض العقوبة بعد أن ثبت بان املغدور أطلق النار على الطاعن وإصابة 

بإصابات متعددة األمر الذي يقتضي تخفيض العقوبة .

ويف ذلك جند أن احلكم الطعني أتى على تخفيض العقوبة املقررة قانونا من األشغال 
الشاقة خمس عشرة سنة إلى األشغال الشاقة عشر سنوات.

 وبذل���ك ف���ان احلكم الطعني يكون قد اخذ باألس���باب املخفف���ة التقديرية واملتعلقة 
بوقائع الدعوى وظروفها وان أمرا كهذا تختص به محكمة املوضوع حسبما متليه عليها 
قناعتها دون رقابة عليها يف ذلك ما دام أن التخفيض كان ضمن احلد املنصوص عليه 

قانونا وقد جاء على نحو مسبب يتفق وصحيح القانون.

وعلي���ه ومل���ا كان األمر كذلك فان الطعن يغدو واحلالة هذه يف غير محله مس���توجبا 
الرد موضوعا.

 لهـــــــــذه األسبــــــــــاب

تقرر احملكمة رد الطعن موضوعا.

 حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2 /2012

             الكاتــب                                       الرئيس     



التعليق على كل من النقض الجزائي 
رقم 125 لسنة 2011، والنقض الجزائي 

رقم 142 لسنة 2011 

أ. د / أحمد السيد موسى/ مصر
األستاذ بكلية احلقوق – جامعة طنطا 

واحملامي لدى محكمة النقض
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تعقي���ب ح���ول قضاء محكمة النقض الفلس���طينية )الس���لطة الوطنية الفلس���طينية( 
الص���ادر بتاري���خ 2012/2/29 بناحي���ة » رام اهلل » يف النقض اجلزائي رقم 125 لس���نة 
2011 واملقام من الطاعنني / ماهر وجالل فرح سابا قسيس من ناحية » بيت ساحور«، 
ضد احلق العام، وكذا النقض اجلزائي رقم 142 لس���نة 2011 الصادر يف 2012/4/2، 
الص���ادر عن ذات احملكم���ة،  واملقام من الطاعن / معتصم طاهر صادق طحاينة املقيم 

بناحية »السيلة احلارثية«، ضد احلق العام بدوره.
املوضوع: كما هو وارد بأوراق الدعوتني فنحيل إلى أوراقها معاً منعاً للتكرار، ومبراعاة 
تشابه وقائعهما وارتباطهما بذات املوضوع املتعلق بجرمية القتل القصد وما قد يرتبط 
به���ا م���ن صور وظ���روف قانونية وواقعية ، ويتش���ابه ، وبخاصة القت���ل يف صورة الدفاع 

الشرعي عن النفس.
وبدايـــــــة نتناول الطعن األول  )2011/125(، ف���إن عدالة احملكمة كانت قد قضت 
بقبول الطعن موضوعاً ونقض القرار املطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف القدس 
بتاريخ 2011/5/31 يف القضية االس���تئنافية اجلزائية رقم 2010/101، وإعادة األوراق 
ملصدرها س���الف الذكر، لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة، وعلى ضوء ما انتهت إليه 
من تكييف مغاير لوقائعها، ومن أنها ال تشكل جناية القتل املقصود املنصوص عليها يف 
يف امل���ادة 326 م���ن قانون العقوبات )وإلى ذهبت النيابة العامة إلى األخذ بها والتكييف 
يف إسنادها لالتهام، وشايعتها أو أيدتها محكمتي املوضوع – اجلزائية واالستئنافية من 
بعدها – يف ذاك التكييف أو الوصف ، وذلك قبل إصدار هذه األخيرة حكمها أو قرارها، 
املطعون فيه( وإمنا تشكل أركان وعناصر جنحة القتل من غير قصد واملنصوص عليها 

يف املادة 343 من ذات القانون املذكور ، مما يتعني تعديل وصف التهمة املسندة له .
الرأي:

أواًل: فساد يف االستدالل والتعليل وعوار االستنتاج ، شاب إجراءات تكييف الواقعة 
ومحاولة التوصل حلقيقة االتهام:

حيث أن محكمة النقض كانت قد مارس���ت حقها )املادة 270 من قانون اإلجراءات 
اجلزائية، وبش���روطها( يف تعديل مادة االتهام من جناية القتل القصد املنصوص عليها 
يف امل���ادة 326 م���ن قانون العقوبات ، إلى جنحة القتل من غير قصد وفقاً ألحكام املادة 
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343 من ذات القانون وتعديل وصف التهمة املسندة للطاعن ، وناعية على حكمي محكمة 
املوضوع عجزهما عن االستدالل على أن نية املتهم قد انصرفت إلى قتل املضرور عدا 
ما ورد يف أوراق اإلحالة أو بينات النيابة العامة والتي كانت قد أخفقت بدورها يف تقدمي 
أي���ة بين���ة أو دليل يرجح يقينها يف اتهام احملال / الطاعن بارتكاب جرمية القتل القصد 

بالذات ، وتضمني ذلك قرار إحالة املتهم وشقيقه للمحاكمة.
إال أن محكمة النقض ويف سبيلها الستظهار الفعل اإلجرامي القصدي للمتهم، كأمر 
باطني مضمر ال يستدل عليه إال من جملة األفعال والشواهد اخلارجية التي يقارفها 
اجلان���ي أثن���اء ارتكابه جلرمية – وعلى حد عبارات حيثي���ات حكم هذه احملكمة ، كانت 
قد تنكبت طريقاً ال يؤدي حتماً إلى حتقيق مقصدها أو غرضها، وذلك عندما ارتكنت 
أيض���اً وبدورها إلى بيان���ات أو أوراق النيابة العامة وحدها يف تكوين عقيدتها اجلديدة 
أو إقامة صرح تكييفها اجلديد املغاير ، ومتقيدة بدورها واعتيادياً بنص املادة 207 من 
قان���ون األج���راءات اجلزائية التي تقيد إبتناء األحكام إال باألدلة الس���ابقة املقدمة أثناء 

تداول جلسات احملاكمة ، والتي متت مناقشتها يف جلساتها بصورة علنية .
هذا وبناء على ما سبق، فقد قامت محكمة النقض باستقراء أوراق حتقيقات النيابة 
من جديد وحتليلها توصاًل إلى وجه احلقيقة يف االتهام ، وطبيعة نية املتهم ، قبل انتهائها 
إل���ى تص���ور أو تخيل أو افتراض ملجريات واقعة القت���ل وتفاصيلها أو وقائعها على نحو 
يتف���ق م���ع أقوال املتهم وروايته عن احلادثة ، والتي لم يش���اهدها أحد عدا هذا األخير 
والقتي���ل؟! ، ودون االس���تعانة برخصة املادة 208 من ه���ذا القانون األخير ، والتي تبيح 
للمحكم���ة وجتيز لها ومن تلقاء نفس���ها وأثناء س���ير الدع���وى، أن تأمر بتقدمي أي دليل 

جديد تراه الزماً لظهور احلقيقة، وعدا ما تتضمنه األوراق.

وإذا ما انتهت محكمة النقض إلى تكييف جديد لواقعة االتهام، ترتيباً على تفاصيل 
مفترضة أو متصوره ظنياً أو مستنبطة ذهنياً من اعترافات املتهم، فإن هذا االستدالل 
الفرض���ي أو اس���تنتاج عدال���ة احملكمة املبتن���ي على التحليل احلدس���ي أو الظني وحده 
العتراف���ات مته���م، وم���ن دون أي دليل آخر، فإن هذا احلكم يكون مش���وباً بالفس���اد يف 

االستدالل والعوار يف االستنتاج .
وحي���ث أن محكم���ة النق���ض كانت قد أغفلت الفحص والتمحي���ص لعدد آخر من األدلة، 
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تدور يف فلك الدعوى، وحتقيقها كان سيس���بر – وبعمق – ويكش���ف عن وجه احلقيقة الغائبة 
يف ه���ذا االته���ام وتوصاًل إليها وإلى حتقي���ق العدالة، بدالً من التوقف طوياًل عند اعترافات 
املتهم واس���تخراج التصورات احملتملة بش���أن حقيقة الواقعة منها واالفتراضي، وهو منحى 
كان���ت محكم���ة النقض قد عابت تبنيه من قبل محكمتي املوضوع من قبل، وقبل أن تس���قط 

فيه بدورها.
أما األدلة املعتبرة أو القرائن التي تش���ير إليها ، والتي كان على محكمة النقض أن 

حتققها توصاًل حلقيقة الواقعة، فهي:
طبيعة اخلصومة وتفاصيلها ما بني املتهم والقتيل ومداها، وأبعادها  احلقيقية، . 1

والس���بب أو الدف���ع الذي أدى بالقتيل إلى التوجه إلى من���زل املتهم وطلب مقابلته؟ 
وتفاصيل املشادة الكالمية بني الطرفني ؟ وما الذي أدى بالقتيل إلى االنفعال وإلى 
أن يش���تط يف عبارات���ه عل���ى النحو امل���دون يف األوراق )أو أق���وال املتهم وحده؟! يف 
اعترافات���ه(، وكيف تطور األمر إلى اش���تباك باألي���دي رغماً من وجود طاولة كبيرة 
بني الطرفني ؟ ، وكيف انفض هذا االشتباك باأليدي فجأة ؟ قام القتيل على أثره 
ببعث���رة األغراض املوجودة على طاولة املكت���ب )دليل آخرعلى حجم الطاولة وكونه 
كبيراً( وذلك بعد إلقاء صحن من الزجاج صوب املتهم لم يصبه ؟! ، قبل قيامه مرة 
أخ���رى بالهجوم أو االش���تباك مع املتهم والذي كان يحم���ل هذه املرة يف يده اليمنى 
أداة قتل مميتة )خنجر ذو حافتني حادتني / كوصف وارد يف تقرير الكش���ف على 

اجلثة( وغير عابئ بخطورتها ؟! أو متردد يف مهاجمة خصمه املتهم ؟! .
هذه البيانات أو التفاصيل السابقة وغيرها والتي كان ميكن استخالصها من مناقشة 
املتهم أمام احملكمة، واستدعاء الشهود حول طبيعة العالقة وأسباب اخلصومة ومداها بني 
طرفيها ، كانت كفيلة حقاً يف استظهار نية كل من طريف الواقعة سواء املغدور أو املتهم، 
وما إذا كان هذا األخير )يف تقدير اإلنسان العادي ( قد استشعر خطراً حقيقياً وجاداً 
وجس���يماً من غرميه ، اس���تدعى منه درءه أو منعه وإيقافه عن طريق التلويح باستخدام 

القوة أو أداته القاتلة )سابقة الوصف( ؟!
تقرير الطب الشـــــــرعي أو الكشـــــــف عن اجلثة وهو دلياًل فنيًا ، محايداً هاماً يف كافة . 2

قضايا االعتداء على األشخاص ، ومن خالل هذا الدليل الغائب ، كان ميكن تعيني اجتاه 
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الطعن���ة وعمقها ومداها داخل جس���د املغ���دور ، توصاًل إلى الوقوف على احلقيقة ، وما 
إذا كان املغدور قد تلقى الطعنة من املتهم وهما متقابالن على طريف طاولة املكتب ؟ أم 
أنها جرت على سبيل اخلطأ أثناء التالحم واالشتباك املزعوم؟!، وذلك من خالل تشريح 

جثة املغدور، ومناظرة جسد املتهم وقوته اجلسدية.
كما كان ميكن لهذا التقرير الفني أن يكشف – ومن خالل املعاينة األولية الظاهرية 
جلثة املغدور – عما إذا كانت هناك كدمات أو سحجات أو غيرها قد تنجم عن االشتباك 
باأليدي والتالحم باجلس���د، أو جروح قطعية ناجتة عن االصطدام بلوح الزجاج الوارد 

ذكر حتطمه باالصطدام به بجسدي الطرفني املتعاركني؟.
إن استبعاد اخلبرة الفنية كلية يف هذه الدعوى وااللتفات عنها ، كان بال شك سبباً 
يف ابتناء استدالل محكمة النقض على أسس ظنية مفترضة وغير منطقية حول حقيقة 
أحداثها وتسلسلها خاصة يف ظل عدد ال بأس به من املتناقضات القولية يف اعترافات 
املته���م املع���ول عليه���ا وحدها يف اس���تبيان حقيقة اجلرمية ، وال يش���فع حملكمة النقض 
االلتف���ات ع���ن هذا الدليل بزعم عدم تش���ريح اجلثة وخلو أوراق الدعوى من أية تقارير 
فنية بش���أن جثة املجني عليه أو أس���باب وفاته ؟ ، خاصة وأن تقرير الكش���ف الظاهري 
جلث���ة املغ���دور ب���ه لم يتالحظ بها ج���روح أو إصابات أو كدمات خارجي���ة ؟ األمر الذي 
يناقض ويخالف رواية أو تصور احملكمة عن الواقعة الكلية ؟! ، بل كان األمر يستدعي 
ندب جلنة من خبراء الطب الش���رعي لفحص األوراق وأوصاف اإلصابة الواردة بها أو 
املتاحة ، ومقارنتها باألوراق وخاصة محضر استدالل الشرطة الوارد به املناظرة األولية 
للجثة ومعاينة حالة مكان احلادث ، والفصل فنياً عما إذا كانت اجلرمية قد وقعت وفقاً 
للوصف التفصيلي املذكور واملتناقض بعضه البعض أو ال ؟ ، خاصة و أن محكمة النقض 

كانت قد أشارت إلى تهافت األدلة التي استند إليها احلكم الطعني .

االلتفات أو إهمال داللة قيام املتهم بإخفاء سالح اجلرمية )القاتل بطبيعته( لدى . 3
شقيقه؟ يف محاولة منه لطمس أحد أدلة اجلرمية املؤثرة .

)تراج���ع امل���واد 99 ، 100 ، 152 / بن���د 2 ، 214 / بن���د 2 ، 223 م���ن قانون اإلجراءات 
اجلزائية(.
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وحيث أن محكمة النقض كانت قد التفتت عن أوجه قصور إجراءات االستدالل التي 
شابت الدعوى على النحو سالف البيان، دون أن تلتفت أيضاً إلى أوجه العوار املذكورة 
واملب���ادرة بتالفيه���ا توصاًل إلى وجه احلقيقة يف الواقعة أو االتهام، فإن اس���تداللها كان 

مشوباً بالفساد ومجافاة احلقيقة ، بدوره .

ثانيًا: خطأ حكم محكمة النقض يف تطبيق القانون وتأويله أدى إلى مخالفته ، 
وإلى اخلطأ يف تكييف اجلرمية محل الدعوى:

كان���ت محكم���ة النقض قد أوردت أس���باب حكمها، أنه من املس���تقر قانون���اً وقضاءاً ، أن 
صالحيتها كمحكمة موضوع تتضمن االس���تخالص الس���ائغ لعنصر القصد اجلرمي )النية 
اإلجرامية( من عدمه ، من واقع ظروف الدعوى ووقائعها ، وهذا صحيح وفقاً لقواعد القانون .

ثم ش���رعت احملكمة املذكورة يف تطبيق القانون على وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها 
واملشار إليها آنفاً، بعد أن نعت على احلكم الطعني استخالصه قناعاته من استنتاجات 
غي���ر كافي���ة للوصول إلى نتيجته، ب���ل ونافياً لدليل ثابت ب���األوراق – وعلى حد عبارات 
محكمة النقض حرفياً والواردة أسبابه – فأوردت قواعد أشكال ممارسة احلق أو الدفاع 
الشرعي واملنصوص عليه يف املادة 60 من قانون العقوبات وبالذات البند/ 3 منه ، والتي 
حتيل يف ش���روط تطبيقها لنص املادة 89 من ذات القانون إلعفاء اجلاني من العقوبة ، 
حيث تشترط هذه املادة األخيرة من قانون العقوبات توافر حالة الضرورة إلعفاء الفاعل 
)املتهم ( من العقاب على فعل أتاه دفع فيه عن نفسه خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب 

هو فيه قصداً ، وبشرط أن يكون الفعل متناسباً واخلطر .
وإذا ما توافرت ش���روط املادة الس���الفة مجتمعة عدا أن أفعال املتهم / املعتدى عليه 
)وفقاً الس���تخالص احملكمة (، لرد العدوان قد جتاوزت خطر االعتداء، مع انتفاء س���وء 
نية هذا األول وتخلف قصده اجلنائي، فإن فعل املتهم واحلالة هذه ال تشكل جناية القتل 
القصد املنصوص عليها يف املادة 326 عقوبات، ولكن تشكل أركان وعناصر جنحة القتل 

من غير قصد وفقاً لنص املادة 343 من ذات القانون.
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التعقيب والرأي بشأن التكييف السابق :

حيث أن عدالة احملكمة كانت قد انتهت يف حكمها إلى تكييف واقعة الدعوى ، على 
أنه���ا م���ن قبي���ل التجاوز يف الدفاع املنصوص عليه���ا يف املادتني 60 / 3 ، 89 من قانون 
العقوبات الفلس���طيني ، ومخلفة أو مش���كلة أركان جرمية القتل اخلطأ )من غير قصد( 
وفق���اً لن���ص امل���ادة 343 م���ن ذات القانون ، فإن األمر يس���تحق منا التناول على ش���قيه 

املذكورين ، وعلى النحو التالي:
اخلطأ يف تكييف الواقعة على كونها من قبيل التجاوز يف الدفاع الشرعي عن . 1

النفس )ممارسة احلق(:
يتضمن قانون العقوبات الفلس���طيني )16 لس���نة 1960 ( خمس���ة مواد من النصوص 
املتفرقة ، تعد كافية يف تنظيم حق الدفاع املشروع عن النفس ) أو املال ( ، وهي املواد 

. 342 ، 341 ، 90 ، 89 ، 60
هذا وتعد املادة 341 من أقربهم اتصاالً مبوضوع الدعوى ، حيث تنص على : 

تعد األفعال اآلتية دفاعاً مشروعاً:
فع���ل م���ن يقت���ل غي���ره أو يصيبه بجراح أو ب���أي فعل مؤثر عن نفس���ه أو عرضه .. . 1

بشرط أن :
يقع الدفع حال وقوع االعتداء .أ. 
أن يكون االعتداء غير محق .ب. 

ج( أن ال يكون يف استطاعة املعتدي عليه التخلص من هذا االعتداء إال بالقتل أو اجلرح 
أو الفعل املؤثر .  

ه���ذا وق���د أغفلت محكمة النقض يف حكمها املذكور متاماً تطبيق نص هذه املادة أو 
األخذ بها يف االعتبار، أو حتى اإلشارة إليها، رغماً من ارتباطها وثيقاً باملوضوع ، واكتفاءاً 
من احملكمة يف استداللها قبل تكييفها للجرم ، باإلرتكان فقط إلى نص املادتني 3/60، 
89، والغير كافيتان وحدهما يف إس���باغ وصف إباحة القتل دفاعاً ش���رعياً عن النفس، 
اإل بشروطه املنصوص عليها يف 341 سالفة النص بعالية، والتي مت إغفالها متاماً وكيله 

يف االستدالل، دون مبرر .



احكام صادرة عن محكمة النقض في الدعاوى اجلزائية والتعليق عليها

162

ومبراجعة نص هذه املادة األخيرة يف اس���تبيان واس���تظهار ش���روط القتل دفاعاً عن 
النفس ، يتبني أنها تش���ترط وتس���تلزم أن ال يكون يف استطاعة املعتدي عليه/املتهم، وال 
يف قدرات���ه وإمكان���ه أن يتخلص أو يدفع اعتداء غرمي���ه املغدور به الحقاً ، وعدوانه إال 
بالقت���ل، وذل���ك بع���د أن يتبني له أن اعتداء هذا األخير أو عدوانه عليه غير محق وليس 
يف محله من القانون ، وأن الدفع بالقتل أو استخدام حق الدفاع الشرعي ال بد وأن يقع 

أو يجري حال وقوع االعتداء عليه وإبانه أو فور بدئه.
وبإن���زال قواع���د قانون العقوب���ات: 60 / 3، 89 ، 341، وبالتطبيق على الواقعة محل 
احملاكمة يتبني لنا بداية تخلف اخلطر اجلسيم احملدق باملتهم والذي يتخوف أن يحدث 
من���ه امل���وت أو اإلصابة بجراح بالغة ، وذلك باملخالفة لنص املادة 89 عن حالة الضرورة 
امللجأة إلى فعل القتل يف احلال ، أو تلك اإلباحة ألفعال دفع التعرض الغير محق قضت 

به الضرورة احلالية واملنصوص عليها يف املادة 60 .
وحيث أن عدوان املضرور به قد متثل وانحصر يف أفعال السب والشتم وعبارات القذف 
املبينة باألوراق ، ودون أن يكون حاماًل ألي سالح أو أداة من أي نوع أو جسم غريب ، ميكن 
أن ميثل خطراً ولو محتماًل أو حتى يثير خيفة مدعاة أو ريبة موهومة عن إمكانية تعرضه 
للم���وت أو اجل���راح ، خاصة وأن املجني علي���ه كان قد امتنع عن ضرب املتهم بيديه أو حتى 
صفعه واإلمساك بتالبيب مالبسه ، مكتفياً ببعثرة أدوات مكتب هذا األخير )ومبا عليها من 
أمواس يابانية ، امتنع عن استخدامها ، وكان يف مقدوره إن كان ينتوي شراً بجسد املتهم؟!(، 
أو تلك احملاولة الطائشة لرمي صحن زجاج عليه ، خابت؟! ، رغماً من ضيق مساحة املكان 

ومواجهة املتهم ؟! ، إال إذا كانت املبالغة وتدبير اإلدعاء للنجاة بالنفس هي العنوان ؟! .

وإذا ما اتس���ع الوقت باملتهم أن يس���تعني بش���قيقه يف إخفاء أداة اجلرمية ، فلما/ذا 
لم يس���تعن به بداية، أو يس���تغيث برجال السلطة العامة تليفونياً )وقد ميثل هذا تهديداً 
يدف���ع املغ���دور به إل���ى الفرار أو االنصراف بدالً من تهديده ب���أداة قتل مميتة أو خنجر 
حاد ذو نصلني مجتمعني؟! (، أو االس���تعانة باملارة )وهو يف مكتبه بالدور األرضي ( أو 
جيران الس���كن واجلوار أو الصياح ، أو حتى مغادرة املكان بأكمله والهروب إلى خارجه 

طلباً لألمان والسالمة والعون ؟! ، وتاركاً املغدور به خلفه .
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)تنص املادة 247 عقوبات مصري على : »وليس لهذا احلق وجود متى كان من احملكمة 
الركون يف الوقت املناسب إلى االحتماء برجال السلطة العامة« ، وذلك بشأن حق الدفاع 

الشرعي ، وهذا النص ال نظير له يف القانون العقابي الفلسطيني (.

ومع التس���ليم بأن تقدير الوقائع التي يس���تنتج منها قيام حالة الدفاع الش���رعي أو 
ممارس���ة احل���ق يف املدافع���ة عن النفس، لهو أمر متعلق مبوض���وع الدعوى ، تفصل فيه 
محكم���ة املوض���وع بال معقب ، إال أن هذا احلق مش���روط بأن يقترن باس���تدالل س���ائغ 
يؤدي إلى ما انتهي إليه ، وإذا ما كان حق الدفاع الش���رعي لم يشـــــــرع ملعاقبة معتد ما 
على اعتدائه ، وإمنا ش���رع لرد عدوان حقيقي وجاد وظاهر ، وإذا ما كان حق الدفاع 
الش���رعي عن النفس يش���ترط أن يكون موجهاً إلى مصدر اخلطر ملنع وقوعه حاالً، ال 
وشيك الوقوع ، فإن استدالل محكمة النقض يف أسبابها الواردة حكمها يكون غير سائغاً 
لتخلف اخلطر اجلســـــــيم احملدق أو احلقيقي واحلال – ويف معيار اإلنس���ان العادي 
ويف ذات الظروف احمليطة واحلالة النفسية املالزمة – الذي يكون قد حق وأحاط جدياً 

بالقاتل وأدى إلى فعلته .

وم���ا كان أن تغي���ب ع���ن عدالة احملكم���ة دالالت أداة القتل املس���تخدمة يف اجلرمية 
)وه���و اخلنج���ر ذو احلافتني املجتمعتني احلادتني( يف اس���تظهار ظروف الواقعة، ومدى 
مالئم���ة ه���ذه األداة الفتاك���ة يف مجابهة اخلطر املتوهم جراء ألفاظ الس���باب والقذف 
باالتهامات، وس���بر أغوار نية املتهم وقصده اجلنائي ، وما انطوت عليه س���ريرته وعقله 
الباطن وانصرف حلظة إخراجه ألداة القتل املؤكدة من مكمنها بدرج مكتبه ، وهل كان 
حقيقة لدرء أو مواجهة خطر األلفاظ والكلمات ؟ أم للتهديد للكف عنها ؟ أم غرض آخر 
حركته بواعث الغضب واالنفعال والرغبة يف االنتقام املقابل والرد؟ ، هذا مع تس���ليمنا 
بأن أدوات القتل – وبشكل عام – ال متثل ركناً وحيداً يف استظهار القصد اجلنائي ومداه 
)هذا وإن كان بعض الفقهاء املسلمني وأخصهم أبي حنيفة يعتدون باألداة املستعملة يف 

اجلرمية ، وبشكل وحيد يف وصف جرائم شبه العمد( .

وأخيراً ، فإن س���لمنا جدالً بأن اجلاني / املتهم ، قد توجس خفية من خطر تعرض 
حياته خلطر حقيقي من قبل املغدور به ، وأن هذا الظن قد ابتني على خلفية اخلالفات 
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الس���ابقة فيما بني الطرفني ، وطبيعة املنازعة وأس���بابها )والتي لم نعلم عنها تفصياًل 
ولم توليه احملكمة عنايتها رغماً من أهميته يف إدراك القصد اجلنائي ، وهو ما س���بق 
أن أش���رنا إليه من البداية ( ، وترس���خ يف يقينه وظنه وتأكد هذا اخلوف ، فإن كان يف 
إمكانه التخلص بس���هولة من هذا االعتداء املوهوم الظاهر بوس���ائل عدة )سبق العرض 
له���ا من���ذ قلي���ل ( ليس من بينها القتل باس���تخدام أداة مميتة ، وهو الش���رط الثالث من 

شروط املادة 341 عقوبات فلسطني )وقد سبق استعراض نصها( .

وإذا ما تخلف هذا الشرط األخير )ج�( من شروط املادة السابقة، فإن ركناً أساسياً 
ق���د إنه���ار ، وال يعد الفعل محل احملاكمة من قبيل الدفاع الش���رعي عن النفس لتخلف 
اجتم���اع ش���روطه، وه���و األمر الذي أهملت احملكم���ة إعماله والتيقن م���ن توافر أركانه 
القانوني���ة مجتمع���ة، بعد أن التفتت عن وجود هذا النص كلية وأغفلته، وهو ميثل ركيزة 

هامة يف شأن هذا اجلرائم واألفعال.

هذا وال يفوتنا أن نش���ير إلى مالحظة ش���كلية تشريعية يف هذا الشأن تتعلق بتباعد 
وتناثر نصوص مواد الدفاع الشرعي يف القانون الفلسطيني ، بعضها عن بعض ) بخالف 
القانون املصري مثاًل(، واألفضل جتميعها متتالية متتابعة يف ش���كل ظاهر الداللة أمام 
رجل القانون وحتت عنوان واحد ، هذا باإلضافة إلى أن منطق األمور يستلزم دمج املادة 
89 يف البن���د / 3 م���ن امل���ادة 60 ، والتعديل مبا يالئم الدم���ج ، خاصة وأن كلتا املادتني 

مكملتني لبعضهما البعض بل ومفسرة.

وإذا م���ا تب���ني لنا تخلف أركان الدفاع الش���رعي عن الواقعة ، ف���إن اإلدعاء بتكييف 
الواقعة على أنها من قبيل التجاوز يف حق الدفاع املشروع عن النفس يكون غير صحيح 
أو دقيق ، الفتراض هذا التكييف أو االستدالل بوجود حالة من حاالت الدفاع املشروع 

بداية، قبل أن يتجاوز املستعمل حلقه هذا وبنية سليمة حدوده .

)يراج���ع أيض���اً نص امل���ادة 251 عقوبات مصري التي نظمت ح���االت التجاوز هذه ، 
والتي يخلو القانون الفلسطيني من تنظيمها على استقالل أو إفراد ، وإن كانت مقدرة 

ضمناً من النصوص املشار إليها آنفاً( .
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الرأي حول طبيعة اجلرم ، وتكييف الدعوى :. 2
تع���د اجلرمي���ة مح���ل موضوع احملاكمة ، من قبيل جرائم القت���ل العمد أو قتل قصد 
واملنصوص عليها يف املادة 326 من قانون العقوبات ، وهو وصف النيابة العامة وقضاء 

محكمتي املوضوع .
وتفصي���ل ذل���ك – وم���ن أوراق االته���ام واعتراف���ات اجلاني – فإن ه���ذا األخير كان قد 
استشاط غضباً وثورة على أثر اإلهانات اللفظية أو القولية املشبوبة باالنفعال والصياح 
املجردة من احترام املكان اخلاص باملتهم ويف حرمته ، فكان أن أخرج بال وعي ويف ثورة 
انفعاله سالح اجلرمية طعن به غرميه ، ثأراً وانتقاماً ، هذا من وجهة نظر فرضية أولى.

وق���د كان له���ذه اجلرمية كقتل قصد أن ترقى إلى االتهام بالقتل القصد أو العمد 
املقترن بظرف ســـــــبق اإلصرار  كظرف مش���دد وبال ترصد )مادة 328 / بند 1 ، 329 
عقوبات ( ، إن ما كان االس���تدالل يف الدعوى قد نقب يف أس���باب اخلالف الدفينة بني 
الطرف���ني ومداه يف الس���ابق أو ماضي الزمان ، خلف���ت الرغبة يف التخلص من بعضهم 
البع���ض أو م���ن إحده���م جتاه غرمية عندما حتني الفرصة والت���ي طرقت باب املتهم أو 
يكون قد دبر لها ، وتبرر تلك اخلشية أو ذاك التوقع الغير مناسب باخلطر اجلسيم على 
احلياة من جراء بعض ألفاظ السب؟، وهو فرض ال نستطيع اجلزم به لقصور االستدالل 
يف البواعث وخلفيات اخلالف والذي التفتت عن س���بر أغواره احملاكم املختلفة توصاًل 

إلى إدراك حقيقة القصد اجلنائي، وهذه فرضية ثانية .

ه���ذا وميكن أن تكون هذه الوقائع مكونة ألركان اجلرمية املقصودة املنصوص عليها 
يف املادة 64 من قانون العقوبات الفلس���طيني والتي تنص على: »تعد اجلرمية مقصودة 
وإن جتاوزت النتيجة اجلرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها 
فقب���ل باملخاط���رة » ، ويعن���ي ذل���ك أن املتهم قد توقع أو ج���ال يف خلده احتمال أن يؤدي 
إمساكه لذاك اخلنجر القاتل بيده وتهديده خلصمه يف هذا املكان الضيق ، أن يؤدي إلى 
إيذاء خصمه ومقتله وإزهاق روحه، فيقبل بهذه الفرضية املتوقعة ويرضى بهذه النتيجة 
االحتمالية، وكرد فعل حلظي لغضبته من إهانة املجني عليه له وس���به إياه واتهامه؟! ، 

وقاباًل باملخاطرة .
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والقب���ول بالنتيج���ة احملتملة أو املتوقعة وفقاً ملعايير اإلنس���ان العادي ، لهي من قبيل 
مه���ام محكم���ة املوضوع نحو اس���تظهار النية الباطنة للفاعل تعكس���ها أفعاله اخلارجية 
وخاص���ة باس���تخدامه لهذه األداة القاتل���ة وعدم املبادرة بإلقائها من يده حال اش���تباكه 
بغرمي���ه يف ه���ذا املكان الضيق / إال أنه قبل بنتيجتها احملتملة الس���ابق له توقعها حتماً 
ومبعيار اإلنس���ان الطبيعي العادي والبس���يط ، وقبل بها بال تردد ؟! ، بعد أن أزكت فيه 

روح االنتقام والرغبة يف رد اإلهانة والثأر، ذلك .
وه���ذا التكيي���ف األخير ، هو األق���رب لصحيح تكييف الواقعة مح���ل االتهام ، وتلك 

فرضية ثالثة .
هذا ومع مالحظة أنه ال مجال لتطبيق نص املادة 330 عقوبات اخلاصة بالقتل غير 
املقصود، الس���تلزامها أن تكون األداة ليس من ش���أنها أن تفضي إلى املوت ، واألداة يف 

هذه اجلرمية ال بد حتماً من أن تؤدي إلى املوت، وفقاً ألوصافها سالفة الذكر .
ومن مجمل ما سبق ، فاجلرمية محل الدعوى تقبل االحتمال بأن تكون على أي صورة 
من صور اجلرائم أو القوالب اجلنائية عدا أن تكون دفاعاً مشروعاً مت التجاوز فيه ؟! .

2. يف خطأ تكييف الدعوى بأنها تشكل أركان وعناصر جنحة القتل من غير قصد 
طبقـــــــًا ألحكام املادة 343 عقوبات، على أثر جتاوز حد أو مقدار الدفاع املشـــــــروع 

عن النفس وكنتيجة حتمية :
كانت محكمة النقض قد انتهت إلى استبعاد جناية القتل القصد من األوراق خالفاً 
ألح���كام امل���ادة 326 م���ن قانون العقوبات ، ومن دون جرمي���ة القتل من غير قصد والتي 
تتوافر أركانها وعناصرها كجنحة منصوص عليها يف املادة 343 من ذات القانون ، وذلك 
بعد تكييف الواقعة على كونها من قبيل التجاوز بحسن نية يف حق الدفاع الشرعي عن 

النفس ، وعلى النحو السالف بيانه.
ه���ذا وق���د كان على احلكم املذكور أن يتصدى لوقائع الدعوى بعد التكييف اجلديد، 
بحثاً عن توافر عناصر وأركان جنحة القتل من غير قصد املدعى بها التي تخلفت عن 
فعل جتاوز املتهم يف استعمال احلق يف الدفاع حتت وطأة حالة الضرورة، والتي ال ميكن 
أن تفترض كنتيجة مباشرة وحتمية ومنطقية أو واجبة ومقررة وملزمة للمحكمة يف كل 
مرة أو واقعة يطلق عليها وصف التجاوز يف ممارسة احلق أو تتوافر بأوراقها، وإال عد 
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احلكم مش���وباً بالفس���اد يف االس���تدالل والقصور يف تطبيق القانون ، فليست كل واقعة 
جت���اوز يف اس���تعمال احل���ق، يجب أن تكون أو تخلف أو تكي���ف قانوناً على أنها أو كونها 

قتل خطأ، وبشكل عام ال اجتهاد فيه.
وإذا ما كان حكم محكمة النقض قد قفز من اعتباره بأن الواقعة جتاوز يف استعمال 
احلق، إلى تكييفها أو تخريجها على أنها جنحة قتل خطأ ودون أن يستظهر أركان هذه 
األخيرة وعناصرها باألوراق، فإن القصور يف التسبيب بعد اخلطأ يف االستدالل يكون 

قد شاب هذا القضاء.
هذا وقد كان على هذه احملكمة العليا أن تتصدى لهذه اجلنحة ويف استبيان شروكها 
وعناصره���ا املنص���وص عليها بالقان���ون ، وتوافرها يف األوراق ، ونفي ما قد يختلط بها 
من صور للجرم ، وهو األمر الذي كان س���يدعم ويفيد بال ش���ك التكييف األساسي على 

أنها من قبيل التجاوز يف ممارسة احلق بدون سوء نية أو قصد مجرم.
وإذا م���ا كان تقدير اخلطأ املس���توجب ملس���ؤولية مرتكبه جنائي���اً أو مدنياً، ملا يتعلق 
مبوضوع الدعوى، وسواء أكان هذا اخلطأ مباشراً أو غير مباشراً، وإذا ما كانت محكمة 
النقض قد انتهت إلى أن تكييف الدعوى يخرج بها من دائرة القصد أو العمد إلى دائرة 
أو حال���ة اخلط���أ ونوعه حتديداً وصوالً إلى تكييف ه���ذا اخلطأ من بني صوره املتعددة 
يف القان���ون ، خاص���ة وأن هذا التكييف للواقعة وب���دوره على أنه من قبيل القتل اخلطأ 
املنصوص عليها يف املادة 343 عقوبات ، يختلط باخلطأ املشار إليه يف املادة 330 عقوبات 
ع���ن القت���ل غير املقصود ، خاص���ة وأن احلكم كان قد نفي عن املتهم قصده إزهاق روح 
املغدور )وتقابل نص املادة 236 عقوبات مصري عن القتل أو اجلرمية املتعدية القصد، 

وإن أطلقت شرط خطورة األداة املستخدمة وأغفلت النص عليه(.
والرأي عندنا أن نص قانون العقوبات الفلسطيني السابقة )330( لم يسعف احملكمة 
يف إسباغ هذا الوصف األخير على الواقعة ، فانحصر استداللها يف املادة 343 عقوبات 
فلسطيني وحسبما انتهي قضاؤها، وإال لقضت أو كما تذهب معظم األحكام يف القضاء 
املصري( إلى اعتبار الواقعة من قبيل القتل املتعدي القصد والذي يعاقب بالعقوبة املشار 

إليها يف نظيره الفلسطيني ، وهي أشد من عقوبة القتل اخلطأ .
وم���ن جهة أخرى وأخيرة ، فإن إعمال االس���تدالل ال���الزم يف الدعوى ، والذي غاب 
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عن أوراقها يف شأن حتديد طبيعة اخلطأ املنسوب للمتهم بعد التكييف املعدل للجرمية 
بواس���طة محكمة النقض ووصفه للجرم بأنه من قبيل التجاوز يف حق الدفاع الش���رعي 
عن النفس أو ممارس���ة احلق ، كان من املؤكد أو املتيقن أن ما جاء بنص املادة 64 عن 
اجلرمي���ة املقص���ودة والتي يقبل فيها اجلاني املخاطرة بارتكاب الفعل بعد توقع حصوله 
أو حدوثه )وقد س���بق اس���تعراض هذه احلالة تفصياًل من قليل الس���طور(، كان س���يبرز 

بشدة وإحلاح ، يدفع احملكمة إلى تصحيح يقينها أو استداللها عن الواقعة.
هذا ومبالحظة أن قانون العقوبات املصري ويف مادته 251 يتعرض لهذه احلالة من 
التعدي بنية س���ليمة حدود حق الدفاع الش���رعي ، ويستعرض شروط تطبيقها وتخفيف 
العق���اب دون أن ين���ص عل���ى توصيف الفعل أو تكييفه كقتل خط���أ بالذات ، إضافة إلى 

التوسعة يف اختصاص القاضي يف هذا احلق.

يف خطأ االلتفات عن بحث باقي أســـــــباب الطعن ، قبل إعادة األوراق ملصدرها . 3
محكمة االستئناف:

حي���ث أن محكم���ة النقض كانت قد التفتت عن بحث باقي أس���باب الطعن، وبالذات 
يف شأن النعي على تفسير نص املادة 83 من قانون العقوبات ، واملبدى من املتهم الثاني 

عن جرميته يف إخفاء أداة اجلرمية . 
ومبراجعة أوراق الدعوى يتضح أن ما اقترفه املتهم الثاني )شقيق األول(، لهو من قبيل 
األفعال املؤثمة املنصوص عليها يف املادة 80 / بند 2 / فقرة ه� - من قانون العقوبات ، 
ومن دون مادة اتهام النيابة العامة أو املادة 83 التي تتناول جرمية إخفاء ممتلكات الغير 

املختلسة أو التي حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة.
وه���ذا التكيي���ف األخير من قبل النيابة العام���ة أو الوصف واملؤيد من قبل محكمتي 
املوض���وع ، كان جدي���راً بااللتف���ات إلي���ه باإللغ���اء أو الرد والتعديل بعد إس���باغ الوصف 
الصحيح على الواقعة ، وهو اس���تدالل كان س���يؤدي حتماً إلى س���بر أغوار احلقيقة يف 

االتهام ، وكما سلف لنا ذكره . 
وإن مـــــــا انتهينا من تناول الطعـــــــن األول ، فقد آن لنا أن نتناول الطعن الثاني واملبني بصدر 
هذه األوراق وهو : النقض اجلزائي رقم 142 لسنة 2011 الصادر يف 2012/4/2 عن محكمة 
النقض الفلسطينية ، واملبدى من الطاعن / معتصم طاهر صادق طحاينة، ضد احلق العام :
وه���ذا احلك���م بدوره – ومن ناحية التس���بيب أو يف مرحلته االس���تداللية توصاًل إلى 
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صحي���ح تكيي���ف الواقعة وإس���باغ الوصف القانون���ي الدقيق عليها – ف���إن احملكمة وإن 
توخ���ت االختص���ار يف غير إخالل إال أنها كانت قد دلفت مباش���رة إلى جوهر احلقيقة، 
عندما اعتدت بواقعة إنطالقه إلى مكان احلادث حاماًل س���الحه الناري الغير مرخص 
ويف صحبة شقيقاه، فور علمه بوجود إطالق للنار، بدالً من أن يبادر باالتصال بالسلطة 

املختصة إبالغاً لها واالستعانة بها، أو االبتعاد عن مكان اخلطر.
)هذا وقد سبق اإلشارة إلى نص املادة 247 عقوبات مصري، والتي تنص على نفي وجود 
حلق الدفاع الش���رعي متى كان من املمكن الركون يف الوقت املناس���ب إلى االحتماء برجال 
السلطة العامة، وهو نص غير موجود بالقانون الفلسطيني، إال أن نص املادة 341 / فقرتني 
أ ، ج���� ، ميك���ن أن تس���تغرق هذه احلالة بالنص على وجوبية ح���ال وقوع االعتداء، والذي ال 
يستطيع معه املعتدى عليه أو مستخدم حق الدفاع عن احلق أن يتخلص منه إال بفعل القتل 

أو اجلرح( .
هذا وقد انتبهت عدالة احملكمة إلى شروط تطبيق هذه املادة األخيرة من قانون العقوبات 
الفلس���طيني )341( ، دون أن تش���ير إليها صراحة ، وهو نفس االجتاه الذي س���لكته احملكمة 
– ويف هيئة مغايرة – يف إغفال تناول هذه املادة يف الطعن األول )125 لس���نة 2011 والس���ابق 

التعليق عليه ( ، رغماً من داللة هذه املادة وأهميتها يف استيضاح احلق يف استعمال الدفاع 
الشرعي عن النفس أو املال ؟! .

واحلقيق���ة أن الطع���ن على حكم محكمة االس���تئناف مبخالفته القان���ون تطبيقاً وتأوياًل، 
لتوافر حالة من حاالت الدفاع الشرعي أو احلق يف ممارسته ، ليعد مرفوضاً ، وذلك لتخلف 
كاف���ة ش���روط ه���ذا احلق واملنصوص عليها يف امل���واد 341 ، 342 ، 60 ، 89 ، 90 من قانون 
العقوبات الفلس���طيني والس���ابق لنا استعراض نصوصها وش���روطها وأركانها وأوصافها من 

قبل ، فنحيل إليهاً منعاً للتكرار .
ه���ذا وتب���ني وقائ���ع الدعوى ، أن املتهم قد تعم���د التوجه أو الذهاب إل���ى مكان أو محل 
إطالق النار منتوياً الغدر والقتل بدليل حمله ألداة قتل مؤكدة )مسدس غير مرخص ( غير 
عاب���ئ مب���ا ق���د ينتهي به األمر من إزهاق أرواح ، متوقع���اً نتيجتها وقاباًل لها ومصراً عليها ، 
ومصطحباً لشقيقه للمعاونة ، وما أن ظفر بغرميه املغدور به حتى تبادال إطالق النيران يف 
حلظة زمنية واحدة ومبجرد رؤية كل منهما لآلخر ، مبا ينفي متاماً وقوع عدواناً ابتداءاً من 
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قبل القتيل ال ميكن رده إال بإطالق النار عليه .
هذا وال ينال من التكييف السابق أو االستدالل الصحيح للمحكمة ، التمسك بالقول بأن 
املته���م ق���د ناله مثل ما نال املغدور به من إصاب���ات بالعيارات النارية التي جنا منها من دون 
الثاني بفضل عناية اهلل ، أو حتى من مقدار فرض العقوبة ، حيث العبرة بالقصد اجلنائي 
باملتهم وما كان قد انتواه من قبل ودبر ، وال ينتقص من جرميته متى اكتملت أركانها ووجوب 
األخ���ذ بالعقوب���ة املنصوص عليها مبادتها ، إصابة ما أو ضرر يكون قد حلق به إبان عدوانه 
من قبل غرميه ، فهذه اجلرمية األخيرة يسأل عنها فاعلها بعد تكييفها بحسب املتوافر من 
أركان وعناص���ر وأوص���اف ، والتي س���قطت بوفاة أو مقتل فاعله���ا على يد املتهم ، فإنقضت 

الدعوى اجلنائية بوفاة فاعلها املغدور به .
ال���رأي: ن���رى تأييد حكم محكمة النقض يف رفض أو رد هذا الطعن البتناءه على أس���س 

صحيحة يف اإلسناد أو التكييف ، سائغة ومقبولة كلية .
هذا مع اإلشارة إلى وجوب استظهار عقيدة احملكمة دائماً يف استداللها ، وكيفية تطبيقها 
وإعماله���ا لنصوص القانون على واقعات النزاع واس���تخالصها املبادئ ، خاصة وأن محكمة 
النقض يف النهاية لهي محكمة إرس���اء القواعد والس���وابق التي يعتد بها ، وامللزمة أدبياً ، ال 
متن���ع اجته���اد القاض���ي يف الدرجات األدنى من القضاء ، م���ن االجتهاد الصحيح برأيه ، إال 
أنه يف النهاية خلاضع لرقابة هذه احملكمة والتي سترد أحكامه حتماً إن ما خالفت مبادئها 
املرساة من قبل يف أحكامها ، لذا فإن كفاية االستدالل واستنادها لنصوص القانون املطبقة، 
واستخالصها السائغ منها ويف كفاية مفيدة ، سيعود بالنفع الكبير على املنظومة القضائية 

بأكملها .
وه���ذا م���ا نرى يف وجوب اإلش���ارة إليه خاصة وأن كال احلكمني مح���ل التعقيب كانا قد 

اتسما بهذا اإليجاز الذي يزيد من إمكانية االستخالص صعوبة وغموضاً .
ه���ذا وق���د أيد حكم النقض منحى محكمة املوض���وع يف تخفيضها للعقوبة املقررة قانوناً 
من األش���غال الش���اقة خمسة عشرة سنة إلى األشغال الشاقة عشر سنوات أو تأسيساً على 
ح���ق محكمة املوضوع يف تقدير هذا األمر حس���بما متلي���ه عليه قناعتها دون رقابة عليها ما 
دام التخفيض كان ضمن احلد املنصوص عليه قانوناً ، وهو اس���تدالل وتكييف وتأييد وافق 
صحيح القانون ، نؤيده بدوره ، البتناءه على صحيح القانون واالس���تدالل الكايف يف إرس���اء 

املبدأ أو تأييده .



التعليق على النقض الجزائي

 رقم 2011/125

الدكتور احملامي نبيه صالح/رام اهلل
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  نعق����ب ح����ول قضاء محكمة النقض الفلس����طينية الصادر بتاري����خ 2012/2/29، يف 
النقض اجلنائي رقم 2011/125 ، والذي تقدم به كل من 1. ماهر فرح سابا قسيس و 2. 
جالل فرح سابا قسيس وكالهما من مدينة بيت ساحور ، ضد احلق العام والقاضي برد 
االستئناف موضوعا ، وتأييد القرار املستأنف الصادر عن محكمة بداية بيت حلم بصفتها 
االستئنافية تاريخ 2010/11/22 ذلك يف القضية اجلنائية رقم 2010/1 واملتضمن احلكم 
بإدانه املتهم األول ماهر بتهمة القتل املقصود العادي خالفا ألحكام املادة )326( من قانون 
العقوبات ، ثم تعديل وصف التهمة املسندة للمتهم الثاني جالل من جناية التدخل يف القتل 
القص����د خالف����ا ألحكام املادتني )326( والفقرة )ه�( م����ن املادة )80( من قانون العقوبات 
لتصبح هذه التهمة جنحة اخفاء األداه املس����تخدمة باجلرمية وذلك خالفا ألحكام املادة 
)83( من القانون املذكور، ثم وضع املتهم األول املدعو )ماهر( باألشغال الشاقة املؤقتة مدة 
خمسة عشر سنة، محسوبه له مدة التوقيف ثم احلكم على املتهم الثاني ) جالل( بالتهمة 
املسندة إليه بوصفها املعدل اجلديد باحلبس مدة ثالثة أشهر والغرامة خمسون دينارا.

أما راينا الش���خصي فنؤيد ما ذهبت اليه محكمة النقض من نقض القرار املطعون 
في���ه، وم���ن ثم إعادة األوراق إلى مصدرها ) محكمة االس���تئناف( ومن ثم اعادة تكييف 

الواقعة اإلجرامية من جديد، وذلك من قبل هيئة جديدة، وذلك لألسباب التالية :

أواًل: عدم تقيد محكمة املوضوع املختصة بالتكييف القانوني الذي تضيفة النيابة العامة 
على الواقعة، إمنا لهذه احملكمة سلطة تقديرية يف التكييف القانوني لهذه الواقعة، 
وه���ذا م���ا أكدته املادة )270( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلس���طيني إذ نصت 
» يج���وز للمحكم���ة أن تع���دل التهمة ، عل���ى أن ال يبنى هذا التعدي���ل على وقائع لم 
تشملها البينة املقدمة ........« ، أما نيه القتل واملتمثلة يف القصد اجلنائي، فنرى 
أن األص���ل يف األفع���ال أنها مقصودة ، حيث يس���تدل على هذه النية واإلرادة االثمة 
م���ن األفع���ال واألدوات التي يس���تعملها اجلاني يف ارتكب اجلرمي���ة ،وبالتالي ليس 
مطلوب���ا من محكمة املوضوع أن تس���تظهر وتب���ني نيه القتل عند املتهم، إمنا يتوجب 
عل���ى محكم���ة املوضوع أن تكون القناعة الوجدانية م���ن األدلة والبينات املقدمة يف 
الدعوى اجلزائية، سواء البينة من النيابة العامة ، أو من األشخاص الذين شاهدوا 
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الواقعة األجرامية، على أرض الواقع ، ومن املعلوم أن لقاضي املوضوع سلطة تقديرية 
بخصوص املس���ائل املادية والواقعية ، وال رقابة عليه يف ذلك حملكمة النقض، طاملا 
كان اس���تنتاجه مقنع���ا مع العقل واملنطق، كم���ا أن محكمة املوضوع ، قد قضت بأن 
املتهم ماهر قد طعن املغدور نزار طعنه واحدة غيله وغدرا، إمنا هو قول يتنايف مع 
املنط���ق والواق���ع، وذلك ألن املغدور حاول أن يقترب من املتهم ماهر ، وعندما طلب 
من���ه ماه���ر اخلروج من املكتب، هجم املغدور عليه، وهنا نظرا لتعرض ماهر خلطر 
حال سواء أكان جسيما أو بسيطا، دفع ماهر أن يستل خنجره ، وعندما قام املغدور 
بالهج���وم علي���ه ، طعنه ماهر باخلنجر طعنه واحده فقط، وذلك بعد أن تدافعا إلى 
ان وص���ال ب���اب املكتب الرئيس���ي واخلنجر ما زال يف يد ماه���ر اليمنى لم يطعن به 
املغ���دور، إال عندم���ا اصطدما بزجاج الباب، حينئذ ق���ال املغدور ملاهر ) ترفع علي 

السكني( يف هذه اللحظة حصلت الطعنة.
أن مث���ل ه���ذه الوقائع إمنا تؤك���د أن املتهم ماهر كان يواجه خطرا حاال، فإذا لم يقم 
بقتل املغدور حاال وإال كان هو املقتول أو الضحية، وبالتالي فأن من حقه أن يدافع عن 

نفسة وحقه يف احلياه .
كما نود األشاره إلى أن القصد اجلرمي أو النية االثمة هي األصل ، حيث أن األصل 
يف اجلرائم أنها مقصودة، وأن هذه النية ليس من شأنها أن تتنايف مع الدفاع الشرعي 
كس���بب من أس���باب األباح���ة، وبالتالي فأن أصل األفعال أنه���ا إرادية ما لم يثبت عكس 
لهذا، القول أنه بالرغم من توافر القصد األجرامي فليس من شأن ذلك أن ينفي توافر 

سبب من أسباب األباحة.
لهذا فأن الدفاع الشرعي كسبب من أسباب التبرير أو األباحة كما ورد يف نص املادة 
)60( فقرة )1( » يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية ، لدفع تعرض غير 
مح���ق وال مث���ار ع���ن النفس أو املال أو نفس الغير أو مال���ه « ، حيث يتبني لنا أن الدفاع 
الشرعي جائز ملواجهة خطر حال سواء جسيما أو بسيطا على أن يقوم هذا الدفاع يف 
املرحلة السابقة على متام اجلرمية ، فإذا متت هذه اجلرمية فأن الدفاع الشرعي حينئذ 
ال يتواف���ر ويصب���ح الفع���ل الذي يقوم به املعتدي عليه، من قبي���ل االنتقام وليس دفاعا ، 
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ويتبني لنا من وقائع وظروف هذه القضية هو عدم جواز االلتجاء إلى السلوك األجرامي 
لصد اخلطر احلال، إال حيث يستحيل صد هذا اخلطر عن طريق وسيلة غير إجرامية 
، وبالتال���ي يج���ب على املدافع أن يثبت أن اخلطر احلال الذي واجهه لم يكن يف وس���عه 
دفعه بوسيلة أخرى غير التي استعملها وهي )اخلنجر( وهي املبرز ن/5 وعلى فرض أن 
املداف���ع ق���د جتاوز يف الدفاع مع جس���امة االعتداء، فأن مثل هذا التجاوز ال يتحقق إال 
إذا انتفي التناس���ب بني فعل الدفاع وخطر االعتداء، وبالتالي فأن مثل هذا التجاوز يف 
الدفاع الش���رعي إمنا يتحقق يف حالة انتفاء التناس���ب ، وهنا نطبق نص الفقرة )3( من 
امل���ادة )60( م���ن قانون العقوبات » إذا وقع جتاوز يف الدفاع أمكن اعفاء فاعل اجلرمية 

من العقوبة يف الشروط املذكورة يف املادة )89(« .
من هنا يتبني لنا لقيام التجاوز يف الدفاع ، يجب أوال أن ينشأ احلق يف الدفاع ، ثم أن 
يكون هناك جتاوز حلدود حق الدفاع وذلك ضمن شروط نص املادة )89( ع ، وهنا يتبني 
لنا من النص املتقدم أن املادة )89( قد بينت الشروط الواجب توافرها يف حالة الضرورة، 
وكما نعلم فأن حالة الضرورة إمنا هي مانع من موانع العقاب التي من شأنها انتفاء املسؤولية 
اجلزائية فقط مع توافر املسؤولية املدنية ، وهذا  يتنايف مع طبيعة الدفاع الشرعي كسبب 
م���ن أس���باب األباحة، وبالتال���ي فأن مثل هذا النص ال ينطبق على مث���ل هذه الواقعة التي 
نح���ن بصدده���ا ، مما يدفعنا إلى القول بأن املش���رع العقابي قد وقع يف خطأ مادي حيث 
اجتهت اراده هذا املشرع إلى نص املادة )98( وليس نص املادة )89( من قانون العقوبات ، 
وقد نصت املادة )98( » يستفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اقدم عليها بسورة 

غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من اخلطورة أتاه املجني عليه«.
وال نعتق���د أن املش���رع العقاب���ي قد اجتهت إرادته إلى اعف���اء املدافع املتجاوز إذا ما 
ثبت أن هذا املدافع قد جتاوز حدود الدفاع الش���رعي قصدا، ألن مثل هذا األعفاء لو 
حص���ل على س���بيل الفرض، فأنه سيش���مل حينئذ جميع حاالت التج���اوز، وهذا أمر ال 
يعقل أن يكون مقصودا، وذلك ألن األعفاء املطلق من العقوبة يف جميع حاالت التجاوز 
، في���ه ش���يئ من الظلم والتفريط يف حقوق الن���اس، كما فيه خروج على القواعد العامة 

للمسؤولية اجلزائية دون أي سبب أو مبرر.
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لهذا فأنه ال مجال لألعفاء من العقاب عن مثل هذا التجاوز يف الدفاع إمنا إذا جتاوز 
املدافع حدود حق الدفاع ، نتيجة عذر االس���تفزاز واألنفعال والغضب الشديدين، الذي 
من ش���أنهما إضعاف اإلرادة ، مما يقتضي أن يكون ذلك س���ببا من أس���باب التخفيف ، 
وبالتالي فأنه وفقا لنص املادة )98( ع عذر قانوني مخفف عام من شأنه أن يقلب الواقعة 
رأسا على عقب، فيحولها من جناية إلى جنحة لهذا فأن عذر االستفزاز املنصوص عليه 

يف املادة )98( ع يتطلب توافر شرطني هما:

أن يكون املدافع املتجاوز حدود حق الدفاع قد أقدم على ارتكاب فعله، حتت تأثير   .1
سورة األنفعال   والغضب الشديدين إذ من شأنهما انقاص حرية االرادة عند املدافع، 

وليس فقدان قوة الوعي والسيطرة على ارادة املدافع بشكل تام.

أن يكون األعتداء الذي سبب الغضب الشديد، على درجه من اخلطورة أتاه املجني   .2
عليه ) املعتدي( ، وبالتالي يس���تفاد من هذين الش���رطني أنه ال يجوز اعفاء املدافع 
الذي خرج على حدود الدفاع الش���رعي، قاصدا بهذا التجاوز أحداث ضرر أش���د 
مم���ا يس���تلزمة فعل الدفاع ، إمنا يجب اعفاء املداف���ع املتجاوز من العقاب، إذا كان 
ه���دف ه���ذا املدافع يف جتاوزه حدود حق الدفاع، الوفاء مبا يس���تلزمه هذا الدفاع، 
بحيث يكون هذا التجاوز راجعا إلى إفراط أو تهور غير إرادي من أجل استلزام فعل 

الدفاع ، دون انحراف املدافع يف دفاعه إلى باعث اخر مثل االنتقام من املعتدي.

وق���د انعق���د اجماع كل م���ن الفقه والقضاء على أن جتاوز املدافع يف دفاعه، ال يفهم 
عل���ى وجهه الصحيح بغير ش���رط حس���ن النيه، لهذا فأن���ي أرى أنه من الصعوبة مبكان 
التوفي���ق ب���ني تطبيق كل من الفقرة )3( من املادة )60( واملادة )89( من قانون العقوبات 
حي���ث أن املش���رع العقاب���ي كان قد حتدث عن ن���ص امل���ادة )89( ع يف الوقت الذي كان 
يقصد به نص املادة )98( ع ، وهذا ما اكده ايضا املشرع املصري يف املادة )251( أنه إذا 
جتاوز املدافع حدود حق الدفاع بنيه س���ليمة، فأن حكم هذا التجاوز ميثل خروجا على 
القواعد العامة، حيث خفف املشرع العقوبة حينئذ استنادا إلى العذر القانوني املخفف 
، وبالتالي يتوجب على القاضي حينئذ أن يقضي على املدافع املتجاوز باحلبس بدال من 

العقوبة املنصوص عليها يف قانون العقوبات.
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ملا تقدم فأن الفعل الذي ارتكبه املتهم ماهر، ال يشكل جناية القتل املقصود العادي 
)البسيط( خالفا ألحكام املادة )326( من قانون العقوبات، كما ذهبت إلى ذلك النيابة 
العامة يف اس���نادها ومحكمة االس���تئناف يف قرارها املطعون فيها، إمنا تقتضي العدالة 
القول، أن املتهم ماهر املذكور ، قد تعرض خلطر حال جسيم يتوجب دفعه يف احلال وإال 
كان هو املجنى عليه )الضحية(، ومن ثم توافر بحقه الدفاع الشرعي كسبب من أسباب 
التبري���ر )األباح���ة( وليس التج���اوز يف الدفاع وذلك ألن ماهر صد اخلطر احلال الواقع 
علي���ه م���ن قب���ل املغدور الذي جاء إلى بيته ومن ثم قاده إلى مكتبه وهجم عليه ، وتعارك 
مع���ه إل���ى أن اصطدما بباب املكتب الذي مت كس���ر الزجاج املوجود عليه، مما يؤكد مما 
ش���ك فيه، أن ماهر اس���تخدم اخلنجر املبرز ن/5 من أجل صد اخلطر احلال واجلسيم 
الواق���ع عليه، وذلك ألن العبرة بالتناس���ب بني فعل الدفاع وفع���ل االعتداء، والتي تتمثل 
يف املقارنه بني الوس���يلة التي اس���تخدمها املدافع لصد اخلطر احلال الواقع عليه، وبني 
الوسيلة التي كانت حتت تصرفه وكان بوسعه أن يستخدمها فمتى استخدم هذا املدافع 
الوسيلة الوحيدة املوجودة حتت تصرفه أو ثبت أن الوسيلة التي استخدمها املتهم ماهر، 
كانت يف ظروف استخدمها أنسب الوسائل لصد األعتداء ، يف هذه احلالة ميكننا القول 
أن هناك تناس���ب بني خطر االعتداء وفعل الدفاع باملعنى الذي يريده القانون، وبالتالي 

فقد توافر بحق املتهم ماهر سبب من أسباب التبرير أال هو الدفاع الشرعي .

                                                                                  



  التعليق على قرار محكمة النقض 

الفلسطينية  )نقض جزاء(  رقم 2011/142 

تاريخ 2012/4/2

احملامي الدكتور : ربحي صبحي العطيوي

    االردن
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التقديم:

لق���د صدر قرار محكمة النقض الفلس���طينية – نق���ض جزاء رقم 2011/142 بتاريخ 
2012/4/2، متضمنا االش���ارة الى عدة حيثيات ومس���ائل س���وف نقوم باس���تعراضها 
ومناقش���تها خ���الل هذا التعلي���ق، حيث تضمن قرار النقض املذكور انس���جاما كبيرا مع 
القرار الصادر عن محكمة استئناف رام اهلل التي أيدت قرار محكمة بداية جزاء جنني 
ويقضي قرارها باعتبار أن الوقائع اجلرمية يف الدعوى ال تعدو عن كونها جرمية القتل 
القصد املجرمة باملادة 326 من قانون العقوبات ووضع املتهم باالشغال الشاقة ملدة خمسة 
عش���ر س���نة وادانته بالتهمة الثانية وهي حيازة سالح بدون ترخيص املجرمة باملادة 25 
من قانون االس���لحة و الذخائر لس���نة 1998 وحبس���ه عنها مدة ستة اشهر على ان تنفذ 
بحق���ه العقوبة االش���د عمال باحكام املادة 72 من قان���ون العقوبات كما قررت تخفيض 
العقوبة لتصبح االش���غال الش���اقة ملدة اثني عشر س���نة عمال بأحكام املادة 99 من ذات 
القانون. وأصدرت محكمة استئناف جزاء رام اهلل قرارها باملصادقة على قرار محكمة 
بداية جزاء جنني مع تخفيض العقوبة لتصبح األشغال الشاقة مدة عشر سنوات. وكان 
قرار محكمة النقض ومن خالل احليثيات التي أوردتها ومبا لها من رقابة قانونية على 
محكمة االستئناف قد قررت بأن الوقائع اجلرمية املنسوبة الى اجلاني هي يف حقيقتها 
جرمية القتل القصد وعدم توافر ش���روط الدفاع الش���رعي وقررت املصادقة على قرار 

محكمة االستئناف ورد الطعن املقدم من الطاعن.
الحيثيات والمباديء القانونية:

وقد متثلت احليثيات واملباديء القانونية التي وردت يف قرار النقض املذكور واستندت 
اليها مبا يلي:

ان الوقائع الثابتة يف الدعوى ال تصلح أساسا للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي.. 1

ان حملكمة االستئناف االخذ باالسباب املخففة التقديرية املتعلقة بوقائع الدعوى . 2
وظروفها وان امرا كهذا تختص به بصفتها محكمة موضوع حسبما متليه عليها 
قناعته���ا دون رقاب���ة عليها يف ذلك ما دام التخفيض كان ضمن احلد املنصوص 

عليه قانونا وقد جاء على نحو مسبب يتفق وصحيح القانون. 
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ملخص الوقائع التي استخلصناها من أوراق الدعوى والقرار:   

طلب الطاعن معتصم من شقيقيه عدنان وعبد اجلابر الذهاب الى مكان احلادث، . 1
حامال مسدسه، وانه واملغدور تبادال اطالق النار يف وقت متزامن .

ذه���ب الطاع���ن الى مكان احلادث حامال مسدس���ه وطلب من ش���قيقيه عدنان . 2
وعبد اجلابر الذهاب معه ولم يخبر السلطات املختصة باحلادث لتتولى االمر.

ان كال من املتهم واملغدور اراد االعتداء على االخر يف حلظة زمنية واحدة وليس . 3
لل���رد عل���ى عدوان الطرف االخر ويكون ما اوقعه كل منهما )الطاعن و املغدور( 
باالخر من اصابات سواء هذه التي حلقت باملغدور وادت الى وفاته او تلك التي 

حلقت بالطاعن وشفي منها مقصودا لذاته وليس ردا على عدوان وقع .

ويف إطار تعليقنا على حكم النقض املذكور، فإننا سوف ننتهج التسلسل اآلتي:

• أوال: جرمية القتل القصد:	
يعتب���ر القت���ل القص���د الركيزة األساس���ية التي تنطوي حتت مس���مى القتل املقصود 
والوارد ذكره يف املادة )326( من قانون العقوبات األردني: “من قتل انسانا قصدا، عوقب 

باألشغال الشاقة خمس عشرة سنة”.

إن فعل القتل وهو أهم مشتمالت الركن املادي للجرمية، ويسمى بسلوك القتل يتوافر 
بأي طريقة يسلكها اجلاني فيتوصل الى ازهاق روح املجني عليه، ألن املشرع ال يشترط 
لوقوع اجلرمية أن يكون القتل بوس���يلة معينة، وغاية ما هناك أن الوســـــــيلة املستعملة 

قد تسهل على احملكمة استظهار نية القتل لدى اجلاني )1(.
وإزهاق الروح اإلنسانية أو موت املجني عليه هي النتيجة التي تترتب على فعل القتل، 

وبدون هذه النتيجة ال تقوم جرمية القتل املقصود.
وال بد من اثبات عالقة السببية بني فعل القتل واملوت احلاصل للمجني عليه، وتكون 
أس���هل حاالت اثبات الس���ببية هي حدوث الوفاة مباشرة بعد ارتكاب فعل القتل وبحيث 
يك���ون ه���و الس���بب الوحيد يف الوف���اة، أما يف حال كان موت املجن���ي عليه بعد فترة من 

1   قرار محكمة التمييز األردنية/ جزاء رقم 78/150 لسنة 1979.
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فعل القتل فهذا يفتح االحتماالت لتعدد أس���باب الوفاة ويفتح الباب أمام املتهم للس���عي 
للتشكيك بحصرية فعل القتل يف إحداث الوفاة، وعليه فإن تقرير الطبيب الشرعي الناجت 

عن تشريح اجلثة هو الدليل القاطع يف هذه احلالة الثبات عالقة السببية املذكورة. 

أم���ا الركـــــــن املعنوي للجرمية، فهو توجيه الفاعل إلرادته نحو النتيجة املجّرمة واملعاقب 
عليها قانوناً)2( وهي ازهاق روح انسان، وبدون هذه النية أو القصد اجلرمي فإن أركان جرمية 

القتل ال تكتمل .
واألص���ل أن يتواف���ر القصد اجلرمي وقت اتيان فع���ل القتل وقبل أن تتحقق النتيجة 
وليس بالضرورة قبل املباشـــــــرة بفعل القتل، ومتى كان القصد معاصرا للنش���اط فإن 
ذلك يكفي ملساءلة اجلاني، مبعنى لو أن اجلاني بدأ بضرب املجني عليه بنية إيذائه ثم 
تطورت نيته الى قتله بواسطة الضرب وتويف نتيجة ذلك النطبقت عليه جرمية القتل.

وميكن للمحكمة أن تستدل على توافر القصد اجلرمي من خالل صورة األفعال التي 
أتاها اجلاني وظروفها والوسائل واألدوات املستعملة يف اجلرمية والوقائع الثابتة لديها 
والتي من شأنها أن تساهم يف كشف قصد اجلاني، حيث أن اثبات القصد اجلرمي يف 

القتل جائز بكافة طرق االثبات .
وفيما يتعلق باألدوات املستعملة يف جرمية القتل كاألسلحة القاتلة والسكاكني، 
فانها  تدل داللة واضحة وكافية على القصد اجلرمي باالضافة الى موضع االصابة 
وجسامتها وتعدد الضربات يف جسم املجني عليه، فيستحق عندها اجلاني عقوبة 

األشغال الشاقة املؤقتة ملدة خمس عشرة سنة. 

• ثانيا : مفهوم الدفاع الشرعي وشروط حتققه :	
ورد الن���ص عل���ى حالة الدفاع الش���رعي بامل���واد 60 و 98 و 341 من قانون العقوبات 

االردني بقولها: 
املادة 60 : )1. يعد ممارســـــــة للحق : كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض 

غير محق وال مثار عن النفس او املال او نفس الغير او ماله .

2  د. محمد منور- اجلرائم الواقعة على األشخاص يف قانون العقوبات األردني- 1990 
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2. يستوي يف احلماية الشخص الطبيعي والشخص املعنوي .
3. اذا وقع جتاوز يف الدفاع امكن اعفاء فاعل اجلرمية من العقوبة يف الشروط املذكورة 

يف املادة98(
املادة 89 : )حالة الضرورة : 

ال يعاقب الفاعل على فعل اجلاته الضرورة الى ان يدفع به يف احلال عن نفس���ه او 
غيره او عن ملكه او ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط 

ان يكون الفعل متناسبا واخلطر( 
املادة 98 : ) يستفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اقدم عليها بسورة غضب 

شديد ناجت عن عمل غير محق وعلى جانب من اخلطورة اتاه املجني عليه. ( 

املادة 341 : ) تعد االفعال اآلتية دفاعا مشروعا :
1. فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او باي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه او عرضه او 

نفس غيره او عرضه ، بشرط ان :
أ . يقع الدفع حال وقوع االعتداء .
ب. ان يكون االعتداء غير محق .

ج. ان ال يك���ون يف اس���تطاعة املعتدى علي���ه التخلص من هذا االعتداء اال بالقتل 
او اجلرح او الفعل املؤثر(

فما هو الدفاع الشـــــــرعي وهل له شـــــــروط خاصة وكيف نطبق نصوص القانون 
الناظمة حلالة الدفاع الشرعي، هذا ما سنبحثه فيما يلي :

1.  تعريف الدفاع الشرعي :  قيام الشخص املعرض لالعتداء من ضرر او خطر او غيره 
ص���ده بفع���ل مؤثر من قتل او ضرب او جرح ح���ني يتعذر عليه التخلص من االعتداء 

او خطره اال بهذا الفعل املؤثر.)3(
2. شـــــــروط الدفاع الشـــــــرعي: ورد يف النصوص القانونية املذكوره اعاله حالة الدفاع 
الش���رعي والتي يكون الفاعل يف حال دفاع مش���روع عند حتقق ش���روط معينه وعلى 

هذا سنناقش هذه الشروط واالثار املترتبة عليها : 

شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات تأليف الدكتور كامل السعيد، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة   3
للنشر والتوزيع
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الشرط االول : حصول تعرض غير محق :أ. 
يعني هذا الش���رط حلول اعتداء من ضرر أو خطر بفعل يعد جرمية . والعالقة بني 
الضرر واخلطر أن الضرر قد حتقق يف حني أن اخلطر هو ضرر لم يتحقق بعد وامنا 
هو من التحقق قاب قوسني أو أدنى. والذي يبرر الدفاع هو اخلطر يف الدرجة االولى 

أما الضرر فانه يكون قد بدأ ولكنه لم ينته بعد .

الشرط الثاني : ان يكون التعرض غير مثار:ب. 
ي���راد به���ذا الش���رط اال يكون املدافع هو الذي خلق الوض���ع الذي اضطر فيه املتعدي الى 
ارتكاب الفعل الذي هدده باخلطر ويترتب على هذا الش���رط التقرير بانه ال وجود حلالة 
الدفاع الش���رعي اذا ولد قصد االعتداء عند الطرفني يف حلظة زمنية واحدة وعليه فقد 
قضت محكمة النقض املصرية بانه اذا ثبت بان كال من املجني عليه واملتهم كانا يقصدان 
االعتداء وايقاع الضرب من كل منهما باالخر , فان ذلك مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي 
عن النفس واملال بغض النظر عمن بدأ منهما االعتداء . وعلة ذلك ان الفريقني وقت انزال 
كل منهما الضرب باالخر كان قاصدا الضرب لذاته ال ليرد ضربا موجها اليه بال تفريق 

بني من بدأ العدوان ومن لم يبدأ , فحق الدفاع الشرعي يف هذه احلالة يكون منتفيا.

الشرط الثالث : ان يكون االعتداء واقعا على النفس او مال تصح املدافعة عنه:	. 
والدف���اع جائ���ز ضد جمي���ع اجلرائم الواقعة على النفس كائنة ما كانت جس���امتها او 
نوعها ش���ريطة ان يكون يف ظروف الواقعة ما يحمل على القول بان اس���تعمال العنف 

املادي من املدافع كان الزما لوقفها بفعل متناسب معها.

الشرط الرابع : ان يكون اخلطر حاال :د. 
وقد نص القانون االردني على هذا الشرط يف موضعني , وذلك يف صلب املادتني 60 
و 341 م���ن قان���ون العقوبات , ومفاد هذا الش���رط ان تتوافر ضرورة النية للدفاع عن 

حق مهدد بحيث ال ميكن صد اخلطر املاثل اال بارتكاب جرمية .

3. اثر الدفاع الشرعي:  متى توافرت كافة الشرائط الالزمة لقيام الدفاع الشرعي وممارسته 
برر فعل الدفاع وانتفت كل مسؤولية جنائية كانت او مدنية وقررت احملكمة عدم مسؤوليته 

أو اعلنت براءته طبقا لنص املادة 178 من قانون اصول احملاكمات اجلزائية.
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• ثالثا: تطبيق املباديء على وقائع الدعوى :	
بع���د أن قمن���ا باس���تعراض النصوص القانوني���ة وموقف الفقه واألح���كام القضائية 
ومناقش���تها، فانن���ا نب���ني موقفنا القانون���ي الذي منيل اليه على ض���وء ذلك وعلى ضوء 

الوقائع والبينات والظروف التي نراها مؤثرة يف توصيف الفعل اجلرمي:
إن قيام املتهم معتصم من أفعال متثلت باطالق العيارات النارية باجتاه املغدور . 1

مما  أفضى الى وفاته، فيكون ما قام به املتهم عمر هو ارتكاب لفعل مادي من 
األفعال املكونة جلرمية القتل.

ثب���ت لدين���ا توافر القصد اجلرمي لدى املتهم معتصم ؛ لك���ون العيارات النارية . 2
قاتلة بطبيعتها وترتبت عليها نتائجها الطبيعية، وهي تدل داللة واضحة وكافية 
على القصد اجلرمي باالضافة الى موضع االصابة وجسامتها ، فيستحق 

عندها اجلاني عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة ملدة خمس عشرة سنة. 
و قد ثبتت رابطة السببية التي ادت الى حدوث النتيجة اجلرمية وهي ازهاق روح . 3

انس���ان حي حيث اردى املتهم ) الطاعن ( املغدور قتيال بس���بب اطالق العيارات 
النارية اليه مباشرة مما ادى الى وفاته .

ان الطاعن ال ينازع يف ثبوت فعل القتل القصد وتوافر اركانه وامنا يدفع بكون . 4
القتل مت دفاعا عن النفس .

ال تتوافر حالة الدفاع عن النفس حسب وقائع هذه الدعوى، حيث كان يستطيع . 5
الطاعن اللجوء الى سلطات الدولة القتضاء حقه املعتدى عليه بل هو الذي خلق 
الوض���ع ال���ذي اضطر فيه املتعدي الى ارتكاب الفع���ل الذي هدده باخلطر وانه 
ال وجود حلالة الدفاع الشرعي اذا ولد قصد االعتداء عند الطرفني يف حلظة 
زمنية واحدة , باالضافة الى ان كال من املجني عليه واملتهم كانا يقصدان االعتداء 
وايقاع الضرب كل منهما باالخر , فان ذلك مما تنتفي معه حالة الدفاع الشرعي 
ع���ن النفس . وعلة ذل���ك ان الفريقني وقت انزال كل منهما الضرب باالخر كان 
قاصدا الضرب لذاته ال ليرد ضربا موجها اليه بال تفريق بني من بدأ العدوان 

ومن لم يبدأ , فحق الدفاع الشرعي يف هذه احلالة يكون منتفياً.



التعليق على قرار محكمة النقض 

الفلسطينية  جزاء رقم 125 / 

2011 تاريخ 2012-2-29  

األستاذ أمين ظاهر
وكيل النيابة العامة
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االقتن���اع مي���ر بدرجات مختلفة وفقا ملراحل التحقيق واإلحالة واحلكم. ففي مرحلة 
التحقيق واإلحالة يكفي مجرد رجحان إدانة املتهم حتى تتقرر إحالته إلى احملكمة. أما 
يف مرحلة احلكم فيجب أن يتوافر اليقني التام باإلدانة ال مجرد الترجيح. ولكن للقاضي 
أن يبن���ي اقتناع���ه على ترجيح فرض على آخر مادام الفرض الذي رجحه قد اس���تحال 
إل���ى يق���ني، وال ميلى عليه أي حجية معينة إلعمالها وعلى القاضي أن يبحث عن األدلة 
الالزم���ة، ث���م يقدرها يف حري���ة تامة. على أن هذا التقدير احلر يجب أال يصل إلى حد 
التحك���م الكام���ل. فاقتن���اع القضاة يجب أن يخضع دائما للعق���ل واملنطق. فال ميكن وال 
يج���وز أن يعن���ي مب���دأ االقتناع الذات���ي للقاضي أكثر من هذا، وال يص���ح أن يكون معناه 
اط���الق حري���ة القاضي يف أن يح���ل محل أدلة اإلثبات تخميانات���ه ومحض تصوراته يف 

الشخصية مهما كانت وجاهتها.
وبناء على ما تقدم، فإن حرية التثبت أمر يختلف عن التحكم. فالثبت احلر يعني أن 
القاضي حر يف تقييم أدلة اإلثبات دون قيد غير مراعاة واجبه القضائي، وليس معناه 
أن يقضي مبا يش���اء فهذا هو التحكم بعينه. )الدكتور أحمد فتحي س���رور، الوسيط يف 

قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، 1985، ص 391 – 392(
وال يخض����ع تقدي����ر القاضي لألدلة إلى رقابة محكمة النقض. فليس لها أن تراقبه يف 
تقدي����ره، وكل م����ا لها أن تراقبه هو صحة األس����باب التي اس����تدل بها عل����ى هذا االقتناع.

فالقاضي ليس مكلفا ببيان أس����باب اقتناعه الش����خصي ولكنه مكلف أسباب احلكم الذي 
انته����ى إلي����ه. وهو يف مقام هذه األس����باب ال بد أن يذكر األدلة الت����ي اعتمد عليها وكانت 
مصدرا القتناعه، ولكنه غير مكلف بتحديد علة اقتناعه بهذه األدلة بالذات. فهو مكلف 
بإثبات مبا اقتنع، ولكنه غير مطالب بإثبات ملاذا اقتنع. واالقتناع املطلوب من القاضي ليس 
هو االقتناع بالترجيح أو االحتمال وإمنا هو اقتناع باليقني. واشتراط هذا اليقني هو الذي 
ميكن احملكمة العليا من مراقبة معقولية استخالص القاضي من مصدر الدليل. )الدكتور 

أحمد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 394(
وضمانا للوصل إلى االقتناع القضائي بالعقل واملنطق استقر قضاء محكمة النقض 

على املعايير اآلتية لضمان الوصل إلى اليقني القضائي البعيد عن التحكم.
) أ ( ال يجوز االعتماد يف اإلثبات على الدالئل وحدها، بل يجب أن تكون هذه الدالئل 
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مكملة للدليل.
) ب ( ال يجوز للمحكمة أن حتل نفس���ها محل اخلبير يف مس���ألة فنية بحتة، بل عليها 
أال تشق طريقها إلبداء الرأي فيها دون االستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. كل 

ذلك دون إخالل بسلطة احملكمة يف تقدير رأي هذا اخلبير وفقا القتناعها.

واإلخالل بهذا الشرط يؤدي إلى اعتبار احلكم مشوبا بالفساد يف االستدالل.
وهذه األحوال ليست قيودا على مبدأ حرية القاضي يف االقتناع، ألن هذه احلرية ال 
تعني التحكم. فهي ضمان للوصول إلى اليقني القضائي. )الدكتور أحمد فتحي سرور، 

الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 397 – 399(.
واستندت محكمة النقض الفلسطينينة إلى رأي الفقه يف مبدأ اقتناع القاضي يف األدلة 
اجلزائي���ة، وق���ررت عدم قناعتها يف بينة النياب���ة العامة ابتداء، والتي اعتمدتها محكمة 
البداية ثانيا والتي صدقتها محكمة االس���تئناف ثالثا، فكان الس���بب الثالث من أس���باب 
الطعن املقدم من وكيل الطاعن يطلب بتخطيئ محكمتي املوضوع )البداية واالستئناف( 
يف تفسير نص املادة 326 من قانون العقوبات. والسبب الرابع من أسباب الطعن يطلب 
تخطيئ محكمة الدرجة األولى يف إس���ناد حكمها بالكامل على اعتراف املس���تأنف أمام 
النياب���ة العام���ة بقال���ة أن االعت���راف ليس حجة يف ذاته وإمنا هو م���ن جملة األدلة ومن 

اجلائز عدم األخذ به حتى لو كان صادرا عن املتهم بال ضغط أو إكراه.
وقبل أن نسرد ما جاء يف القرار لنرى مدى توافق ذلك القرار مع أحكام القانون والفقه 
على ضوء ما تقدمنا به ال بد من اإلشارة إلى السبب الثاني من أسباب الطعن والذي طلب 
فيه الطاعن بتخطيئ محكمة االستئناف يف تطبيق القانون حيث أن الوقائع التي استندت إليها 
ال تنطبق على هذه التهمة بل كان على احملكمة تطبيق نص املادة )343( من قانون العقوبات.

وقالت محكمة النقض عن أسباب الطعن:
وبالنس���بة للس���ببني الثاني والثالث جند أن محكمتي املوضوع قد فصلت يف الدعوى 
دون أن تس���تند إلى وقائعها كما اس���تخلصتها وقنعت بها من البينات املقدمة واملستمعة 
به���ا واملتمثلة ببينات النيابة العامة والدف���اع والنصوص القانونية الواجبة التطبيق على 
هذه الواقعة وإمنا اعتمدت يف قرارها على واقعة النيابة العامة كما جاء يف قرار االتهام 
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والئحت���ه م���ن أن املته���م ) م ( ق���ام بإخراج خنجر من داخل اجل���رار املوجود يف الطاولة 
وس���دد ضربه مباش���رة إلى قلب املغدور مما أدى إلى سقوطه على األرض وما ورد على 
لسان الشاهد الدكتور زياد أبو محفوظ والتي ورد بها ) الطاعن كان يقف أمام املغدور 
اجتاه الضربة كان مباشرا إلى القلب بالنسبة للخط الوهمي املنصف للجسم من أعلى 

الرأس وحتى القدمني...(.
وان محكمتي املوضوع مقيدتني يف حكمهما بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة التي 
توصلت���ا إليه���ا فكان عليها أن تبح���ث تلك الوقائع من جميع الوجوه وأن تقضي مبا ثبت 
لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء يف إس���ناد النيابة العامة بل من واجبها أن تصف 
الواقع���ة بالوصف الصحيح الذي يس���بغه القانون على ذل���ك الفعل طبقا ملؤدى ومفهوم 

املادة 270 من قانون اإلجراءات اجلزائية.
وملا كانت النية يف القتل وسائر األفعال اجلرمية القصدية األخرى أمر باطني يضمره 
اجلاني يف نفس���ه وال يظهره وإمنا يس���تدل عليه من األفعال والش���واهد اخلارجية التي 

يقارفها اجلاني أثناء ارتكاب اجلرمية.
وإن محكمتي املوضوع لم تبني أو حتاول أن تستظهر كيف استدلت على أن نية املتهم 
قد انصرفت إلى قتل املغدور س���وى ما ورد يف واقعة النيابة املش���ار إليها سابقا يف حني 

أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت أن املتهم قد ارتكب جرميته عن قصد.
وان الوقائع الثابتة يف الدعوى من خالل البينة املقدمة املتمثلة ببينات النيابة العامة 
والدف���اع والت���ي توصلت إليه���ا محكمتا املوضوع ابتداء ال تصل���ح منطقيا لترتيب القول 
بتوافر القصد اجلرمي لدى املتهم ) م ( وأن ما أوردته من تبريرات واستنتاجات للوصول 
إلى نتيجة احلكم ال تس���تند إلى أي أس���اس قانوني أو واقعي س���ليم ولم تكن معاجلتهما 

يف ذلك صحيحة وقد شاب حكمهما الفساد يف االستدالل والتعليل.
وان ما اس���تعرضته لعدد من الوقائع لتوافر عنصر القصد اجلرمي فهي عبارة عن 

استنتاجات مخالفة للحقيقة والوقائع والقانون معا وذلك لألسباب التالية:
أن محكمتي املوضوع قامتا باستعراض واقعة النيابة وتسمية بيناتها التي استندت . 1

إليه���ا يف تكوين قناعتها وأن البينة املتوف���رة حول الوقائع اجلرمية وكيفية ارتكابها 
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وتفاصيلها قد اقتصرت على أقوال املتهم ) م ( لدى الشرطة والنيابة العامة املبرزين 
) م/ 1، ن/ 1 ( ومن مقارنة أقوال املتهم ) م ( لتلك األقوال جند أنها جاءت متطابقة 
يف األمور اجلوهرية وأن محكمتي املوضوع قد استندت إلى تلك البينة الرئيسية يف 

استخالص وقائع هذه الدعوى.
وباق���ي البينات باإلضافة إلى كافة احملاضر والضبوط والتقارير والكش���ف على مكان   
احلادث وتقرير الكشف على اجلثة وشهادة منظمة الدكتور زياد محفوظ وهذا ما أشارت 

إليه محكمة املوضوع بالوقائع الثابتة لديها يف البنود من ) 1 – 10 ( ومن )12 – 15(.
وق����د متثل����ت تلك الوقائ����ع الثابتة من خالل تلك البنود بي����وم وتاريخ احلادث موضوع   
الدعوى ما بني الساعة اخلامسة والسادسة مساء حضر املغدور ) ن ( إلى بيت املتهم 
)م( وطلب منه اجللوس يف املكتب مكان وقوع اجلرم ومت ذلك بالفعل وان املكتب مساحته 
3 × 4 ويقع يف الطابق األول ملنزل املتهم ) م ( املكون من ثالثة طوابق وغرفة املكتب 
لها باب حديدي بطول 180 سم ويوجد له فواحات زجاج على طوله ومن على الدفتني 
بطول 70 سم وبعرض 60 سم، حيث دار نقاش وأخذ املغدور يسب ويشتم املتهم )م( 
باملاس����وني واحلقير والدجال وأنه س����وف يدعس على رقبته وأن األمور تطورت إلى 
اشتباك باأليدي وأن املتهم )م( كان يجلس على كرسي خلف طاولة املكتب له عجالت 
وأنه لذلك رجع إلى اخللف وأن املغدور رمى صحن زجاج على املتهم )م( ال لم يصبه 
وأن املغدور قام ببعثرة األغراض املوجودة على طاولة املكتب وأنه كان هناك شفرات 
يابان����ي موج����ودة على الطاولة وأن املتهم )م( خاف من اس����تعمال )ن( لها وأن املغدور 
حاول االقتراب من املتهم )م( الذي ما قام منه إال أن قام بفتح جرار املكتب واس����تل 
منه خنجر املبرز ن/ 5 كان موجودا بجرار املكتب وأن املتهم )م( مسك اخلنجر بيده 
اليمن����ى حي����ث كان يقف خلف الطاول����ة، وأنه طلب من املغدور اخلروج ولم يخرج وأن 
املغدور هجم على املتهم )م( وقام األخير بعبط املغدور واخلنجر بيده اليمنى وتدافعا 
إلى أن وصال عند باب املكتب حتى ضرب املغدور )صدم( يف الباب الذي له فواحات 
من الزجاج وهنا قال املغدور للمتهم ) م ( ترفع علي سكني وان املغدور لم يكن يحمل 
بيده أي آلة حادة أو أي ش����يئ وأثناء العراك لم يكن داخل املكتب س����وى املتهم ) م ( 
واملغدور “ ويف هذه األثناء حصلت الطعنة “ وان املتهم ) م ( أول من شاهد الدم على 
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يده اليمنى التي كان يحمل بها اخلنجر... وان املتهم ) م ( طلب من املتهم الثاني ) ج ( 
إخفاء اخلنجر وعندما أعطاه اخلنجر كان يلهث ولم يكن طبيعي وكان وضعه النفسي 
غير جيد وقال له احتمال أن تكون الضربة أي ضربة ) ن ( من اخلنجر وبعد وصول 
املغدور إلى املستش����فى حصلت الوفاة وقد ورد يف تقرير الكش����ف على اجلثة وشهادة 
الدكتور زياد محفوظ أن س����بب وفاة املغدور هو إصابته بطعنة واحدة مباش����رة للقلب 
ب����أداة ح����ادة ذو حافتني حادتني نافذة للتجويف الصدري من اجلهة اليس����رى ما بني 
الضلع اخلامس والس����ادس مما أدى إلى إصابة عضلة القلب وحدوث صدمة نزفية 
أدت إل����ى الوف����اة وأنه ال يوجد س����وى طعنة يف جس����م املغدور وأن����ه ال ميكن أن تكون 

انتحارية أو أن تكون نتيجة لوح زجاج.
جند أن محكمة املوضوع بعد أن استخلصت تلك الوقائع الثابتة وأوردتها يف مضمون . 2

قرارها فكان يقتضي تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع إال أنها عادت وذهبت 
منحا آخر وتبنت واقعة جديدة تناقضت مع ذاتها تناقضا جوهريا ملا أثبتته سابقا 
بطريق���ة ال تتف���ق وأحكام القانون ودون أي س���ند قانوني وش���رعت يف س���رد مواد 
قانون اإلجراءات اجلزائية التي تعطيها الصالحية التقديرية بذلك كما استأنست 
مبجموع���ة ق���رارات صادرة عن محكمة النقض املصري���ة والتمييز األردنية وكذلك 

القرائن واالستنتاجات رغم وجود أدلة تكفي لبناء حكم عليها.
ويف هذا اخلصوص جند أن القاضي حر يف تكوين قناعته يف الدعوى من أي دليل يجده   
يف أوراقها طاملا أن املشرع أطلق له حرية االقتناع مبا يراه إال أن هذه احلرية ال تعني 
الس����لطة املطلقة غير احملددة بل هي مقيدة بضوابط وان من حق محكمتنا التصدي 
جلانب الوقائع يف نطاق معني هو الرقابة على كفاية األسباب الواقعية والرقابة على 
صحة اقتناع محكمة املوضوع من حيث مصادر االقتناع ومن حيث منطقية االقتناع.

وان قناعة محكمة املوضوع بالبينة وان كانت ال تخضع لرقابة محكمتنا باعتبارها من 
األمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة املوضوع إال أنها تخضع لرقابة محكمتنا 
م���ن حي���ث اعتبار الدليل دلي���ال قانونيا أم ال ألن ذلك من املس���ائل املتعلقة بالتطبيقات 
القانونية ومن املعروف فقها وقضاء أن القرينة وان كانت تصلح ألن تكون دليال إال أنها 

تعتبر من أقل البينات مرتبة.
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وبذلك ال يكفي أن تقنع احملكمة بتصور واقعة بل ال بد لها أن تبني األدلة التي أدت 
إلى قناعتها وال يكفي أن تورد يف حكمها أن املتهم )م( قام بطعن املغدور مباش���رة غيلة 
وغدرا دون أن تسوق الدليل الذي اعتمدته وأدى إلى قناعتها مما يشوب حكمها بعيب 

القصور يف التعليل وإيضاح الدليل املؤدي إلى القناعة.
وبذل���ك جت���د محكمتنا أنه ال بد للوقوف على احلقيقة من خالل الواقعة اجلديدة التي 
توصل���ت إليه���ا محكم���ة الدرجة األولى وأخ���ذت بها محكمة االس���تئناف على ضوء ظروف 
ومالبسات هذه الدعوى وباقي بينات النيابة العامة والدفاع وكافة الضوابط والتقارير وتقرير 
الكش���ف على مكان اجلرمية وتقرير الكش���ف على جثة املغدور ومن خالل تدقيق محكمتنا 
لتلك البينات جند أن تلك الواقعة تنطوي على تناقضات جوهرية للوقائع الثابتة التي توصلت 
إليه���ا س���ابقا وأن تل���ك الواقعة لم ترد عليها البينة ولم ي���رد لها ذكر يف أقوال املتهم )م( يف 
مراحل ضبط أقواله املختلفة أمام الشرطة والنيابة العامة عن وقائع اجلرمية طاملا وحسب 
ما أشرنا سابقا من أن أقواله هي البينة الوحيدة األساسية على الوقائع املباشرة للجرمية 
ونع���رض ذل���ك بصورة خاصة القصد اجلرمي )النية اجلرمي���ة( حيث أن املتهم الطاعن لم 

يعترف بأنه كان قد طعن املغدور عن قصد ولم ترد أية بينة على ثبوت هذا الركن.
وأن ق���ول محكم���ة املوض���وع بأن املتهم ) م ( طعنة املغ���دور طعنة واحدة غيلة وغدرا 
هو قول لم تدلل احملكمة على ثبوته بأية بينة وأن مثل هذا االس���تنتاج الذي لم يس���بقه 
ما يدعمه أو يس���بغ عليه املنطق له نتائج خطيرة على مصير املتهم مما ال ميكن قبوله 
إال بدليل قاطع ويقيني وال يجوز للمحكمة افتراض الوقائع من أقوال املتهم أو شهادات 
الش���هود إال ما يرد على ألس���نتهم بوضوح وخصوصا الوقائع التي تضر مبصلحة املتهم 

ويتضح ذلك من اآلتي:
أن الثاب���ت م���ن أوراق الدعوى أن املغدور عندما حاول االقتراب من املتهم ) م ( . 1

قام بفتح جرار املكتب واس���تل منه اخلنجر الذي كان موجودا من الس���ابق وأن 
املتهم ) م ( مسك اخلنجر يف يده اليمنى حيث كان يقف خلف طاولة املكتب ولم 
يطع���ن املغدور مباش���رة وإمنا طلب من���ه اخلروج إال أنه رفض وأن املغدور هجم 
على املتهم ) م ( الذي قام بعبط املغدور واخلنجر الزال بيده اليمنى وتدافعا إلى 
أن وص���ال باب املكتب الرئيس���ي حيث ص���دم املغدور يف الباب الذي له فواحات 



أحكام صادرة عن محكمة النقض في الدعاوى اجلزائية والتعليق عليها

191

م���ن الزجاج مما أدى إلى كس���ر الزجاج عنده���ا قال املغدور للمتهم ) ترفع علي 
سكني ( ويف هذه األثناء حصلت الطعنة وهذه الوقائع الثابتة هي التي استندت 
إليه���ا احملكم���ة يف البن���ود ) 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9 ( وهي مناقضة للرواية الثانية 
والت���ي ج���اءت على النحو التالي ) ... عندما ح���اول املغدور االقتراب من املتهم 
األول ) م ( قام بس���حب اخلنجر من جرار املكتب وأمس���ك اخلنجر بيده اليمنى 
ورفع���ه عل���ى املغدور وأن املغدور حينها قال له ترفع علي س���كني وأن املتهم كان 
يق���ف أم���ام املغدور وجها لوجه وبيده اليمنى الس���كني ... وأن املتهم ) م ( طعن 

املغدور غيلة وغدرا...
لق���د ورد يف تقري���ر الكش���ف على مس���رح اجلرمية املبرز ) ن/ 1 ( وجود كس���ر . 2

يف زجاج باب املكتب الرئيس���ي وحتطيم���ه على األرض مما يثبت واقعة العراك 
والتدافع بينهما إلى أن وصال الباب املذكور مبا يتفق وأقوال املتهم.

أن الثابت من خالل الكشف الظاهري على جثة املغدور املبرز ) ن/ 3 ( وشهادة . 3
منظمه الدكتور زياد محفوظ وامللف الطبي اخلاص به أن سبب وفاة املغدور ) ن 
( هو إصابته بطعنة واحدة مباشرة للقلب بأداة حادة ذو حافتني نافذة للتجويف 
الصدري من اجلهة اليسرى ما بني الضلع اخلامس والسادس مما أدى إلى إصابة 
عضلة القلب وحدوث صدمة نزفية أدت إلى الوفاةوأن اجلرح املوجود على جثة 
املغدور هو من النوع الطعني وال ميكن أن تكون طعنة انتحارية أو أن تكون نتيجة 
لوح زجاج وهي شهادة تنصب على خبرة فنية فيما يتعلق بطبيعة اإلصابة ومكان 
وجودها يف جس���م املغدور ومدى خطورتها عليه وس���بب الوفاة وال يجوز نقضها 
إال بخبرة فنية مس���اوية لها أو أقوى منها ولم يرد يف تقرير الكش���ف الظاهري 
عل���ى جث���ة املغ���دور املبرز ) ن / 3 ( أية إش���ارة للكيفي���ة أو الهيئة التي كان يقف 
به���ا املته���م ) م ( وكيفية تنفيذ اجلرمية وإن كانت الطعنة قد أصابت املغدور من 
األمام يف صدره األيسر وأن الشاهد املذكور لم يقم بتشريح جثة املغدور وبالتالي 
فإن ش���هادته تنحصر تنحصر حول تقريره الطبي املنظم من قبله بصفته طبيبا 
شرعيا وليس خبيرا لبيان تلك الواقعة ملا لها من أهمية يف التطبيقات القانونية 
وأن العبارة التي وردت يف أقوال الشاهد أمام احملكمة من أن الطاعن كان يقف 
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أمام املغدور اجتاه الضربة كان مباشرا إلى القلب ال ينفي وقوع العراك والتالحم 
بني املغدور واملتهم )م( والتدافع إلى أن وصال إلى باب املكتب.

وعليه وحيث وإن كان توافر عنصر القصد اجلرمي )النية اجلرمية( من عدمه يدخل 
ضمن صالحية محكمة املوضوع إال أنه يش���ترط أن يكون االس���تخالص س���ائغا تؤيده 
ظروف الدعوى ووقائعها وحيث أن ظروف الدعوى ووقائعها على ضوء ما س���بق بيانه 
ال ي���ؤدي إل���ى ما توصلت إليه ألنه اس���تخلصت قناعتها الثانية من اس���تناجات ال تكفي 
للوص���ول إل���ى النتيجة التي خلصت إليها وهو نفي لدليل ثابت يف أوراق الدعوى فيكون 
القرار املطعون فيه يف غير محله وهذين السببني يردان عليه مما يستوجب نقضه من 
حيث وصف التهمة املس���ندة للمتهم الطاعن )م( والعقوبة احملكوم بها.وبتطبيق القانون 
على الوقائع الثابتة املش���ار إليها س���ابقا عندما قرر إباحة الدفاع الش���رعي جعله سببا 
م���ن أس���باب التبرير الرئيس���ية إمنا هدف بذلك إلى مقاومة الع���دوان ومنعه والتخلص 
منه وليست إباحته من أجل االنتقام من املعتدي أو معاقبته ولذلك فإن على املدافع أو 

املعتدى عليه أن يلتزم بحدود هذا احلق وال يفرط يف ممارسته.
وقد نصت املادة 60/ 3 من قانون العقوبات أنه إذا وقع جتاوز يف الدفاع أمكن إعفاء 

فاعل اجلرمية من العقوبة يف الشروط املذكورة يف املادة 89 من ذات القانون.
والت���ي نص���ت على أنه ) ال يعاقب الفاعل على فعل أجلأته الضرورة إلي أن يدفع به 
يف احلال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب 

هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا واخلطر(.
وجتاوز حدود الدفاع الشرعي ال ينشأ إال إذا كان هذا احلق مستوفيا جميع الشروط 

التي نص عليها القانون.
ف���ال يص���ح الق���ول بتجاوز احلق إال مع وجوده وقيامه ف���إذا ما وقع من املدافع عنف 
لرد العدوان متناس���با مع خطره كان هذا العمل مبررا تبريرا تاما إذا ما وقع كان أكثر 
من الرد الالزم لدفع االعتداء فإنه يكون معتديا بالقدر الذي يتجاوز به حقه يف الدفاع.

ويقصد بالتجاوز: أن تكون أفعال العنف والقوة الصادرة من املعتدى عليه لرد العدوان 
قد تعدت مقدار خطر االعتداء املوجه إليه من املهتدي بصورة يقدرها اإلنسان العادي لو 
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أحاطت به نفس الظروف واملالبسات ويعاقب املدافع الذي يتجاوز حدود الدفاع الشرعي 
والناجت عن خطأ يف التقدير بعقوبة اجلرمية غير العمدية لوجود العذر والنتفاء القصد 
اجلرمي مما يعني انعدام التناس���ب بني قوة فعل الدفاع ومقدار خطورة االعتداء وأن ال 
يكون هذا الفعل قد مت عن قصد جنائي وسوء نية.وبالتالي فإن أفعال املتهم )م( واحلالة 
هذه ال تشكل جناية القتل القصد خالفا ألحكام املادة ) 326 ( من قانون العقوبات كما 
ذهبت يف ذلك النيابة العامة يف إس���نادها ومحكمة االس���تئناف يف قرارها املطعون فيه 
وإمنا تش���كل أركان و عناصر جنحة القتل من غير قصد طبقا ألحكام املادة )343( من 

ذات القانون مما يتعني تعديل وصف التهمة املسندة له.
لهذا كله واستنادا ملا تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن 
موضوعا ونقض القرار املطعون فيه وإعادة األوراق ملصدرها محكمة االستئناف لتحكم 
فيها من جديد بهيئة مغايرة يف ضوء ما بيناه. )نقض جزاء فلسطيني رقم 125 / 2011 

تاريخ 29-2-2012 غير منشور(.
واآلن نقف على رقابة محكمة النقض الفلسطينية يف القرار السابق على حق محكمتا 
املوضوع – البداية واالس���تئناف – يف تقدير األدلة وفق مبدأ حرية القاضي يف االقتناع 

من األدلة املطروحة أمامه، ومدى توافق اقتناعه مع القانون.
اعتمدت محكمتا املوضوع )البداية واالستئناف( على اعتراف املتهم بجرميته –  أوال:  
القتل – أمام النيابة العامة، وهو سبب الطعن الرابع الذي تقدم به وكيل الطاعن 
يف طعن���ه أمام محكمة النقض، وقد اس���تقرت محكمة النقض الفلس���طينية يف 
العدي���د م���ن أحكامها على األخذ باالعت���راف أمام النيابة العام���ة متى اقتنعت 
محكم���ة املوضوع بصحته، األمر الذي خالفته محكمة النقض يف هذه القضية، 
مع العلم أن االقتناع يف االعتراف كان ابتداء أمام محكمة البداية وصدقتها على 

ذلك محكمة االستئناف.
وعن االعتراف أمام النيابة العامة قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن االعتراف 
ش���أنه ش���أن باقي األدلة يف املواد اجلزائية التي تخضع لتقدير احملكمة وقناعتها 
بصحتها عمال بأحكام املواد ) 205، 1/206، 215، 1/273 ( من قانون اإلجراءات 
اجلزائية، وأن القانون املذكور يخول احملكمة االكتفاء باالعتراف إلدانة املتهم إذا ما 
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مت أمام احملكمة أو أمام النيابة العامة الذي يش���كل دليال صاحلا لإلثبات واعتماد 
محكمة املوضوع عليه يف اإلدانة وتوقيع العقاب ال يخالف القانون.

وان اعتراف املتهم الطاعن بارتباطه باملخابرات االسرائيلية أمام النيابة العامة جاء 
واضح���ا وصريحا ومفص���ال بكافة وقائع اجلرمية يجعل من القول أن االعتراف مت 
باالك���راه والق���وة والترهيب قوال مجردا م���ن أي دليل وال يرد القول بأن على النيابة 
العام���ة أن تثب���ت صحة اعتراف املتهم أمامه���ا وإمنا على املتهم أن يقيم البينة على 

عدم صحة اعترافه.
وبذلك فإن اس���تناد محكمة االس���تئناف إلى أقوال املتهم لدى النيابة العامة وإفادته 
التحقيقي���ة أمام جه���از املخابرات العامة لبناء حكم عليه���ا ال يخالف القانون طاملا 
اعت���رف املته���م أمام النيابة العامة وهو االعتراف الذي حتيطه الضمانات من حيث 
استعانة املتهم مبحاميه وأن يكون االعتراف مت بطوعه واختياره، وعليه فإن أسباب 
الطعن من هذه الناحية ال ترد على القرار املطعون فيه مما يستوجب ردها.) نقض 

جزاء فلسطيني رقم 41/ 2011 تاريخ 11-5-2011 غير منشور(
وقضت أيضا بأنه فيما يتعلق بأقوال املتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 2008-10-19 ) 
املبرز ن/2 ( لدى احملكمة جند أن البينة املتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها 
وتفاصيله���ا قد اقتص���رت على أقوال املتهم لدى النيابة العام���ة وإفادته التحقيقية 

املبرزين ) ن/ 1 و ن/ 2 ( لدى احملكمة.
ويف هذا اخلصوص جند أن االعتراف ش���أنه ش���أن باقي األدلة يف املواد اجلزائية 
التي تخضع لتقدير احملكمة وقناعتها بصحتها عمال بأحكام املواد ) 205 و 206/ 
1 و 215 و 273/ 1 ( م���ن قان���ون اإلج���راءات اجلزائي���ة وأن القان���ون املذكور يخول 
احملكم���ة االكتف���اء باالعتراف إلدان���ة املتهم إذا ما مت أمام احملكم���ة أو أمام النيابة 
العامة الذي يش���كل دليال صاحلا لإلدانة واعتماد محكمة املوضوع عليه يف اإلدانة 

وتوقيع العقاب ال يخالف القانون.
وان اعتراف املتهم بارتباطه باملخابرات االسرائيلية أمام النيابة العامة جاء واضحا 
وصريحا ومفصال بكافة وقائع اجلرمية يف مضمون أقواله على الرغم من أنه ذكر 
عب���ارة ) غي���ر مذنب ( عند س���ؤاله عن التهمة املس���ندة إلي���ه، كما جند يف مضمون 
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تل���ك األق���وال أن وكيل النيابة العامة أثناء اس���تجوابه للمتهم الحظ بأن املتهم يبكي 
ولس���ؤاله ملاذا تبكي فأجاب أنه يبكي إلحساس���ه بالندم واخلطأ وأنه يتوجه إلى رب 
العاملني للتوبة وأنه يش���عر باحلزن العتقال الش���باب وبسؤاله عن إفادته التحقيقية 
أمام املخابرات العامة أجاب بأن التوقيع عليها هو توقيعه والبصمة تعود له وأخذت 
منه بدون أي ضغط أو إكراه وقد أدلى بها مبحض إرادته كل ذلك يجعل من القول 

أن االعتراف مت باإلكراه والقوة والترهيب قوال مجردا من أي دليل.
وال يرد القول بأن على النيابة العامة أن تثبت صحة اعتراف املتهم أمامها وإمنا على 
املته���م أن يق���دم البينة على عدم صحة اعترافه األمر الغير متوفر يف هذه الدعوى 
وأن أخذ إفادة املتهم من قبل احملقق ) م. ه ( بعد انقضاء املدة املنصوص عليها يف 
املادة 34 من قانون اإلجراءات اجلزائية ال يستوجب بطالن هذه اإلفادة ألن املشرع 

قصد من ذكر هذه املادة استعجال التحقيق ولم يرتب البطالن على جتاوزها.
وحيث توصلت محكمة االستئناف يف قرارها املطعون فيه إلى خالف ما توصلنا إليه 
وذلك الستبعادها لهذه البينة القانونية فإن ما ذهبت إليه ال يتفق مع وقائع الدعوى 
مع وجود دليل ضد املتهم فيكون قرارها املطعون فيه يخالف الواقع والقانون معا. ) 

نقض جزاء فلسطيني رقم 134/ 2010 تاريخ 12-2-2012 غير منشور(
وقضت ذات احملكمة أيضا بأن االعتراف يف املس���ائل اجلزائية يعد من األدلة التي 
متل���ك محكم���ة املوضوع تقدير صحتها وقيمتها يف اإلثبات ولها دون غيرها البحث 
يف صحة ما يدعيه املتهم من أن االعتراف املعزو إليه قد انتزع منه بطريق اإلكراه 
املادي واملعنوي وفيما حتققت احملكمة أنه س���ليم مما يش���وبه واطمأنت إلى صحته 
ومطابقته للتحقيق والواقع فإنه يصلح لالعتماد عليه يف احلكم وأن تقدير البينات 
واالقتن���اع به���ا يعود حملكمة املوضوع التي لها أن تأخذ مبا تقتنع به من أدلة مقدمة 
إليها وأن تطرح منها ما يتطرق إليه الشك يف وجدانها شريطة أن تكون قد ناقشت 
األدلة املقدمة يف الدعوى مناقش���ة س���ليمة واستخلصت منها النتيجة التي توصلت 
إليها اس���تخالصا س���ائغا ومقبوال.) نقض جزاء فلسطيني رقم 109/ 2010 املبادئ 
القانوني���ة، املجلة القانونية، مجلة نقابة احملاميني النظاميني الفلس���طينيني، مرجع 
سابق، ص 260، وراجع كذلك نقض جزاء فلسطيني رقم 29/ 2004 تاريخ 10-14-
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2004 مجموعة األحكام القضائية واملبادئ القانونية، اجلزء الثاني، مرجع س���ابق، 
ص 168 – 171، ونقض جزاء فلسطيني رقم 136/ 2010 غير منشور(.

من جملة هذه القرارات نس���تطيع أن نقرر بأن محكمة املوضوع هي من تقرر مدى 
قبول هذا االعتراف، وأنها متى ما قررت قبوله القتناعها به ال رقابة عليها يف ذلك 
من قبل محكمة النقض، األمر الذي خالفته األخيرة وتدخلت يف قبول أو عدم قبول 

محكمتا املوضوع لهذا االعتراف.
ثانيـــــــا: نالح���ظ على قرار محكم���ة النقض محل الدراس���ة بأنه ناق���ش مفصال جميع 
البين���ات الت���ي عرضته���ا النيابة العام���ة أمام محكمة املوض���وع والتي قنعت بها 
محكمتا البداية واالستئناف معا والتي على أثرها مت إدانة املتهم بالتهمة املسندة 
إلي���ه وه���ي القتل القصد خالفا ألح���كام املادة 326 من قان���ون العقوبات، فهي 
ابت���داء اس���تبعدت اعت���راف املتهم دون أن تتطرق إليه، ومن ثم قامت مبناقش���ة 
رأي الطبي���ب الش���رعي لتصل إلى أن���ه ال يرقى تقريره إلى رأي خبير وبالنتيجة 
استبعدت ما جاء يف تقريره علما أن الطبيب الشرعي قد بني يف تقريره كل ما 
يتعل���ق بطبيع���ة اإلصابة ومكان وجودها يف جس���م املغدور ومدى خطورتها عليه 
وسبب الوفاة، ولكن ومبا أنه لم يشير للكيفية أو الهيئة التي كان يقف بها املتهم 
) م ( وكيفية تنفيذ اجلرمية وإن كانت الطعنة قد أصابت املغدور من األمام يف 
صدره األيس���ر وأن الش���اهد – الطبيب الشرعي – لم يقم بتشريح جثة املغدور، 
مت استبعاد تقريره واعتبرت محكمة النقض الفلسطينية تقريره املنظم من قبله 

كطبيبا شرعيا وليس خبيرا.
نالحظ هنا بأن محكمة النقض نصبت نفسها محكمة موضوع وليس محكمة قانون، 
إذ أن مناقش���تها لتقرير الطبيب الش���رعي بهذه الكيفية التفصيلية لم يكن للوقوف على 
قانونية تقرير الطب الشرعي من عدم قانونيته، ولم تكن رقابتها هنا لتقدير مدى قانونية 
ومعقولية ومنطقية قناعة محكمة املوضوع مبا جاء يف تقرير الطبيب الشرعي، فهي ويف 
س���بيل مناقش���تها لتقرير الطبيب الش���رعي نوهت إلى أن اجلثة لم يتم تشريحها، وهنا 
لم يتطلب القانون هذا األمر متى كان س���بب الوفاة واضحا وهو ما اس���تقر عليه الفقه 
والقانون، ثم أن قولها أن الطبيب الشرعي ليس خبيرا قوال غير دقيق، وأكدته اجتهادات 
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كثيرة للقضاء املصري واألردني، واستبعاد تقرير الطبيب الشرعي فقط ألمور قد تكون 
ناقصة – من وجهة نظر محكمة النقض الفلس���طينية – وبالتالي اس���تبعاد كافة الوقائع 
واحلقائق التي تضمنها التقرير ليس من صالحية محكمة النقض، إذ أن محكمة املوضوع 
قد بنت قناعتها على هذه احلقائق وهي وحدها من تقرر وتناقش اخلصوم فيها وتبني 

حكمها عليها، فكيف يتم استبعادها؟.
ون���ورد تطبيقات قضائي���ة حملكمتي التمييز األردنية والنق���ض املصرية تؤكد أحقية 
محكم���ة املوض���وع يف بن���اء حكمها على تقرير الطبيب الش���رعي كون���ه خبيرا متى متت 
مناقشته من قبل أطراف الدعوى، األمر الذي مت يف قرار محكمة النقض الفلسطينية.
محكمة التميز االردنية يف قرارها جزاء -280 93 صفحة 357 سنة 1995 تقرر:

))ال يل���زم القان���ون ان يكون الطبيب املعاين طبيبا ش���رعيا مختصا ويجوز االعتماد 
على ما جاء بشهادته((.

محكمة التميز االردنية يف قرارها جزاء 595 - 97 صفحة 356 سنة1997قرر:
))ال تلزم محكمة اجلنايات الكبرى باعادة س���ماع ش���هادة اخلبير الطبيب الش���رعي 
طاملا استمعت احملكمة لشهادته بحضور وكيل املتهم ومتت مناقشته من قبله كما ال تلتزم 

باعادة اجراء اخلبرة طاملا لم جتد اي تناقض او غموض يف شهادة اخلبير وخبرته.
قيام املتهم ......... ويكون استظهار احملكمة لنية القتل من شهادات الشهود والبينة 
الفنية اثبتت ان االداة قاتلة وان االصابة جاءت يف مقتل كافية الحداث الوفاة .... موافقا 

حلكم املادة 147 من قانون اصول احملاكمات اجلزائية((

ورد يف مبادئ محكمة النقض املصري:
)) انه وان كان تقرير الطبيب الشرعي لم يتفق مع تقرير الطبيب الكاشف فيما يتعلق 
بنتيجة االصابةا لتي حدثت للمجني عليه اال انه مما ال ريب فيه ان حملكمة املوضوع ان 
تاخذ كما فعلت بتقرير الطبيب الشرعي دون تقرير الطبيب الكاشف وما دام انها كونت 

من احدى هذين التقريرين ما استنتجته من باقي عناصر الدعوى ......((
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نقض 24 يناير سنة 1929 قضية رقم 372 سنة 46 قضائية
• ))عدم التزام محكمة املوضوع بطلب استدعاء كبير االطباء الشرعيني ملناقشته 	

ما دام ان الواقعة قد وضحت اليها او ان املطلوب حتقيقه غير منتج يف الدعوى((
• ))حق محكمة املوضوع ان جتزم مبا ال يجزم به اخلبير.((	

الطعن رقم 613 لسنة 55 ق جلسة 16-5-1985 س 36 ص 688 
• )) قاضي املوضوع فيما ياخذ او يدع من تقارير اخلبراء ال معقب عليه((	
•  الطعن رقم 4015 لسنة 55 ق جلسة 22-1-1986 س 37 ص 120 	

ثالثا: يف خامتة قرار محكمة النقض الفلسطينية املشار إليه جندها قد قامت بتعديل 
التهمة املسندة للمتهم من تهمة القتل القصد خالفا للمادة 326 من قانون العقوبات 
إل���ى تهم���ة القت���ل عن غير قصد خالفا للم���ادة 343 من ذات القان���ون، ومن خالل 
اس���تقراءنا لق���رارات محكمة النقض املصرية وما قال���ه الفقهاء يف هذا اجلانب لم 
جند ما يعطي احلق حملكمة النقض يف تعديل التهمة إذا ما مت الطعن أمامها بذلك 
بل كل ما لهى أن تتصدى للحكم من حيث مدى مخالفته لتفس���ير وتطبيق القانون 
وأن تقرر يف النتيجة التصديق على القرار أو نقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته 

الستبعاد ما مت مخالفته.
وعليه فإن ما توجهت إليه محكمة النقض الفلسطينية من قيامها بتعديل التهمة من 
القت���ل القص���د خالفا ألحكام املادة 326 من قانون العقوبات كما قضت بذلك محكمتي 
املوضوع البداية واالستئناف كما ورد إليها يف قرار والئحة اتهام النيابة العامة إلى تهمة 
القتل من غير قصد خالفا ألحكام املادة 343 من ذات القانون هو توجه غير سليم، إذ 
أننا نرى أنه كان على محكمة النقض الفلسطينية أن تبحث فقط يف توافر أو عدم توافر 
أركان جرمي���ة القت���ل ع���ن قصد، وأن تركز قرارها على مدى مش���روعية األدلة املقدمة 
إليها حول هذه التهمة، لتبني مدى مطابقتها للقانون من عدمه، وبالتالي تصدر قرارها 
بتأييد احلكم أو نقضه، ويف حال أن قررت نقضه تعيده للمحكمة التي أصدرته لتبحث 
يف أركان التهم���ة م���ن جديد ومبدى مش���روعية األدلة ومدى مطابقته���ا ألركان التهمة، 
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لتصدر األخيرة قرارها، إما بتعديل التهمة أو بالبراءة، ال أن حتل محكمة النقض محل 
محكمة املوضوع وتقوم بتعديل التهمة وإحالة الدعوى حملكمة املوضوع بتهمة معدلة، إذ 
أن ذلك يخرج عن اختصاص محكمة النقض. )نقض جزاء فلسطيني رقم 125/ 2011 

تاريخ 29-2-2012 غير منشور(
وتصديقا لذلك فإن محكمة النقض املصرية يف أحد أحكامها لم تقر محكمة املوضوع 
عل���ى قضائه���ا بتعدي���ل التهمة من القتل العمد إلى القتل اخلط���أ، ووجهتها إلى ضرورة 
قيامها ببحث أركان اجلرمية احملال فيها الدعوى، فإن لم تتوافر لديها تقضي بالبراءة، 
وإن رأت بتوافر أركان جرمية أخرى عدلت التهمة وأعطت املتهم حقه للدفاع عن نفسه 
على ضوء هذا التعديل، وهنا جند أن محكمة النقض املصرية لم تنصب نفسها محكمة 
موض���وع ب���أن قالت بأن تعدي���ل التهمة غير صحيح وأن تعط���ي الوصف الذي تريد، بل 
اكتف���ت بتقري���ر مبدأ قانوني ونقض احلكم واعادته حملكمة املوضوع للفصل يف الدعوى 

على ضوء ذلك املبدأ، كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
وج���اء يف ق���رار محكم���ة النق���ض املصرية بأنه بأن���ه إذا كان املتهم ق���د قدم حملكمة 
اجلنايات بتهمة القتل عمدا فال يجوز لهذه احملكمة أن تدينه بتهمة القتل خطأ الختالف 
التهمت���ني يف أركانهم���ا، وكان لزاما عليها، إذا لم تر توافر أركان جناية القتل العمد، إما 
أن تقضي ببراءة املتهم من التهمة التي أحيل عليها من أجلها وإما أن تبني له اجلرمية 
التي رأت إسنادها إليه ليتمكن من إبداء دفاعه فيها، ما دامت األفعال التي ارتكبها ال 
تخرج عن دائرة األفعال التي نسبت إليه وشملتها التحقيقات االبتدائية التي أجريت يف 
الدعوى.) نقض 12 ديسمبر 1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 434 ص 1470(
واآلن نأتي ملناقشة التكييف القانوني املعدل من قبل محكمة النقض الفلسطينية 

موضوع نقاشنا، وهو القتل عن غير قصد: 
تن���ص امل���ادة 343 من قانون العقوب���ات األردني رقم 16 لس���نة 1960 على أنه ))من 
سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانني واألنظمة عوقب 

باحلبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات((.
يستفاد من نص املادة 343 من قانون العقوبات أن جرمية القتل خطأ تستلزم ثبوت 



احكام صادرة عن محكمة النقض في الدعاوى اجلزائية والتعليق عليها

200

وقوع خطأ، وحدوث وفاة، وقيام العالقة السببية بني الفعل واخلطأ.
وتق���ول محكمة التميي���ز األردنية بأن القتل اخلطأ ال تنصرف فيه إرادة اجلاني إلى 
املساس بحياة املجني عليه وسالمة جسمه وإمنا تترتب الوفاة على توجيه اإلرادة توجيها 
خاطئا فتحصل الوفاة بسبب اإلهمال أو قلة االحتراز أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة.

)متييز جزاء رقم 31 سنة 1976 صفحة رقم 1315(
وهنا نتساءل أين اخلطأ يف فعل املتهم؟. وهل سبب وفاة املغدور اإلهمال أو قلة  -

االحتراز أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة؟؟.
هل تناوله للسكني من اجلرار اخلاص به وتوجهه نحو املغدور فعل خطأ؟. -
هل طعنه للمغدور يف صدره فعل خطأ؟. -
هل يف قوة الطعنة التي خرقت ومزقت قلب املغدور فعل خطأ؟. -

جنيب على كل هذه التس���اؤالت بالنفي، إذ ال تتوفر حالة اخلطأ يف فعل املتهم، أال 
يعلم املتهم أنه يحمل أداة حادة قاتله، أال يعلم بأنه مبجرد توجهه بها إلى املتهم وطعنه 
يف صدره قد يسبب الوفاة، ألم يتوقع نتيجة فعله وقبل باملخاطرة باملعنى املقصود باملادة 

64 من قانون العقوبات لسنة 1960.
يف حالة قد يدعى أو يتصور البعض بأنها قتل خطأ – ليس���ت بوضوح احلالة محل 
الدراس���ة – قض���ت محكمة التمييز األردنية بهيئته���ا العامة بعدم وجود اخلطأ، فقضت 
بأن���ه يش���كل م���ا قام به املتهم من أفعال أركان جناية القت���ل القصد مع أن املتهم لم يكن 
ين���وي قت���ل أح���د وأن ما قام به ال يعدو كونه قتل بطريق اخلطأ وحيث أن املتهم وعندما 
أمسك به شقيقه الذي كان متفقا مع البحث اجلنائي لتسليمهم املتهم املطلوب لهم بعدة 
جرائم قد س���حب املس���دس الذي كان بحوزته وأطلق منه عيارات نارية بش���كل أفقي يف 
الشارع الذي يزدحم باملارة واألوالد الذين يلعبون فيه مما أدى إلى إصابة الطفل املجني 
عليه والذي كان يلعب مع باقي األطفال بالشارع يف رأسه وأدت اإلصابة إلى وفاته، وإن 
األفعال التي قام بها املتهم من إطالق ألربع عياران نارية وبشكل أفقي يف شارع مكتظ 
بالس���كان واألطفال تش���ير مبا ال يدع مجاال للش���ك بأن إرادته واضحة بإطالق عيارات 
ناري���ة بالوص���ف املذك���ور أعاله فكان عليه أن يتوقع إصابة أح���د الناس بأحد العيارات 
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النارية وقد قبل املخاطرة واالستمرار بإطالق النار مما يجعل القصد االحتمالي حسبما 
عرف���ه املش���رع يف امل���ادة 64 عقوبات واردة فيما قام به املته���م. وحيث توصلت محكمة 
اجلناي���ات إل���ى هذه النتيجة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا س���ليما على الدعوى 
واستخلصت النتيجة من بينة قانونية تؤدي إليها. )متييز رقم 592/ 2008 هيئة عامة، 

تاريخ 2008-10-5(.
نالح���ظ عل���ى قرار محكمة التميي���ز أنه يعالج حالة متهم ال يعل���م من الضحية، وال 
يعلم إن كان سيقتل أم ال، ومع ذلك وملجرد أنه حمل أداة قاتلة واستعملها يف ظروف قد 
تؤدي للنتيجة )الوفاة( فإنه يعد مرتكبا جلرمية قتل بالقصد )والقصد هنا احتمالي(.

فكي���ف احل���ال باملتهم الذي يعرف املغدور، ويجلس معه، بل وكما قالت احملكمة بأنه 
تعارك معه، أال يعد تناوله السكني من اجلرار وحملها وتوجهه إلى املتهم بها أكبر دليال 

على أنه راغبا وراضيا مبا ستؤدي إليه النتيجة )الوفاة(.
وم���ا يؤكد القص���د اجلرمي ووضوحه بصورة ال تقبل الش���ك، أداة اجلرمية وماهية 
الطعنة وخطورتها على حياة املجني عليه، ويف هذا الشأن تقول محكمة التمييز األردنية 
ان نف���اذ طعن���ة الس���كني التي طعن به���ا املتهم املغدور إلى قلب األخي���ر ومتزيقه ووفاته 
متأثرا بتلك الطعنة دليل على توفر قصد القتل جتلى يف صورة الفعل، واألداة املستعملة، 
وماهية الطعنة وخطورتها على حياة املجني عليه باملعنى املقصود باملادة 326 من قانون 
العقوب���ات، مم���ا ال محل معه إلس���باغ وصف آخر على تلك اجلرمي���ة. وبذلك فإن فعل 
املته���م املميز ضده يش���كل بالتطبيق القانوني جرم القت���ل خالفا ألحكام املادة 326 من 
قانون العقوبات. )متييز جزاء رقم 1353/ 2007 هيئة خماسية تاريخ 2007-12-11(

وأخيرا نش���ير إلى أن محكمة النقض الفلس���طينية يف قرارها الس���ابق قد خالفت 
اجتهادها احلديث يف القرار رقم 179/ 2012 حيث قضت به  ان ما قام به املتهم الطاعن 
من افعال وهي قيامه بطعن املغدور )ف أ( بواسطة املوس الذي كان بحوزته يف اجلانب 
االيس���ر م���ن صدره مما ادى الى اصابته بطعنه ناف���ذة للتجويف الصدري التي اصابت 
عضل���ة القلب وادت الى حدوث نزف ش���ديد وم���ن ثم وفاته ، هذه االفعال الصادرة عن 

املتهم تدل على ان نيته قد اجتهت الى ازهاق روح املغدور.
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وان احملكم���ة ق���د اس���تظهرت ني���ة املته���م م���ن ازه���اق روح املغ���دور من اس���تعماله 
اداة ح���ادة قاتل���ة بطبيعته���ا ويف مقت���ل من���ه وه���و الص���در ، وه���ي عناص���ر صاحل���ه 
للتدلي���ل عل���ى ذل���ك فيكون احلك���م املطعون في���ه بادانة املته���م الطاعن بجناي���ة القتل 
 القص���د طبق���ا الحكام امل���ادة 326 من قان���ون العقوبات ج���اء متفقا واح���كام القانون.
قرار محكمة النقض يف النقض اجلزائي 279\2012 تاريخ 03\07\2013 غير منشور.



أحكام صادرة عن محكمة النقض

 في الدعاوى المدنية والتعليق عليها



الحكم الصادر عن محكمة

 النقض في القضية المدنية

 رقم 2011/805
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السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

» الحكـــــم«

الصادر عن محكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل املأذونه بإجراء احملاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئــــــة احلــــــاكمــــــة برئـــاســـــة القاضي السيد محمود حماد
وعضوية القضاة الســـــــادة:د.عثمان التكروري، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، 

يوسف الصليبي.

  الطاعــــــــــــن: محمود علي سليمان ابو عياش / بيت امر وسكان بيت حلم
     وكيله احملامي محمد ابو عياش / بيت امر

 املطعون ضده: اسماعيل حسن علي عمرو بصفته وكيال عن عمرو اسماعيل عمرو

     وكيله احملامي توفيق قفيشة / اخلليل

اإلجـــــــــــراءات

قدم وكيل الطاعن هذا الطعن بتاريخ 2011/11/12 لنقض احلكم الصادر عن محكمة 
اس���تئناف الق���دس املنعق���دة يف رام اهلل بتاريخ 2011/9/29 يف االس���تئناف املدني رقم 
2011/277 القاضي برد االس���تئناف موضوعا وتاييد احلكم املستانف والزام املستانف 

بالرسوم واملصاريف يف هذا االستئناف.

يس���تند الطعن الى ان محكمة االس���تئناف اخطأت يف حكمها برد االس���تئناف حيث 
ان الطاعن لم ميارس حقه بالدفاع وحقه مبناقش���ة املدعي يف الدعوى احلقوقية ذات 
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الرقم 2010/504 واكتفت محكمة املوضوع بسند الدين دون البحث يف اصل احلق، وان 
محكمة االستئناف اخطات برفض قبول توجيه اليمني احلاسمه معللة ذلك بان للمحكمة 
احلق يف منع توجيه اليمني احلاسمه وفقا الحكام املادة 2/132 من قانون البينات ، ولم 

تتطرق للقاعدة االساسية يف اليمني احلاسمة التي تنهي النزاع وحتسمه .

وطل���ب الطاع���ن قب���ول الطعن ونقض احلكم املطعون في���ه ورد دعوى املطعون ضده 
وتضمينه الرسوم واملصاريف واتعاب احملاماه.

تبلغ وكيل املطعون ضده الئحة الطعن بتاريخ 2011/12/5 ولم يقدم الئحة جوابية.

المحكمـــة

بالتدقي���ق واملداول���ة، وملا كان احلكم املطعون فيه ص���ادر بتاريخ 2011/9/29 ومدة 
الطع���ن بالنق���ض 40 يوما م���ن تاريخ صدور احلكم فان اليوم االخير مليعاد الطعن يكون 
الثالث���اء 2011/11/8 وحي���ث صادف ذلك عطلة عيد االضحى وكان اول يوم بعد انتهاء 
العطلة هو يوم السبت 2011/11/12 وفق تعميم مجلس الوزراء ، فان الطعن يكون مقدما 

يف امليعاد وملا كان مستوفيا شروطه القانونية نقرر قبوله شكال.

ويف املوضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان املطعون ضده اقام دعوى لدى محكمة 
بداية اخلليل ضد الطاعن موضوعها املطالبة مببلغ ) 29300( دوالراً امريكيا س���جلت 
حت���ت رقم 2010/504، وبنتيج���ة احملاكمة قررت احملكمة احلكم للمدعي على املدعى 

عليه باملبلغ املدعى به مع الرسوم واملصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل املدعى عليه بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس 
باالستئناف املدني رقم 2011/277.

ويف جلس���ة 2011/9/22 اقر وكيل املس���تانف بان موكله مدين مببلغ 12 الف دوالر 
فقط وطلب توجيه اليمني احلاس���مه بباقي املبلغ املدعى به للمدعي املس���تانف عليه اذا 
كان ذلك يناس���ب احملكمة ، ووجدت احملكمة ان املبلغ احملكوم به ثابت مبوجب س���ند ) 
وان اليم���ني احلاس���مه ال توجه بس���ند( كما جاء يف الق���رار ، لذلك قررت احملكمة عدم 
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السماح لوكيل املستانف بتوجيه اليمني احلاسمه ، وطلب وكيل املستانف اعتماد الئحة 
االستئناف ومرافعة امام محكمة الدرجة االولى مرافعة له يف هذا االستئناف ، واصدرت 

احملكمة حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للسبب االنف ذكره.

وبالنس���بة لس���بب الطع���ن ، وبالرجوع الى الئحة االس���تئناف جند ان���ه ورد يف البند 
اخلامس منها ) ان الس���ند الذي يثبت املبلغ احملكوم به كان نتيجة عمل غير مش���روع(، 
وان وكيل الطاعن قد اقر يف جلسة 2011/9/22 بان موكله مدين مببلغ 12 الف دوالر 
فقط وصرح بانه ليس لديه بينه وطلب توجيه اليمني احلاس���مه بباقي املبلغ املدعى به 
للمدعي املس���تانف عليه ، اال ان احملكمة وجدت ) ان اليمني احلاس���مه ال توجه بس���ند 
لذلك قررت عدم السماح لوكيل املستانف بتقدمي اليمني احلاسمه(، واشارت يف حكمها 
املطع���ون في���ه ال���ى املادة 132 من قانون البينات وان من حقها ان متنع توجيه اليمني اذا 
كان اخلصم متعسفا يف توجيهها ، وانه طاملا ان املدعي قدم سندا خطيا مبطالبته فعلى 

وكيل املستانف ان يقدم لها بينة ضد هذا السند بنفس الطريقة.

وملا كان هذا الذي قررته محكمة االستئناف مخالف للقانون ، ذلك أنه يجوز توجيه 
اليمني احلاس���مه يف جميع املواد املدنية س���واء كانت مما يقبل فيه االثبات بالش���هادة او 
مما يجب اثباته بالكتابة ومهما كانت قيمة الدعوى ، وسواء كان موضوعها اثبات الدين 
او اثبات التخلص منه او اثبات س���ببه ، وس���واء وجد يف الدعوى دليل او لم يوجد بها 
دليل ، كما يجوز ان يكون موضوع اليمني امراً يخالف ما هو ثابت بالكتابة او يجاوز ما 

ثبت بالكتابة فيما عدا ما ال يجوز الطعن فيه اال بالتزوير.

وملا كان الطاعن قد ادعى ان سبب الدين غير مشروع واقر بجزء منه وطلب حتليف 
املطعون ضده ) املدعي( بالنسبة للباقي  ، فقد كان على محكمة االستئناف ان تتيح له 
فرصة تقدمي صيغة اليمني التي يرغب يف توجيهها لترى ما اذا كانت مقبوله وحتس���م 
النزاع ام ال قبل ان تقرر عدم السماح له بتوجيه اليمني واعتباره متعسفا يف توجيهها ، 
وعليه فان حكمها املطعون فيه واحلال هذه يكون مخالف للقانون وسبب الطعن وارداً.
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لــهذه االسباب

تقرر احملكمة قبول الطعن موضوعا ونقض احلكم املطعون فيه واعادة االوراق ملرجعها 
الجراء املقتضى القانوني يف ضوء ما بيناه بهيئة مغايرة.

 حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/ 2012/12

             الكاتـــــب               الرئيس



تعليق على طعن النقض المدني

 رقم 2011/805 

لألستاذ/ خالد إمام/ مصر
احملامي بالنقض
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خالصة الوقائع:

أق���ام املدع���ى )املطعون ضده( دعوى لدى بداية اخللي���ل ضد الطاعن )املدعى عليه(    -1
موضوعها املطالبة مببلغ )29300 دوالراً أمريكيا – قيدت برقم 2010/504(.

2-  حكمت احملكمة للمدعى على املدعى عليه باملبلغ املدعى به مع الرسوم واملصاريف 
و100 دينار أتعاب محاماه.

طعن املدعى عليه باالستئناف الذى قيد برقم 2011/277، وأقام استئنافه على ثالثة أسباب:    -3
 أ- ان املستأنف )املدعى عليه( مدين مببلغ 12000 )أثنى عشرة ألف دوالر فقط(. 
 ب- طلب توجيه اليمني احلاسمة بباقى املبلغ احملكوم به مبوجب السند الكتابي. 
 ج�- ورد يف البند اخلامس أن السند الذى يثبت املبلغ احملكوم به كان نتيجة عمل 

غير مشروع.

صدر احلكم االستئنايف برد االستئناف وتأييد حكم أول درجة لسببني: 

 األول: أن اليمني احلاسمة ال توجه بسند وأوجبت أن املدعي قدم سندا خطيا مبطالبته فعلى 
وكيل املستأنف أن يقدم لها بينة ضد هذا السند بنفس الطريقة ]مبدأ الثبوت بالكتابة[.
 الثانى: طبقا لنص املادة 132 فقرة 2 قانون البينات والتي أجازت للمحكمة أن متنع 

توجيه اليمني إذا كان اخلصم متعسفا يف توجيهها.

تمهيد: 

تعتبر اليمني القضائية أداة من أدوات األثبات)1( وتعرف اليمني بأنها هي إستش���هاد 
اهلل عز وجل على قول احلق مع الشعور بهيبة احمللوف به وجاللته واخلوف من بطشه 
وعقاب���ه واليم���ني القضائية والتي تؤدي يف مجلس القضاء)2( نوعان ، اليمني احلاس���مة 
وهي التي يوجهها اخلصم إلى خصمة عند عجزه عن إثبات حقه حسما للنزاع ، واليمني 
املتممة وهي التي للقاضي أن يوجهها ألحد اخلصمني تتميما لألدلة املقدمة يف النزاع. 
وعليه سنقسم التعليق على احلكم رقم 2011/805 إلى شقني التعليق على احلكم 

االستئنايف ثم التعليق على حكم محكمة النقض . 

)1( ورد يف رسالة عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه إلى أبى موسى األشعرى قوله »البينة على من أدعى واليمني 
على من أنكر« من كتاب األحكام السلطانية ألبى احلسن املاوردى ص91. 

 )2( املرجع السابق اجلزء الثانى بند 531 ص50. 
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1- التعليق على الحكم االستئنافي.

صدر احلكم االس���تئنايف مخالفا تطبيق القانون، وجاء خلو احلكم من األس���باب مما 
يعد قصوراً يف التس���بيب أدى إلى نتيجة غير منطقية، كما أدى القصور يف التقريرات 

الواقعية إلى خطأ يف تكييف وجود حالة من حاالت التعسف يف إستعمال احلق.

أ- مخالفة تطبيق القانون:
 أقام احلكم االستئنايف قضائه مبنع توجيه اليمني احلاسمة لسببني :

1- وجود سند كتابي للدين. 
نص���ت امل���ادة 132 من قانون البينات فقرة 1 على أن يجوز لكل من اخلصمني يف أية 

حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمني احلاسمة إلى خصمه. 
وجرى قضاء محكمة النقض على أن اليمني احلاسمة ملك للخصم ال للقاضي وأن 

على القاضي ان يجيب طلب توجيهها متى توفرت شروطها)3(. 
ولم يرد يف نص املادة 132 من قانون البينات ما يفيد منع توجيه اليمني احلاس���مة 
ممن يطلبها إذا كان سند الدين مكتوبا، إال أن محكمة االستئناف قررت أن املدعي قدم 
س���ندا خطيا مبطالبته فعلى وكيل املس���تأنف أن يقدم لها بينة ضد هذا الس���ند بنفس 

الطريقة )ص3 من احلكم محل التعليق(. 
ولذلك ميكن توجيه اليمني حتى إذا ادعى مبا يخالف عقداً مكتوبا)4( أو مبا ينقضه 
أو مبا ينقص منه أو يضيف إليه ألن ذلك ال يخرج عن كونه حقاً من احلقوق، هذا وان 
كان العقد رس���ميا، إال ما كان من عمل املوثق ش���خصيا أي فيما ال يجوز الطعن فيه إال 
بالتزوير ، فيجوز توجيه اليمني احلاسمة على أن العقد وان كان رسميا ليس صوريا. 

وق���د قض���ت بذل���ك محكمة النق���ض بقولها »أن اليمني احلاس���مة مل���ك للخصم ال 
للقاضي. وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توفرت ش���روطها إال إذا أبان 
له أن طالبها يتعسف يف هذا الطلب. ومحكمة املوضوع مبا لها من سلطة يف استخالص 
جدية اليمني فانه يتعني عليها أن تقيم إستخالصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي 

 )3( عز الدين الدناصورى ، حامد عكاز ، التعليق على قانون االثبات ، الطبعة العاشرة ، 2005 ، ص1132 
م114 إثبات مصرى ، نقض مدنى 1946/5/30 مجموعة القواعد القانونية يف 25 سنة ، اجلزء األول ص82.

)4( أحمد نشأت، رسالة اإلثبات يف التعهدات ، اجلزء األول ، طبعة 1955 ، فقرة 567 ، ص83.
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إلي���ه. ف���إذا أقام���ت احملكمة حكمها بكيدية اليمني على مج���رد أن الوقائع املراد إثباتها 
منقضية مبحررات صادرة من طالب توجيه اليمني فهذا منها قصور يف التس���بيب فإن 
كون الواقعة املراد إثباتها باليمني تتعارض مع الكتابة ال يفيد بذاته أن اليمني كيدية)5(«.
ويف حكم آخر أكدت محكمة النقض »اليمني ملك اخلصم فيجب قبل توجيهها متى 
كانت حاسمة وغير تعسفية ، اليمني احلاسمة ملك اخلصم له أن يوجهها متى توافرت 
ش���روطها مهم���ا كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منه���ا اثبات ما يخالف عقداً مكتوبا 

ولو متعسف يف طلبه« )6(.
ويستدل من ذلك على أن اليمني ملك للخصم ال للقاضي، ويجوز للخصم توجيهها يف 
أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب اخلصم لطلبة متى توافرت شروط 
توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها. وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام، 
ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة يف الدعوى بالصيغة التي طلبها اخلصم)7(. 
وقد قررت محكمة النقض الفلسطينية يف احلكم محل التعليق ذلك بقولها: »وملا كان هذا 
الذي قررته محكمة االس���تئناف مخالف للقانون، ذلك أن يجوز توجيه اليمني احلاس���مة يف 
جميع املواد املدنية س���واء كانت مما يقبل فيه اإلثبات بالش���هادة أو مما يجب اثباته بالكتابة 
ومهما كانت قيمة الدعوى، وسواء كان موضوعها اثبات الدين أو اثبات التخلص منه أو اثبات 
سببه، وسواء وجد يف الدعوى دليل أو لم يوجد بها دليل، كما يجوز أن يكون موضوع اليمني 
أمراً يخالف ما هو ثابت بالكتابة أو يجاوز ما ثبت بالكتابة فيما عدا ماال يجوز الطعن فيه 

إال بالتزوير«)8(. 

2- تعسف اخلصم يف طلب توجيه اليمني احلاسمة.
حملكمة املوضوع منع توجيه اليمني احلاسمة إذا استخلصت أن اخلصم يتعسف يف 
توجيهها )م132 من قانون البينات الفقرة الثانية( وسلطة محكمة املوضوع يف استخالص 

)5( نقض مدنى يف 1969/2/13 مجموعة األحكام سنة 20 ص327 ، نقض 1980/4/3 طعن رقم 703 لسنة 
47 قضائية.

د. حسن   – الذهبية  املوسوعة   –  1949/4/7 جلسة   – 17ق  لسنة   200 رقم  مدنى  نقض  املعنى،  نفس   )6(
الفكهانى ص590 ، 591. 

)7( نقض مدنى رقم 4372 لسنة 67 ق يف 1999/1/26 – الطعن املدني رقم 1187 س 65 ق جلسة 1997/1/16. 
)8( احلكم رقم 805 لسنة 2011 ص3 . 
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كيدية اليمني كاملة ، لكنها تتقيد بأن تقيم اس���تخالصها )على اعتبارات من ش���أنها أن 
تؤدي إليه، وان تستند إلى اعتبارات سائغة. 

وقد قررت محكمة النقض املصرية ذلك بقولها »ملا كانت املادة 410 من القانون املدني 
وإن أجازت لكل من اخلصمني أن يوجه اليمني احلاسمة إلى اخلصم اآلخر ، إال أنها أجازت 
أيضا للقاضي أن مينع توجيه اليمني إذا كان اخلصم متعسفا يف توجيهها ، ألن اليمني على 
ما صرحت به مذكرة املش����روع التمهيدى يف تعليقها على هذه املادة ليس����ت كما يصورها 
الفق����ه – تأث����راً بالتزام ظاهر نصوص القانون املدني – موكولة لهوى اخلصوم وال هي من 
شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمني والتعسف يف توجيهها مما يستقل به قاضي 
املوضوع وال رقابة حملكمة النقض عليه يف ذلك، متى أقام رأيه على أسباب سائغة«)9(. 

من صور التعسف في طلب توجيه اليمين الحاسمة:

• استغالل حرص اخلصم على قضاء واجب أخالقي أو ديني.	
حيث قررت محكمة النقض أنه »إن كانت اليمني احلاس����مة ملك اخلصم إال أن على 
القاضي أن ميتنع عن توجيهها إذا كان اخلصم متعسفا يف توجيهها ومن صور التعسف ما 
أوردته املذكرة اإليضاحية للمش����روع التمهيدي للقانون املدني تعليقا على نص املادة 410 
من����ه املقاب����ل لنص املادة 114 من قان����ون االثبات على أنه »والواقع أن من املروءات والذمم 
والعقائد الدينية ما قد يتيح لسيىء النية استغالل حرص خصمه على قضاء واجب أخالقي 

أو ديني ولذلك رؤى تضمني النص حكما يعني على حتاشي مثل هذا االستغالل.)10(
ويف حك���م آخ���ر – قررت محكمة النقض – ان اس���تخالص احملكمة كيدية اليمني بش���أن 
واقعة الوفاء من أن الدعوى ظلت متداولة مدة 12 س���نة أمام احملكمة دون االدعاء بحصول 

هذا الوفاء. ال خطأ )11(.

على العكس من ذلك فإن التأخير يف توجيهها ال يفيد بذاته كيدتها أو التعسف 
يف توجيهها.

مجرد التأخير يف توجيه اليمني احلاسمة. عدم إفادته بذاته كيدية اليمني أو التعسف يف 

)9( طعن نقض مدني رقم 40 ، سنة 35ق – جلسة 1969/2/13 مجموعة األحكام س20 ع1 ص337. 
)10( طعن نقض مدنى رقم 822 لسنة 71ق جلسة 2002/5/27 إيجارات.

)11(  نقض مدني رقم 703 لسنة 47 ق يف 1980/4/3 .
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توجيهها. للخصم الذي أخفق يف اثبات التصرف بدليل ما أو نزل عنه ، حقه يف إثباته بدليل 
آخر. ش���رطه. أن يكون منتجا يف الدعوى وجائزا قانونا. قضاء احلكم املطعون فيه برفض 
طلب الطاعن توجيه اليمني احلاسمة الثبات عقد البيع سند الدعوى بعد تنازله عن السند 
املثبت له املطعون عليه بالتزوير لتأخر الطاعن يف توجيهها – خطأ وفساد يف االستدالل.)12(
ويف حك���م آخ���ر حملكمتن���ا العليا أك���دت. على أن »اليمني احلاس���مة ملك للخصم ال 
للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توفرت شروطها إال إذا بان له 
أن طالبها يتعس���ف يف هذا الطلب. ومحكمة املوضوع لها كامل الس���لطة يف استخالص 
كيدية اليمني فانه يتعني عليها أن تقيم استخالصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي 
إلي���ه. ف���إذا اقام���ت احملكمة حكمها بكيدية اليمني على مج���رد أن الوقائع املراد إثباتها 
منتضية مبحررات صادرة من طالب توجيه اليمني فهذا منها قصور يف التس���بيب. فإن 
كون الواقعة املراد إثباتها باليمني تتعارض مع الكتابة ال يفيد بذاته أن اليمني كيدية)13(.

2- القصور في التسبيب:

إذا كان إستخالص كيدية توجيه اليمني احلاسمة من عدمه من سلطة محكمة املوضوع 
إال أن هذا االستخالص يجب أن يكون سائغا وأن يقيم استخالصها على اعتبارات من 

شأنها أن تؤدي إليه. 
وعلى ذلك فان اس���تنباط قاضي املوضوع األفعال، واستخالص الوقائع، ثبوتا ونفيا 
هي مس���ألة تتصل بالوقائع ويتعني أن يكون هذا االس���تخالص س���ائغا، أما وصف هذه 
الوقائع أنها حتمل مصلحة من املصالح، أو أنها مصلحة جدية أو نافعة أو أنها مصلحة 
مش���روعة أو غير مش���روعة ، يعد كل ذلك من املسائل املتصلة بالقانون التي يتعني على 

محكمة النقض أن تراقب سالمة تطبيقها.)14(
ويف حك����م حملكم����ة النقض املصرية قررت أن����ه »ملا كان ذلك وكان البني من األوراق أن 
الطاعن متسك أمام محكمة املوضوع بعدم توافر الضرورة التي تلجئ املطعون ضده األول 
– املس����تأجر – إلى بيع العني محل النزاع باجلدك للمطعون ضده الثاني وأحالت احملكمة 

)12( طعن نقض مدنى رقم 3300 لسنة 64ق جلسة 2004/2/19.
)13( نقض مدنى 1946/5/30. مجموعة القواعد القانونية يف 25 سنة، اجلزء األول ص82. قاعدة رقم 399. 

نقض 1969/2/13 سنة 20 ص327. نقض 1980/4/3، الطعن رقم 703 لسنة 48 قضائية. 
)14( د. محمد شوقى السيد. معيار التعسف يف إستعمال احلق، رسالة دكتوراه، القاهرة، سنة 1979، ص394. 
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الدع����وى إل����ى التحقيق وألقت عليه بعبء نف����ي توافر هذه الضرورة وإذا عجز يف إحضار 
ش����هود على ذلك فقد طلب توجيه اليمني احلاس����مة للمطعون ضده األول على توافر ما 
لديه إال أن احملكمة رفضت هذا الطلب إس����تناداً إال أنها ميني غير منتجة يف النزاع ألن 
املطعون ضده الثاني ال يتأثر بنتيجتها وذلك رغم أنها تنصب على مسألة جوهرية بالنسبة 
له وهي مدى توافر شروط تطبيق نص املادة 594 من القانون املدني بالنسبة للبيع الصادر 
له من املطعون ضده األول وبالتالي مدى صحة هذا البيع فان احلكم إذا استند يف رفض 
توجيه هذه اليمني إلى أن نتيجتها ال تؤثر يف املطعون ضده الثاني يكون مشوبا بالقصور 

يف التسبيب مبا يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.)15(
يتبني من احلكم االس���تئنايف أنه خالي من األس���باب وان هناك قصوراً يف التس���بيب 
وأنه أقام إستخالصه بدون أسباب سائغة حتمله على النتيجة التي انتهي إليها أن طالب 

توجيه اليمني متعسف يف طلبها. 
3- القصور في التقريرات الواقعية:

ادعى الطاعن أن س���بب الدين غير مش���روع وأقر بجزء منه وطلب حتليف املطعون 
ضده )املدعي( بالنسبة للباقي. إال أن محكمتي االستئناف لم تعطه فرصة تقدمي صيغة 
اليم���ني الت���ي يرغ���ب يف توجيهها لترى ما إذا كانت مقبولة وحتس���م النزاع أم ال قبل أن 

تقرر عدم السماح له بتوجيه اليمني وإعتباره متعسفا يف توجيهها. 
ويف ذلك قررت محكمة النقض أن »اليمني احلاسمة ملك للخصم ال للقاضي مؤداه 
ل���ه طل���ب توجيهها يف أي حالة كانت عليها الدعوى عل���ى القاضي اجابته لطلبه بتوافر 
شروطها إال إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر احلال أو أنها ثابتة بغير ميني وان اليمني 

بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة)16(.
ويف حك���م آخ���ر أكدت محكمة النقض املصري���ة أن »وحيث ان ما ينعاه الطاعن على 
هذا احلكم من قصور لعدم ذكره أس���بابا تبرر رفض توجيه اليمني احلاس���مة يكون يف 
غي���ر محل���ه ، ذلك بأن ما ق���رره احلكم يفيد أن احملكمة يف نطاق س���لطتها املوضوعية 
قدرت أن اليمني املطلوب توجيهها ال حتسم النزاع لألسباب السائغة التي أوردتها)17(.

)15( طعن نقض مدنى رقم 1655 لسنة 55ق – جلسة 1991/9/15. 
)16( طعن نقض مدنى رقم 3698 لسنة 63ق جلسة 2000/11/20.
)17( طعن نقض مدنى رقم 198 سنة 20ق – جلسة 1952/4/24. 
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ويجب على محكمة املوضوع أن تبحث يف صيغة اليمني بالصورة التي قدمها اخلصم 
إذا كانت منتجة يف الدعوى من عدمه. فإذا لم حتس���م النزاع بني طرفيه فإنها تكون غير 
منتجة وبالتالي يحق لقاضي املوضوع منعها. ويف ذلك قررت محكمة النقض »وأنه إذ كانت 
الغاية من اليمني احلاسمة هي حسم النزاع بني طرفيه فيتعني أن يكون توجيهها أو حلفها 
أو النكول عنها من شأنه حتقيق هذه الغاية وإال كانت غير منتجة يف النزاع« - وكذلك إذا 
كان موضوع احللف غير قابل للتجزئة فيتعني أن توجه اليمني إلى جميع اخلصوم فيه وال 
أثر لها يف حسم النزاع إال إذا حلفها أو نكل عنها جميعهم ، فإذا حلفها البعض ونكل عنها 
البع���ض اآلخر فال ينحس���م به النزاع ، إذ ال يتص���ور – يف موضوع غير قابل للتجزئة – أن 

تكون اليمني حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض اآلخر.)18(

  التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية  رقم 2011/805 

رقابة محكمة النقض حملكمة املوضوع فيما يتعلق بكيدية اليمني احلاسمة وهل حتسم 
النزاع من عدمه وتوافر ش���روط توجيه اليمني هو قول باملش���روعية كما يتصل بسالمة 
تس���بيب األحكام وهو قول يتصل بالقانون ، وال ش���أن له بالوقائع)19( ومن ثم فال ينبغي 
أن تتردد محكمة النقض يف بسط سلطتها على محكمة املوضوع عند القول باستعمال 
حق توجيه اليمني احلاسمة من حيث مشروعية أو التعسف يف توجيهها ، ألن مثل هذا 
القول ينطوي على وصف للوقائع التي تستخلصها احملكمة – يف نطاق سلطتها التقديرية 
– ثبوتاً ونفياً – وصفا قانونيا، وهو ما يتصل بس���المة تطبيق القانون وتفس���يره ويعد من 

أهم مهام محكمة النقض.

وعلى ذلك فإن استنباط قاض املوضوع األفعال ، واستخالص الوقائع ، ثبوتاً ونفياً، 
هي مس���ألة تتصل بالوقائع ويتعني أن يكون هذا االس���تخالص س���ائغاً ، أما وصف هذه 
الوقائع أنها حتمل تعسفا يف توجيه اليمني احلاسمة أو أن اليمني بتلك الصيغة غير منهية 
للنزاع أو غير حاسمة للنزاع أو أن طلب توجيه اليمني احلاسمة غير مستوف لشروطها. 
أو أنها تخالف قواعد اإلثبات. يعد كل ذلك من املسائل املتصلة بالقانون التي يتعني على 

)18( طعن نقض مدنى رقم 6991 لسنة 79ق – جلسة 25 ديسمبر سنة 2011. 
)19( د. محمد شوقى السيد ، معيار التعسف يف استعمال احلق ، مرجع سابق ، رسالة دكتوراه ، ص393.
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محكمة النقض أن تراقب سالمة تطبيقها وهو ما يعرف بالرقابة على التكييف )20( وتعرف 
بالفصل يف القانون، وهي تطبيق القاضي نصوص القانون على ما ثبت لديه من الوقائع، 
واستخالص ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية. وذلك يفترض أن القاضي كيف الوقائع 
أي أضف���ي عليه���ا وصفا قانونيا معيناً. وذلك برد فهم الواقع يف الدعوى إلى فهم حكم 
القانون يف هذا الواقع . واملناط يف ذلك هل واقع الدعوى كما أثبته قاض املوضوع ميكن 
إدخال���ه حت���ت القاعدة القانونية التي طبقها عليه. ومن ثم فإن التكييف عملية قانونية، 

يترتب عليها نتائج قانونية األمر الذي يحتم خضوعها دائما لرقابة محكمة النقض.
وتق���وم عملي���ة تكييف الوقائع بإلباس الواقعة كما أثبتها قاضي املوضوع ثوبا قانونيا 
مالئما. وذلك بتش���خيص الواقعة على ضوء نص قانوني معني تندرج حتته ويتس���ع لها 
مدلوله دون غيره من نصوص القانون . فالتكيف دائما عمل قانوني)21( يترتب على اخلطأ 
فيه، اخلطأ يف تطبيق القانون . ومن ثم يتعني خضوع كل تكييف يقوم به القاضي لرقابة 

محكمة النقض. وذلك لتضمن وحدة القانون أمام احملاكم .
وق���د قض���ت محكمة النقض املصرية بأن من املق���رر – يف قضاء هذه احملكمة – أنه 
إذا كان لقاض���ي املوضوع الس���لطة التام���ة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى من األدلة 
املقدم���ة لهم���ا ومن وزن هذه األدلة وتقديرها، إال أنه يخضع لرقابة محكمة النقض يف 
تكيي���ف ه���ذا الفهم بحكم القانون، ويف تطبيق م���ا ينبغي تطبيقه من أحكام القانون )22( 
ويف مجال رقابة محكمة النقض على تكييف ما يثيره توجيه اليمني احلاس���مة كوس���يلة 

من وسائل اإلثبات. وذلك يف النقاط اآلتية:

أ- تقدير ما إذا كانت اليمني حاسمه للنزاع أم ال .
 يس���تقل قاض���ي املوض���وع بتقدي���ر )23( م���ا إذا كان���ت اليمني حاس���مة يف الدعوى أم 
ال وقاض���ي املوض���وع يف نطاق س���لطته املوضوعية تقدير ما إذا كان���ت اليمني املطلوب 
توجيهها حتسم النزاع من عدمه، ما دام قد أقام حكمه على أسباب سائغة من عدمه. 

)20( د. أحمد السيد صاوى ، نطاق ورقابة محكمة النقض على قاضى املوضوع يف املواد املدنية ، طبعة 1984 
، بند 127 ص216.

)21( د. أحمد السيد صاوى ، نطاق رقابة محكمة النقض ، مرجع سابق ، بند 135 ص225.
)22( نقض مدنى 7 مايو سنة 1974 ، مجموعة القواعد 25 ص815 ق134.
)23( د. مصطفي كيره ، النقض املدني ، طبعة 1992 ، بند 366 ص349 .
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وق���د ج���رى قضاء محكم���ة النقض املصرية بأنه »رفع املدعي دع���واه على ناظر الوقف 
مطالباً إياه مببلغ هو قيمة ما يستحقه بامليراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف 
يف التعويض احملكوم لها به فهذه دعوى ش���خصية ال ش���أن للوقف بها بل يس���أل عنها 
 الورثة من تركة مورثهم فال يصح توجيه اليمني بشأنها إلى ناظر الوقف ألنها غير منتجة 

وال حتسم النزاع )24(.
وان الغاية من اليمني احلاس���مة هي حس���م النزاع فإنه يتعني أن تكون الواقعة محل 
احللف قاطعة يف النزاع بحيث يترتب على أدائها حتديد مصير الدعوى قبوالً أو رفضاً)25(.

ب- استخالص كيدية اليمني :
لقاضي املوضوع السلطة كاملة يف استخالص كيدية توجيه اليمني احلاسمة، متى أقام 
قضائه على إعتبارات من ش����أنها أن تؤدي إليه، إذ يجوز للقاضي أن مينع توجيه اليمني 
إذا كان اخلصم متعسفا يف توجيهها – ألن اليمني – ليست موكولة لهوى اخلصوم وال هي 

من شأنهم وحدهم )26(.
ف���إذا كان الطاع���ن لم يبني يف املذكرة املقدمة إلى محكمة أول درجة األس���باب التي 
يستند إليها يف كيدية اليمني التي وجهتها إليه املطعون عليها وكان عدم تقدمي املطعون 
عليه���ا دلي���اًل على صحة دعواها حس���بما ذهب إليه الطاعن يف أس���باب النعي ال يفيد 
بذاته أن اليمني كيدية ألن اليمني احلاس���مة إمنا يوجهها اخلصم عند ما يعوزه الدليل 

القانوني إلثبات دعواه ومن ثم فإن الطعن يكون يف غير محله )27(.

جـ- ال يجوز أن تخالف اليمني احلاسمة قواعد اإلثبات.
ال يجوز للمحكمة أن توجه اليمني احلاس���مة من تلقاء نفس���ها ، فاليمني احلاسة 
مل���ك للخص���م ال للقاض���ي ، وتطبيقا لذل���ك فإن اليمني التي أج���ازه املادة 194 من 
قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صريف إلى املدين املتمسك بالتقادم هي ميني 
حاس���مة ش���رعت ملصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليه التقادم 

)24( نقض مدنى رقم 198 سنة 20 ق يف 24 أبريل سنة 1952 .
)25( نقض مدنى رقم 215 لسنة 52 ق يف 1985/5/14 .

)26( نقض مدني رقم 40 سنة 35 ق يف 13 فبراير سنة 1969 .
)27( نقض مدني رقم 574 سنة 42 ق يف 6 أبريل سنة 1976 .
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اخلمسي، فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها 
)28( وال عليها أن هي قضت بسقوط الدين بالتقادم اخلمسي.

كما ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة إلى اخلصم عن الواقعة التي أقر بها فإذا أهدر 
احلك���م املطع���ون فيه هذا اإلقرار أخ���ذا بنتيجة اليمني التي حلفه���ا املطعون عليه على 

خالف ما أقر به، فإنه يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد اإلثبات )29(. 

د- رقابة محكمة النقض على أسباب حكم محكمة املوضوع يف استخالص كيدية اليمني
حملكمة املوضوع كامل السلطة يف استخالص كيدية اليمني ويتعني أن تقيم استخالصها 
على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليها. فإذا أقامت احملكمة حكمها بكيدية اليمني على 
مج���رد أن الوقائ���ع املراد إثباتها منتضية مبحررات صادرة من طالب توجيه اليمني يعد 
قصوراً منها يف التس���بيب ألن كون الواقعة املراد إثباتها باليمني تتعارض مع الكتابة ال 

يفيد بذاته أن اليمني كيدية )30(.
وقضت محكمة النقض أنه »حملكمة املوضوع كامل السلطة يف استخالص كيدية اليمني 
متى أقامت اس���تخالصها على اعتبارات من ش���أنها أن تؤدي إليه وكان تقدير قيام العذر يف 
التخلف عن احلضور باجللسة احملددة حللف اليمني هو ما يستقل به قاضي املوضوع متى 
أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي حلمله وكان البني من مدونات احلكم املطعون فيه أن 
محكمة املوضوع يف حدود سلطتها التقديرية وجدت يف إصرار الطاعنة على توجيه اليمني 
احلاس���مة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته يف كندا وتعذر حضوره حللف اليمني تعس���فا 
منها يف توجيهها إليه وهي أس���باب س���ائغة تكفي حلمل قضاء احلكم ومن ثم يكون احلكم 
االبتدائ���ي بتوجيه اليمني احلاس���مة للمطعون عليه قد وقع عل���ى خالف أحكام القانون مبا 

يجيز الطعن عليه باالستئناف ويكون هذا النص يف غير محله. )31( 

)28( نقض مدني رقم 70 لسنة 44 ق يف 30 مايو سنة 1977 .
)29( نقض مدني يف 12 ابريل ، مجموعة القواعد ، سنة 1964 السنة 13 صفحة 455 .

)30( نقض مدني رقم 703 لسنة 47 ق يف 1980/4/3 ، نقض 1946/5/30 مجموعة القواعد القانونية يف 25 سنة 
اجلزء األول ص82 قاعدة رقم 399 ، نقض مدنى يف 12969/2/13 سنة 20 ص327 .

)31( نقض مدني رقم 481 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/6 .
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المقدمة

تتلخ���ص وقائع القضية يف املطالبة بدين موثق بس���ند ع���ريف موقع عليه من املدين، 
حي���ث قض���ت محكمة الدرجة األولى )محكمة بداية اخللي���ل( بإلزام املدعى عليه بدفع 
املبل���غ املطال���ب به والبالغ )29300( دوالر. لم يرض احملكوم عليه بهذا احلكم وطعن به 
أمام محكمة اس���تئناف القدس، والتي أكدت بدورها حكم محكمة الدرجة األولى، على 
أساس أن الدين ثابت بسند عريف ما يجعل قيمة الدين ثابتة بحق املستأنف، وأن إقرار 
املستأنف بانشغال ذمته مببلغ 12000 دوالر فقط من قيمة الدين املطالب به، ال يغير من 
األمر شيئا، طاملا لم يستطع املستأنف حمل الدليل العكسي بنفس الطريقة أي بالكتابة، 
وهذا يجعل طلب املس���تأنف من احملكمة توجيه اليمني احلاس���مة إلى خصمه بالنس���بة 

لباقي املبلغ املطالب به تعسفيا استنادا إلى املادة 132 من قانون البينات. 
غير أن محكمة النقض الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل، قد قضت بنقض هذا احلكم، 
على أس���اس  أنه طاملا أن وكيل املس���تأنف قد أقر بأن موكله مدين مببلغ 12000 دوالر 
فقط من قيمة املبلغ املطالب به وصرح بأنه ليس لديه بينة، فإنه كان واجبا على احملكمة 
االس���تجابة لطلبه بتوجيه اليمني احلاس���مة إلى املستأنف عليه بباقي املبلغ املطالب به، 
وأن ما قررته محكمة االس���تئناف من أنه )طاملا أن املدعي قدم س���ندا خطيا مبطالبته 
فعلى وكيل املستأنف أن يقدم لها بينة ضد هذا السند بنفس الطريقة( مخالف للقانون، 
)ذلك أنه يجوز توجيه اليمني احلاسمة يف جميع املواد املدنية سواء كانت مما يقبل فيه 
اإلثب���ات بالش���هادة أو مم���ا يجب إثباته بالكتابة ومهما كانت قيمة الدعوى، وس���واء كان 
موضوعها إثبات الدين أو إثبات التخلص منه أو إثبات س���ببه، وس���واء وجد يف الدعوى 
دليل أو لم يوجد بها دليل، كما يجوز أن يكون موضوع اليمني أمرا يخالف ما هو ثابت 
بالكتابة أو يجاوز ما ثبت بالكتابة فيما عدا ما ال يجوز الطعن فيه إال بالتزوير. وملا كان 
الطاعن قد ادعى أن س���بب الدين غير مش���روع وأقر بجزء منه وطلب حتليف املطعون 
ض���ده )املدعي( بالنس���بة للباق���ي، فقد كان على محكمة االس���تئناف أن تتيح له فرصة 
تقدمي صيغة اليمني التي يرغب يف توجيهها لترى ما إذا كانت مقبولة وحتسم النزاع أم 

ال قبل أن تقرر عدم السماح له بتوجيه اليمني واعتباره متعسفا يف توجيهها(. 
وبناء عليه، ينبغي بحث موقف كل من محكمة االستئناف ومحكمة النقض من الناحية 
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القانونية من خالل بيان مدى جواز توجيه اليمني احلاسمة بشأن دين مثبت بسند عريف، 
ومدى اعتبار توجيه اليمني احلاسمة يف هذه احلالة تعسفيا؟  

أوال: مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن دين مثبت بسند عرفي

تنص املادة )16( من قانون البينات الفلسطيني على أنه: )يعتبر السند العريف حجة 
على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند 
اطالعه عليه، ويعتبر سكوته إقرارا بصحة ما نسب إليه(. وتضيف املادة )17( من ذات 
القانون أن: )من احتج عليه بس���ند عريف وناقش موضوعه، ال يقبل منه بعد ذلك إنكار 

اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة(.  
استنادا إلى هذين النصني، يكون للسند العريف حجية كاملة يف اإلثبات يف مواجهة املوقع، 
ما دام لم ينكر مبجرد اطالعه على الس���ند وقبل الدخول يف مناقش���ة موضوعه، ما ينس���ب 
إليه من توقيع، ولم يعترض على مضمون السند. واإلنكار الذي يؤدي إلى إهدار قيمة السند 
الع���ريف ه���و اإلنكار الصريح، مبعنى أنه يجب على من ينس���ب إليه التوقيع أن ينكر صراحة 
ما هو منس���وب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مبجرد اطالعه على الس���ند وقبل 
الدخول يف مناقش���ة موضوعه، أما مجرد الس���كوت أو اإلنكار الضمني أو اإلنكار بعد البدء 
يف مناقش���ة مضمون الس���ند، فال تعد إنكارا للس���ند باملعنى املقصود من هاتني املادتني، بل 
تعد على العكس إقرارا ضمنيا من املوقع بنس���بة التوقيع إليه، فيصبح للس���ند حجية كاملة 
يف اإلثبات يف مواجهته بكل البيانات والوقائع املثبتة يف السند، وبصرف النظر عما إذا كان 
صلب الس���ند محررا بخطه أم ال. وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض الفلس���طينية بأن: 
)الس���ند الذي لم ينكر املدعى عليه توقيعه عليه يش���كل دليال قانونيا كامال يصلح لتأس���يس 
احلكم عليه(1، وقضت يف حكم آخر لها أنه: )طاملا أن املبرز )م/1( املش���ار إليه قد اش���تمل 
على إقرار الطاعن مبا ورد فيه ومبديونيته للمطعون ضده باملبلغ الوارد يف السند وأنه قبض 
منه هذا املبلغ عدا ونقدا والتزم بتسديده يف أي وقت يطالبه فيه املطعون ضده. فإن ادعاء 
الطاع���ن بصورية هذا الس���ند يغ���دو متعارضا مع ما ورد فيه م���ن التزامات قاطعة ألزم بها 

1  نقض مدني فلسطيني رام اهلل، رقم 2008/113، بتاريخ 2008/12/30، املقتفي.
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الطاعن نفس���ه وتتناقض مع الصورية التي يدعيها(2، وقضت أخيرا أنه: )وملا كان ما ينبني 
عل���ى ذل���ك أن ورقة الش���يك تعد كافية وحدها إلثبات الدع���وى، وأن عبء اإلثبات يقع على 
املدعى عليه إلثبات دفعه بعدم وجود وصحة السبب يف الشيك موضوع الدعوى، فإن ما ذهبت 
إليه محكمة االس���تئناف يف حكمها الطعني من عدم كفاية ورقة الش���يك كبينة يكون مخالفا 
للقانون ويكون سبب الطعن واردا(3. وتسير كل من محكمة التمييز األردنية ومحكمة النقض 
املصرية بذات االجتاه أيضا، حيث قضت األولى بأنه: )يجب على من احتج عليه بسند عادي 
وكان ال يريد االعتراف به أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع وإال اعتبر 
حجة عليه مبا ورد فيه عمال باملادة 1/11 من قانون البينات(4، وأن: )السند يعد مبضمونه، 
بين���ة قانوني���ة طاملا أن املميز ل���م ينكر توقيعه عليه(5. وقضت الثانية أن: )إنكار التوقيع على 
الورقة العرفية وجوب إبدائه يف صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار املنكر على انكاره(6. 
إضافة إلى ذلك، فقد تناولت املادة )40( من قانون البينات الفلسطيني حالة إنكار 
السند ممن ينسب إليه التوقيع، حيث أجازت للمحكمة، متى كان السند منتجا يف الدعوى 
ولم جتد يف ملف القضية ما يكفي لتكوين قناعتها، أن تأمر باملضاهاة أو بسماع الشهود 
أو بكليهم���ا مع���ا للتحق���ق من صحة التوقيع. ويف جميع األحوال، متلك احملكمة س���لطة 
التحقق من صحة التوقيع من تلقاء نفسها، متى كانت صحة التوقيع ظاهرة ومستخلصة 
استخالصا سائغا من باقي مستندات وأوراق الدعوى. وإذا ثبت للمحكمة صحة التوقيع 
ونس���بته إلى املوقع بعد إنكاره صراحة من قبله، فيكون للس���ند العريف حجية كاملة يف 

2  نقض مدني فلسطيني رام اهلل، رقم 2008/123، بتاريخ 2009/1/4، املقتفي. وقضت ذات احملكمة أيضا 
يف حكم آخر لها أنه: )بالنسبة لسبب الطعن املتعلق بالقيمة القانونية لسند املخالصة املبرز )م/5( وملا كان 
نقصان قيمة السيارة يعد ضرراً مباشراً ونتيجة طبيعية للفعل الضار وهو حادث الطرق، وملا كانت شركة 
التأمني قد قامت بإصالح سيارة الطاعن وبناًء على ذلك وقع على وصل املخالصة املبرز )م/5( وهو عالم 
مبضمونه ووافق على شروطه، وملا كان الوصل املذكور يعد سنداً عرفياً وهو حجة على من وقعه عماًل 
باملادة 1/16 من قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001، وملا كان الطاعن مبوجب 
هذا الوصل قد أبرأ شركة التأمني والسائق نفسه ولكل من هو مسؤول عن احلادث إبراًء تاماً عاماً شاماًل 
واعترف بأنه قد وصله كامل التعويض عن كافة األضرار والعطل الالحق به ولم يبَق له جتاههم أي مطالبة 
أو دعوى تتعلق باحلادث، فإن ما قررته محكمة بداية جنني يف حكمها يغدو مخالفاً للقانون ويكون سبب 
الطعن وارداً واحلكم املطعون فيه حرياً بالنقض( نقض مدني فلسطيني رام اهلل، رقم 2010/267، بتاريخ 

2011/9/18، املقتفي.
3  نقض مدني فلسطيني رام اهلل، رقم 2008/284، بتاريخ 2009/6/28، املقتفي.
4  متييز حقوق أردني، رقم 88/703، مجلة نقابة احملامني لسنة 1990، ص 1674. 

5  متييز حقوق أردني، رقم 91/1075، مجلة نقابة احملامني لسنة 1993، ص 851.
6  نقض مدني مصري، الطعن رقم 342 س 57 ق، جلسة 1992/4/15، س 43، ص 597.
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اإلثبات يف مواجهة املوقع وخلفه العام يف جميع الوقائع والبيانات التي يتضمنها السند. 
غير أن ثبوت نسبة التوقيع إلى املوقع، ال مينع املوقع من إنكار مضمون السند املنسوب 
إليه، أي إثبات عدم صحة الوقائع والبيانات التي يتضمنها السند، فإذا استطاع إقامة 
الدليل على ذلك، فيتم إهدار قيمة السند العريف يف اإلثبات. فمثال، يستطيع املوقع إثبات 
أن التصرف الوارد يف السند العريف هو تصرف صوري من خالل إبراز ورقة الضد.  

ويجب على املوقع إثبات خالف مضمون السند العريف طبقا للقواعد العامة يف االثبات؛ 
إذ ان القاع���دة ه���ي عدم جواز إثبات التصرف ال���ذي تزيد قيمته عن 200 دينار إال كتابة، 
وعدم جواز مخالفة أو مجاوزة ما اشتمل عليه دليل كتابي إال بالكتابة. وتطبيقا لذلك قضت 
محكم���ة النق���ض املصري���ة بأن: )املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن���ه متى ثبت صدور الورقة 
العرفي���ة عمن نس���ب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة عل���ى طرفيها بكافة بياناتها إلى 
أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة يف إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد 
ط���ريف احمل���رر أن أحد البيانات املدونة فيه غي���ر مطابقة للواقع كان عليه بحكم األصل أن 
يثب���ت ه���ذه الصورية بطريق الكتاب���ة(7، وتقول ذات احملكمة أيضا: )من املقرر أنه متى ثبت 
صدور الورقة العرفية ممن نس���ب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة 
بياناته���ا – مب���ا يف ذل���ك تاريخها – إل���ى أن يثبت العكس وفقا للقواع���د العامة يف اثبات ما 
يخالف ما اش���تمل عليه دليل كتابي فإن ادعى أحد طريف احملرر أن التاريخ املدون به غير 
مطابق للواقع، كان عليه – بحكم األصل – ان يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة، وذلك خالفا 
للغير الذي ال تكون الورقة العرفية حجة عليه يف تاريخها إال منذ ان يكون لها تاريخ ثابت(8. 
وبإس����قاط األحكام الس����ابقة على القضية موضوع الدراس����ة، فإنه طاملا أن املستأنف 
ل����م ينكر توقيعه على الس����ند ولم يعترض عل����ى مضمونه، فإن ذلك يعد إقرارا ضمنيا من 
جانبه بكل ما جاء يف السند العريف من بيانات، أي أن املبلغ املطالب به من املستأنف عليه 
والبالغ 29300 دوالر يصبح ثابتا بذمة املوقع )املس����تأنف(. وملا كان اإلقرار حجة قاطعة 
وقاصرة على املقر وال يجوز الرجوع عن اإلقرار إال إذا كذب بحكم قضائي أو كان ظاهر 
احلال يكذبه، فإن احلق املتنازع عليه يصبح يف هذه احلالة ثابتا بذمة املوقع وغير متنازع 

7  نقض مدني مصري، الطعن رقم 2745 س 60 ق، جلسة 1994/11/27، س 45، ص 1485. أنظر يف ذات 
االجتاه أيضا، الطعن رقم 487 س 49 ق، جلسة 1980/3/1، س 31، ص 677.

8  نقض مدني مصري، الطعن رقم 167 س 39 ق، جلسة 1974/3/26، س 25، ص 575.



احكام صادرة عن محكمة النقض في القضايا املدنية والتعليق عليها

225

عليه ويجب على احملكمة أن تقضي بقيمة هذا الدين لصالح املستأنف عليه. وال يغير من 
األمر شيئا قيام املستأنف باإلقرار الحقا بأن ذمته مشغولة مببلغ 12000 دوالر فقط من 
قيمة الدين املثبت بالسند، وذلك من جهة ألنه ال يجوز الرجوع عن اإلقرار ما دام ظاهر 
احلال لم يكذبه، وألن اإلقرار الالحق ال يؤخذ به ألنه يتعارض مع اإلقرار السابق بكامل 
املبلغ املطالب به؛ وألنه من جهة ثانية ال يجوز جتزئة السند العريف طاملا لم يتم االعتراض 
على مضمونه يف الوقت املناس����ب؛ وألن اإلقرار بكامل املبلغ املطالب به يجعل احلق ثابتا 
بذمة املقر وغير متنازع عليه. لهذا فإننا نخلص إلى نتيجة مفادها أن الدين املثبت بسند 
عريف والذي مت اإلقرار به، يجعل الواقعة ثابتة بحق املقر ويجعلها غير متنازع عليها بني 
األطراف، ويصبح واجبا على احملكمة أن حتكم باملبلغ املثبت يف السند لصالح املقر له، وال 
يجوز توجيه اليمني احلاسمة يف هذه احلالة إلى املقر له، بل إن طلب توجيهها إلى املقر له 
بعد ثبوت حقه يجعل املقر متعسفا يف توجيه هذه اليمني، دون حاجة النتظار تقدمي صيغة 
اليم����ني من املقر حتى تتحقق احملكمة من وجود التعس����ف م����ن عدمه، ألن احلق املطالب 
به أصبح ثابتا ابتداء مبجرد اإلقرار. وبناء عليه، نرى أن موقف محكمة االستئناف فيما 
ذهبت إليه من منع املستأنف من توجيه اليمني احلاسمة ابتداء إلى املستأنف عليه متفقا 
وأحكام القانون، وأن االنتقاد الذي وجهته محكمة النقض املوقرة إلى محكمة االستئناف 
يكون واحلالة هذه غير متفق وأحكام القانون. هذا وجتدر اإلش����ارة إلى أن توجه محكمة 
النق����ض كان ميك����ن أن يكون صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون لو كان املس����تأنف )املقر( 
قد أقر بالسند ولكنه دفع بسداد قيمة الدين املثبت بالسند العريف أو بجزء منه، عندها 
كان ميكن توجيه اليمني احلاسمة إلى املستأنف عليه )املقر له( عن واقعة السداد وليس 
عن واقعة الدين املثبت بالسند العريف املقر به. وكذلك األمر لو كان املستأنف قد أعترض 
على مضمون الس����ند مبجرد عرضه عليه وقبل الدخول يف مناقش����ة موضوعه، بأن أقر 
بجزء من املبلغ املطالب به واملثبت بالسند العريف، وأنكر باقي املبلغ، ألمكن توجيه اليمني 
احلاس����مة إلى املس����تأنف عليه عن حقيقة باقي املبلغ املطالب به، ألن اليمني احلاسمة ال 
توج����ه إال عن����د اإلنكار، وميكن توجيهها إلى اخلصم الذي عجز عن تقدمي بينته، حتى ما 

كان يشترط القانون الكتابة إلثباته، إال فيما ال يجوز فيه الطعن إال بالتزوير.  
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ثانيا: التعسف في توجيه اليمين الحاسمة 

إضافة إلى ما سبق ذكره، وملعرفة مدى حتقق حالة التعسف يف توجيه اليمني احلاسمة 
عندما يكون احلق املدعى به مثبت بس���ند عريف، يجب التطرق إلى ش���رطني هامني من 
شروط توجيه اليمني احلاسمة، وهما: أن تكون الواقعة محل اليمني متنازعا عليها، وأن 

ال يكون اخلصم متعسفا يف توجيهها.   
أن تكون الواقعة محل اليمني متنازعا عليها بني األطراف: . 1

إن الغاي���ة م���ن توجيه اليمني احلاس���مة هي وضع حد نهائ���ي للنزاع، لذلك يجب أن 
تنصب اليمني على واقعة منتجة يف الدعوى وأن تنصب على جوهر النزاع بحيث تؤدي 

إلى الفصل يف النزاع بشكل كامل أو يف شق منه9. 
وبن���اء علي���ه، فإنه ال يجوز توجيه اليمني احلاس���مة إال بش���أن واقع���ة محل نزاع بني 
األطراف، أما إذا أقر اخلصم بالواقعة محل اليمني، فإن هذه الواقعة تصبح غير متنازع 
عليها، ومن ثم ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة بشأنها طاملا أنها ثابتة بدون ميني. ويقول 
الدكتور أنيس منصور يف هذا الصدد: )اليمني وسيلة إثبات فال يجوز االلتجاء إليها إال 
عندما تكون الواقعة محل نزاع فإذا أقر اخلصم بالواقعة املدعاة موضوع اليمني أصبحت 
هذه الواقعة غير متنازع عليها، ومن ثم فليس هناك حاجة لتوجيه اليمني احلاسمة بصدد 

هذه الواقعة طاملا انه غير متنازع عليها(10. 
وتطبيق���ا لذل���ك، قضت محكمة التمييز األردنية بأن���ه: )ال يجوز توجيه اليمني على 
واقعة أقر بها اخلصم(11، وأنه: )ال يجوز للمحكمة توجيه اليمني الى املدعي ما دام انه 
اثبت بنص السند املبرز واقرار املدعى عليه به، ان التوقيع على السند كان منه بوصفه 
كفيال، بان املدعى عليه املذكور لم يوقع السند بصفته شاهدا - كما يزعم املدعى عليه 
- اذ انه ملزم بهذا االقرار وال يجوز له الرجوع عنه(12. وتقول ذات احملكمة أيضا بأنه: 
)اذا أق���ر املدعى عليه مبق���دار املطالبة النهائية للمدعي مبوجب توقيعه الذي لم ينكره 

9  عثمان التكروري، الكايف يف شرح قانون البينات، مكتبة دار الفكر،2013، ص307.
10   أنيس منصور، “مدى سلطة قاضي املوضوع يف اإلثبات باليمني احلاسمة”، مجلة علوم الشريعة والقانون- 

اجلامعة األردنية )دراسات(، مج 36، ع 1، 2009، ص 254. 
11  متييز حقوق أردني، رقم 88/545، مجلة نقابة احملامني 1990، ص 1547، مذكور يف عثمان التكروري، 

املرجع السابق، ص 307. 
12  متييز حقوق أردني، رقم 1957/1، مجلة نقابة احملامني 1957/1/1، ص 100. 
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فإن���ه يك���ون ملزم���اً بإقراره إال إذا كذب بحكم وفقاً للمادة 50 من قانون البينات. وحيث 
أن البينة اخلطية التي قدمها املدعي وشهد الشاهد على صحة ما ورد فيها والتي متت 
أمامه تكون هذه البينة كافية إلثبات صحة الدعوى وتوجيه اليمني احلاسمة أمام ذلك 
تكون الغاية منه إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي ال يجوز توجيه اليمني على 

واقعة قام الدليل على ثبوتها إعماالً ألحكام املادة 62 من القانون ذاته(13. 
وتسير محكمة النقض املصرية يف ذات االجتاه، حيث قضت بأن: )اليمني احلاسمة 
وسيلة إثبات فال يجوز االلتجاء إليها إال عند اإلنكار فإذا أقر اخلصم باجللسة بتخالص 
مورث���ه )الدائ���ن( عن الدي���ن وكان هذا اإلقرار القضائي حجة علي���ه عن مقدار حصته 
امليراثية يف دين مورثه املطالب به فإنه ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة إلى اخلصم عن 
الواقع���ة الت���ي أقر بها. واحلكم املطعون فيه إذ أهدر ه���ذا اإلقرار آخذا بنتيجة اليمني 
التي حلفها املطعون عليه على خالف ما أقر به، يكون قد خالف القانون بخروجه على 
قواع���د اإلثب���ات(14، وقضت أيضا بأن: )اليمني احلاس���مة ليس���ت مفروضة على قضاة 

املوضوع إذا كان يوجد يف القضية ما يفند مزاعم املدعي(15.  
ب���ل أكث���ر م���ن ذلك، فإنه ال يجوز توجيه اليمني احلاس���مة إذا وجد دليل يف الدعوى 
يكفي إلثباتها بدون ميني، إذ ال يجوز توجيه اليمني احلاس���مة إال إذا عجز اخلصم عن 
إثبات دعواه، أي إقامة الدليل على الواقعة املدعى بها. وبالتالي، إذا كانت البينات التي 
قدمها أحد أطراف الدعوى، املدعي أو املدعى عليه، كافية للفصل يف موضوعها، فإنه 
ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة بشأنها، وتطبيقا لذلك، قضت محكمة التمييز األردنية 
بأن���ه: )»ال توج���ه اليم���ني إلى املدعى عليه إذا وجدت بينة تغني���ه عن حلفها، وبناء على 
ذلك فال يقبل توجيه اليمني إلى املدعى عليه ما دام أن البينة أثبتت أن املدعى عليه قد 
أعطى املدعي شيكا لوفاء دينه قبل إقامة الدعوى(16، وقضت أيضا بأنه: )ال يجوز توجيه 
اليمني احلاسمة على واقعة قام الدليل على ثبوتها. وحيث أن محكمة املوضوع مبا لها 
من صالحية يف وزن البينات وتقديرها وجدت يف سند األمانة املؤرخ يف 2002/1/23 

13  متييز حقوق أردني، رقم 2009/3669 )هيئة خماسية( بتاريخ 2010/6/16، منشورات مركز عدالة.
14  نقض مدني مصري، الطعن رقم 423 س 26 ق، جلسة 1962/4/12، س 13، ص 455.

15  نقض مدني مصري، رقم 20754، بتاريخ 1982/4/4. منظومة قواعد الشرق.
16  متييز حقوق أردني، رقم 87/727، مجلة نقابة احملامني 1990، ص 693.
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دلياًل كافياً إلثبات دعوى املدعي سيما وان املميز لم ينكر استالم املبلغ موضوع السند 
بالئحته اجلوابية وعليه فإن رفضها توجيه اليمني احلاس���مة التي وجهها املدعى عليه 
يتفق وأحكام املادة 62 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952(17. ويف ذات السياق، قضت 
محكمة النقض املصرية بأنه ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة: )إذا بان أن الدعوى يكذبها 

ظاهر احلال او أنها ثابتة بغير ميني، وإن اليمني بالصيغة التي وجهت غير منتجة(18.
وبناء على ما سبق، فإنه ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة بشأن واقعة ثابتة مبستند 
خطي ما دام اخلصم قد أقر بتوقيعه ومبضمون السند، وتطبيقا لذلك، قضت محكمة 
التمييز األردنية بأنه: )ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة إلثبات ما يخالف ما جاء مبستند 
خطي مما يجعل محكمة االستئناف قد أصابت صحيح القانون برفضها توجيه اليمني 
احلاس���مة(19، وقض���ت ذات احملكمة أيضا: )إذا كان���ت الواقعة التي يراد توجيه اليمني 
احلاس���مة عليه���ا ثابتة مبوجب الكتاب الصادر ع���ن بنك اإلمناء الصناعي والذي يفيد 
بأن االقتطاعات التي متت من راتب املدعي كانت لقاء كفالته للقرض اخلاص بشركة 
نبيل الكردي ومحمد الضمري وبالتالي ال يجوز توجيه اليمني احلاسمة على واقعة ثابتة 
بالبينة اخلطية(20، وأنه: )3. تعتبر قيمة القرض الذي قبضه املدعى عليه بصفته وكياًل 
عن اجلهة املدعية محل سندي التأمني وحلسابها ، يف حكم الوديعة فإذا هلك يف يده 
بغي���ر تع���د أو تقصير فال ضم���ان عليه وفق ما تقضي به أحكام املادة 846 من القانون 
املدني . وحيث أّن املدعى عليه قد ذكر بأنه ال يطعن يف إجراءات سندات التأمني وال 
يف األفعال املادية التي متت أمام مدير تسجيل وإمنا يريد فقط تقدمي الدليل على أّن 
ما ورد على لسانه أمام مدير التسجيل من إقرار لم يكن جدياً وال حقيقياً ولم يكن ناشئاً 
عن قبض أي مبلغ كان وطلب توجيه اليمني احلاسمة حول هذه الواقعة. ويستفاد من 
هذا القول أّن املدعى عليه حصر دفاعه يف الدعوى بأّن اإلقرار بقبض قيمة القرضني 
لم يكن حقيقياً أو جدياً. وحيث أّن قانون البينات باملادة 1/7 منه يعتبر أّن ما ورد على 
لسان ذوي الشأن من بيانات صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه عماًل بالفقرة 
الثاني���ة م���ن ذات امل���ادة. وحيث أّن املدعى عليه طلب تق���دمي الدليل على ذلك باليمني 

17  متييز حقوق أردني،  رقم 2006/555 )هيئة خماسية( بتاريخ 2006/3/14، منشورات مركز عدالة.
18  نقض مدني مصري، الطعن رقم 3698 سنة 63 ق، جلسة 2000/11/20.

19  متييز حقوق أردني، رقم 2010/834، بتاريخ 2010/9/5، منشورات مركز عدالة.
20  متييز حقوق أردني، رقم 2007/2630، بتاريخ 2008/2/2، منشورات مركز عدالة.
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احلاسمة. وحيث أّن اليمني احلاسمة يجوز توجيهها بني طريف عقد املداينة لالحتجاج 
بها جتاه الدائن. وحيث أّن اجلهة املدعية لم تخاصم الدائن يف هذه الدعوى وال يوجد 
واقعة مشتركة بني طريف الدعوى يجوز حلف اليمني حولها فتكون محكمة املوضوع قد 
أصابت بعدم االس���تجابة لطلب املدعى عليه من هذه الناحية. وحيث أّن املدعى عليه 
ل���م يق���دم الدليل القانون���ي حول الدفع الذي أثاره بل الثابت أّن الدائن قام بتنفيذ أحد 
سندات التأمني الذي قام بتنظيمها املدعى عليه بوكالته عن اجلهة املدعية مما يتناقض 

مع قول املدعى عليه بأّن اإلقرار لم يكن جدياً وال حقيقياً(21.
 أال يكون اخلصم متعسفا يف توجيهها. 2

عل���ى الرغ���م من أن اليمني احلاس���مة هي مل���ك للخصوم وليس القاض���ي، ومن ثم 
يتعني على القاضي توجيهها متى توافرت شروطها، إال أن القانون منح القاضي سلطة 
التحقق من توافر شروط توجيه اليمني احلاسمة والرقابة على ممارسة اخلصم حلقه 
يف توجيهه���ا إل���ى خصمه، بأن ال يكون متعس���فا يف توجيهها وأن ال تكون اليمني كيدية، 
وهو أوردته املادة )2/132( من قانون البينات بنصها على أنه: )2 - يجوز للمحكمة أن 

متنع توجيه اليمني إذا كان اخلصم متعسفا يف توجيهها(.
ولم يحدد النص الس���ابق متى يعتبر توجيه اليمني احلاس���مة تعس���فيا. وبالتالي نرى 
ضرورة األخذ باملعنى الضيق للتعس���ف يف توجيه اليمني احلاس���مة مع ترك تقدير ذلك 
حملكمة املوضوع، ويبرر هذا الرأي أن توجيه اليمني هو حق للخصوم ال يجوز حرمانهم 
منه ال سيما إذا كانت اليمني هي الوسيلة الوحيدة للخصم يف اإلثبات؛ وألن منع القانون 
اخلص���م م���ن توجيهها هو اس���تثناء، ما يقتضي حصر رقابة القاض���ي على توجيهها يف 
أضي���ق نط���اق ممكن مب���ا يف ذلك التحقق من صفة “التعس���ف”؛ مع وجوب عدم تكييف 
مجرد اساءة ممارسة احلق يف  طلب توجيه اليمني تعسفا. ويقول الدكتور أنيس منصور 
يف صدد عدم التعسف يف توجيه اليمني: )ومحكمة املوضوع وإن كان لها كامل السلطة 
يف استخالص كيدية اليمني، فإنه يتعني عليها أن تقيم استخالصها على اعتبارات من 
شأنها أن تؤدي إليه، فلكي ميارس القاضي هذا احلق يف منع اخلصم من توجيه اليمني، 
فال بد أن تكون نية الكيد ظاهرة من وقائع الدعوى ظهورا قاطعا ال أثر فيه للشك، كما 

21  متييز حقوق أردني، رقم 2006/2861 )هيئة خماسية( بتاريخ 2006/11/8، منشورات مركز عدالة.
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لو كان ظاهر احلال يكذب املدعي الذي يستغل تقوى خصمه وورعه وحترجه من حلف 
اليمني فهذا يعد متعس���فا يف توجيه اليمني ويكون للقاضي منع توجيهها. فاس���تخالص 
احملكمة تعس���ف اخلصم وإن كان من األمور املوضوعية التي يس���تقل بتقديرها قاضي 
املوضوع من خالل ظروف اخلصمني، وكذلك من ظروف الدعوى مبا قدم فيها من أوراق 
ومستندات، فال بد أن يكون هناك شواهد واضحة ال مجال للريب فيها بأن تقطع بأن 

هناك تعسفا يف طلب توجيهها(22. 
وميكن تأييد ما ذكر أعاله، مبا أوردته محكمة النقض املصرية من بيان الفلسفة من 
وراء وضع هذا القيد »التعسف« على حرية اخلصم يف توجيه اليمني احلاسمة خلصمه، 
حي���ث قض���ت: )إن كانت اليمني احلاس���مة ملك للخصم إال ان عل���ى القاضي أن ميتنع 
عن توجيهها إذا كان اخلصم متعسفا يف توجيهها ومن صور التعسف ما أوردته املذكرة 
اإليضاحي���ة للمش���روع التمهيدي للقانون املدني تعليق���ا على نص املادة 410 منه املقابل 
لن���ص امل���ادة 114 من قانون اإلثبات على انه »والواق���ع أن من املروءات والذمم والعقائد 
الديني���ة م���ا قد يتيح لس���يء النية اس���تغالل حرص خصمه على قض���اء واجب أخالقي 
او دين���ي ولذل���ك رؤي تضم���ني النص حكما يعني على حتامي مثل هذا االس���تغالل(«23، 
وقض���ت ذات احملكم���ة أيض���ا أنه: )ملا كان���ت املادة 410 من القان���ون املدني وإن اجازت 
لكل من اخلصمني أن يوجه اليمني احلاس���مة إلى اخلصم اآلخر، إال أنها أجازت أيضا 
للقاض���ي أن مين���ع توجيه اليمني إذا كان اخلصم متعس���فا يف توجيهها، ألن اليمني على 
ما صرحت به مذكرة املشروع التمهيدي يف تعليقها على هذه املادة ليست كما يصورها 
الفقه – تأثر بالتزام ظاهر نصوص القانون املدني – موكولة لهوى اخلصوم وال هي من 
شأنهم وحدهم، كما ان تقدير كيدية اليمني والتعسف يف توجيهها مما يستقل به قاضي 

املوضوع وال رقابة حملكمة النقض عليه يف ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة(24.
وصور التعسف كثيرة جدا يصعب حصرها يف إطار معني أو حاالت محددة، ولكن ميكن 
اعتباره تعسفا يف توجيه اليمني عدم توافر شروط توجيه اليمني احلاسمة، كأن تكون الواقعة 

22  أنيس منصور، املرجع السابق، ص 253.
23  نقض مدني مصري، الطعن رقم 822 س71 ق، جلسة بتاريخ 2002/5/27.

24  نقض مدني مصري، رقم 40 س 35 ق، جلسة 1969/2/13. ويف نفس االجتاه الطعن رقم 703 س 47 
ق، جلسة 1980/4/3، س 31، ص 1017. 



احكام صادرة عن محكمة النقض في القضايا املدنية والتعليق عليها

231

املراد التحليف عليها ال تتعلق بالدعوى أو غير منتجة فيها أو غير جائزة قانونا. كما ميكن 
اعتبار طلب توجيه اليمني تعسفيا إذا كانت الواقعة عمال قانونيا يوجب القانون صبه يف شكل 
خاص أو سند رسمي ال يطعن فيه إال بالتزوير، أو مخالفته لقرينة قانونية قاطعة كحجية 

الشيء احملكوم به، أو كان احلق املقر به ثابتا بسند عريف أقر اخلصم باحلق املثبت به. 
يف املقابل، ال تعد من حاالت التعسف يف توجيه اليمني احلاسمة، كون الواقعة املراد 
إثباته���ا تتع���ارض م���ع الكتابة إال فيما ال يجوز الطعن فيه إال بالتزوير، وهو ما قضت به 
محكمة النقض املصرية بقولها: )فإذا أقامت احملكمة حكمها بكيدية اليمني على مجرد 
أن الوقائ���ع امل���راد إثباتها منتفية مبحررات صادرة من طال���ب توجيه اليمني فهذا منها 
قصور يف التس���بيب، فإن كون الواقعة املراد إثباتها باليمني تتعارض مع الكتابة ال يفيد 
بذات���ه ان اليم���ني كيدية(25. وال يعد من قبيل التعس���ف أيضا التأخ���ر يف توجيه اليمني 
احلاسمة، وهو ما قضت به محكمة النقض املصرية بقولها: )ان مجرد التأخير يف توجيه 

اليمني ال يفيد بذاته الكيدية أو التعسف يف توجيه اليمني(26. 
وتطبيقا حلاالت تعسف اخلصم يف توجيه اليمني احلاسمة ما قضت به محكمة النقص 
املصرية من أن: )املقرر قانونا أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمني احلاسمة إذا تبني له أن 
اخلصم متعس���ف يف ذلك ومن ثم فإن النعي على القرار املطعون فيه مبخالفة القانون غير 
س���ديد. وملا كان الثابت يف قضية احلال ان الطاعن طلب توجيه اليمني احلاس���مة للمطعون 
ضدهم رغم وجود الوثائق الرسمية املثبتة مللكيتهم، فإن قضاة املجلس ملا يردوا على طلبه، 
طبق���وا القان���ون التطبيق الصحيح، ومتى كان ذلك اس���توجب رفض الطعن(27، وأن )حملكمة 
املوضوع كامل السلطة يف استخالص كيدية اليمني متى أقامت استخالصها على اعتبارات 
من ش���أنها ان تؤدي إليه، وكان تقدير قيام العذر يف التخلف عن احلضور باجللس���ة احملددة 
حللف اليمني وهو ما يس���تقل به قاضي املوضوع متى أقام قضاءه على أس���باب سائغة تكفي 
حلمل���ه، وكان الب���ني من مدونات احلكم املطعون فيه ان محكمة املوضوع يف حدود س���لطتها 
التقديرية وجدت يف إصرار الطاعنة على توجيه اليمني احلاسمة للمطعون عليه رغم علمها 
بإقامته يف كندا وتعذر حضوره حللف اليمني تعسفا منها يف توجيهها إليه وهي أسباب سائغة 

25  نقض مدني مصري، رقم 92 س 15 ق، جلسة 1946/5/30. 
26  نقض مدني مصري، الطعن رقم 3300 سنة 64 ق، جلسة 2004/2/19.

27  نقض مدني مصري، رقم 59335، بتاريخ 1990/4/30، منظومة قواعد الشرق.
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تكفي حلمل قضاء احلكم ومن ثم يكون احلكم االبتدائي بتوجيه اليمني احلاسمة للمطعون 
عليه قد وقع على خالف أحكام القانون مبا يجيز الطعن عليه باالستئناف ويكون هذا النعي 
يف غير محله(28. وتقول محكمة النقض الفلسطينية على لسان محكمة بداية أريحا بصفتها 
االستئنافية: )ومبا ان للقضاء السلطة املطلقة يف تقرير اجلدية من عدمها والكيدية كذلك 
من عدمها استناداً حلكم املادة 1/132 من قانون البينات على أساس أن تلك الكيدية أو غير 
اجلدية تعتبر تعس���فاً يف ما إذا قدمت بينة اخلصم الذي وجهت له اليمني احلاس���مة قريبة 
االحتم���ال للحك���م له عندما يعجز املدع���ى عليه عن تقدمي بينة وبالتال���ي جتد محكمتنا أن 
توجيه اليمني احلاس���مة من املدعى عليه الذي لم يقدم بينة وطلب توجيه اليمني احلاس���مة 
للمدعي���ة الت���ي أثبت���ت دعواها مبوجب املبرز م/3 ال���ذي لم يدحض بأية بين���ة يعد مخالفاً 
حلك���م الفق���رة الثانية من املادة 132من قان���ون  البينات ألن توجيه اليمني بعد إثبات املدعي 
لدعواه ... يجعل من موجهها متعسفاً يف استعمال حقه(. إال أن محكمة النقض يف رام اهلل 
قضت بنقض احلكم بقولها: )والذي نراه ان هذا الذي خلصت إليه احملكمة مصدرة احلكم 
الطعني ال يستند لصحيح تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى ذلك أنه وبالرجوع لالئحة 
الدعوى والالئحة اجلوابية ومحاضر جلس���ات احملاكمة أمام محكمة الدرجة األولى يتضح 
أن الش���ركة املدعي���ة )املطعون ضدها( قد أسس���ت دعواها عل���ى أن املدعى عليه )الطاعن( 
مدين لها مببلغ )12600( ش���يكاًل مبوجب ش���يكني محررين من قبل الطاعن مسحوبني على 
بن���ك البري���د يف الق���دس فيما ينكر هذا األخير )الطاعن( التعام���ل املالي بينه وبني املطعون 
ضدها إال أن الطاعن وبعد أن قدمت اجلهة املدعية بيناتها املتمثلة يف الش���كيني املذكورين 
)املبرز م/3( طلب حتليفها اليمني احلاسمة على أنه لم يسدد املبلغ املدعى به ‘ولم تنصب بني 
اليمني احلاسمة التي جلأ إليها الطاعن على عدم حترير الشيكات من قبله أو خالف ذلك 
بل انصبت فقط على واقعة س���داد الدين من عدمه إذ أن الطاعن أقر يف الئحته اجلوابية 
بوجود تعامل مالي مع املطعون ضدها )املدعية( كما لم ينكر واقعة حترير الش���كيني )املبرز 
م/3( املشار اليهما .وعليه وملا كان اللجوء لطلب حتليف اليمني احلاسمة حقاً منحه املشرع 
ملن يعوزه الدليل، فيلجاً لذمة خصمه وضميره ليصار بعدها حلسم النزاع يف الواقعة محل 
حل���ف اليم���ني تطبيقاً ملا قرره له الش���ارع من حق مبوجب األح���كام الواردة يف الفصل االول 

28  نقض مدني مصري، رقم481 س 51 ق، جلسة 1984/12/6، س 35، ص 1987.
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من الباب السادس )اليمني احلاسمة( من قانون البينات فانه ال يرد وال يصح قول احملكمة 
مص���درة احلك���م يف ما خلص���ت إليه يف تعليلها )بان اجلهة املدعية ق���د أثبتت دعواها وكون 
املدعى عليه لم يقدم أية بينة( وبالتالي اعتبرت طلبه حتليف خصمه اليمني احلاسمة تعسفاً 
يف ما أجازه له القانون. ولذا وحيث طلب املدعى عليه )الطاعن( حتليف ممثل الشركة املدعية 
اليم���ني احلاس���مة وتصادق طرفا الن���زاع على صيغة اليمني التي أقرته���ا احملكمة )محكمة 
الدرجة األولى( يف جلسة 2005/3/27 واملنصبة على سداد املبلغ املدعى به، وحيث ماطل 
وكيل املدعية بإحضار موكله )ممث�ل الش���ركة( حللف اليمني ألكثر من خمس س���نوات والذي 
مت تبليغه الحقاً)بالنشر والتعليق( صيغة اليمني احلاسمة ولم يحضر حللفها رغم ذلك فان 
ق���رار محكم���ة الدرجة األولى القاضي باعتبار ممثل اجله���ة املدعية ناكاًل عن حلف اليمني 
واق���ع يف محل���ه ويغ���دو ما توصل���ت إليه احملكمة مصدرة احلكم الطعني على غير س���ند من 

القانون ومعيباً مستوجباً النقض(29.
ومتى كان توجيه اليمني احلاس���مة تعس���فيا أو كيديا، جاز للقاضي رفض توجيهها، ولكن 
يج���ب أن يكون قراره مس���ببا، وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النق���ض املصرية: )أن القانون 
أجاز لكل من اخلصمني أن يوجه اليمني احلاس���مة إلى اخلصم اآلخر فكل خصم يقع على 
عاتقه عبء إثبات واقعة معينة يس���تطيع أن يوجه إلى خصمه اليمني احلاس���مة بش���أنها إذا 
ل���م يك���ن لدي���ه دليل على ما يدعيه املواد )53، 54، بين���ات( وللمحكمة تقرير ذلك من عدمه 
ويف الواقع���ة املعروض���ة أمامنا جن���د أن محكمة املوضوع لم جتيب عل���ى طلب حلف اليمني 
احلاسمة ورفضته دون أن تبني السبب إن كان توجيه اليمني كيديا، أو غير مجدياً مما أوقع 

احملكمة يف مخالفة للقانون(30.
 ويف جميع األحوال، إذا رفضت احملكمة طلب اخلصم بتوجية اليمني باعتباره متعسفا 
يف توجيهها أو أنها كيدية، يجب عليه أن يسبب رفضه وأن يبني اوجه اإلساءة يف استعمال 
حقه يف توجيه اليمني. على أن رفض طلب توجيه اليمني احلاس���مة ال مينع طالبها من 
طلب توجيهها مرة ثانية باالستئناف. أما تقدير مخالفة موضوع اليمني للنظام العام أو 
عدم مخالفته له فيعتبر مسألة قانون يخضع فيها قاضي املوضوع لرقابة محكمة النقض.

29  نقض مدني فلسطيني رام اهلل، رقم 2011/530، بتاريخ 2012/3/12، املقتفي.
30  نقض مدني فلسطيني رام اهلل، رقم 2001/158، بتاريخ 2004/4/15، املقتفي.
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وبإسقاط األحكام السابقة على القضية املاثلة أمامنا، فإن محكمة استئناف القدس 
عندما قضت برفض توجيه اليمني احلاس���مة إلى املس���تأنف عليه، وعدم أخذها بإقرار 
املستأنف بانشغال ذمته مببلغ 12000 دوالر فقط من قيمة احلق املطالب به يف السند، 
تكون – من وجهة نظرنا- قد أصابت صحيح القانون، وذلك ألنه ال يجوز توجيه اليمني 
احلاس���مة إال بش���أن واقعة هي محل نزاع بني األطراف، وطاملا أن املس���تأنف قد أقر 
ابتداء بالسند العريف، فيكون حجة عليه بكل ما جاء فيه، ويكون احلق املثبت يف السند 
ثابتا بحقه دون حاجة لتوجيه اليمني احلاسمة، وألن اليمني احلاسمة ال يجوز توجيهها 
إال عن���د اإلن���كار وهذا الفرض غير متحقق يف ه���ذه القضية. هذا باإلضافة إلى أنه ال 
يجوز توجيه اليمني احلاس���مة إذا وجد دليل يف الدعوى يكفي إلثبات احلق املدعى به 
بدون ميني، وهو ما حصل بالفعل من خالل اإلقرار الضمني للمستأنف بالسند العريف، 

وعدم إنكاره توقيعه، وعدم اعتراضه على مضمون السند.
أم���ا بالنس���بة لق���رار محكمة النقض املوقرة فيما ذهبت إلي���ه من أنه كان يجب على 
محكمة االس���تئناف الس���ماح للمس���تأنف بتقدمي صيغة اليمني احلاسمة التي يرغب يف 
توجيهها إلى خصمه، وبناء عليها تقرير ما إذا كان املس���تأنف متعس���فا يف توجيهها من 
عدمه، فإنه قول يف غير محله، ألن التعس���ف يف توجيه اليمني ظاهر ابتداء من خالل 
اإلق���رار باحل���ق املدعى به ما مين���ع توجيهها، دون حاجة النتظ���ار تقدمي صيغة اليمني 
احلاسمة لتقرير فيما إذا كانت تعسفية أم ال. واملسألة الوحيدة التي كان ميكن حملكمة 
النقض املوقرة الوقوف عندها، هي التحقق من مدى كفاية تس���بيب محكمة االس���تئناف 
لقرارها برفض توجيه اليمني احلاسمة على أساس أن املستأنف متعسف يف توجيهها، 

وما إذا كان قرارها مسببا تسبيبا سائغا أم ال. 
 الخاتمة: 

نخلص يف النهاية إلى أنه يعد من قبيل التعس���ف يف توجيه اليمني احلاس���مة، قيام 
اخلصم الذي يحتج عليه بالسند العريف بتوجيهها إلى خصمه طاملا أنه قد أقر بالسند 
صراحة أو ضمنا، ألن الدين يصبح ثابتا بحقه بغير ميني، وتس���تطيع محكمة املوضوع 
رف���ض توجيهه���ا ابت���داء يف مثل ه���ذه احلالة دون حاجة النتظار تق���دمي اخلصم صيغة 
اليمني التي يطلب توجيهها إلى خصمه، لتقرر احملكمة بناء عليها ما إذا كان يف توجيهها 

تعسف أم ال.



الحكم الصادر عن محكمة 
النقض بصفتها المدنية 

نقض مدني رقم 2011/701
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حكم محكمة النقض رقم 2011/701
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التعليق على القرار الصادر عن محكمة 

النقض في الدعوى رقم 2011/701 نقض 

مدني الصادر بتاريخ 2012/11/11

احملامي الدكتور: محمد عبداهلل الظاهر

االردن
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رياض محمد احمد أبو عره/عقربا.  الطاعـــــن   
خالد علي محمد غنام /عقربا. املطعون ضـده  

الطعن يف قرار احلكم الصادر بتاريخ 2011/6/21عن محكمة  موضوع الطعـن  
بداية نابلس بصفتها االســـــــتئنافية يف االستئناف املدني رقم 
2011/69 والقاضـــــــي برد االســـــــتئناف موضوعا وتأييد احلكم 
املستأنف مع تضمني املستأنف الرسوم واملصاريف ومائة دينار 

أتعاب محاماة.

ويف مع���رض التعلي���ق على الق���رار أعاله، وم���ع كل االحترام للمحكم���ة املوقرة التي 
أصدرته، فإننا نبدي ما يلي:

مختصر الوقائ�ع أوال

أقام الطاعن الدعوى الصلحية رقم 2010/24 لدى محكمة صلح طوباس ضد . 1
املطعون ضده موضوعها منع معارضة يف منفعة ملك.

بنتيجة احملاكمة يف الدعوى أعاله ثبت حملكمة صلح طوباس أن املدعي واملدعى . 2
عليه ميلك كل منهما حصصا يف قطعة األرض موضوع الدعوى وهي أرض متت 
تسويتها، وأن دعوى منع املعارضة موضوعها دفع التعدي من قبل غاصب، وأن 

تصرف املدعى عليه يف هذه األرض هو تصرف مشروع باعتباره مالكا.
أصدرت محكمة صلح طوباس بنتيجة احملاكمة يف الدعوى املش���ار إليها أعاله . 3

حكمها والقاضي برد الدعوى النعدام السبب وتضمني املدعي الرسوم واملصاريف 
ومائتي دينار أتعاب محاماة.

ل���م يرت���ض املدعي بحكم محكمة صلح طوباس فطعن لدى محكمة بداية نابلس . 4
بصفتها االستئنافية باالستئناف املدني رقم 2011/69. 

بنتيجة احملاكمة االس���تئنافية، وجدت محكمة بداية نابلس بصفتها االستئنافية . 5
أن قطعة األرض موضوع الدعوى قد متت أعمال التس���وية فيها، وهي مس���جلة 
ل���دى دائرة تس���جيل األراضي باس���م املدعي واملدعى علي���ه وآخرين، وأن قانون 
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التصرف باألموال غير املنقولة لسنة 1953 قد قضى يف املادة 14 وبداللة املادة 
12  من���ه بأن���ه ال يجوز للش���ريك أن يح���دث تغييرا يف املال املش���ترك بال رضا 
ش���ركائه، فإن فعل ذلك بدون إذن ش���ركائه اآلخرين فتجري قس���مة العقار ثم 
تطبق األحكام املتعلقة بالبناء الذي يحدثه الش���ريك يف األرض املش���اع، وملا كان 
املدعي قد اس���تند يف دعواه على املدعى عليه بأنه ش���رع بأعمال احلفر والبناء 
على قطعة األرض موضوع الدعوى، وجدت محكمة البداية بصفتها االستئنافية 
أنه كان على املدعي أن يطلب قس���مة األرض قس���مة منافع )مهايأة( واو قس���مة 
أعيان، وأن دعواه بالتالي مبنع معارضة املدعى عليه من معارضته يف حصصه 

قبل إجراء تلك القسمة سابقة ألوانها.

بتاري���خ 2011/6/21 أص���درت محكم���ة بداية نابلس بصفتها االس���تئنافية برد . 6
االس���تئناف موضوعا وتأييد احلكم املس���تأنف مع تضمني املس���تأنف الرس���وم 

واملصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن يف هذا الطعن باحلكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها . 7
االستئنافية، فتقدم من محكمة النقض بهذا الطعن لألسباب الواردة فيه. 

ثانيا: في النواحي الشكلية القرار

معلوما أن النظر يف أي دعوى والفصل فيها يتطلب دائما التطرق للنواحي الشكلية 
واملوضوعي���ة وص���وال إلى إصدار القرار الفاصل يف النزاع املعروض، وأن كال الناحيتني 
يحتل أهمية بالغة يتعني مراعاتها لغايات البت يف النزاع، أما النواحي الشكلية فهي تلك 
املتعلق���ة بالقواع���د اإلجرائية التي حتكم العمل القضائي والتي يتعني إعمالها وتطبيقها 
يف الن���زاع املع���روض قبل التطرق للقواع���د املوضوعية التي حتكم النزاع، وبعد ذلك يتم 
التصدي ملوضوع الدعوى بحيث متارس محكمة النقض سلطتها كمحكمة قانون لتنتهي 
بالنتيجة أما إلى قبول الطعن شكال ونقض القرار محل الطعن موضوعا، أو رد الطعن 

شكال أو موضوعها.

إذن بعد أن يستكمل الطعن أمام محكمة النقض شرائطه الشكلية، تبحث احملكمة يف 
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الناحي���ة املوضوعي���ة، ولهذا فإنه من املتعني أن يتضمن قرار النقض بيانا بالصورة التي 
ص���در عليه���ا القرار محل الطعن، هل صدر بالصورة الوجاهي���ة أم وجاهيا اعتباريا أم 
مبثابة الوجاهي وذلك حتى تتمكن احملكمة من حساب مدة الطعن لغايات القبول الشكلي. 

بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة النقض املوقرة –مدار احلديث- يتبنّي أنه لم 
يتضمن أي إش���ارة عن كيفية صدور القرار االس���تئنايف وجاهيا كان أم وجاهيا اعتباريا 
أم مبثاب���ة الوجاه���ي، بالرغم من أن هذه الناحية عل���ى درجة كبيرة من األهمية التخاذ 
القرار املناس���ب بش���أن القبول الش���كلي، ومع أن مسألة القبول الشكلي يف الطعن املاثل 
واضح���ة كون���ه مقدم ضمن مدة األربعني يوما التالية لصدور القرار االس���تئنايف، إال أن 
ذلك ال يبرر عدم اإلشارة إلى كيفية صدور هذا القرار يف كافة قرارات محكمة النقض 
نظرا ألهمية ذلك للخروج بقرارات قضائية عن محكمة النقض حتمل معنى االجتهادات 

والسوابق القضائية بكل ما حتمله هذه الكلمة من معنى.  

عالوة عما س���بق، فإنه جتدر اإلش���ارة إلى مسألة أخرى بالغة األهمية، وهي وجوب 
تلخي���ص أس���باب الطع���ن التي س���اقها الطاعن يف ق���رار النقض بش���كل دقيق ويف بنود 
منفصل���ة، وذل���ك حتى تتمكن احملكمة من معاجلة كل س���بب من هذه األس���باب معاجلة 
موضوعيه وبشكل محدد، باعتبار أن قرار النقض الذي ال يتضمن معاجلة لكل سبب من 
أسباب الطعن يكون منقوصا وقاصرا كونه لم يتعرض لكافة مطالب الطاعن، وال يخفي 
أن م���ن أه���م وظائف القضاء هو التعرض لكافة طلب���ات اخلصوم والرد عليها والفصل 
فيها بإصدار القرارات املناس���بة بش���أنها، وبالرجوع إلى القرار محل التعليق، يتبنّي أنه 
تضمن تلخيصا ودمجا ألسباب الطعن دون إفراد كل سبب يف بند مستقل، وهو ما أدى 
بطبيعة احلال إلى عدم التعّرض والرد على جميع ما تضمنته أسباب الطعن من نقاط 
مث���ارة م���ن قبل الطاعن، فعلى س���بيل املثال ال احلصر فقد تعرض الطاعن يف أس���باب 
طعنه إلى تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها االستئنافية يف إصدارها القرار موضوع 
الطعن عندما اس���تندت إلى املادة 6 من قانون التصرف باألموال غير املنقولة رقم 49 
لسنة 1953 حيث لم يتضمن قرار النقض أي معاجلة ملا أبداه الطاعن من هذه الناحية، 
كذلك فقد أثار الطاعن مس���ألة أخرى ضمن أس���باب طعنه دون أن يرد يف قرار الطعن 
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أي���ة معاجل���ة لها، وهي ما ورد يف الس���بب الثالث من أس���باب الطع���ن من أنه قد حصل 
عل���ى قرار بتملك جزء من احلصص املس���جلة باس���م املطعون ض���ده، خالصة القول أن 
الق���رارات الص���ادرة عن محكمة النقض، وحتى تُغن���ي االجتهاد القضائي وتضع املبادئ 
القانوني���ة التي ميكن االس���تئناس بها يف العم���ل القضائي، يجب أن تتضمن ردا واضحا 

على كل سبب من أسباب الطعن.

املس���ألة األخ���رى التي يتعني التعرض لها يف ق���رارات النقض أنه ويف حالة التوصل 
إل���ى رد الطع���ن، جتب اإلش���ارة إلى تأييد القرار الصادر عن محكمة االس���تئناف، إذ ال 
يكف���ي مج���رد القول بأن محكمة النقض قد ق���ررت رد الطعن موضوعا، بل يجب عليها 
أن تعل���ن تأييده���ا للقرار محل الطعن وذلك العتبارات تتعلق بحجية األحكام القضائية 
يف مواجهة اخلصوم يف النزاع املعروض، فاألحكام القضائية التي يتم الطعن فيها أمام 
محكمة النقض ال تعتبر أحكاما قضائية نهائية إال بصدور قرار النقض الذي يعد حكما 
باتا مبرما يف مواجهة طريف النزاع وعنوانا للحقيقة، ولهذا يجب أن يتم اإلعالن صراحة 
م���ن قب���ل محكمة النقض تأييدها للقرار محل الطعن متى رأت أن أس���باب الطعن غير 

واردة وقررت رد الطعن موضوعا.   

ثالثا:  المسائل القانونية التي تضمنها القرار:

تضمن القرار مدار التعليق مس���ألة قانونية هامة يف مجال احلديث عن مش���روعية 
التص���رف يف األم���وال غير املنقولة، وخاصة فيما يتعلق بتصرف أي من الش���ركاء على 
الشيوع يف األراضي التي متت عملية التسوية فيها وسجلت أصوليا لدى دائرة األراضي، 

ويف ذلك نقول: 
من املتفق عليه قانونا أن امللك الش���ائع مملوكا لكافة الش���ركاء فيه، الذين لهم احلق 
يف التصرف بكل أجزائه كونهم أصحاب حق تصرف يف كل ذرة من ذراته، وبالتالي فإن 
تصرف الشريك يف امللك املشاع ال يعتبر غصباً أو تعديا بأي صورة من الصور وال ميكن 
مواجهت���ه بدع���وى )من���ع املعارضة( باعتبار أن هذه الدعوى قد ش���رعت حلماية حقوق 
امللكي���ة يف األعي���ان واملنافع وهي بهذه املثابة دع���وى املالك على الغاصب أو واضع اليد 
بدون مسوغ شرعي، وموضوعها دفع التعرض واالعتداء الواقعني على امللكية، فإذا ثبت 
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وقوع هذا التعرض واالعتداء قضي مبنع التعرض وإزالة مظاهره.

وباعتبار أن الش���ريك على الش���يوع مالكا لكل أجزاء املال الش���ائع، فإن ما يبنى على 
ذلك أنه إذا كان العقار شائعاَ بني طريف الدعوى فاملطالبة مبنع املعارضة تعتبر سابقة 
ألوانها قبل اخلروج من حالة الش���يوع، مبعنى أن دعوى منع املعارضة التي يقيمها أحد 
الشركاء يف مواجهة الشريك اآلخر الذي شرع بأعمال احلفر والبناء على قطعة األرض 
اململوكة فيما بينهما على الشيوع، ال تستند إلى صحيح القانون نظرا ألن القطعة شائعة 
بينه وبني املدعى عليه وان لكل ش���ريك احلق يف التصرف بكل جزء من أجزاء القطعة، 
وال ميكن يف هذه احلالة تسليم احلصة الشائعة التي يطالب بها املدعي يف دعواه ألنها 
غي���ر مف���رزة وال ميكن حتديدها موقعياً، وبالتالي تصرف الش���ريك يف امللك املش���اع ال 
يعتبر غصباً أو تعديا وتعتبر دعوى )منع املعارضة( يف مواجهته سابقة ألوانها يف ضوء 

استمرار حالة الشيوع.

وبالرجوع إلى القرار مدار التعليق، يتبنّي أنه أصاب فيما خلص إليه عندما رد الطعن 
املقدم كون ما قضت به محكمة بداية نابلس بصفتها االستئنافية موافق لصحيح القانون 
استنادا إلى قانون التصرف يف األموال غير املنقولة رقم 49 لسنة 1953 الذي أكد هذا 
املعنى من خالل املادتني 12 و 14 ، اللتني نصتا على أنه : )املادة - 14 : إذا احدث احد 
الشريكني أبنية أو غرس أشجارا أو دوالي: 1 - يف مجموع األرض التي يتصرفان فيها 
باالش���تراك تف�رز حصة الشـــــــريك ويجري العمل وفق أحكام املادة الثانية عشـــــــرة.  
2 - يف قسم من األرض التي يتصرفان فيها أو طعم األشجار القائمة فيها فانه يضمن 
لش���ريكه ما أصاب حصته من قيمة األش���جار قائمة وتقس���م األرض بينهما ، فان خرج 
القسم الذي احدث فيه البناء أو الشجر من نصيب الشريك اآلخر جتري املعاملة على 
القس���م املذكور على الوجه الس���ابق(، )املادة  - 12 : إذا انش���أ ش���خص فضوليا أبنية أو 
غرس أش���جارا أو دوالي يف ارض أميرية أو موقوفة هي يف تصرف غيره، فللمتصرف 
أن يطل���ب إل���ى الفضولي هدم وقلع ما احدث وإذا كان الهدم والقلع مضراً باألرض فله 
أن يدف���ع إل���ى الفضولي قيمة ما أحدثه مس���تحقاً للقلع ويتملك���ه ويتصرف فيه(، حيث 
اعتبر القرار املذكور دعوى منع املعارضة يف منفعة احلصة الش���ائعة يف عقار متت فيه 
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التسوية والتي يقيمها أحد الشركاء على الشيوع يف مواجهة الشريك اآلخر سابقة ألوانها 
قبل قس���مة العقار وحتديد حصة كل ش���ريك وذلك استنادا إلى املادة 14 املذكورة والتي 
أش���ارت إلى وجوب إفراز حصة كل ش���ريك ابتداء ثم العمل وفق أحكام املادة 12 والتي 
اعتبرت الشريك الذي أقام أعمال البناء أو احلفر يف األرض املشتركة بحكم الفضولي، 
وبالتالي فإنه إذا خرج القس���م الذي أُحدث فيه البناء من نصيب الش���ريك الباني كان 
ل���ه، وإال فيكون للش���ريك اآلخر أن يطلب م���ن الفضولي هدم وقلع ما احدث،  وإذا كان 
الهدم والقلع مضراً باألرض فله أن يدفع إلى الفضولي قيمة ما أحدثه مس���تحقاً للقلع 

ويتملكه ويتصرف فيه. 

خالصة القول أنه وإن كنا نتفق - من حيث النتيجة - مع ما توصلت اليه محكمة 
النقض يف قرارها محل التعليق عندما قررت رد الطعن موضوعا، إال أننا جند أن هناك 
جوانـــــــب هامة يتعني مراعاتها بغية الوصول ألحكام وقرارات تســـــــهم يف إثراء االجتهاد 
القضائي، ومن هذه اجلوانب –كما أسلفنا- النواحي االجرائية وتلك املتعلقة بشكليات 
احلكم، إضافة الى معاجلة موضوع النزاع معاجلة موضوعية بشـــــــيء من التفصيل يف 
ضـــــــوء ما جاء يف النصوص القانونية الواجبـــــــة االعمال والتطبيق بهدف الوصول الى 

التسبيب والتعليل السليم واصدار احلكم بناء عليه.  



مقترحات مشاريع قوانين مقترحة من مركز 
"مساواة" واألسباب الموجبة لها ومذكرات 

السياسة التشريعية المتصلة بها



مشروع قانون معدل لقانون 

الجمارك والمكوس  رقم 1 لسنة 1962 

وتعديالته الساري المفعول المقترح من 

المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة 

والقضاء »مساواة«
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تقديم 

حتتل محاكم اجلمارك البدائية والتي انش���ات باملرس���وم الرئاس���ي رقم 45 لسنة 2004 
الصادر بتاريخ 2004/3/20 والتي باشرت عملها بعد الغاء االمر العسكري االسرائيلي رقم 
353، ومحكمة اجلمارك االستئنافية التي انشأت مبرسوم رئاسي حمل رقم 215 لسنة 2010 
تاري���خ 2010/11/25 وال���ذي صدر بدوره بعد الغاء االمر العس���كري املذكور مبوجب القرار 
بقانون رقم 9 لس���نة 2010 الصادر بتاريخ 2010/11/24 ،اهمية بالغة يف الواقع القضائي 
والقانون���ي واالقتص���ادي، وبالنظر حلداثة تش���كيل محاكم اجلمارك يف فلس���طني من جهة، 
واس���تناد تلك احملاكم الى قانون اجلمارك واملكوس االردني رقم 1 لس���نة 1962 وتعديالته، 
والقوان���ني االردني���ة ذات الصل���ة والتي كانت س���ارية املفعول قبل ع���ام 1967 ،والتي احدثت 
من قبل املش���رع االردني وال تزال س���ارية املفعول مبوجب القرار الرئاسي الصادر عن رئيس 
الس���لطة الوطنية الفلسطينية املرحوم ياسر عرفات رقم 1 لسنة 1994 ،والقاضي باستمرار 
العمل بالقوانني واالنظمة واالوامر التي كانت س���ارية املفعول يف االراضي الفلس���طينية قبل 
عام 1967 ،اضافة الى قانون ضريبة القيمة املضافة الصادر مبوجب نظام صدر على شكل 
امر عسكري اسرائيلي عن املسؤول يف االدارة املدنية االسرائيلية بتاريخ 1985/4/26 حتت 
عنوان نظام بش���أن املكوس على املنتجات احمللية لس���نة 1985، وحيث ان املشرع الفلسطيني 
غف���ل ع���ن اصدار قانون فلس���طيني ناظم للجم���ارك واملكوس ولم يصدر اي تش���ريع معدل 
للقوانني السارية املشار اليها اعاله، وحيث ان التطبيق العملي لهذه القوانني من قبل محاكم 
اجلمارك ابان العديد من الثغرات والهنات والنواقص التشريعية، التي تقتضي الوقوف امامها 
بجدية ومعاجلتها تشريعياً بصفة عاجلة وملحة، بالنظر للنتائج املترتبة على استمرار العمل 
بالقوانني املذكورة، ومساسها املباشر باستقاللية القضاء، واثر ذلك على احلقوق والواجبات 

االقتصادية للمواطنني املخاطبني باحكامها.

سنداً لذلك كله اعد املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مقترح 
مشروع قانون معدل لقانون اجلمارك واملكوس رقم 1 لسنة 1962 وتعديالته، مبا ينسجم 
واحكام القانون االساسي، ويوفر استقاللية للقضاء، وضمانات احملاكمة العادلة، سيما 
وان التش���ريعات املتعلق���ة بذات املوضوع يف العديد من ال���دول العربية مبا فيها االردن، 
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عملت على جتاوز النواقص التشريعية التي وردت يف قوانني اجلمارك واملكوس االردنية 
الت���ي كانت س���ارية املفع���ول قبل ع���ام 1967 يف االردن واالراضي الفلس���طينية انذاك، 
منوهني الى نظام بش���أن املكوس على املنتجات احمللية لس���نة 1985 الصادر بش���كل امر 
عس���كري اس���رائيلي عن املسؤول يف االدارة املدنية االسرائيلية يف ذلك الوقت والذي ال 
زال س���اري املفعول يف فلس���طني حتت مس���مى قانون ضريبة القيمة املضافة والواجب 

االلغاء واالستبدال بتشريع فلسطيني .

اننا يف املركز الفلس���طيني الس���تقالل احملاماة والقضاء »مس���اواة«  اذ نضع مقترح 
مش���روع قانون معدل لقانون اجلمارك واملكوس رقم 1 لس���نة 1962 وتعديالته، نأمل من 
اصحاب القرار التشريعي والتنفيذي والقضائي الوقوف عليه بامعان، واتخاذ املقتضى 
القانوني املالئم بش���أنه، مبا يضمن اقرار مقترح مش���روع القانون املعدل هذا واصداره 

وفقاً لألصول .
»مساواة«
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مشروع قانون  معدل لقانون الجمارك والـمكوس رقـــم 

1 لسنة 1962 وتعديالته رقم )   ( لسنة 2013

مادة )1(

تعن���ي عب���ارة »القانون األصلي« أينم���ا وردت يف هذا القرار بقانون »قانون اجلمارك 
واملكوس رقم )1( لسنة 1962« وتعديالته.

مادة )2(

تعدل املادة )167( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي: 
أ-   تنشأ محكمة تسمى )محكمة اجلمارك البدائية( تؤلف من:

قاٍض بدرجة قاضي بداية يعني رئيسا لها.. 1
ع���دد م���ن القضاة ينتدبهم مجل���س القضاء األعلى من قض���اة محاكم البداية . 2

العاملني يف السلطة القضائية.
ب – تنعقد محكمة اجلمارك البدائية من قاٍض منفرد .

ج-تعقد محكمة اجلمارك البدائية جلساتها يف القدس وتنعقد مؤقتا يف كل من رام اهلل 
وغزة أو يف أي مكان آخر يراه رئيسها.

مادة )3(

تعدل املادة )168( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
  تختص محكمة اجلمارك البدائية بالنظر فيما يلي :

جرائم التهريب وما يدخل يف حكمها وفقا ألحكام القانون األصلي.. 1
اجلرائم واملخالفات التي ترتكب خالفا ألحكام القانون األصلي والقوانني األخرى . 2

املتعلق���ة باملكوس وقوانني االس���تيراد والتصدير واألنظم���ة والتعليمات الصادرة 
مبقتضى تلك القوانني. 

اخلالف���ات الناجمة ع���ن تطبيق التعرفة اجلمركية واالتفاقيات التجارية الدولية . 3
واحمللية التي ترتبط بها فلسطني)السلطة الوطنية الفلسطينية( ويف أي خالف يقع 
مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانني واألنظمة املذكورة بالبند) 2( من هذه املادة.  

توقيف وتخليه سبيل األشخاص املتهمني بارتكاب اجلرائم واملخالفات املنصوص . 4
عليها يف البند)1+2 ( من هذه املادة وفقا إلحكام  قانون اإلجراءات اجلزائية النافذ.
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اإلف���راج ع���ن البضائع احملجوزة يف القضايا املنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية . 5
تعادل قيمة هذه البضائع  وكذلك اإلفراج عن وسائط النقل احملجوزة بعد وضع 

إشارة احلجز عليها لدى الدوائر املختصة.
يف احلاالت التي لم تكن القضية قد وردت إلى احملكمة بعد يجوز لرئيس احملكمة . 6

أن  يطلب من أي ش���خص اتهم مبوجب القانون أن يقدم كفالة لضمان حضوره 
للمحكمة وإال تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.

مادة )4(

تعدل املادة )169( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:

أ. تنشأ محكمة استئناف تسمى)محكمة اجلمارك االستئنافية(تؤلف من:
قاض بدرجة قاضي استئناف يعني رئيسا لها.. 1
ع���دد من القضاة ينتدبهم مجلس القضاء األعلى من قضاة محاكم االس���تئناف . 2

العاملني يف السلطة القضائية .
تنعق���د محكمة اجلمارك االس���تئنافية من هيئة مؤلف���ة من ثالثة قضاة وتصدر . 3

قراراتها أو احكامها باإلجماع أو باألكثرية ولها أن حتكم مبا كان يجب أن حتكم 
به محكمة اجلمارك البدائية على أن ال يضار املستأنف باستئنافه.

تعقد محكمة اجلمارك االستئنافية جلساتها يف القدس وتنعقد مؤقتا يف كل من . 4
رام اهلل وغزة او أي مكان آخر يراه رئيسها.

تنظر محكمة اجلمارك االس���تئنافية يف الطعون املقدمة لها تدقيقا يف القضايا . 5
التي ال تزيد قيمتها أو الغرامة فيها على عشرة أالف دينار أردني او ما يعادلها 
بالعملة املتداولة قانونا ، ومرافعة يف القضايا األخرى ،ويجوز لها النظر يف أي 
قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة ألي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا.

تختص محكمة اجلمارك االستئنافية بالنظر يف الطعون التي تقدم على القرارات . 6
أو األحكام الصادرة عن محكمة اجلمارك البدائية.

مدة االستئناف خمسة عشر يوما . 7

مادة )5(

تعدل املادة )170( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
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تخضع محكمتي اجلمارك البدائية واالستئنافية إلشراف مجلس القضاء األعلى ولكل 
محكم���ة منهم���ا الصالحيات املعطاة للمحاكم النظامي���ة العادية فيما يتعلق باإلجراءات 
وس���ماع البينات ، ويتبعا يف كافة إجراءاتهما قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية 
رقم)2(  لسنة )2001( وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة ) 2001 ( بالقدر الذي 
يتفق مع أحكام القوانني واألنظمة والتعليمات املشار إليها يف املادة 168 من هذا القانون.

مادة )6(

تعدل املادة )171( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
للمدان أن يعترض على احلكم الغيابي خالل أسبوع واحد من تاريخ تبليغه احلكم. 

مادة )7(

تعدل املادة )172( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
 أ-  يقدم االعتراض او االستئناف بالئحة إلى احملكمة التي أصدرت احلكم أو إلى محكمة 
البداية التي تقع إقامة الطاعن ضمن اختصاصها لرفعها إلى احملكمة ذات االختصاص .

ب- ال تقب���ل الئح���ة  دعوى أو الئحة اس���تئناف أو الئح���ة نقض أو الئحة جوابية إال من 
محام مزاول وفقا إلحكام قانون احملامني النظاميني الساري.

مادة )8(

تعدل املادة )173( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
أ- يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمتي اجلمارك البدائية واالستئنافية موظفون يعينهم 

مجلس القضاء األعلى .
ب- جتري التبليغات مبعرفة موظفي اجلمارك أو رجال الضابطة اجلمركية أو محضري 
احملاكم أو الشرطة وفقا إلحكام  قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية وقانون 

اإلجراءات اجلزائية النافذين.
مادة )9(

تعدل املادة )174( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
تس���تويف الرس���وم عن الدعاوى املدنية  املقامة أمام احملاكم اجلمركية يف جميع درجات 
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احملاكمة وأنواعها وفقا إلحكام قانون رسوم احملاكم النظامية رقم )1( لسنة )2003( وكأنها 
دعوى مدنية باملعنى املبني بالقانون .

مادة )10(

تعدل املادة )175( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
 حت���ال جمي���ع الدعاوى التي هي ضمن اختصاص محاكم اجلمارك اليها ما لم تكن 

محجوزة إلصدار احلكم.
مادة )11(

تعدل املادة )176( من القانون االصلي لتصبح على النحو االتي:
مي���ارس وظيف���ة النيابة العامة اجلمركية وكيل نيابة أو أكثر يعينه النائب العام بتنس���يب 
الوزي���ر م���ن موظفي الدائ���رة احلقوقيني ممن لهم خدمة يف الدائرة م���دة ال تقل عن خمس 
سنوات للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق واملرافعة واستئناف ومتييز االحكام الصادرة 

عن احملاكم اجلمركية.

مادة )12(

تعدل املادة )177( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
أ - تقبل األحكام والقرارات الصادرة  عن محكمة اجلمارك االس���تئنافية يف الدعاوى 

اجلزائية واملدنية الطعن لدى محكمة النقض يف احلالتني التاليتني:
إذا كانت قيمة الدعوى أو الغرامات اجلمركية وبدل املصادرات ال تقل عن عشرة . 1

أالف دين���ار أردن���ي أو ما يعادله���ا بالعملة املتداولة قانون���ا ، وتكون مدة الطعن 
بالنقض خمسة عشر يوما.

إذا أذن���ت محكمة اجلمارك االس���تئنافية أو محكمة النق���ض بذلك وفق أحكام . 2
الفقرات )ب،ج،د( من هذه املادة.

ب-يقدم طلب اإلذن بالنقض إلى محكمة اجلمارك االستئنافية  خالل عشرة أيام تبدأ  
من اليوم التالي لتاريخ  صدور احلكم أالستئنايف او تبليغه وذلك وفقا ألحكام مدد 
الطع���ن ال���واردة يف قانون أصول احملاكم���ات املدنية والتجاري���ة وقانون اإلجراءات 

اجلزائية النافذين .              
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ج-  إذا رفض���ت محكمة اجلمارك االس���تئنافية من���ح اإلذن بالنقض يحق لطالبه تقدمي 
طلب جديد ملنح اإلذن إلى رئيس احملكمة العليا وذلك خالل عش���رة أيام من اليوم 

التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض .
د- يف حال منح اإلذن بالنقض من محكمة اجلمارك االستئنافية أو من رئيس احملكمة 
العلي���ا يترت���ب على طالب النقض تقدمي الئحة النقض خالل عش���رة أيام من اليوم 

التالي لتاريخ تبليغه قرار منح اإلذن.
ه�- تقدم الئحة النقض إلى محكمة النقض أو إلى محكمة اجلمارك االستئنافية التي 

أصدرت احلكم لترفعها مع األوراق إلى محكمة النقض . 

 مادة )13(

تعدل املادة )178( من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:

 أ- ال تس���مع أي دعوى ضد اخلزينة لدى احملاكم اجلمركية إال إذا كان املدعي قد قام 
بإيداع تأمني نقدي أو كفالة مصرفية تعادل )25 ٪( من املبالغ املطلوبة منه مبا يف 

ذلك الرسوم والغرامات أو املبلغ املعترف به من قبله أيهما أكثر.
ب- تعتبر الرس���وم والغرامات احملكوم بها واملصادرات كتعويض مدني إلدارة اجلمارك 

وحتصل حسب قانون حتصيل األموال األميرية.

مادة )14(

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة )15(

عل���ى جميع اجله���ات املختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل 
به بعد مرور شهر من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 
    محمود عباس
رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية



مشروع قانون معدل رقم ) ( لسنة 2013م 
لقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 

2005م
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أواًل: مذكرة السياســة التشريعية لمشروع القانون المعدل رقم ) ( لسنة 

2013م لقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005م

تمهيد:

ملا كانت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد للعام 2003م تهدف إلى تدعيم وترويج 
التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد بصورة أكفأ وأكثر جناعة وتيسير التعاون الدولي 
واملس���اعدة التقنية يف هذا املجال إلى جانب تعزيز النزاهة واملس���اءلة واإلدارة السليمة 
للش���ؤون واملمتلكات العمومية، وعليه فقد أكدت احلكومة الفلسطينية التزامها بأحكام 
االتفاقي���ة يف رس���التني لألمني العام لألمم املتح���دة األولى يف العام 2005م والثانية يف 
ش���هر آب من العام 2007م مثلها مثل أي عضو فيها. وتنص االتفاقية على أن تقوم كل 
دولة موقعة عليها بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد وتعزيز 
مش���اركة املجتمع املدني وجتس���يد مبادئ س���يادة القانون. وتعد هذه االتفاقية الدولية 

امتداداً التفاقيات دولية جماعية كثيرة أبرمت خالل عقد التسعينيات.
وعلى املستوى الوطني مت إصدار قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005م 
والقرار بقانون رقم )7( لس���نة 2010م بش���أن تعديل قانون الكس���ب غير املش���روع رقم 
)1( لس���نة 2005م واللذان باتا يعرفان بقانون مكافحة الفس���اد رقم )1( لس���نة 2005م، 
وانسجاماً مع حكم املادة )6( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قامت فلسطني 
بتنفيذ هذا البند من االتفاقية بإنشاء هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية مبوجب قانون 

مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م.
وقد مثلت هذه التشريعات نقلة نوعية نحو تهيئة البيئة القانونية املكافحة للفساد يف 
فلسطني مبا يحقق االنسجام مع اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويعزز من فرص 
مكافحة الفساد ومالحقة املتورطني بأفعاله. ولكن ومع وضع هذا القانون موضع التنفيذ 
وخالل الثالث س����نوات املاضية والتي طبق فيها هذا القانون تبني أن هنالك العديد من 
الثغرات والهنات يف نصوصه وعدم التوازن واالنسجام بني مواده، باإلضافة الى ان العديد 
من السياس����ات التش����ريعية التي عكستها وترجمتها مواد هذا القانون لم تأِت متوائمة مع 
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متطلبات اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد، بل وبعضها جاء مناقضا متاما ملا نصت 
عليه تلك االتفاقية كالنصوص التي استبقت على العقوبات اجلنحية املخففة ملعظم وأخطر 
جرائم الفس����اد املتمثلة بالرش����وة واختالس املال العام واستغالل النفوذ الوظيفي، وكذلك 
خلو القانون من النص على عدم شمول العفو اخلاص جلرائم الفساد باإلضافة الى عدم 
جترمي القانون الفلسطيني ألفعال الفساد املقترفة يف القطاع اخلاص ال سيما تلك التي 
تقع يف الش����ركات املس����اهمة العامة او تلك التي تدير مرفقا عاماً وعدم معاجلته للعديد 
م����ن األفع����ال التي باتت تعرف بالفس����اد االداري والعديد من االج����راءات التي تطيل أمد 
التقاضي. كل ذلك وغيره جعل من تعديل هذا القانون مسألة ضرورية وملحة تستوجبها 

العديد من االعتبارات سواء الداخلية او اخلارجية منها وفقا ملا هو مبني أدناه.

مبررات مشروع القانون واهميته:

• أواًل: ضـــــــرورة املوائمـــــــة مـــــــع اتفاقية االمم املتحـــــــدة ملكافحة الفســـــــاد، والتي اعلنت 	
احلكومة الفلسطينية بإرادة طوعية منها االلتزام مبا ورد فيها، وال سيما االستجابة 

للمتطلبات االتية:

التشديد يف العقوبة املفروضة على جرائم الفساد مبا يستدعي تعديل النص القانوني . 1
الذي استبقى على العقوبات اجلنحية املخففة ملعظم وأخطر جرائم الفساد املتمثلة 

بالرشوة واختالس املال العام واستغالل النفوذ الوظيفي.
جترمي افعال الفس���اد يف القطاع اخلاص ال س���يما يف الشركات املساهمة العامة او . 2

الشركات التي تدير مرفقا عاما.
التأكيد على ضرورة ان ال حتول احلصانات دون مالحقة مقتريف جرائم الفساد.. 3
التأكيد على عدم شمول العفو اخلاص جلرائم الفساد.. 4

التأكيد على مفهوم الش���راكة احلقيقية مع مؤسس���ات املجتمع املدني يف رس���م . 5
السياسة العامة ملكافحة الفساد ووضع اخلطط والبرامج الالزمة لتنفيذها.

• ثانيًا: توسع شمولية احلماية التي يقدمها القانون للمال العام بحيث ميتد نطاقه 	
ليشمل موظفي ومسؤولي وأعضاء اجلهات التي تتلقى موازناتها أي دعم من املوازنة 
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العام���ة للدول���ة. وهذه االضافة تضمن ش���مول القانون ملؤسس���ات منظمة التحرير 
الفلسطينية التي تتلقى دعماً ماليا من املوازنة العامة.

• ثالثًا: تعزيز القدرة على مالحقة الفاسدين وعدم اتاحة الفرصة لهم لالفالت من 	
العقاب، ويشمل ذلك:

التأكيد على مس���ألة كف اليد عن العمل بالنس���بة للموظفني املش���تبه بهم بشكل . 1
اوضح مما ورد يف القانون األصلي.

التأكي���د على عدم خضوع الدعاوى والعقوبات املتعلقة بجرائم الفس���اد وكذلك . 2
دعاوى االسترداد والتعويض املتعلقة بها للتقادم بشكل أدق مما ورد يف القانون 
األصلي مبا ينس���جم ونص املادة 29 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس���اد 

ويتطابق مع نص املادة 61 من القانون العربي االسترشادي ملكافحة الفساد.
النص على اعتبار جرائم الفساد املنصوص عليها يف القانون من اجلرائم املخلة . 3

باألمانة والشرف وعدم جواز العفو اخلاص فيها.
• رابعًا: تعزيز قدرة القضاء املتخصص يف مكافحة الفساد وذلك من خالل:	
إلزام املتهم بتقدمي جميع دفوعه دفعة واحدة مبا فيها الدفع بعدم االختصاص . 1

أو بع���دم القب���ول أو باالنقضاء على أن يكون قرار محكمة جرائم الفس���اد قابل 
لالستئناف خالل ثمانية وأربعني ساعة، وتنظر محكمة االستئناف يف االستئناف 

تدقيقاً وتفصل فيه خالل أسبوع من تاريخ تقدميه، ويكون حكمها باتاً.
تخصيص هيئة محكمة اس���تئناف للنظر يف الطعون املقدمة بدعاوى الفس���اد، . 2

وذلك لضمان سرعة الفصل يف االستئنافات املتعلقة بها.
ان يتاح للمش���تكي او املبلغ او مقدم االخبار اس���تئناف قرار رئيس الهيئة برفض . 3

قبول الشكوى امام محكمة العدل العليا و يكون قرارها نهائياً، فاذا الغت احملكمة 
الق���رار حت���ال االوراق من قب���ل احملكمة ف���وراً للنيابة العامة ملباش���رة التحقيق 

االبتدائي بشأنها.
تعزيز صالحيات واستقاللية نيابة جرائم الفساد.. 4
• خامســـــــًا: تعزيز اســـــــتقاللية هيئة مكافحة الفســـــــاد وذلك من خ���الل التأكيد على 	
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االستقالل املالي للهيئة وان يكون لها موازنة خاصة بها وان تضاف مادة الى القانون 
حتدد من خاللها املوارد املالية للهيئة.

• سادسًا: تعزيز موضوع االبالغ عن الفساد وذلك من خالل: االسراع يف اصدار نظام 	
حماية الشهود واملبلغني عن الفساد،  وذلك لتحقيق االنسجام مع متطلبات اتفاقية 

االمم املتحدة ملكافحة الفساد يف هذا املجال.
توضي���ح تفاصي���ل احلماية اجلس���دية والقانونية للمبلغني يف م���نت القانون، مع . 1

التأكيد على امكانية صرف مكافآت مالية للمبلغني عن الفساد.
 معاقبة كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية او بأماكن وجود املبلغني او الشهود 2. 

او املخبرين او اخلبراء باحلبس والغرامة.
تدعيم واجب التبليغ على الفساد.. 3
جعل اقرارات الذمة املالية مفتوحة وغير سرية وذلك تعزيزا للشفافية وتسهيال . 4

ملوضوع االبالغ عن الفساد.
• سابعًا: معاجلة اخطاء الصياغة التشريعية املادية التي وردت يف القانون ومن ابرزها:	

اخلطأ يف االحالة التشريعية الواردة يف املادة  13 والتي أشارت الى املادة 5 بدل . 1
من املادة  2 من القانون.

اخلطأ يف عدم اضافة كلمة )وزوجه( يف الفقرة أ من املادة 16 وذلك كون املشرع . 2
يف النص االصلي سها عن ذكرها.

• ثامنًا: معاجلة اخطاء الصياغة التشـــــــريعية القانونية التي وردت يف القانون ومن 	
ابرزها االتي:

اخلطأ فيما يتعلق بشمول تعريف الفساد لألفعال الواردة يف االتفاقيات الدولية . 1
والتي كان من املفترض تقييدها باملتطلبات القانونية والدستورية، واال اصبحت 
السلطة التنفيذية هي السلطة املشرعة ألحكام قانونية تتضمن التجرمي والعقاب 

والتي ال جتوز دستوريا اال مبوجب نص قانوني.
اخلطأ يف تعريف احملسوبية والواسطة والذي خلط ما بني هذه اجلرمية وجرمية . 2
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الرش���وة بنصه على ان تكون الغاية من هذه اجلرمية هي احلصول على منفعة 
مادية او معنوية.

الغم���وض يف بع���ض االصطالح���ات املس���تخدمة يف القانون والت���ي ال يجوز وال . 3
يستقيم وجودها يف نصوص جترميية كالتي يحتويها هذا القانون، مثل مصطلح 

“ املساس باألموال العامة، استخدام السلطة خالفا للقانون”.

التأثير على التشريعات النافذة: 

ضمانا لتحقيق هذا القانون ملسألة االنسجام التشريعي ببعديه العامودي واالفقي مع 
التش���ريعات ذات العالقة كافة، فال بد من التأكيد على أن هنالك عدد من التش���ريعات 
التي س���تتأثر بإصدار هذا القانون س���واء من حيث التعديل وااللغاء او من حيث التوافق 
واالنسجام، وخصوصاً قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م، وقانون العقوبات 
رقم )16( لس���نة 1960م وتعديالته الس���اري يف احملافظات الش���مالية، ,قانون العقوبات 
رقم )74( لس���نة 1936م وتعديالته الس���اري يف احملافظات اجلنوبية، ,قانون الس���لطة 
القضائية رقم )1( لس���نة 2002م، وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لس���نة 2001م، 

والقرار بقانون رقم )9( لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل األموال.

العالقة مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة: 

جاء هذا التعديل لرفع التعارض والتناقض بني القوانني الس���ارية مع أي من االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية ذات العالقة مبكافحة الفساد، و لتحقيق االنسجام الكامل مع اتفاقية االمم 
املتحدة ملكافحة الفساد وتعزيز امكانية االنضمام الرسمي لدولة فلسطني لهذه االتفاقية. 

ضمانات تنفيذ القانون:

يوجد التش���ريع ليطبق ويفعل، وبالتالي فإن هذا القانون املعدل، سيتضمن يف ثناياه 
عددا من الضمانات التي ستساعد يف تطبيقه على أرض الواقع، ومن ابرزها:

الضمانات الوقائية التي س���يتضمنها املشروع  يف نصوصه والتي سوف تضعها . 1
هيئة مكافحة الفس���اد بالش���راكة مع جميع اجلهات ذات العالقة الرسمية منها 

وغير الرسمية.
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العقوبات اجلنائية والتي جاءت عقوبات مشددة تضمن حتقيق اجلانب الزجري . 2
لهذا القانون مبا ينسجم واتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

وسائل تنفيذ القانون:

ال شك بأن هيئة مكافحة الفساد ونيابة جرائم الفساد ومحكمة جرائم الفساد متثل 
الوس���ائل التي س���تتولى تطبيق القانون وهي أجسام موجودة أصال مبوجب التشريعات 

السارية.

التكلفة المالية للتشريع: 

يجب التنويه إلى االعتبارات املالية التي س���تترتب على تطبيق هذا التش���ريع، إذ قد 
يترت���ب على نفاذ هذا التش���ريع بع���ض االلتزامات املالية عل���ى املوازنة العامة من حيث 
ض���رورة إفراد هيئة اس���تئناف متخصصة بدعاوى الفس���اد وتعيني مجل���س إدارة لهيئة 
مكافحة الفساد. ولكن وحيث ان وسائل تنفيذ القانون ممثلة بالهيئة ونيابة جرائم الفساد 
ومحكمة جرائم الفساد موجودة أصاًل على ارض الواقع ولن تتسبب بالتالي بأية تكلفة 
او اعب���اء مالي���ة جديدة، كما انه ومن املس���ائل اجلديرة بالذك���ر ان احلماية االكبر التي 
س���يمثلها ه���ذا القانون للم���ال العام وما قد يوفره على الدولة م���ن اعتداءات على املال 
الع���ام فإن���ه من املمكن القول وبقوة بأن هذا القانون س���يوفر على الدولة التكلفة املالية 
املعروفة للفس���اد وس���يعزز وينعك���س ايجابا على التنمية بصوره���ا املختلفة والتي يعتبر 

الفساد عدوها االول واالكبر. 
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ثانيــًا: نصــوص مشــروع القانون المعــدل رقم  ) (  لســنة 2013م  لقانون 

مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005م ومبرراتها.

 المادة )1(

تعني عبارة »القانون األصلي« فيما بعد أينما وردت يف هذا القانون »قانون مكافحة 
الفساد رقم )1( لسنة 2005م«.

المادة )2(

تع���دل امل���ادة رقم )1( م���ن القانون األصلي لتصبح على النح���و اآلتي: يكون للكلمات 
والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاني املخصصة لها أدناه ما لم يدل السياق 

على خالف ذلك:
الدولة: دولة فلسطني.

رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطني.
املجلس التشريعي: املجلس التشريعي الفلسطيني.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطني.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
املجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس املجلس.
العضو: عضو املجلس.

احملكمة: محكمة جرائم الفساد.
نيابة جرائم الفساد: النيابة العامة املنتدبة للعمل مع هيئة مكافحة الفساد.

املوظف: كل من هو مش���مول يف حكم املادة 2 من القانون األصلي بالرغم مما ورد 
يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
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األموال واملمتلكات: املوجودات بكل أنواعها سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة 
أم غي���ر منقولة واملس���تندات أو الصكوك القانونية الت���ي تثبت ملكية تلك املوجودات أو 

وجود حق عليها.

الواسطة واحملسوبية واحملاباة: قيام املوظف بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن 
عم���ل من أعمالها أو إخالل���ه بواجباته نتيجة لرجاء أو توصية أو العتبارات غير مهنية 

كاالنتماء احلزبي أو العائلي أو الديني أو اجلهوي.

اس���تغالل النفوذ: اس���تعمال املوظف لنفوذه احلقيقي أو املزعوم للحصول أو محاولة 
احلصول من أية س���لطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياش���ني أو 
الت���زام أو ترخي���ص أو اتف���اق توريد أو مقاولة أو على وظيف���ة أو ترقية أو خدمة أو أية 

مزية من أي نوع.

تضارب املصالح: الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار املوظف 
مبصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه املقربني 
أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات ش���خصية مباش���رة أو غير مباش���رة أو 

مبعرفته باملعلومات التي تتعلق بالقرار.

الفساد: يعتبر فسادًا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون اجلرائم املبينة أدناه:
الرشوة.. 1
االختالس.. 2
التزوير والتزييف.. 3
استثمار الوظيفة.. 4
غسل األموال الناجتة عن جرائم فساد.. 5
الكسب غير املشروع.. 6
استغالل النفوذ.. 7
الواسطة واحملسوبية واحملاباة. . 8
تضارب املصالح. . 9

التهاون يف أداء املهام الوظيفية.. 10
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مبررات التعديل:
فيما يتعلق بتعريف الفساد فان االحالة الواسعة وغير املنضبطة التي وقع بها النص 

النافذ تتعارض مع اصول الصياغة التشريعية. 

• فيم���ا يتعلق بالنص���وص التجرميية والعقوبات والتي يجب ان تكون واضحة ودقيقة 	
ومحددة. فقد حددت مبوجب هذا التعديل اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة 
واجلرائم املخلة بالثقة العامة التي تعتبر من جرائم الفس���اد. خصوصا وان هنالك 
العديد من اجلرائم املخلة بالثقة العامة ال ينطبق عليها تعريف الفساد من حيث صفة 
الشخص الذي يقوم بها، كما ان بعض اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة املنصوص 
عليها يف قانون العقوبات ال تدخل ضمن مفهوم اس���تغالل النفوذ الوظيفي لتحقيق 

مصلحة خاصة.
• اجلرائم الناجتة عن غس���ل األموال ليس لها وجود كون جرمية غس���ل االموال هي 	

جرمية تبعية، وليكون جترمي فعل غسل االموال واملتحصالت اجلرمية الناجتة عن 
جرائم فساد مبا ينسجم ونص املادة 23 من اتفاقية االمم املتحدة للعام 2003م.

• فيما يتعلق بتعريف املوظف فان هذا االصطالح وبقصره التعريف على كل من يعني 	
بقرار من جهة مختصة لش���غل وظيفة مدرجة يف نظام تش���كيالت الوظائف املدنية 
او العسكرية على موازنة احدى الدوائر احلكومية ايا كانت طبيعة تلك الوظيفة او 
مسماها. هو تعريف يتعارض متاما مع ما ورد يف املادة 2 من القانون نفسه، حيث 
انه ووفقا ملبادئ الصياغة التش���ريعية فان العديد من اجلرائم واالحكام املنصوص 
عليها يف هذا القانون لن تش���مل أش���خاصاً مثل الرئيس والوزراء واعضاء مجالس 

ادارة الهيئات احمللية واخليرية والنقابات وغيرها.
• فيما يتعلق بحذف عبارة »للحصول على منفعة مادية او معنوية« الواردة يف تعريف احملسوبية 	

والواسطة واحملاباة فقد مت هذا احلذف للتفريق ما بني هذه اجلرمية وجرمية الرشوة.
• تنتشر ظاهرة  تضارب املصالح يف جميع قطاعات املجتمع، مبا يف ذلك يف القطاع 	

اخلاص ويف بعض مؤسس���ات املجتمع املدني، حيث تس���اهم املصالح الشخصية يف 
تس���يير املهمات وس���رعة إجنازه���ا وتراكم األرباح لصالح فئ���ات دون غيرها، أو يف 
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حتول املؤسسات األهلية إلى مؤسسات فئوية وحزبية مغلقة على مجموعة محددة 
وه���و م���ا قد يضعف مصداقيتها عند تصديها لهذه الظواهر مما اس���تدعى جترمي 

هذه الظاهرة بهدف إعمال مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.
• لقد جاء جترمي استغالل النفوذ للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً يف 	

مجتمعنا الفلسطيني بشكل كبير لعدم جترميها مما أثر سلباً على ثقة املواطنني 
يف  نزاهة الوظيفة العامة وسمعة مؤسسات الدولة واجلهات اخلاضعة إلشرافها، 
وأضر بالثقة الواجبة يف أعمالها، وناهيك عن أن هذه الظاهرة من ش���أنها أن  

جتعل الوظيفة العامة وما  تخوله من نفوذ سلعة يتجر فيها.
• جاء إلغاء جترمي جميع األفعال الواردة يف االتفاقيات العربية والدولية ملكافحة 	

الفس���اد التي صادقت عليها أو انضمت إليها الس���لطة الوطنية، كون هذا النص 
يخالف مبدأ الش���رعية املكفول بنص املادة 15 من القانون األساس���ي، ذلك أنه 
يحي���ل حتديد الفعل املجرم إلى »ما يش���ار إلي���ه يف االتفاقيات العربية والدولية 
ملكافحة الفس���اد« ، وهي عبارة تتص���ف بالغموض وعدم التحديد وتتعارض مع 
مب���دأ الش���رعية الذي كفله القانون األساس���ي. فإذا كان تعبي���ر »جميع األفعال 
ال���واردة باالتفاقي���ات« هو تعبير مختلف على تفس���يره وحتدي���د نطاقه، فإنه ال 
يجوز أن يحيل الش���ارع الفلس���طيني يف حتديد الفعل املجرم إلى تعبير ليس له 
معنى واضح. وقد نص الشارع على أن تكون هذه األفعال »واردة يف االتفاقيات 
العربية والدولية ملكافحة الفس���اد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة 
الوطنية«، وهو نص محل نظر: فمن ناحية فإن تعبير »الورود« يفيد أن األفعال 
التي ترد يف االتفاقية قد ال تكون منصوص عليها على نحو مجرم، ويعنى ذلك 
أن مج���رد ال���ورود غير املجرم للفعل يف اتفاقية صادقت عليها أو انضمت إليها 
السلطة الوطنية تكفي يف نظر الشارع الفلسطيني ألن تكون فعل فساد مجرم، 
وهي خطة تفتقر إلى التحديد وجتعل النص معيباً. ومن ناحية ثانية فإن كثيراً 
من االتفاقيات العربية والدولية تتسم– يف مجال التجرمي- بعدم الدقة فقد تنص 
على بعض األفعال أو اجلرائم دون حتديد ملضمونها أو عناصرها، وتترك للدول 
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املوقعة عليها حتديد ذلك؛ وقد تستخدم عبارات ومصطلحات سائدة يف تشريعات 
دول دون أخرى؛ وقد يعتري نصوص الكثير من هذه االتفاقيات الغموض وعدم 
التحديد؛ وقد تغلب االعتبارات واملصالح السياسية على نصوصها دون مراعاة 
لالعتبارات واألصول القانونية. وهذه االعتبارات جميعاً كانت توجب على الشارع 
أال يحيل حتديد الفعل املجرم إلى “االتفاقيات العربية والدولية ملكافحة الفساد 

التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية”.

المادة )3(

تستبدل عبارتي »السلطة الوطنية« و«رئيس السلطة الوطنية« أينما وردت يف القانون 
األصلي لغايات تطبيق هذا القانون على التوالي بعبارتي »الدولة« و »رئيس الدولة«.

مبررات التعديل:
ذلك االستبدال جاء انسجاماً مع اعالن الدولة الفلسطينية.

المادة )4(

تع���دل امل���ادة رقم )2( من القانون األصل���ي لتصبح على النحو اآلتي: يخضع ألحكام 
هذا القانون:

رئيس الدولة ونوابه ومستشاروه ورؤساء املؤسسات التابعة للرئاسة.. 1
رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن يف حكمهم.. 2
رئيس وأعضاء املجلس التشريعي.. 3
أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.. 4
رؤساء هيئات وأجهزة الدولة. . 5
احملافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية والعاملون فيها.. 6
املوظف���ون العام���ون املعينون بقرار من جهة مختصة لش���غل وظيفة مدرجة يف نظام . 7

تش���كيالت الوظائف املدنية او العس���كرية على موازنة احدى الدوائر احلكومية ايا 
كانت طبيعة تلك الوظيفة او مسماها.



احكام صادرة عن محكمة النقض في القضايا املدنية والتعليق عليها

268

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات املساهمة العامة والعاملون فيها.. 8
مأمورو التحصيل ومندوبوهم واالمناء على الودائع واملصارف.. 9

احملكمون واخلبراء واحلراس القضائيني والوكالء الدائمني واملصفني.. 10
رؤس���اء وأعض���اء مجالس إدارة الهيئات واملؤسس���ات العام���ة واجلمعيات اخليرية . 11

والهيئات االهلية التي تتمتع بالش���خصية االعتبارية املس���تقلة وباالس���تقالل املالي 
واالداري واألح���زاب والنقاب���ات ومن يف حكمه���م والعاملني يف أي منها حتى ولو لم 

تكن تتلقى دعماً من املوازنة العامة.
األشخاص املكلفني بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.. 12
أي ش���خص غير فلسطيني يش���غل منصباً يف أي من مؤسسات الدولة، التشريعية، . 13

التنفيذية والقضائية وأي شخص ميارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي 
أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة ذات طابع دولي.

موظف���و ومس���ؤولو وأعضاء اجله���ات التي تتلقى موازناته���ا أو أي دعم من املوازنة . 14
العامة للدولة.

مبررات التعديل:
• هذا التعديل ينسجم مع التعديل الذي حصل على تعريف املوظف يف املادة االولى.	

• فيما يتعلق بحذف عبارة »التي تكون السلطة الوطنية او اي من مؤسساتها مساهما 	
فيها« فإن هذا احلذف يأتي من باب املوائمة واالنس���جام مع اتفاقية االمم املتحدة 
ملكافحة الفساد التي اوجبت ان تشمل اجراءات وسياسات مكافحة الفساد والقطاع 
اخلاص وال سيما شركات املساهمة العامة التي متثل الفئة االقوى يف هذا القطاع 
خصوصا وان غالبية اموالها هي اموال جلمهور املواطنني املستثمرين يف الشركة.

• فيما يتعلق مبوظفي ومسؤولي وأعضاء اجلهات التي تتلقى موازناتها أو أي دعم من 	
املوازنة العامة للدولة. فإن هذه االضافة تضمن ش���مول القانون ملؤسس���ات منظمة 

التحرير الفلسطينية التي تتلقى دعما ماليا من املوازنة العامة.
• بخصوص صالحيات مجلس الوزراء يف إخضاع أي شخص آخر أو جهة أخرى ألحكام 	
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هذا القانون، جند بأن هذا النص تتكرس عدم دس���توريته يف منحه ملجلس الوزراء 
صالحي���ة تعديل و/أو إضافة نصوص لقان���ون بقرار يصدر عن املجلس. فاملجلس 
ودون أي رقاب���ة تش���ريعية تقتضيها ض���رورات مجتمعية مب���ررة، بإمكانه االجتهاد 
بإضافة فئات أخرى من املجتمع لقوافل اخلاضعني ألحكام قانون مكافحة الفساد 
رقم )1( لسنة 2005م. وهذا يتنافر مع القواعد الدستورية احملددة للجهات صاحبة 
الصالحية التشريعية، مما يقتضي تصويب هذه املخالفة الدستورية بإلغاء النص.

المادة )5(

تعدل املادة رقم )3( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي: 
تنش���أ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تس���مى »هيئة مكافحة الفساد« تتمتع . 1

بالشخصية االعتبارية واالستقالل االداري واملالي ويكون لها موازنة خاصة بها، 
وله���ا بهذه الصفة القيام بجمي���ع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها 
وحق ابرام العقود ويجوز لها ان تقاضي بهذه الصفة وتنيب عنها يف االجراءات 
القضائي���ة املتعلق���ة به���ا أو ألية غاية أخرى النائب العام أو من ميثله أو أن توكل 
محامياً تعينه لهذه الغاية ومتارس الصالحيات املنصوص عليها يف هذا القانون 

ويف أية أنظمة أو تعليمات تصدر مبقتضاه.
يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة . 2

والنزاهة واحليدة واخلبرة وال يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بقرار من رئيس 
الدولة بناًء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى ومصادقة املجلس التشريعي، 
وتكون مدة العضوية يف املجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة للرئيس أو 
ألي من األعضاء ويحدد راتب كل من الرئيس واألعضاء وسائر حقوقهم املالية 

بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من املجلس.
يك���ون املق���ر الرئيس للهيئ���ة يف مدينة القدس، ويجوز بقرار من املجلس إنش���اء . 3

فروع أو مكاتب لها يف كافة محافظات الوطن.
تتمتع الهيئة يف ممارس���ة مهامها وأعمالها باس���تقاللية دون أي تأثير أو تدخل . 4

من أي جهة كانت.
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تتكون املوارد املالية للهيئة من املبالغ السنوية التي تخصص لها يف املوازنة العامة، . 5
وفقا للموازنة املعتمدة لها من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب املجلس.

يؤدي الرئيس واألعضاء قبل مباشرتهم مهامهم أمام رئيس الدولة وبحضور رئيس . 6
املجلس التشريعي ورئيس احملكمة العليا اليمني التالية “أقسم باهلل العظيم أن أكون 
مخلص���اً هلل ث���م للوطن وأن أحترم النظام الدس���توري والقوانني واألنظمة وأن أقوم 

باملهام املوكلة لي بصدق وأمانة واهلل على ما اقول شهيد”. 
عل���ى الرئي���س واألعضاء أن يتفرغوا لعملهم وال يجوز ألي منهم مزاولة أي عمل او . 7

وظيفة او مهنة اخرى .
يخت�ار املجلس من بني اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.. 8
يعني املجلس عدداً كافياً من املوظفني واملستشارين لتمكني الهيئة من القيام مبهامها . 9

ويت���م حتديد درجاته���م ورواتبهم ومكافآتهم وعالواتهم وجمي���ع حقوقهم الوظيفية 
واملالية مبوجب نظام يضعه املجلس ويصدر عن مجلس الوزراء.

اس���تثناًء مما ورد يف البند الس���ابق يخضع موظفو الهيئة ألنظمة التقاعد الس���ارية . 10
املفعول.

على كل من الرئيس واالعضاء وجميع العاملني يف الهيئة أن يفصحوا عن ممتلكاتهم . 11
وممتل���كات أزواجه���م وأوالده���م القاصري���ن قبل مباش���رتهم لعمله���م وحتفظ هذه 
االقرارات يف الهيئة بالنسبة للعاملني ولدى احملكمة العليا بالنسبة للرئيس واألعضاء.

يكون للرئيس واألعضاء صفة الضابطة القضائية، لغايات قيامهم مبهامهم، ويحدد . 12
املجلس املوظف يف الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة.

مبررات التعديل:
• نصت املادة )1/3( من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم )1( لسنة 2005م على متتع 	

هيئة مكافحة الفساد بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي، كما أوجبت 
تخصيص موازنة خاصة بها ضمن املوازنة العامة، وبالتالي فإن اعتبار موازنة الهيئة 
جزءاً من املوازنة العامة، يخضعها بالضرورة لكل من القانون رقم )7( لس����نة 1998م 
بش����أن تنظيم املوازنة العامة والش����ؤون املالية، والقانون رقم )9( لس����نة 1998م بشأن 
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اللوازم العامة، و قرار مجلس الوزراء رقم )43( لس����نة 2005م بش����أن النظام املالي 
للوزارات واملؤسسات العامة، ذلك أن كل منها نص على تعريف للمؤسسة العامة بأنها 
أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة يف فلسطني تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدخل 
موازنتها ضمن املوازنة العامة، والذي أخضع جميع املؤسسات العامة ألحكامه. وبناء 
على ما تقدم، فإن النظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة الصادر عن مجلس الوزراء 
بقراره رقم )43( لسنة 2005م هو الواجب التطبيق على الهيئة باعتبار أنها مؤسسة 
عامة. وعليه فإن االس����تقالل املالي للهيئة يصبح مبتوراً وخاضعاً ملا تقرره الس����لطة 
التنفيذية باخلصوص. حتى لو متثل ذلك مبنح الهيئة صالحية الصرف املباشر كون 
ذلك يكون بقرار من وزير املالية أصوالً. وعليه فقد بات من الواجب تعديل هذا النص 
ليكون قانون مكافحة الفساد منسجماً مع مقتضيات املادة )6/ب/2( من اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003م والتي تنص على أنه: »تقوم كل دولة طرف وفقاً 
للمبادئ السياس����ية لنظامها القانوني مبنح الهيئة أو الهيئات املش����ار إليها يف الفقرة 
)1( من هذه املادة ما يلزم من استقاللية لتمكني تلك الهيئة أو الهيئات من االضطالع 

بوظائفها بصورة فعالة و مبنأى عن أي تأثير ال مسوغ له....«.

• استبدال املجلس االستشاري مبجلس إدارة للهيئة يؤدي إلى عدم تكريس استقالل 	
الهيئة وحياديتها وبذات الوقت عدم تفرد رئيس الهيئة بالقرارات. 

• ان مصادقة املجلس التشريعي تكون أكثر أهمية يف حتصني رئيس الهيئة واعضائها 	
من العزل.

• استبدال مسمى السلطة الوطنية واالستعاضة عنه مبصطلح الدولة املعرفة ابتداًء 	
بدولة فلسطني انسجاما مع اعالن الدولة.

المادة )6(

تعدل املادة رقم )4( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي: 
يشترط فيمن يعني رئيسا أو عضواً ما يلي:

أن يكون فلسطينياً وال يتمتع بأية جنسية أخرى.. 1
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أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.. 2

من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.. 3

أال يقل عمره عن أربعني سنة.. 4

أال يكون قد صدر بحقه حكم مبرم من محكمة مختصة يف جناية أو جنحة مخلة . 5
بالشرف أو األمانة أو جرمية من جرائم األموال.

مبررات التعديل:

وذلك التعديل يأتي انسجاماً مع إنشاء مجلس إلدارة الهيئة.

المادة )7(

تعدل املادة رقم )5( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي: 

يشترط فيمن يعني موظفا يف الهيئة:

أن يكون فلسطينياً.. 1
أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.. 2
أال يك���ون ق���د أدين من محكمة مختصة يف أية جرمية مالية أو مخلة بالش���رف . 3

أو األمانة.
مبررات التعديل:

ح���ذف الفق���رة الثالثة من املادة )5( من القان���ون االصلي كان حتى ال تفتح عباراتها 
الفضفاضة الباب ملوضوع السالمة االمنية كشرط للتعيني واالكتفاء بعدم احملكومية.

المادة )8(

إضافة مادة جديدة حتمل الرقم )5 مكرر( بعد املادة )5( على النحو اآلتي:
يجتمع املجلس برئاسة الرئيس، ويكون االجتماع صحيحاً بحضور ما ال يقل عن أ. 

خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية ال تقل 
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عن أربعة أصوات ويف حال تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
يصدر املجلس الئحة تنظم أعماله واجتماعاته وسائر األمور املتعلقة به.ب. 
يجوز للمجلس دعوة أي شخص من ذوي اخلبرة واالختصاص حلضور اجتماعاته ج. 

لالستئناس برأيه، دون أن يكون له حق التصويت.
مبررات التعديل:

    هذا التعديل يأتي انسجاماً مع إنشاء مجلس إلدارة الهيئة.

المادة )9(

تعدل املادة رقم )6( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

أ- لرئيس الدولة بناء على تنسيب من املجلس وبعد مصادقة املجلس التشريعي . 1
إنه���اء خدم���ة الرئي���س أو أي عض���و من اعضائه خالل م���دة املجلس يف أي من 

احلاالت التالية:
 إذا أخل بواجبات الوظيفة أو قام بعمل ميس الش���رف أو الكرامة  مبا يف ذلك . 2

األفعال التي تندرج يف نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
 إذا تغيب عن اجتماعات املجلس ثالث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة . 3

خالل السنة الواحدة دون عذر يقبله املجلس.
اذا ش���غر موقع الرئيس او أي عضو ألي س���بب من االسباب يتم تعيني بدالً منه . 4

بالطريقة املنصوص عليها يف الفقرة )2( من املادة )4( من هذا القانون الكمال 
املدة املتبقية من مدة املجلس.

مبررات التعديل:
    ج���اء ه���ذا التعدي���ل لتكري���س للرقابة اخلارجية والذاتية عل���ى أعمال وتصرفات 

الرئيس واألعضاء.
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المادة )10(

تعدل املادة رقم )6 مكرر( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

يتولى الرئيس املهام والصالحيات التالية:أ. 
اإلشراف اإلداري واملالي على الهيئة وموظفيها.. 1
تنفيذ القرارات الصادرة عن املجلس.. 2
متثيل الهيئة لدى الغير.. 3
إعداد مشروع املوازنة السنوية للهيئة وتقدميه إلى املجلس إلقراره.. 4
إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقدميه إلى املجلس للمصادقة عليه.. 5
للرئي���س تفويض أي من صالحياته املنص���وص عليها يف هذا القانون واألنظمة . 6

الص���ادرة مبقتض���اه لنائب���ه أو ألي من أعضاء املجلس عل���ى أن يكون التفويض 
خطياً ومحدداً.

يتولى املجلس املهام والصالحيات التالية:ب. 

اتخاذ القرارات الالزمة للتعاقد مع الغير فيما يتعلق بأعمال الهيئة.. 1
اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيالت الوظائف فيها وإصدار التعليمات . 2

التنظيمية الالزمة لذلك.
اقتراح مشاريع التشريعات اخلاصة بعمل الهيئة ورفعها ملجلس الوزراء الستكمال . 3

اإلجراءات الالزمة بشأنها.
تأليف جلنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن حتدد مهامها يف قرار تأليفها.. 4
إقرار موازنة الهيئة.. 5

 إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه لرئيس الدولة واملجلس التشريعي ومجلس 6. 
القضاء األعلى.

نشر تقارير الهيئة وموازنتها يف اجلريدة الرسمية.. 7

 أي مهام أخرى ذات عالقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.8. 
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مبررات التعديل:

ه���ذا التعدي���ل يأت���ي انس���جاماً مع إنش���اء مجل���س إلدارة الهيئة ويف إط���ار حتديد 
االختصاصات وتبيان املرجعيات.

المادة )11(

تعدل املادة رقم )7( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

وفق���اً ألحكام القانون يتمتع الرئيس واألعضاء وجميع العاملني يف الهيئة باحلصانة 
الوظيفية عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.

مبررات التعديل:
هذا التعديل يأتي انسجاماً مع إنشاء مجلس إلدارة الهيئة، ولكون مصطلح العاملني 

أشمل من مصطلح املوظفني الوارد يف ذات املادة من القانون األصلي.

المادة )12(

تعدل املادة رقم )6/8( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:
رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد بالتعاون والتشاور مع اجلهات ذات العالقة مبا 
فيها مؤسس���ات املجتمع املدني ذات الصلة ووضع اخلطط والبرامج الالزمة لتنفيذها، 

وتشرف الهيئة على وضع االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، وضمان تنفيذها.

مبررات التعديل:
تعزيز املش���اركة املجتمعية يف جهود مكافحة الفس���اد، من خالل اش���راك مؤسسات 

املجتمع املدني الفاعل يف هذه اجلهود.

المادة )13(

تعدل املادة رقم )9( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

أواًل: يلغى نص الفقرة )2( منها ويستعاض عنه بالنص اآلتي:

2. مالحق���ة كل م���ن يخال���ف أحكام هذا القان���ون وحجز أمواله املنقول���ة وغير املنقولة 



احكام صادرة عن محكمة النقض في القضايا املدنية والتعليق عليها

276

احتياطياً ومنعه من السفر، وتكليف اجلهات املعنية بكف يده عن العمل وجوبا ووقف 
عالوات���ه وترقيات���ه عند اللزوم، ويف حال اإلدانة بحكم مبرم يلزم احملكوم عليه الذي 
صدر قرار بكف يده وفق أحكام هذه الفقرة بإعادة جميع الرواتب والعالوات وسائر 
استحقاقاته املالية التي قبضها طوال فترة كف اليد وذلك بالرغم مما ورد يف قانون 

اخلدمة املدنية واللوائح الصادرة مبقتضاه.

ثانيًا: إضافة الفقرة )10( إليها بالنص اآلتي:
10. للهيئة اثناء اجراء حتقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من احملكمة بواسطة نيابة 
جرائ���م الفس���اد وقف العمل بأي عقد أو اتف���اق أو منفعة أو امتياز اذا تبني لها من 
ظاهر البينة انه مت احلصول عليه نتيجة فعل فس���اد وذلك حلني البت يف الدعوى 
بحك���م مب���رم، وللمحكم���ة إبطال أو فس���خ كل عقد أو اتفاق أو منفع���ة أو امتياز مت 

احلصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

مبررات التعديل:
• التأكيد على مسألة كف اليد بالنسبة للموظفني املشتبه بهم بشكل اوضح.	
• مبوجب هذا التعديل أصبح كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز مت احلصول عليه 	

نتيجة فعل يشكل فساداً قاباًل لإلبطال أو الفسخ بقرار من محكمة جرائم الفساد. 
ولهيئة مكافحة الفس���اد اثناء اجراء حتقيقاتها ان تطلب كإجراء مس���تعجل من ذات 
احملكم���ة وق���ف العمل بأي عق���د أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبني لها من ظاهر 
البين���ة ان���ه مت احلص���ول عليه نتيجة فعل فس���اد وذلك حلني الب���ت يف الدعوى مبا 

ينسجم ونص املادة 34  من اتفاقية االمم املتحدة للعام 2003م.

المادة )14(

تعدل املادة )9 مكرر1( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:
بق���رار من مجلس القضاء األعلى تش���كل هيئة محكم���ة متخصصة بالنظر يف دعاوى . 1

الفس���اد أينما وقعت، وتنعقد من ثالثة قضاة ال تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية 
وتكون الرئاسة ألقدمهم.

يجب على احملكمة البدء بالنظر يف اية دعوى ترد اليها خالل مدة ال تزيد عن عشرة . 2
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أيام عمل من تاريخ تقدميها وتعقد جلستها لهذا الغرض يف أيام متتالية وال يجوز تأجيل 
احملاكمة ألكثر من ثالثة أيام عمل وينسحب ذلك على اإلستئناف والنقض ويفرد مجلس 
القضاء االعلى هيئة استئناف متخصصة للنظر يف الطعون املقدمة بدعاوى الفساد.

تنعقد احملكمة يف مدينة القدس أو يف أي مكان آخر يعينه رئيس احملكمة وتطبق على . 3
جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها األحكام واالجراءت احملددة يف القوانني املعمول بها.

تصدر احملكمة حكمها يف أية دعوى ختمت فيها احملاكمة خالل مدة ال تزيد عن عشرة . 4
أيام عمل من تاريخ اختتام احملاكمة وللمحكمة تأجليها لهذا الغرض مرة واحدة فقط 

ملدة ال تزيد عن سبعة أيام عمل.
على الرغم مما ورد يف قانون االجراءات اجلزائية والقوانني االخرى ذات العالقة يجب . 5

على  املتهم تقدمي جميع دفوعه وطلباته دفعة واحدة مبا فيها الدفع بعدم االختصاص 
أو بعدم القبول أو باالنقضاء على أن يكون قرار احملكمة قاباًل لالستئناف خالل ثالثة 
أيام عمل، وتنظر محكمة االس���تئناف يف االس���تئناف تدقيقاً وتفصل فيه خالل سبعة 

ايام عمل من تاريخ تقدميه، ويكون حكمها غير قابل للطعن بالنقض استقالال.
األحكام الصادرة عن احملكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقا لقانون االجراءات اجلزائية، . 6

على أن تكون مدة الطعن باإلستئناف أو النقض لكافة اخلصوم عشرة أيام عمل.
مبررات التعديل:

وذلك لضمان س���رعة الفصل يف االستئنافات املتعلقة بقضايا الفساد وإنهاء مسألة 
التأجيل غير املبرر اس���تناداً للمادة املوجودة يف القانون األصلي والتي تس���مح بالتأجيل 
»عن���د الض���رورة« ملدد طويلة. إضافة إلى أن إل���زام املتهم بتقدمي جميع دفوعه وطلباته 

دفعة واحدة يغلق الباب أمام ذريعة لطاملا أطالت أمد التقاضي يف جرائم الفساد.

المادة )15(

تعدل املادة 16 من القانون األصلي وذلك على النحو اآلتي:
أوالً: إلغ���اء عب���ارة )البنود )4،3،2،1( من املادة 5 من ه���ذا القانون( يف الفقرتني )1و2( 

منها واالستعاضة عنها بعبارة )البنود )4،3،2،1( من املادة 2 من هذا القانون(.



احكام صادرة عن محكمة النقض في القضايا املدنية والتعليق عليها

278

ثاني���اً: يع���دل البند )أ( م���ن الفقرة )1( بإلغاء عبارة )إقرار ع���ن ذمته املالية( الواردة يف 
بدايته واالستعاضة عنها بعبارة )إقرار مفصل عن ذمته املالية وذمة زوجه(.

مبررات التعديل:
• التعديل األول لتصحيح اخلطأ املادي يف االحالة التشريعية بالنسبة لرقم املادة 	

2 بدل من املادة 5.
• أما التعديل الثاني فقد كان بس���بب قيام بعض املكلفني بتقدمي إقرارات مبتورة 	

ع���ن ذممه���م املالية وترك ج���زء من اخلانات املدرجة يف االق���رارات فارغة دون 
تفصيالت وكذلك كون املشرع قد سهي عن إلزام املكلف يف هذا النص بتقدمي 

إقرار ذمة مالية لزوجه.

المادة )16(

تعدل املادة 17 من القانون األصلي وذلك على النحو اآلتي:
إذا تب���ني للهيئة بالنس���بة للفئات املنصوص عليه���ا يف البنود )1، 2، 3، 4( من املادة . 1

)2( م���ن ه���ذا القان���ون باس���تثناء رئيس الدولة وجود ش���بهات قوي���ة بارتكاب احد 
اجلرائم املش���مولة يف هذا القانون يحيل الرئيس األمر الى رئيس الدولة بالنس���بة 
لرئيس الوزراء ومستش���اريه  وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنس���بة للوزراء، ومن يف 
حكمهم  وإلى مجلس القضاء األعلى بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة وفقا للقانون االساسي والتشريعات ذات العالقة، ويف 

جميع االحوال تباشر الهيئة حتقيقاتها بعد مرور عشرة ايام من تاريخ االحالة.
باستثناء حاالت التلبس، اذا تبني وجود شبهات قوية على ارتكاب الرئيس أو أي من . 2

األعضاء أحد اجلرائم املشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس الدولة االمر الى 
املجلس التش���ريعي ملباشرة اجراءات التقصي والتحقيق واذا قرر املجلس باألغلبية 
املطلقة ان هذه الش���بهات تس���تدعي االحالة الى احملكمة يقرر رفع احلصانة عنه 
ووقفه عن عمله ويحيل االمر لنيابة جرائم الفساد إلحالة األوراق للمحكمة للنظر 

يف املوضوع.
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مبررات التعديل:
جاء هذا التعديل انسجاما مع اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد التي أكدت على 

ضرورة ان ال حتول احلصانات دون مالحقة مقتريف جرائم الفساد.

المادة )17(

تلغى املادة 18 من القانون األصلي ويستعاض عنها بالنص اآلتي:

عل���ى كل م���ن ميل���ك معلومات جدية أو وثائق بش���أن جرمية فس���اد وقعت من أحد . 1
اخلاضعني ألحكام هذا القانون أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بش���كوى بش���أنها 

ضد مرتكبها.

تتول���ى الهيئ���ة توفي���ر احلماية القانوني���ة والوظيفية والش���خصية الالزمة للمبلغني . 2
والش���هود واملخبرين واخلبراء وأقاربهم واالش���خاص وثيق���ي الصلة بهم يف قضايا 

الفساد من اي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل من خالل ما يلي:

توفير احلماية لهم يف اماكن اقامتهم. . 3
عدم االفصاح عن املعلومات املتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم. . 4
اإلدالء بأقوالهم وش���هاداتهم من خالل استخدام تقنيات االتصال احلديثة ومبا . 5

يكفل سالمتهم. 
حمايتهم يف أماكن عملهم وحتصينهم من أي متييز أو سوء معاملة أو أي اجراء . 6

تعس���في, أو قرار إداري يغير من املرك���ز القانوني أو االداري لهم أو ينتقص من 
حقوقهم بس���بب ش���هاداتهم او إبالغهم أو ما قاموا به من أعمال لكش���ف جرم 

الفساد.   
توفير أماكن إليوائهم عند الضرورة.. 7
اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سالمتهم.. 8
يتم البت بطلبات توفير احلماية من املجلس وفقاً ملا تفرضه الظروف احمليطة . 9

بطالب���ي احلماي���ة، على أن يتم رفع احلماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت 
إلى فرضها. 
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تنظم جميع األمور املتعلقة بتوفير احلماية املطلوبة للمبلغني والشهود واملخبرين . 10
واخلبراء واقاربهم واالشخاص وثيقي الصلة بهم مبقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

على الرغم مما ورد يف اي تشريع آخر، للمجلس صرف مكافأة مالية للمبلغني . 11
والشهود واملخبرين مبوجب نظام يصدر لهذه الغاية.

تسقط احلماية املمنوحة بقرار املجلس يف حال مخالفة شروط منحها.. 12
على الضابطة القضائية تنفيذ قرارات املجلس الصادرة بشأن طلبات احلماية.. 13

مبررات التعديل:
• لضم���ان س���المة جميع األعم���ال االجرائي���ة الالزمة حلماية الش���هود واملبلغني 	

واخلبراء. إذ حرص املشرع الفلسطيني على تضمني العديد من التشريعات وعلى 
إختالف املواضيع التي تنظمها، نصوص قانونية تلزم اجلمهور، أو املوظفني، أو 
القائمني على تطبيق القانون باإلبالغ عن جرائم الفساد التي تصل إلى علمهم، 
ويف ذات السياق أغفل املشرع توفير احلماية القانونية جراء هذا التبليغ ألولئك 
األشخاص املوظفني أو املبلغني. وعليه فإن نظام حماية الشهود واملبلغني أصبح 
ض���رورة ُملح���ة يجب التعامل معها بكل جدية لتوفر غطاء قانوني لفئة الش���هود 
حتى يتمكنوا من أداء ش���هاداتهم بكل حرية وإطمئنان بعيداً عن تعريضهم ألي 
ن���وع م���ن األذى وخل���ق نوع من التوازن يف وجوبية التبليغ عن جرم الفس���اد وعن 
احلماي���ة القانوني���ة الواجب توفيرها لقاء ذلك، متاش���ياً مع نص املادة )33( من 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس���اد وكذلك مع نص املادة )46( من القانون 

العربي االسترشادي ملكافحة الفساد.
• وضع نظام مكافآت خاص ملن يقدم معلومات للهيئة عن مواطن الفساد انسجاماً 	

مع نص املادة )13( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

المادة )18(

تلغى املادة 20 من القانون األصلي ويستعاض عنها بالنص اآلتي:

تعتبر كس���باً غير مش���روع جميع األموال أو املمتلكات التي حصل عليها أحد اخلاضعني 
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ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب جرمية فساد أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني، 
وتعتبر قرينة على الكسب غير املشروع تستوجب املالحقة كل زيادة يف الثروة تطرأ بعد تولي 
اخلدمة أو قيام الصفة على اخلاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أوالده القصر متى 
كانت ال تتناسب مع مواردهم ويجوز للمحكمة األخذ بهذه القرينة إذا ما توافرت بينة أخرى 
تؤيدها. يدخل يف حكم الكس���ب غير املش���روع جميع األموال أو املمتلكات التي حصل عليها 
أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من اخلاضعني لهذا القانون.

مبررات التعديل:
أوجب هذا النص على الهيئة أو نيابة جرائم الفساد مالحقة املوظف بجرم الكسب 
غير املشروع يف حال ثبوت وجود أموال أو ممتلكات ناجتة عن جرمية فساد معلومة أو 
مخالفة لنص قانوني، ويف حال وجود تلك املمتلكات ودون إثبات أنها ناجتة عن جرمية 
فساد أو مخالفة نص قانوني فعلى الهيئة أو النيابة هنا إثبات أمرين: 1. وقوع زيادة يف 
ث���روة اخلاض���ع, وان تكون الزيادة قد طرأت بعد تولي الوظيفة او قيام الصفة. 2. عدم 

وجود موارد لدى اخلاضع تتناسب مع تلك الزيادة.

فإذا ثبت قيام هذين االمرين قامت القرينة القانونية على وجود كسب غير مشروع 
وج���از للمحكم���ة األخذ بها بش���رط توافر بينة أخرى تؤيدها واملش���روع بذلك لم يخرج 
عن القواعد العامة يف االثبات احملددة يف املادة 14 من القانون األساس���ي املعدل لس���نة 

2003م, فعبء االثبات ال يزال على عاتق الهيئة ونيابة جرائم الفساد. 

المادة )19(

تعدل املادة 22 من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:
تعتبر اإلجراءات املتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى املقدمة بشأن الفساد من األسرار 

التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار من احملكمة.

مبررات التعديل:
التوجهات احلديثة تذهب الى جعل اقرارات الذمة املالية مفتوحة تعزيزا للش���فافية 

وتسهيال ملوضوع االبالغ عن الفساد.
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المادة )20(

تلغى املادة 21 من القانون األصلي ويستعاض عنها بالنص اآلتي:
إذا تب���ني م���ن خالل التحقيقات حول البالغات والش���كاوى املقدمة وجود ش���بهات . 1

قوية على وقوع جرمية فس���اد يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة 
األوراق إلى نيابة جرائم الفساد التخاذ االجراءات الالزمة وفقا ألحكام هذا القانون 

والقوانني األخرى ذات العالقة. 

يجوز للمشتكي أو املبلغ أو مقدم االخبار التظلم من القرار الصادر من رئيس الهيئة . 2
بشأن االستدالالت بغير إحالتها لنيابة جرائم الفساد بطلب يقدم منه إلى املجلس.

يفصل املجلس يف طلب التظلم خالل ثمانية وأربعني ساعة عمل من تاريخ تقدميه . 3
مبوجب قرار نهائي منه.

يجوز للمشتكي أو املبلغ أو مقدم االخبار الطعن بقرار املجلس أمام محكمة العدل . 4
العليا ويكون قرارها نهائياً، فإذا ألغت احملكمة القرار حتال األوراق من قبل احملكمة 

فوراً لنيابة جرائم الفساد ملباشرة التحقيق االبتدائي بشأنها.

ال تعتبر قرارات اإلحالة احملددة يف هذا القانون بأي حال من األحوال قيداً إجرائياً . 5
على نيابة جرائم الفساد يف حال باشرت التحقيق حول البالغات والشكاوى املقدمة 
لها أو للنيابة العامة ألي جهة أخرى يف أية جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف 

هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام احملكمة.

مبررات التعديل:
لضم���ان ع���دم تفرد رئيس الهيئة بقرار اإلحالة وضمان الرقابة على أعماله دون أن 
يكون قرار اإلحالة قيداً إجرائياً على نيابة جرائم الفساد يف حال باشرت التحقيق حول 
البالغات والشكاوى املقدمة اليها أو للنيابة العامة أو ألي جهة اخرى يف أية جرمية من 
اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام محكمة جرائم الفساد 

والقيام بكافة االجراءات القانونية الالزمة لذلك.
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المادة )21(

تلغى املادة 25 من القانون األصلي ويستعاض عنها بالنص اآلتي:

دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: . 1

 يعاقب كل من أدين بجرم الفس���اد املتمثل يف )الرش���وة أو االختالس أو التزوير أ. 
أو التزييف أو غس���ل األموال أو الكس���ب غير املشروع( باألشغال الشاقة املؤقتة 
من ثالث سنوات إلى خمسة عشرة سنة وغرامة مالية تعادل قيمة األموال محل 

اجلرمية أو إحدى هاتني العقوبتني ورد األموال املتحصلة من اجلرمية.
يعاق���ب كل م���ن أدي���ن بجرم الفس���اد املتمثل يف )اس���تغالل النفود أو الواس���طة ب. 

واحملس���وبية واحملاباة أو اس���تثمار الوظيفة أو تضارب املصالح أو التهاون بأداء 
املهام الوظيفية( باحلبس مدة ال تقل عن س���نتني وبغرامة ال تقل عن خمس���مائة 
دين���ار وال تزيد على خمس���ة آالف دينار أو إح���دى هاتني العقوبتني ورد األموال 

املتحصلة من اجلرمية.
يعف���ي م���ن العقوب���ة املقررة يف هذا القانون كل من بادر من اجلناة بإبالغ الهيئة عن . 2

جرمي���ة الفس���اد قبل علمها بها أو أي من الس���لطات املختصة ف���إذا حصل االبالغ 
بعد العلم باجلرمية تعني لإلعفاء أن يكون من ش���أن االبالغ ضبط باقي اجلناة أو 

األموال محل اجلرمية.
يك���ون التنفي���ذ املعجل واجب بقوة القانون جلميع األح���كام الصادرة بحق من أدين . 3

بأحد اجلرائم احملددة بهذا القانون ما لم تقرر احملكمة خالف ذلك. 
ال يج���وز من���ح العفو اخلاص مل���ن يثبت اقترافه جرم من جرائم الفس���اد املنصوص . 4

عليها يف هذا القانون بحكم مبرم باعتبارها من اجلرائم املخلة باألمانة والشرف.
يعاقب كل من أفش���ى معلومات متعلقة بهوية او بأماكن وجود املبلغني او الش���هود او . 5

املخبرين أو اخلبراء باحلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة وبغرامة 
ال تتجاوز عشرة االف دينار أردني. 

دون االخالل بأي عقوبة أش���د ورد النص عليها يف اي تش���ريع آخر، يعاقب كل من . 6
اعت���دى عل���ى احد املبلغني او الش���هود او املخبرين او اخلبراء، بس���بب ما قاموا به 
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للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميز يف التعامل بينهم او منعهم من االدالء 
بشهادتهم او من االبالغ عن الفساد باحلبس مدة ال تقل عن سنة، ويف حال استخدام 
القوة او التهديد بإشهار السالح او اي وسيلة اكراه مادية اخرى تكون العقوبة احلبس 

ملدة ال تقل عن سنتني وبغرامة ال تزيد على عشرة االف دينار أردني.
يعاقب كل من يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو املؤقتة بوقوع جرمية أو أكثر . 7

م���ن اجلرائم املنصوص عليه���ا يف هذا القانون ولم يبلغ عنها الهيئة أو نيابة جرائم 
الفس���اد يف الوقت املالئم باحلبس مدة ال تقل عن س���تة اش���هر وال تزيد على س���نة 

وبغرامة ال تتجاوز عشرة االف دينار أردني. 
يعاقب على االمتناع او التأخير غير املبرر عن تقدمي البيانات أو املعلومات او الوثائق . 8

املطلوب���ة وفق���اً ألحكام املادة )4/9( من القانون األصلي باحلبس مدة ال تزيد على 
ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد على ألف دينار.

مبررات التعديل:
•  الن���ص الناف���ذ يقرر العقوب���ات اجلنحية التي اقرتها قوان���ني العقوبات النافذة 	

ملعظم جرائم الفساد كالرشوة واختالس املال العام واستغالل النفوذ الوظيفي، 
والتي تتعارض مع ما تطلبته اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفس���اد من ضرورة 

تشديد العقوبات يف جرائم الفساد.
• حتقيق الردع العام واخلاص يتطلب أن يكون التنفيذ املعجل واجب جلميع األحكام 	

الصادرة بحق من أدين بأحد اجلرائم احملددة بهذا القانون.
• توفي���ر احلماي���ة القانوني���ة والوظيفية والش���خصية الالزمة للمبلغني والش���هود 	

واملخبرين واخلبراء وأقاربهم واالش���خاص وثيقي الصلة بهم يف قضايا الفس���اد 
من خالل جترمي إفش���اء املعلومات املتعلقة بهم متاش���ياً مع نص املادة )46( من 

القانون العربي االسترشادي ملكافحة الفساد.
• استجابة ملتطلبات اتفاقية مكافحة الفساد فإنه ال يجوز منح العفو اخلاص ملن 	

يثبت اقترافه جرم من جرائم الفساد.
• تدعيم واجب التبليغ عن الفساد من خالل النص على عقوبة للمتخلف عن التبليغ 	

الذي يتخلف عن هذا الواجب واال اعتبر مجرد التزام اخالقي ال قيمة قانونية له.
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المادة )22( 

تلغى املادة 33 من القانون األصلي ويس����تعاض عنها بالنص اآلتي: ال تس����قط بالتقادم 
الدعاوى والعقوبات املتعلقة بجرائم الفساد وكذلك دعاوى االسترداد والتعويض املتعلقة بها.

مبررات التعديل:
ج���اء ه���ذا التعديل للتأكيد على عدم خض���وع الدعاوى والعقوب���ات املتعلقة بجرائم 
الفس���اد وكذلك دعاوى االس���ترداد والتعويض املتعلقة بها للتقادم بشكل اوضح مما ورد 
يف القان���ون األصل���ي، مبا ينس���جم ونص املادة )29( من اتفاقي���ة األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد ويتطابق مع نص املادة )61( من القانون العربي االسترشادي ملكافحة الفساد.

المادة )23( 

تلغى املادة 34 من القانون األصلي ويستعاض عنها بالنص اآلتي:
حتال األنظمة املعدة من قبل املجلس مبوجب هذا القانون إلى مجلس الوزراء إلقرارها 

وإصدارها خالل ثالثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة )24(

يع���اد ترقي���م املواد م���ن )16( إلى )28( الواردة يف القان���ون األصلي لتصبح من )13( 
إلى )24( على التوالي.

المادة )25( 

حتقيق���اً للغاي���ات املقصودة من هذا القانون جميع األح���كام الواردة يف أي قانون أو 
تشريع آخر ملغاة أو معدلة إلى املدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة )26( 

عل���ى اجلهات املختص���ة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: .../.../2013م املوافق: .../.../ ....ه 

محمود عباس رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية



مشروع قانون القضاء الشرعي

ومذكرة األسباب الموجبة
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مقدمة

ال يوجد قانون خاص مس���تقل بش���أن القضاء الشرعي يف فلسطني، وإمنا مت تنظيم 
بعض املس���ائل املتصلة بالقضاء الش���رعي واس���تقالله يف كل من قانون تش���كيل احملاكم 
الشرعية رقم )19( لسنة 1972 وتعديالته حتى عام 1990، وبضعة مواد يف إطار قانون 
أص���ول احملاكمات الش���رعية رقم )12( لس���نة 1965 املعمول ب���ه يف قطاع غزة، والتي ال 
تضمن بحال  اس���تقالل القضاء الش���رعي كما يتطلبه القانون األساسي الفلسطيني، يف 
حني غاب عن التنظيم التشريعي جل املسائل الضامنة حقيقة الستقالل القضاء الشرعي.
بناء عليه، وتكريس���ا للمبادئ الدولية املس���تقرة بش���أن استقالل القضاء ومتاشيا مع 
نصوص القانون األساسي التي حرصت على استقالل القضاء، وبهدف توحيد التشريعات 
ب���ني الضف���ة وغزة، مبا يواكب التط���ور احلاصل على موضوعات اس���تقالل القضاء يف 

التجارب املقارنة واملعايير الدولية املعتبرة، متت صياغة نصوص هذا املشروع.

منصب قاضي القضاة: الواقع ورؤية المشروع

منح���ت امل���ادة )3( م���ن نظام صالحيات قاضي القضاة لس���نة 1955 قاضي القضاة 
جميع الصالحيات اإلدارية املنوطة بالوزراء مبقتضى نظام املوظفني وتعليمات اإلجازات 
ونظام االنتقال والسفر وأية أنظمة أخرى، وذلك فيما يتعلق مبوظفي احملاكم الشرعية 
واألوقاف اإلس���المية والش���ؤون اإلس���المية. وعليه، يكون لقاضي القضاة فيما يتصل 
بإدارة احملاكم الشرعية صالحيات الوزراء املنصوص عليها يف القانون األساسي املعدل 
لسنة 2003، وحتديدا املادة )71( منه، باإلضافة إلى صالحياته التي حتددها القوانني 
اخلاصة، ومنها قانون تشكيل احملاكم الشرعية رقم )19( لسنة 1972 وتعديالته. فمثال 
متن���ح امل���ادة )18( من ه���ذا القانون قاضي القضاة حق اإلش���راف عل���ى جميع احملاكم 
الش���رعية وقضاتها، ويعاونه يف ذلك مدير الش���رعية يف مراقبة احملاكم الش���رعية، كما 
يعاون مفتش���و احملاكم الش���رعية قاضي القضاة يف تفتيش احملاكم الشرعية. باإلضافة 
إلى ما سبق، يقوم املجلس القضائي )املجلس األعلى للقضاء الشرعي( مبعاونة قاضي 

القضاة على النحو املبني يف قانون تشكيل احملاكم الشرعية. 
من الناحية الواقعية، لم يتم استحداث منصب “مدير الشرعية” كما تقضي املادة )18( 
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سالفة الذكر، يف بنية جهاز القضاء الشرعي من جهة، وظل قاضي القضاة يدير جهاز 
القضاء الش���رعي منفردا دون معاون باملعنى املقصود من املادة )18( باس���تثناء القضاة 
املفتشون، والتي اقتصرت مهمتهم على التفتيش على أعمال القضاة وسجالت احملاكم 

الشرعية، دون مد صالحياتهم جلهة صنع السياسات وتطوير إدارة هذا اجلهاز.

ومن جهة أخرى، ووفقا ملا أفرزته املمارسة العملية، لم يعد دور قاضي القضاة مقتصرا 
على إدارة القضاء الشرعي على النحو املبني آنفا، وإمنا أصبح له صالحيات قضائية، 
باإلضافة إلى توسيع صالحياته اإلدارية. فحتى وقت ليس بالبعيد، كان قاضي القضاة 
يجمع بني رئاس���ة املجلس األعلى للقضاء الش���رعي، ورئاس���ة احملكمة العليا الش���رعية 
)املشكلة دون سند من القانون( باإلضافة لوظيفته. ويف هذا خروج واضح على مقتضى 
وفلس���فة النص���وص القانونية آنفة الذكر، ومس���اس مببدأ الفصل بني الس���لطات. فال 
يصح لقاضي القضاة ممارس���ة أعماال قضائية؛ حيث الس���لطة القضائية مستقلة، وهو 
يف األصل يتبع للسلطة التنفيذية، كما هو واضح من نظام صالحياته لسنة 1955. ومن 
جهة أخرى، أصبحت تبعية قاضي القضاة ملؤسس���ة الرئاس���ة وليس ملجلس الوزراء ما 

أدى إلى عدم انسجام تشريعي يف هذه املسألة. 
يف الواقع أيضا، يثير مسمى منصب “قاضي القضاة” يف فلسطني إشكاال يف املفهوم 
واالختصاص، وال يس���تقيم وجوده مع حال استقالل القضاء ووحدة السلطة القضائية. 
فهذا املنصب قد مت ش���يوعه إبان الدولة االس���المية مبراحلها املختلفة ملّا كان للقضاء 
الش���رعي والية عامة، وبعد أفول جنم هذه الدولة، مت إقرار هذا املس���مى يف مرس���وم 
دس���تور فلس���طني 1922 من قبل االنتداب البريطاني، ليعني Chief Justice أي رئيس 
القض���اة، واملقص���ود من ذلك القضاء النظامي، وهذه التس���مية، التي جاء بها املرس���وم 
املذكور، كانت امتدادا للتسمية املعهودة يف نظام ال� Common Law ومنه بريطانيا. وملا 
كان منصب قاضي قضاة احملاكم النظامية مشرعا يف فلسطني قبل عام 1948، لم تعد 
التس���مية قائمة بعد ذلك لتغير هيكلية الس���لطة القضائية؛ حيث أصبحت تدار من قبل 
مجلس القضاء األعلى وجزئيا وزارة العدل، وهو النظام الذي كان سائدا يف األردن قبل 
ق���دوم الس���لطة الفلس���طينية، ما أدى واحلالة هذه إلى انتق���ال صالحيات هذا املنصب 

لرئيس مجلس القضاء ووزارة العدل، وهو األمر املتعارف عليه يف النظام الالتيني. 
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ويف حالة القضاء الش���رعي، اس���تمرت التس���مية تيمنا بالتراث االس���المي، فمثال، كان 
لقاضي القضاة يف الدولة العباس���ية ديوانا مقره بغداد، وبعد اس���تقالل الدولة االس���المية 
إلى كيانات منفصلة، قامت كل منها بتعيني قاٍض للقضاة، بوصفه رئيسا للسلطة القضائية 
صاحبة الوالية العامة جتاه جميع القضايا )الش���رعية، واملدنية واجلزائية(، واس���تمر احلال 
على ذلك حتى احلقبة العثمانية للحكم االسالمي. ويف هذه احلقبة كانت صالحيات قاضي 
القضاة متارس من قبل كل من شيخ االسالم وقاضي العسكر، مع وجود حتول واضح ملمارسة 
الس���لطات الفعلية لقاضي القضاة من قبل قاضي العس���كر، حيث مت تعيني اثنني من قضاة 
العس���كر )مبثابة قاضي القضاة، لكن دون اس���تخدام هذه التس���مية، ولم يكن هذا القاضي 
عس���كريا، وإمنا مت اطالق هذه الصفة على املس���مى بالنظر إلى الس���مة العس���كرية للدولة 
العثماني���ة( يف الدول���ة العثمانية؛ واحد على مناطق نف���وذ الدولة يف القارة األوروبية واآلخر 
على مناطق نفوذها يف آس���يا وأفريقيا )أنظر: محمد الزحيلي، تاريخ القضاء يف االس���الم، 

بيروت: دار الفكر املعاصر، 1995، ط. 1، الصفحات 441-435(. 
ومل���ا خضع���ت فلس���طني لالنت���داب البريطاني، لم يع���د منصب قاضي قض���اة احملاكم 
الش���رعية موجودا، وإمنا كان املجلس االس���المي األعلى، وفقا ملرس���وم دس���تور فلس���طني، 
مي���ارس صالحي���ات معينة متصلة بالقضاء الش���رعي، متاثل يف بع���ض األحيان صالحيات 

قاضي القضاة يف احملاكم النظامية. 
وعند انشاء السلطة الفلسطينية، مت تعيني قاٍض للقضاة، استمرارا على النهج املتوارث 
م���ن اململكة األردنية فيما يتصل باحملاكم الش���رعية، عل���ى الرغم من تقهقر صالحيات 
هذا املنصب، واختفاء وجوده من معظم الدول العربية واالسالمية؛ نظرا لتطور القضاء 

وهياكله، وتوزيع اختصاصاته بني عدة أنواع من احملاكم. 

وملا كان لقاضي القضاة )الشرعي( صالحيات قضائية وإدارية، وفقا للوضع القائم، 
وحيث أن األنظمة الس���ارية تُتبع هذا املنصب ملجلس الوزراء، على نحو ما ُذكر س���ابقا، 
فإن ذلك يتنايف ومبدأ الفصل بني الس���لطات وال ينس���جم مع قواعد حيدة واس���تقالل 
القضاء. ونظرا للتحول الدستوري الذي طرأ على فلسطني جلهة رسم هيكلية السلطة 
القضائي���ة واختصاصاته���ا، ومنها منح الوالية العامة للمحاك���م النظامية، واقتصار دور 
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القضاء الشرعي على املسائل الشرعية واألحوال الشخصية دون سواها، ونظرا لوجود 
مجل���س أعل���ى للقضاء الش���رعي، فإن صالحي���ات قاضي القضاة يج���ب أن تتحدد يف 
االشراف اإلداري فقط على احملاكم الشرعية، حفاظا على استقالل القضاء، وتكريسا 

ملبدأ الفصل بني السلطات. 
ل���كل ما س���بق، ونظرا مل���ا ميثله منصب قاض���ي القضاة من اعتب���ار ديني يف نفوس 
العامة، مت االبقاء على منصبه بعد أن مت قصر صالحياته على الش���ؤون اإلدارية، دون 
القضائي���ة، ليكون هو املش���رف الع���ام يف إطار دائرته، كما احل���ال يف الوزراء، حيث مت 
اخضاعه لقواعد مس���اءلة الوزراء وفقا للقوانني الس���ارية؛ تكريسا للنزاهة والشفافية، 
ومت النص على إلغاء التشريعات السابقة ذات العالقة بهذا املنصب درءا لالختالف يف 
التفسير والتنازع على الصالحيات، وتكريسا للفصل بني إدارة احملاكم وفقا للسياسات 
العامة التطويرية، والعمل القضائي املستقل، حيث اسندت كثير من مهام قاضي القضاة 
إلى املجلس األعلى للقضاء الشرعي. من جهة أخرى، مت النص على حق قاضي القضاة 
يف اختيار نائب له يصدر بتعيينه قرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب مجلس الوزراء 
بدرج���ة وكي���ل وزارة، يع���اون قاضي القضاة ومي���ارس صالحياته عن���د غيابه. على أنه 
إذا كان قاض���ي القض���اة أو نائبه من القض���اة تزول صفته القضائية حلظة صدور قرار 
تعيينه ليتس���نى مس���اءلته دون املرور بقواعد مس���اءلة القضاة ملا يتمتعون به من حصانة 
يف ح���دود القان���ون؛ نظرا لطبيعة املهام املوكلة لدائرة قاضي القضاة والتي تقتصر على 
الش���ؤون اإلدارية واالش���رافية على احملاكم الش���رعية. وبانتهاء والية قاضي القضاة أو 
بانته���اء خدم���ة نائبه، يحق لهما معاودة عملهما القضائ���ي باحلالة التي كانا عليها قبل 

تولية منصب قاضي القضاة أو نائبه.

دائرة اإلرشاد واالصالح األسري

جاء مقترح هذا القانون ليقر وجود هذه الدائرة يف جهاز القضاء الشرعي؛ ألهميتها 
يف توعي���ة وارش���اد طريف عقد الزواج بهدف تقلي���ل حاالت االنفصال وتوطيدا للروابط 
األس���رية يف املجتمع. إن إنش���اء هذه الدائرة ال يتعارض مع القوانني السارية كونها؛ أي 
الدائرة، ال متارس صالحيات قضائية، وإمنا يقتصر دورها على محاولة بذل مس���اعي 
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االص���الح ب���ني املتخاصمني لئ���ال يقع الطالق أو التفريق القضائ���ي، فرمبا يكون النزاع 
عائدا ألسباب يسيرة ميكن معاجلتها يف إطار املساعي احلميدة والنصح واإلرشاد، ما 
يكفل استقرار العالقات األسرية، ويحمي تقاليد وأعراف املجتمع، ويف حالة تعذر مثل 
هذا االصالح، ترفع هذه الدائرة استدعاء الطالق أو الئحة دعوى التفريق إلى القاضي 
الشرعي املختص مشفوعة بتقرير صادر عنها حول احلالة املعنية، ليقوم القاضي بعدها 
باتخاذ املقتضى القانوني حسب األصول. ترك مشروع القانون للمجلس األعلى للقضاء 
الشرعي تنظيم عمل هذه الدائرة على الوجه الذي يراه مناسبا، يف حدود املواد املذكورة، 
حيث ميكن أن يشمل عمل هذه الدائرة السعي نحو تثقيف الفئات املستهدفة للتقليل من 
ح���االت وقوع النزاعات والتخفيف منه���ا عندما تقع؛ من خالل عقد الدورات التدريبية 
وورش العمل وتوزيع النش���رات الهادفة وغير ذلك، وتقدمي النصح واملش���ورة ملن يطلبها، 

واإلجابة عن أسئلة واستفسارات اجلمهور.
كما منح مشروع القانون السندات واحملاضر التي يوقعها ذوو الشأن مبعرفة ووساطة 
هذه الدائرة قوة الس���ند التنفيذي الرس���مي الذي ال يطعن فيه إال بالتزوير فقط فيما 
يتصل بالنزاعات واحلقوق املالية املترتبة على عقد الزواج تسهيال إلجراءات التقاضي 

وتسريعا آلليات الوصول إلى العدالة.

أحكام موضوعية متطورة

تضمن مشروع هذا القانون عدة قواعد مستحدثة بشأن املسائل محل التنظيم منها 
التعي���ني، والترقية، واالس���تقالة، واإلج���ازة، والتفتيش، واملس���ؤولية التأديبية واجلنائية 
للقاضي. فوفقا لهذا املشروع، ولغاية ضمان كفاءة ومالئمة القاضي حقيقة لتولية منصب 
القض���اء، يك���ون القاضي عند تعيينه ألول مرة حتت التجربة ملدة ال تزيد على س���نة من 
تاريخ مباش���رته العمل، ويحق للمجلس األعلى للقضاء انهاء خدمته خالل تلك املدة إذا 
ثبت له عدم كفاءته أو س���وء س���لوكه. ويكون حملكمة العدل العليا الرقابة على األس���باب 

الواقعية التي استند إليها قرار انهاء اخلدمة؛ تكريسا للشفافية والرقابة.

وتكون ترقية القاضي بنقله من الدرجة األدنى إلى الدرجة األعلى، وليس من احملكمة 
األدنى إلى احملكمة األعلى، وذلك لتحقيق غايتني: األولى ترقية القاضي املستحق للترقية، 
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والثانية عدم تفريغ احملاكم األدنى درجة من القضاة بس���بب الترقية، وكذلك كان ال بد 
من تقييد الترفيع إلى احملاكم من خالل اشتراط درجة محددة ملن يشغل وظيفة قاض 
يف احملكم���ة العليا أو االس���تئناف وذلك حتى يكون ش���غل ه���ذه املناصب قضاة من ذوي 
اخلب���رة الطويل���ة يف العمل القضائي إذ يف هذه احلالة تكون للقاضي ترقيته املس���تحقة 

دون أن يؤثر ذلك على ترتيب احملاكم وتوزيع القضاة.

ومن جانب آخر وحيث أن قضاة احملاكم الشرعية يتساوون مع قضاة احملاكم النظامية 
يف الروات���ب، فق���د حرص املش���روع على عدم التغيير يف الوض���ع املالي للقضاة زيادة أو 
نقصانا، باإلضافة إلى أن هذا املشروع قد استحدث درجة جديدة توازي درجة قاضي 
الصلح يف احملاكم النظامية يعني عليها قاضي احملكمة االبتدائية الشرعية ابتداًء؛ حفاظا 

على مبدأ املساواة بني القضاة يف احلقوق املالية.

للقاضي أن يقدم استقالته، وتعتبر مقبولة مبرور خمسة عشر يوما على تقدميها، وال 
ميكن رفضها من املرجع املختص؛ ألن طبيعة اشغال الوظيفية القضائية تتنايف واجبار 
القاضي على االس���تمرار يف العمل دون رضاه، إال أن له س���حب اس���تقالته طوعا خالل 
امل���دة القانوني���ة، إذ ميكن للمجلس األعلى للقضاء الش���رعي اقن���اع القاضي بالبقاء يف 
الوظيفة، فإذا اقتنع بذلك كان بإمكانه س���حب االس���تقالة بإرادته. أما إذا انقضت املدة 
القانوني���ة دون س���حب االس���تقالة، فعلى املجلس اعالم اجله���ات املختصة، ومنها ديوان 

املوظفني العام، بها التخاذ املقتضى القانوني إزاءها حسب األصول.

وبخص���وص االج���ازة القضائية، ولضمان انتظام عمل احملاكم، فإن اجازة القاضي تكون 
خالل العطلة القضائية الرسمية، إال أنه يجوز منحه جزءا من هذه االجازة خالل العام يف حال 
اضطراره لهذه االجازة. ومن جانب آخر، تستمر احملاكم الشرعية بنظر األمور املستعجلة، التي 
يحددها املجلس، أثناء العطلة القضائية. وقد مت الزام رئيس احملكمة بوضع نظام املناوبات 
يف احملكمة التي يرأس���ها، وذلك من خالل حتديد فترات القضاة املجازين والعاملني وابالغ 

املجلس بها ليقوم بإجراء االنتدابات الالزمة واتخاذ القرارات املالئمة. 
وفيما يتصل بالتفتيش القضائي، فيكون على الناحيتني االدارية والفنية، بحيث يختص 
رئي���س احملكم���ة باعتباره املفتش األول بإجراء التفتي���ش على اجلانب االداري، يف حني 
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تختص دائرة التفتيش بإجراء التفتيش على اجلانب الفني، بحيث يقتصر التفتيش على 
القضايا املفصولة فقط؛ ضمانا للمبدأ الدس���توري القاضي باس���تقالل القاضي وعدم 

وجود سلطان عليه اال للقانون.

ومنح املشروع القاضي حق التظلم من تقدير كفاية األداء عندما يكون التقدير متوسط 
فما دون، فإن كان التقدير فوق املتوسط امتنع على القاضي التظلم، ويكون التظلم برفع  
القاضي املعني من خالل رئيسه عريضة للمجلس األعلى للقضاء الشرعي، بحيث يسمع 
املجلس القاضي املتظلم ويطلع على األوراق ذات الصلة، ويصدر قراره إما بقبول التظلم 
وتعدي���ل التقدي���ر إلى درجة أعلى، أو االبقاء على التقييم ال���ذي وضعته دائرة التفتيش، 
ولي���س للمجل���س تنزيل درجة التقييم ولو كان هنالك أس���باب جدية لذلك؛ ألنه ال يضار 
طاع���ن بطعنه. وقد منح املش���روع محكمة العدل العليا س���لطة النظ���ر يف كافة الطلبات 

املتعلقة بالقضاة شريطة أن تكون متعلقة بوظيفتهم القضائية.

وتوكيدا لكفاءة القضاة أثناء توليهم مهامهم من جهة، وحفاظا على مبدأ عدم قابلية 
القضاة للعزل من جهة ثانية، استحدث مشروع القانون حكما مؤداه أنه يف حال ُقدرت 
كفاية القاضي مبتوسط لثالث مرات متتالية أو ضعيف ملرتني متتاليتني يحال إلى مجلس 
التأدي���ب بصفت���ه جلنة تقييم؛ لينظر يف األمر وليقرر إم���ا اخضاع القاضي إلى تدريب 

مناسب أو إحالته إلى وظيفة غير قضائية. 

وبخصوص االخالل مبوجبات الوظيفة القضائية، فإنه إذا وقع من القاضي ما يخل 
به���ا، ج���از لرئيس احملكمة التابع له القاضي تنبيهه، وللقاضي التظلم على هذا التنبيه، 
أما إذا استمر يف املخالفة أو كررها وجب على رئيس احملكمة رفع األمر لرئيس احملكمة 
العلي���ا ال���ذي يحي���ل القاضي للتحقيق، وما يترتب على ذلك م���ن اجراءات تأديبية وفقا 

لتوصية قاضي التحقيق.

وفيما يتصل بتشكيل مجلس التأديب، فال صالحية للمجلس األعلى للقضاء الشرعي 
يف تشكيله وذلك ضمانا الستقالله؛ أي مجلس التأديب، وإمنا يكون تشكيله وفقا للوجه 
الذي حدده مش���روع هذا القانون. وال يجوز احالة القاضي إلى مجلس التأديب إال بعد 
أن يتم التحقيق معه من قبل أحد قضاة احملكمة العليا الذي ينتدبه رئيس احملكمة العليا 
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لهذه الغاية، ويشترط أال يكون القاضي الذي يجري التحقيق عضوا يف املجلس األعلى 
للقض���اء، أو عضوا يف مجلس التأديب ضمانا الس���تقالله أيض���ا، ولقاضي التحقيق أن 
يقرر حفظ األوراق إذا ما رأى وجها لذلك، أو أن يقرر احالة القاضي ملجلس التأديب، 

ففي احلالة األخيرة هذه، مُيّثل قاضي التحقيق ذاته االدعاء العام أمام املجلس.

وعندم���ا يح���ال القاضي للتحقيق بناء على ارتكابه جرمية معاقب عليها بالقانون، أو 
قيامه مبا يخل مبقتضيات وظيفته، يتم وقف الدعوى التأديبية، يف حال أقيمت بناء على 
جرمية، النتظار البراءة أو اإلدانة، على أن البراءة ال تعني عدم االس���تمرار يف الدعوى 

التأديبية إذا كان لها ما يبررها.

وبالنسبة للجهة املختصة بتوقيف القاضي عند اتهامه بقضية جنائية، فقد حددها 
مش���روع القان���ون باحملكمة املختص���ة بنظر الدعوى اجلزائية، نظ���را لعدم املام أعضاء 
املجلس األعلى للقضاء الشرعي باإلجراءات اجلزائية؛ لعدم اتصالها بحقل تخصصهم 
أو عملهم، مبا ال يسمح بإعطاء هذه الصالحية للمجلس. على أنه يجب احلصول على 

إذن من هذا املجلس لصحة إجراء التوقيف تأكيدا ملبدأ احلصانة القضائية.

مرتكزات بناء مشروع قانون القضاء الشرعي

متت صياغة نصوص مسودة قانون القضاء الشرعي بعد االطالع على كل من قانون 
تش���كيل احملاكم الش���رعية األردني رقم )19( لس���نة 1972 وتعديالته السارية يف الضفة 
الغربية حتى عام 1990، باإلضافة إلى قانون أصول احملاكمات الش���رعية الس���اري يف 
قطاع غزة، وكذلك مسودة قانون القضاء الشرعي املعدة من قبل ديوان قاضي القضاة 
يف الضف���ة الغربي���ة، وقان���ون القضاء الش���رعي الصادر يف غزة رقم )3( لس���نة 2011، 
وقانون الس���لطة القضائية الفلس���طيني رقم )1( لسنة 2002، ومشروع القانون العربي 
املوّح���د للس���لطة القضائية. مت أيضا االطالع عل���ى املعايير الدولية الصادرة عن جهات 
مختلفة بش���أن اس���تقالل القضاء منها: املبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن استقالل 
السلطة القضائية، املعتمدة من قبل مؤمتر األمم املتحدة السابع املعقود يف ميالنو 1985، 
والصادرة  مبوجب قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة 32/40 بتاريخ 1985/11/29، 
و146/40 بتاري���خ 1985/12/13؛ والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياس���ية، 
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وبيان بكني بش���أن استقالل الس���لطة القضائية املعتمد من قبل الرابطة القانونية لدول 
أس���يا واحمليط الهادي 2001، ومبادئ مجلس بيرغ بش���أن استقالل السلطة القضائية، 
و مبادئ التيمر التوجيهية حول الس���يادة البرملانية واس���تقالل السلطة القضائية 1998، 
وامليثاق العاملي للقضاة الذي مت إقراره بإجماع املجلس املركزي لالحتاد الدولي للقضاة 

1999، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي 2001.
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  قانون القضاء الشرعي  رقم )  ( لسنة 2014
رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 

استنادا ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديله، وال سيما املادة 101 منه، 
وبعد االطالع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، وال سيما املادتني )6 

و 7( منه، 
وقانون تشكيل احملاكم الشرعية رقم 19 لسنة1972م وتعديالته السارية يف احملافظات 

الشمالية،
وقانون أصول احملاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959م الساري املفعول يف احملافظات 

الشمالية،
وقان���ون أص���ول احملاكمات الش���رعية رقم )12( لس���نة 1965م الس���اري يف احملافظات 

اجلنوبية، 
وقان���ون األحوال الش���خصية رقم )61( لس���نة 1976م الس���اري املفع���ول يف احملافظات 

الشمالية،
وأمر رقم )303( لسنة 1954 بشأن قانون حقوق العائلة الساري يف احملافظات اجلنوبية،

والقرار بقانون رقم )3( لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي،
واملرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2003م بشأن املجلس األعلى للقضاء الشرعي،

 وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،
وبعد موافقة املجلس التشريعي،

 وحتقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

 أصدرنا القانون التالي:
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الفصل األول

أحكام عامة

المادة )1(

يك���ون للكلم���ات والعبارات التالي���ة املعاني املخصصة لها أدناه ما ل���م تدل القرينة على 
خالف ذلك :

قاضي: رئيس وأعضاء احملكمة العليا ومحكمة االستئناف واحملاكم االبتدائية الشرعية 
ومفتشي احملاكم الشرعية.

املجلس: املجلس األعلى للقضاء الشرعي املنصوص عليه يف هذا القانون.

الرئيس: رئيس املجلس األعلى للقضاء الشرعي.

المادة )2(

القضاة الش���رعيون مستقلون ال س���لطان عليهم يف قضائهم لغير القانون والضمير، 
وتكفل الدولة استقاللهم. ويحظر على أي شخص أو سلطة املساس أو التدخل يف عملهم 

القضائي حتت طائلة املسؤولية وفقا للقانون.

المادة )3(

تفصل احملاكم الشرعية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز، على أساس الوقائع 
ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو 

تدخالت، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي شخص أو جهة وألي سبب.

المادة )4(

لقض���اة احملاكم الش���رعية احلق يف تكوين جمعيات أو ن���واٍد واالنضمام إليها لتمثيل 
مصاحلهم والنهوض مبستواهم املهني وحماية استقاللهم.
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المادة )5(

لغ���ة احملاك���م هي اللغة العربية وعلى احملكمة أن تس���مع أقوال اخلصوم أو الش���هود 
الذين يجهلونها بواسطة مترجم مرخص بعد حلفه اليمني.

المادة )6(

تصدر األحكام عالنية باسم الشعب العربي الفلسطيني مشتملة على األسباب التي 
بنيت عليها.

المادة )7(

يكون للقضاء الش���رعي موازنته املس���تقلة تظهر كفصل مستقل ضمن املوازنة العامة 
السنوية للدولة.

يتولى املجلس إعداد مشروع املوازنة وإحالته إلى قاضي القضاة الذي يقوم مبخاطبة 
مجل���س الوزراء واجلهات املختصة إلجراء املقتضى القانوني وفقاً ألحكام قانون تنظيم 

املوازنة واملالية العامة.

مع مراعاة ما ورد يف املادة )37( من هذا القانون، يتولى املجلس مسؤولية اإلشراف 
على تنفيذ موازنة القضاء الشرعي.

تسري على موازنة القضاء الشرعي أحكام قانون املوازنة العامة السنوية للدولة.

 المادة )8(

حُتدد درجات احملاكم واختصاصاتها وأصول التقاضي أمامها وفقا للقانون.
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الفصل الثاني

تعيين القضاة وترقيتهم 

المادة )9(

يشترط فيمن ُيعني قاضيا:
أن يكون فلسطينيا كامل األهلية.. 1
أال يقل عمره عن ثالثني سنة ميالدية. . 2
أن يكون حاصال على إجازة الش���ريعة االس���المية أو إجازة الشريعة والقانون أو . 3

القانون من جامعة معترف بها.
أال يك���ون ق���د حكم عليه م���ن محكمة أو مجلس تأديب بعمل مخل بالش���رف أو . 4

األمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام أو خاص.
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والئقا طبيا لشغل الوظيفة.. 5
أال يك���ون منخرط���ا يف أي ح���زب أو تنظيم سياس���ي أو أن يق���دم مبجرد تعيينه . 6

استقالته منه.
أن يتقن اللغة العربية.. 7

المادة )10(

للمجلس وضع الئحة لتدريب القضاة وإعدادهم قبل وأثناء تولي أعمال القضاء.

المادة )11(

يكون شغل الوظائف القضائية بقرار يصدره رئيس الدولة بناء على تنسيب املجلس . 1
وفقا ملا يلي:

أ- بطريق التعيني ابتداء وفقا ألحكام هذا لقانون.
ب- الترقية على أساس الكفاءة مع مراعاة األقدمية.

ج-  االستعارة من الدول العربية. ويشترط يف القاضي املستعار الشروط املنصوص 
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عليها يف املادة )9( من هذا القانون عدا ش���رط اجلنس���ية الفلسطينية شريطة 
أن يكون عربيا.

 يعتبر التعيني أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بذلك.. 2

المادة )12(

يعني قضاة احملاكم االبتدائية واالستئناف من بني الفئات اآلتية:. 1
القضاة الشرعيون السابقون.أ. 
احملامون الشرعيون.ب. 
أعضاء هيئات التدريس يف كليات الشريعة والقانون.ج. 
خريجو معاهد التدريب القضائي يف حقل القضاء الشرعي. د. 
خريجو كليات الشريعة أو الشريعة والقانون أو القانون.ه. 

يحدد املجلس القواعد العامة ملدد اخلبرة الالزمة للتعيني من كل فئة وألي محكمة . 2
مما ذكر يف الفقرة )1( أعاله، واألعمال األخرى نظيرة العمل القضائي.

يش���ترط فيمن يعني رئيس���ا حملكمة االس���تئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر . 3
إحدى محاكم االستئناف مدة ال تقل عن أربع سنوات.

المادة )13(

ال يجوز تعيني أي شخص يف وظيفة قاضي محكمة ابتدائية اال بعد إجراء مسابقة . 1
للمتقدم���ني يعل���ن عنها من قبل املجلس، وبعد اختياره من قبل جلنة يعينها املجلس 
من قضاة احملكمة العليا شريطة أال يكون بني أي عضو فيها وأي مرشح صلة قرابة 

أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
باستثناء رئيس احملكمة العليا، يكون القاضي عند تعيينه ألول مرة يف أي درجة ولدى . 2

أية محكمة، حتت التجربة ملدة ال تزيد على س����نة من تاريخ مباش����رته العمل، ويحق 
للمجلس انهاء خدمته خالل تلك املدة إذا ثبت له عدم كفاءته أو سوء سلوكه. ويكون 
حملكمة العدل العليا الرقابة على األسباب الواقعية التي استند إليها قرار انهاء اخلدمة.
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ال تعتب���ر خدم���ة القاضي منتهية بانتهاء مدة التجربة إال اذا صدر قرار من املجلس . 3
يقضي بخالف ذلك قبل مرور تلك الفترة مبدة ال تقل عن شهر.

المادة )14(

مع مراعاة املادة )9( من هذا القانون، يشترط فيمن يعني عضواً يف احملكمة العليا . 1
أال يقل عمره عن 40 عاماً وأن يكون من بني الفئات اآلتية:

رؤساء وأعضاء محاكم االستئناف الشرعية احلاليون والسابقون ممن أمضوا خمس ب. 
سنوات خدمة متصلة على األقل.

القضاة الش���رعيون ممن جلس���وا للقضاء الش���رعي مدة ال تقل عن عش���ر سنوات ج. 
متتالية على أن يكون منها سنتني على األقل يف محاكم االستئناف. 

أساتذة الشريعة، أو الشريعة والقانون، احلاليون أو السابقون باجلامعات الفلسطينية د. 
أو اجلامعات املعترف بها يف فلسطني ممن أمضوا يف وظيفة أستاذ سنة على األقل، 

أو خمس سنوات خدمة متصلة على األقل برتبة أستاذ مشارك.
احملامون الذين مارسوا مهنة احملاماة الشرعية خمسة عشرة سنة متصلة على األقل.ه. 

يش���ترط فيم���ن يعني رئيس���ا للمحكمة العليا أو نائبا ل���ه أن يكون قد جلس للقضاء . 6
بدوائر احملكمة العليا مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

يُصدر رئيس الدولة قرارا بتعيني رئيس احملكمة العليا الشرعية بناء على تنسيب املجلس.. 7

المادة )15(

يؤدي القضاة قبل مباشرتهم عملهم اليمني اآلتية:. 1

“أقس���م باهلل العظيم أن أحكم بني الناس بالعدل وأن أحترم الدس���تور والقانون وأن 
أؤدي وظيفتي بكل أمانة واخالص وأن أحفظ األسرار التي أعلم بها بحكم وظيفتي وأن 

التزم سلوك القاضي الصادق الشريف”.

ي���ؤدي رئي���س احملكمة العليا اليمني أمام رئيس الدولة، ويؤدي باقي القضاة اليمني . 2
أمام املجلس باألغلبية الالزمة النعقاده صحيحا وفقا لهذا القانون.  
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الفصل الثالث

نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

المادة )16(

ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إال يف األحوال والكيفية املبينة يف القانون.

المادة )17(

 مع مراعاة الفقرة الس���ابعة من املادة )39( من هذا القانون، ال يجوز نقل القضاة . 1
أو ندبهم لغير اجللوس للقضاء إال برضائهم.

يك���ون نق���ل القضاة أو ندبهم وفقا للمادة )18( من هذا القانون، ويعتبر تاريخ النقل . 2
أو الندب من تاريخ تبليغ القرار.

المادة )18(

وفقا ألحكام هذا القانون يجوز للرئيس:. 1
أن يندب مؤقتا للعمل باحملكمة العليا أحد قضاة محكمة االستئناف ممن تتوافر ب. 

فيهم ش���روط العمل باحملكمة العليا ملدة ال يزيد مجموعها على أربعة أش���هر يف 
السنة الواحدة، قابلة للتمديد ملدة ال تزيد على شهرين مبوافقة املجلس.

أن ين����دب أح����د قضاة محكمة االس����تئناف أو احملاكم االبتدائية للعمل يف محكمة ج. 
أخرى من ذات الدرجة، أو من احملكمة االبتدائية إلى محكمة االس����تئناف ملدة ال 
تزيد على ثالثة أشهر يف السنة الواحدة، قابلة للتجديد ملرة واحدة مبوافقة املجلس.

يكون نقل القضاة بقرار من املجلس يف إحدى احلاالت اآلتية:. 2

أن يكون النقل بناًء على طلب خطي من القاضي.ج. 
أن يكون القاضي قد أمضى ثالث سنوات متتالية فأكثر يف املوقع املنقول منه.د. 
أن يكون نقل القاضي ترقية من درجة إلى أخرى وفقا للقانون.ه. 

مع مراعاة حكم الفقرة )2( أعاله، يصادق املجلس قبل بدء العام القضائي بش���هر . 3
على األقل على التشكيلة القضائية للمحاكم الشرعية.
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المادة )19(

يف حال���ة خل���و وظيفة رئيس احملكم���ة، أو غيابه، أو قيام مانع لديه، يقوم مبباش���رة 
اختصاصه القاضي األقدم فاألقدم، وعند التس���اوي فاألكبر س���نا من أعضاء احملكمة 

ذاتها حسب األحوال.

المادة )20(

جتوز إعارة القاضي إلى احلكومات العربية أو األجنبية أو الهيئات الدولية بقرار . 1
من رئيس الدولة بتنسيب من املجلس.

ال يجوز أن تزيد مدة إعارة القاضي على أربع سنوات متصلة طيلة مدة خدمته . 2
القضائية، وال يجوز إعارة القاضي إال إذا كان قد أمضى السنوات األربع السابقة 

من عمله بدوائر احملاكم واستويف تقارير الكفاية.

المادة )21(

1. القضاة غير قابلني للعزل، وال تنتهي واليتهم إال يف إحدى احلاالت اآلتية:
الوفاة. أ. 
االستقالة.  ب. 
خالل فترة التجربة الواردة يف املادة )13( من هذا القانون.ج. 
بلوغ سن التقاعد.د. 
ثبوت عجزهم عن القيام مبهام وظائفهم ألسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من ه. 

جلنة طبية مختصة.
الفصل التأديبي وفقا ألحكام هذا القانون.و. 
اسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم مبوافقتهم أو بناء على قرار مجلس التأديب.ز. 

يجوز للمجلس يف حالة انتهاء والية القاضي بسبب الوفاة أو ثبوت عجزه عن القيام    .2
مبهام وظيفته ألس���باب صحية أن يضيف على مدة خدمته الفعلية احملس���وبة لغاية 
التقاع���د أو املكافأة م���دة إضافية على أال تتجاوز هذه املدة اإلضافية مدة اخلدمة 
الفعلية أو املدة املتبقية لبلوغ س���ن التقاعد أو انتهاء مدة اإلعارة او إنهائها بحس���ب 

االحوال أي املدد أكثر.
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الفصل الرابع

واجبات القضاة

المادة )22(

ال يجوز للقاضي اجلمع بني وظيفة القضاء ومزاولة األعمال التجارية أو عضوية . 1
مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة ربحية أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى، 
وال يجوز له القيام بأي عمل ال يتفق واستقالل القضاء وهيبته وكرامته، ويجوز 
للمجلس منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات 

الوظيفة وحسن أدائها.
دون االنتقاص مما ورد يف قانون مكافحة الفس���اد أو أي قانون آخر ذي صلة، . 2

يق���دم كل ق���اٍض عند تعيينه إق���رارا بالذمة املالية اخلاصة ب���ه وبزوجه وأوالده 
القصر، مبينا فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال 
نقدي���ة داخل فلس���طني وخارجها، وما عليهم من دي���ون إلى الرئيس الذي يضع 
الترتيبات الالزمة للحفاظ على س���ريتها وتبقى س���رية وال يجوز االطالع عليها 

إال بإذن من احملكمة العليا الشرعية عند االقتضاء.

المادة )23(

يحظر على القاضي:

إفشاء أسرار املداوالت أو املعلومات السرية التي يحصل عليها أثناء تأديته لعمله.. 1

ممارسة العمل احلزبي بأية طريقة كانت.. 2

الترشح لالنتخابات العامة أو احمللية أو الهيئات احلزبية إال بعد نفاذ استقالته.. 3

إب���داء رأي���ه او اجتاه���ه يف نزاع معروض عليه ألية جه���ة كانت، وإال أصبح غير . 4
صالح لنظر الدعوى، ويكون عرضة للمساءلة التأديبية.
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المادة )24(

ال يجوز أن يجلس يف دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.. 1
ال يج���وز أن يجل���س للقضاء أي من القض���اة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة  . 2

حتى الدرجة الرابعة مع أحد طريف اخلصومة أو ممثليهم.
ينظم القانون أحكام رد القضاة وتنحيتهم.. 3

المادة )25(

ال يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس . 1
احملكمة التابع لها.

يعتبر القاضي مستقيال إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشرة يوما متصلة أو . 2
ثالث���ني يوما متقطعة دون س���بب أو عذر يقبل���ه املجلس ولو كان ذلك بعد انتهاء 

مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.

 الفصل الخامس

رواتب القضاة واجازاتهم

المادة )26(

حتدد رواتب ومخصصات القضاة وفقا للجدول امللحق بهذا القانون.. 1
ال تخ���ل املخصص���ات الواردة يف اجل���دول امللحق بهذا القان���ون بالعالوات اإلدارية . 2

واالجتماعي���ة وب���دل االنتقال وعالوة غالء املعيش���ة وغيرها من العالوات املمنوحة 
لسائر موظفي الدولة وفقا ألحكام قانون اخلدمة املدنية.

تك���ون ترقي���ة القاضي بنقله من الدرجة األدنى إلى الدرجة األعلى وفقاً للجدول امللحق . 3
به���ذا القان���ون، وال يترت���ب على الترقية نقل���ه إلى احملكمة األعل���ى إال إذا تضمن قرار 

الترقية ذلك.
يس���كن القضاة املعينون قبل س���ريان هذا القانون على اجلدول امللحق بهذا القانون . 4
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وفقا ملا يلي:
يسكن نواب رئيس احملكمة العليا على الدرجة األولى؛أ. 
يسكن قضاة احملكمة العليا على الدرجة الثانية؛ب. 
يسكن رؤساء محاكم االستئناف على الدرجة الثالثة؛ج. 
يسكن  قضاة محاكم االستئناف على الدرجة الرابعة؛د. 
يسكن رؤساء احملاكم االبتدائية على الدرجة اخلامسة؛ه. 
يسكن قضاة احملاكم االبتدائية على الدرجة السادسة؛و. 

تراعى عند تس���كني القاضي وفقا للفقرة الس���ابقة أقدميته وس���نوات خدمته التي . 5
استحقت له قبل سريان هذا القانون.

ال يج���وز أن يك���ون قاضياً يف احملكم���ة العليا أو نائبا لرئيس احملكمة العليا من تقل . 6
درجته عن الدرجة الثانية، وال يجوز أن يكون قاضياً يف محكمة االستئناف أو رئيسا 

لها من تقل درجته عن الرابعة.
يس���كن القضاة اجلدد املعينني يف احملاكم االبتدائية على الدرجة السابعة، وتراعى . 7

أحكام الفقرة السابقة عند التعيني ابتداًء يف احملاكم األخرى.

المادة ) 27(

تعتبر استقالة القاضي مقبولة مبرور خمسة عشر يوما على تقدميها.. 1
ال يجوز للمجلس رفض استقالة القاضي، على أنه يجوز للقاضي سحب االستقالة . 2

قبل انتهاء املدة املذكورة يف الفقرة السابقة ولو كان املجلس قد قرر قبولها.
ال يترتب على اس���تقالة القاضي س���قوط حقه بالتقاعد أو املكافأة أو أي حق مالي . 3

آخر يستحقه وفقا ألحكام القانون. وعلى املجلس اعالم اجلهات املختصة باالستقالة 
حال نفاذها.

المادة )28(

يحال القاضي إلى التقاعد ببلوغه سبعني عاما.. 1
دون االنتقاص من أية حقوق مالية أخرى وردت يف أي قانون أو نظام آخر، يس���وى . 2

الراتب التقاعدي للقاضي أو املكافأة وفقا آلخر راتب تقاضاه.
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المادة )29(

تبدأ العطلة القضائية من منتصف شهر متوز ولغاية نهاية شهر آب من كل عام.. 1
للقاضي اجازة سنوية مدتها ثالثون يوما.. 2
تكون اجازة القاضي خالل العطلة القضائية، إال أنه يجوز منحه جزءا منها ألسباب . 3

جدية خارج العطلة مبوافقة رئيس احملكمة التابع لها حتسم من الثالثني يوما.
تس���تمر احملاكم أثناء العطلة القضائية بنظر األمور املس���تعجلة التي يحدد املجلس . 4

أنواعها، وعلى رئيس احملكمة قبل العطلة القضائية بعشرة أيام على األقل وضع نظام 
للمناوبات يف احملكمة التي يرأسها يبلغ نسخة منه للمجلس التخاذ املقتضى القانوني.

المادة  )30(

تك���ون اإلج���ازة املرضية وغيرها م���ن االجازات وفقا ألحكام قان���ون اخلدمة املدنية 
واألنظمة الصادرة مبقتضاه.

الفصل السادس

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

المادة )31(

ينشأ مبقتضى هذا القانون مجلس للقضاء الشرعي يسمى املجلس األعلى للقضاء . 1
الشرعي وميارس صالحياته وفقا للقانون.

ل املجلس من:. 2 يشكَّ
رئيس احملكمة العليا الشرعية رئيسا. أ. 
أقدم نواب رئيس احملكمة العليا نائبا للرئيس. ب. 
نائب قاضي القضاة عضوا.ج. 
ثالث���ة أعضاء من أقدم س���تة قض���اة من قضاة احملكمة العلي���ا تختارهم الهيئة د. 

العامة للمحكمة العليا ملدة س���نتني، وال يجوز ألي منهم اش���غال عضوية املجلس 
ملرتني متتاليتني.
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رئيسي محكمتي االستئناف الشرعية يف القدس وغزة عضوين.ه. 
رئيس دائرة التفتيش القضائي عضوا.و. 

مع مراعاة حكم املادة )32( من هذا القانون، ال يجوز أن يشترك عضو املجلس يف مداوالت . 3
أية جلسة تبحث مسألة تتصل به أو بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

المادة )32(

عند شغور وظيفة رئيس احملكمة العليا أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله . 1
يف رئاسة املجلس نائب رئيس احملكمة العليا فأقدم أعضائها.

يحل محل أي من رؤس���اء محاكم االس���تئناف أقدم أعضاء محكمته، ويحل محل . 2
رئيس دائرة التفتيش نائبه أو أقدم عضو يف دائرته. 

يح���ل مح���ل أي من األعضاء اآلخرين أق���دم األعضاء من محكمته ثم الذي يليه . 3
وعند التساوي األكبر سنا.

المادة )33(

يتولى الرئيس متابعة تنفيذ قرارات املجلس، وينوب عن املجلس يف صالته بالغير وميثله 
أمام القضاء، وله أن ينيب عنه، لهذه الغاية، أحد احملامني أو أحد أعضاء النيابة العامة.

المادة )34(

يجتمع املجلس مبقر احملكمة العليا مرة كل شهر على األقل، وعند الضرورة بدعوة 
من رئيس���ه أو من  قاضي القضاة أو بطلب كتابي من ثالثة من أعضائه على أن يدرج 

يف الطلب مقترح بجدول األعمال. 
 يكون االجتماع صحيحا بحضور سبعة من أعضاء املجلس على األقل على أن يكون 
من بينهم الرئيس، أو نائبه عند غيابه، وتصدر القرارات باإلجماع أو باألغلبية املطلقة 
لألعضاء احلاضرين وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس، ويف املسائل 
املتعلقة بالتعيني أو النقل أو الندب فتصدر القرارات بأغلبية ستة أعضاء على األقل. 
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المادة )35(

يضع املجلس الئحة بقواعد سير عمله وصالحياته، ويجوز له أن يشكل جلنة أو أكثر 
م���ن ب���ني أعضائه يفوضها بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيني أو الترقية أو 

النقل أو الندب أو االعارة.

المادة )36(

للمجل���س يف س���بيل مباش���رة اختصاصات���ه أن يطلب كل ما يراه الزم���ا من البيانات 
واملستندات من اجلهات املختصة كافة التي عليها االستجابة لطلباته.

 الفصل السابع

دائرة قاضي القضاة

المادة )37(

يع���ني قاض���ي القضاة بدرجة وزير ملدة أربع س���نوات غير قابل���ة للتجديد بقرار . 1
يصدره رئيس الدولة بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

ميارس قاضي القضاة صالحيات إدارية واش���رافية فيما يتصل بشؤون احملاكم . 2
الشرعية وفقا للقانون.

تقوم دائرة قاضي القضاة بتنفيذ ما يُطلب منها من املجلس أو رئيسه فيما يتصل . 3
باملشتريات العامة واللوازم التي تتطلبها حاجة احملاكم الشرعية وفقا للقانون.

يختار قاضي القضاة نائبا له بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس . 4
الدولة بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وميارس صالحيات قاضي القضاة عند 

غيابه وفقا للقانون.

ال يجوز تعيني كل من قاضي القضاة أو نائبه من القضاة اال برضائه، وتس���ري . 5
على أي منهما، يف هذه احلالة، أحكام الفقرة السابقة، وتسقط عنه، فور صدور 
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قرار تعيينه، الصفة القضائية وما يترتب عليها، إال أن له العودة ملمارسة العمل 
القضائ���ي بوضع���ه الس���ابق ذاته، إذا رغب يف ذلك، وال حتس���ب ه���ذه املدة يف 

أقدميته القضائية.

يُلح���ق بدائ���رة قاضي القضاة عدد كاٍف من املوظفني واخلبراء وتس���ري عليهم . 6
أحكام قانون اخلدمة املدنية.

فيما لم يرد بشأنه نص خاص، يعتبر قاضي القضاة وزيرا، ويخضع يف ممارسته . 7
صالحياته لقواعد عمل ومساءلة الوزراء وفقا للقوانني واألنظمة املرعية.  

الفصل الثامن

االصالح واإلرشاد األسري 

المادة )38(

تنشأ يف احملاكم الشرعية االبتدائية دائرة لإلرشاد واإلصالح األسري، وفقا للحاجة، . 1
ال تتمتع بصالحيات قضائية.

تقوم هذه الدائرة بأعمال الوساطة بني الفرقاء حلسم اخلالفات األسرية أو احلد . 2
منها، وتعزيز الروابط األسرية قبل عرض النزاعات على القضاء.

تعتبر احملاضر والسندات التي يوقعها أطراف النزاع بوساطة هذه الدائرة واملتصلة . 3
باحلقوق املالية الناشئة عن آثار عقد الزواج سندات تنفيذية ال يجوز الطعن بها إال 
بالتزوير بعد املصادقة عليها من املوظف املختص يف هذه الدائرة ورئيس احملكمة.

يُعني يف هذه الدائرة متخصصون يف حقول علم االجتماع أو علم النفس، أو القانون، . 4
أو الشريعة ممن يحملون الدرجة اجلامعية األولى على األقل، ويتمتعون بسيرة حسنة 
على أال يقل عمر املوظف عن ثالثني عاما، ويتبعون إداريا لرئيس احملكمة املختصة.

ينظم املجلس عمل ومهام هذه الدائرة.. 5
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 الفصل التاسع

التفتيش القضائي

المادة )39(

تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق باملجلس تؤلف من أحد قضاة احملكمة العليا . 1
رئيسا وأربعة من القضاة ال تقل درجة كل منهم عن الثالثة.

يضع املجلس الئحة لدائرة التفتيش يبني فيها اختصاصاتها والقواعد واإلجراءات . 2
الالزم���ة ألداء عمله���ا، وعناصر تقدير الكفاية، مبا فيها نتائ���ج الدورات التدريبية 
وأس���باب إلغ���اء أحكام القاض���ي أو نقضها أو تعديلها، واآلث���ار املترّتبة على تقارير 

التفتيش وتقدير الكفاءة.

تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: )ممتاز-جيد جدا-جيد-متوسط-ضعيف(.. 3

على رئيس كل محكمة تزويد دائرة التفتيش القضائي مرتني سنويا بتقرير يبني فيه . 4
مس���لكيات القاضي وطريقة ادارته جلس���ات احملاكمة وغيرها من األمور االدارية، 
وعلى دائرة التفتيش أخذ هذا التقرير بعني االعتبار عند اجراء تقدير كفاية األداء.

يج���ب عل���ى دائرة التفتي���ش إجراء التفتيش على القضاة فيم���ا عدا قضاة احملكمة . 5
العليا مرة على األقل كل سنة. 

يودع تقرير دائرة التفتيش لدى املجلس خالل ش���هر على األكثر من تاريخ انتهائه، . 6
ويكون التفتيش من خالل فحص القضايا التي فصل فيها القاضي، ويجب أن يحاط 

القضاة علما بكل ما يودع يف ملفات خدمتهم من مالحظات أو أية أوراق أخرى.

يف ح���ال ُق���درت كفاية القاضي مبتوس���ط لث���الث مرات متتالي���ة أو ضعيف ملرتني . 7
متتاليت���ني يح���ال إل���ى املجلس املنصوص علي���ه يف املادة )1/43( من ه���ذا القانون 
بصفت���ه جلن���ة تقييم الذي له اخض���اع القاضي إلى تدريب مناس���ب أو إحالته إلى 

وظيفة غير قضائية.
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الفصل العاشر

التظلمات والطعن في القرارات

المادة )40(

على رئيس دائرة التفتيش القضائي اخطار القاضي الذي قدرت كفايته متوسط . 1
فما دون خالل عشرة أيام من اجراء التقييم.

للقاضي خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره التظلم من التقدير من خالل . 2
عريض���ة ترفع إلى رئيس احملكم���ة العليا الذي يجب عليه عرضها على املجلس 

يف أول جلسة الحقة لتقدمي العريضة.

على املجلس دعوة القاضي املتظلم للمثول أمامه وسماع أقواله، ويصدر املجلس . 3
ق���راره متضمن���ا تعديل التقدي���ر إلى درجة أعلى، أو االبق���اء على التقدير محل 

التظلم.

المادة )41(

تختص محكمة العدل العليا بالفصل يف طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ . 1
الت���ي يرفعه���ا القض���اة على القرارات اإلدارية املتعلقة بأي ش���أن من ش���ؤونهم، 
وكذلك الفصل يف املنازعات اخلاصة بالرواتب واملعاش���ات واملكافآت املستحقة 

لهم أو لورثتهم.

 تعفي الطلبات الواردة يف الفقرة السابقة من الرسوم.2. 
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الفصل الحادي عشر

مساءلة القضاة 

المادة )42(

لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي شفاهه أو كتابة عند مخالفته ملوجبات ومقتضيات . 1
وظيفته، ويكون للقاضي احلق بالتظلم على هذا التنبيه وفقا لإلجراءات الواردة يف 

املادة )40( من هذا القانون.

إذا تكررت املخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، فعلى رئيس احملكمة رفع . 2
األمر لرئيس احملكمة العليا الذي عليه احالة القاضي للتحقيق وفقا ألحكام القانون.

يف ح���ال كان رئي���س احملكمة ه���و القاضي املعني يف الفقرتني الس���ابقتني، ميارس . 3
الصالحيات املذكورة فيهما رئيس احملكمة العليا.

المادة )43(

يش���كل مجلس لتأديب القضاة من أقدم قاضيني يف احملكمة العليا وأقدم قاض يف . 1
محاكم االستئناف من غير أعضاء املجلس، ويصدر قراراته باألغلبية.

ال يحال القاضي ملجلس التأديب إال بعد اجراء التحقيق معه من أحد قضاة احملكمة . 2
العلي���ا، وعل���ى قاضي التحقيق أن يقرر حفظ األوراق أو احالة القاضي إلى مجلس 
التأديب، ويكون للقاضي املنتدب إلجراء التحقيق صالحيات احملكمة فيما يختص 

بسماع الشهود الذي يرى سماع أقوالهم.

يج���ب أال يك���ون القاضي املنتدب إلجراء التحقيق عض���وا يف املجلس أو يف مجلس . 3
التأديب.

ميثل االدعاء العام أمام مجلس التأديب القاضي املنتدب إلجراء التحقيق.. 4
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المادة )44(

يحال القاضي إلى التحقيق يف احلاالت التالية:

يف حالة اتهامه بجرمية يعاقب عليها القانون، ويف هذه احلالة يجب وقف الدعوى . 1
التأديبية حلني البت يف القضية اجلزائية، ويف حالة ادانة القاضي يقتصر دور 
القاضي املنتدب إلجراء التحقيق على متثيل االدعاء العام أمام املجلس، إال أن 
براءة القاضي ال متنع من االستمرار يف االجراءات التأديبية إذا وجد مبرر لذلك.

يف حالة ارتكابه ما يخالف مقتضيات اشغال الوظيفة القضائية.. 2

المادة )45(

تقام الدعوى التأديبية مبوجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها . 1
التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب.

إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير يف اإلجراءات يكلف القاضي باحلضور يف املوعد . 2
ال���ذي يحدده املجلس، ويجب أن يش���تمل التكليف على بي���ان كاف ملوضوع الدعوى 
التأديبية وأدلة االتهام، وتس���لم للقاضي بغير رس���وم صورة من أوراق الدعوى قبل 

موعد اجللسة بأسبوع على األقل.
يجوز لرئيس احملكمة العليا بناء على توصية من قاضي التحقيق أو مجلس التأديب . 3

أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته إلى حني صدور قرار يف الدعوى 
التأديبية، وال يترتب على وقف القاضي وقف مرتبه مدة الوقف.

ملجلس التأديب أن يستويف كل ما يراه من نقص يف التحقيقات، أو أن يندب لذلك . 4
أحد أعضائه، ويكون ملجلس التأديب أو العضو املنتدب للتحقيق صالحيات احملكمة 

فيما يختص بسماع الشهود الذي يرى سماع أقوالهم.
تكون جلسات احملاكمة التأديبية سرية إال إذا طلب القاضي املرفوعة عليه الدعوى . 5

أن تكون علنية.
يحض���ر القاض���ي بش���خصه أمام مجل���س التأديب، وله أن ينيب عنه من يش���اء من . 6

احملامني، وإال جاز ملجلس التأديب اصدار القرار يف غيابه.



مشاريع القوانني

315

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة القاضي أو بإحالته على التقاعد، أو باستقالته، أو . 7
مبضي ستة أشهر على نشوئها أو على آخر اجراء اتخذ فيها.

المادة )46(

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:. 1
التنبيه أ. 
االنذارب. 
احلرمان من الترقية عند استحقاقهاج. 
انذار نهائي بالعزلد. 
العزله. 

يتولى املجلس تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد صيرورتها . 2
نهائي���ة، وإذا كان القرار ص���ادرا بعقوبة العزل، اعتبر القاضي يف إجازة حتمية من 

تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائيا.
يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي )متى صار نهائيا( قرار من رئيس الدولة، . 3

ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار.

ال يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه يف التقاعد أو املكافأة.

المادة ) 47(

ال يجوز القبض على القاضي أو توقيفه أو حتريك الدعوى اجلزائية ضده إال بعد . 1
احلصول على إذن من املجلس.

يف ح���االت التلب���س يتم التحفظ على القاضي، وعلى النائ���ب العام اخطار املجلس . 2
بواقع احلال خالل األربعة وعشرين ساعة التالية على القبض.

يكون توقيف القاضي احتياطيا وفقا ألحكام قانون االجراءات اجلزائية النافذ.. 3
يج���ري توقي���ف القاضي يف مكان مس���تقل ع���ن األماكن املخصص���ة للموقوفني أو . 4

السجناء اآلخرين.
يترتب على حتريك الدعوى اجلزائية وقف القاضي مباشرًة عن أعمال وظيفته.. 5
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الفصل الثاني عشر

أعوان القضاة والعاملون في المحاكم

المادة )48(

أعـــــــوان القضاء هـــــــم: احملامون واخلب���راء واملأذونون الش���رعيون والكتب���ة واحملضرون 
واملترجمون.

المادة )49(

ينظم القانون مهنة احملاماة الشرعية.

المادة )50(

ينظم القانون عمل اخلبراء واملترجمني، ويصدر بتنظيم عمل املأذونني الشرعيني الئحة 
عن مجلس الوزراء يضعها املجلس.

المادة )51(

يع���ني يف احملاكم الش���رعية ع���دد كاف من املوظفني ويس���ري عليهم قانون اخلدمة . 1
املدنية واألنظمة الصادرة مبقتضاه.

يك���ون للرئيس صالحيات الوزير ووكي���ل الوزارة فيما يتعلق باملوظفني وفقا ألحكام . 2
قانون اخلدمة املدنية واألنظمة الصادرة مبقتضاه. وللرئيس يف هذا الشأن تفويض 
بع���ض اختصاصات���ه ألحد القضاة ممن ال تقل درجتهم عن الثالثة أو ألحد موظفي 

الفئة العليا وفقا ألحكام القانون.
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الفصل الثالث عشر

أحكام ختامية

المادة )52(

يضع املجلس اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر عن مجلس الوزراء، 
وتنشر يف اجلريدة الرسمية.

المادة )53(

األحكام والقرارات القضائية الشرعية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل 
تنفيذه���ا عل���ى أي نحو جرمية يعاقب عليها باحلبس وفقا لقانون العقوبات، والعزل من 
الوظيف���ة إذا كان املته���م موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له احلق يف رفع 

الدعوى مباشرة إلى احملكمة املختصة، وتضمن الدولة تعويضا كامال له.

المادة )54(
ُيلغى:

كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ورد يف قانون تشكيل احملاكم الشرعية . 1
رق���م )19( لس���نة 1972 وتعديالت���ه املعمول بها يف محافظ���ات الضفة الغربية، 
وقانون أصول احملاكمات الش���رعية رقم )12( لسنة 1965 وتعديالته املعمول به 

يف محافظات غزة؛
نظ���ام صالحي���ات قاضي القضاة رقم )2( لس���نة 1955 ونظ���ام منصب قاضي . 2

القضاة رقم )10( لسنة 1964 املعمول بهما يف الضفة الغربية؛

القرار بقانون رقم )3( لسنة 2012 بشأن القضاء الشرعي؛. 3

 كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون حيثما ورد.4. 
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المادة )55(

عل���ى جمي���ع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به 
بعد تسعني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

 صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ /  2014 ميالدية
املوافق: / / 1435 هجرية

محمود عباس
رئيس دولة فلسطني 

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الذيل

جدول الرواتب والعالوات 

العالوة السنوية $عالوة طبيعة العمل $الراتب األساسي $الدرجة 
300050050رئيس احملكمة العليا

266846046الدرجة األولى
230046046الدرجة الثانية 
218538038الدرجة الثالثة
190038038الدرجة الرابعة

177632032الدرجة اخلامسة
160032032الدرجة السادسة
140028028الدرجة السابعة

*مالحظة: األرقام أعاله بالدوالر االمريكي إلى أن يتم استبدالها بأرقام تستند إلى اجلنيه الفلسطيني.



مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية 

رقم ) ( لسنة 2014

ومذكرة األسباب الـموجبة منهجية 

اعداد مسودة قانوني تشكيل المحاكم 

الشرعية والرسوم
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قام املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء )مساواة( بتكليف خبير يف القضاء 
الشرعي بإعداد ورقة تسلط الضوء على االشكاليات القانونية التي يعاني منها القضاء 
الشرعي، واقتراح أجندة عمل تشريعية كفيلة بحسم مواطن االشكال، ومساندة لعملية 
َمؤسسة عمل القضاء الشرعي مبا يتفق وأحكام القانون األساسي واملنظومة القانونية 

يف فلسطني.
أوصت الورقة املذكورة بضرورة س���ن رزمة قوانني جديدة ألس���باب عديدة، ومنحت 
األولوية للقوانني التالية: قانون تشكيل احملاكم الشرعية، وقانون رسوم احملاكم الشرعية، 
وقانون القضاء الشرعي، وقانون أصول احملاكمات الشرعية. وارتأت مساواة استئخار 

العمل على قانون األحوال الشخصية العتقادها بحاجته إلى توافق مجتمعي واسع.
ش���رعت "مس���اواة" بإعداد رزمة القوانني املنوه بها، فأمتت صياغة مس���ودتي قانون 
تشكيل احملاكم الشرعية، وقانون رسوم احملاكم الشرعية، ومذكرة األسباب املوجبة لكل 
منهما، وس���تواصل العمل على اعداد مش���روعي قانون القضاء الش���رعي وقانون أصول 

احملاكمات الشرعية تباعا.
وتوطيدا لسياس���تها يف االش���راك املجتمعي يف عملية صنع التش���ريعات؛ تكريس���ا 
للمشروعية، ويف محاولة منها إلدارة خالفات األشخاص املخاطبني بأحكام القوانني يف 
مرحلة مبكرة، وقياس األثر املتوقع ملسودات القوانني حال صدورها، مبا يؤسس لتهيئة 
تشريعية مالئمة، قامت مساواة بعقد ورشتي عمل يف رام اهلل وغزة ملناقشة اشكاليات 
القضاء الش���رعي واحلاجة إلجراء التصويبات التش���ريعية على القوانني الس���ارية، كما 
عق���دت لقائ���ني حواريني ملجموعتني بؤريتني واحدة يف الضفة وأخرى يف غزة ملناقش���ة 
املسودة األولى ملشروعيها، وأسبابهما املوجبة، وجلأت "مساواة" كذلك إلى نشر مسودة 
القانونني على موقعها االلكتروني؛ لتلقي املالحظات واالقتراحات على النصوص كصورة 
من صور االستش���ارات العامة، حيث متت صياغة املس���ودة النهائية للقانونني على ضوء 
نتائج وتوصيات ورش العمل ولقاءات املجموعة البؤرية واالستشارات العامة هذه. وقد 
شارك يف هذه املشاورات واللقاءات ممثلون عن دوائر صنع القرار التشريعي، واملجلس 
األعل���ى للقضاء الش���رعي، ومنظم���ات املجتمع املدني، ومراكز مناص���رة املرأة، والنيابة 

العامة، ونقابة احملامني، باإلضافة إلى عدد من املهتمني يف القضاء الشرعي. 
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وعليه، يسعدنا يف املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة"  أن نضع 
بني أيادي أصحاب القرار التشريعي والسياسي واإلداري، ومجتمع القانونيني ومؤسسات 
املجتمع املدني ما خلصنا إليه، بأمل الوقوف اجلدي عليه والشروع يف اتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة إلقرارهما وإصدارهما وفقا لألصول املألوفة.
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   قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )( لسنة 2014

رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

استنادا ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديله، وال سيما املادة 101 منه، 
وبعد االطالع على قانون الس���لطة القضائية رقم )1( لس���نة 2002، وال س���يما املادتني 

)6 و 7( منه، 
وقانون تشكيل احملاكم الشرعية رقم 19 لسنة1972م  وتعديالته السارية يف احملافظات 

الشمالية،
وقانون أصول احملاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959م الساري املفعول يف احملافظات 

الشمالية،
وقان���ون أص���ول احملاكمات الش���رعية رقم )12( لس���نة 1965م الس���اري يف احملافظات 

اجلنوبية، 
وقان���ون األحوال الش���خصية رقم )61( لس���نة 1976م الس���اري املفع���ول يف احملافظات 

الشمالية،
وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 م،

وأمر رقم )303( لسنة 1954 بشأن قانون حقوق العائلة الساري يف احملافظات اجلنوبية،
والقرار بقانون رقم )3( لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي،

واملرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2003م بشأن املجلس األعلى للقضاء الشرعي،
 وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وبعد موافقة املجلس التشريعي،
 وحتقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
 أصدرنا القانون التالي:
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الفصل األول

أحكام عامة

المادة )1(

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على 
خالف ذلك :

احملكم���ة: احملكم���ة املختصة بالنظر يف املس���ائل الش���رعية واألحوال الش���خصية على 
اختالف درجاتها .

املجلس: املجلس األعلى للقضاء الشرعي.
رئيس املجلس: رئيس املجلس األعلى للقضاء الشرعي.

رئيس احملكمة: القاضي املنوط به مهمة االشراف اإلداري يف أية محكمة وفقا للقانون.
احلق العام الشرعي:  كل مسألة تتعلق بحق اهلل تعالى وفقا للقانون .

المادة )2(

تنشأ احملاكم الشرعية وحتدد درجاتها وفقاً ألحكام هذا القانون. 

المادة )3(

 تك���ون جلس���ات احملاكم علني���ة إال إذا قررت احملكمة من تلقاء نفس���ها أو بناًء على 
طلب أحد اخلصوم عقدها سرية مراعاة لآلداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون 

النطق باحلكم يف جميع األحوال يف جلسة علنية.

نظام اجللسة وضبطها منوطان برئيسها.

المادة )4(

لغة احملاكم هي العربية، وعلى احملكمة أن تس���مع أقوال اخلصوم أو الش���هود الذين 
يجهلونها بواسطة مترجم مرخص وفقا للقانون بعد حلفه اليمني.
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المادة )5(

تصدر األحكام وتنفذ باس���م الش���عب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل األحكام 
على األسباب التي بنيت عليها بشكل واٍف.

المادة )6(

يتولى رئيس احملكمة تنظيم العمل اإلداري فيها.

المادة )7(

حُتدد دائرة االختصاص املكاني للمحاكم الشرعية بقرار يصدره رئيس املجلس.

يحدد القانون قواعد االختصاص النوعي للمحاكم الشرعية.

ينظم القانون أصول التقاضي أمام احملاكم الشرعية.

المادة )8(

تتكون احملاكم الشرعية يف فلسطني من:

احملاكم االبتدائية.. 1
 محاكم االستئناف.. 2
احملكمة العليا.. 3

 الفصل الثاني

المحاكم االبتدائية

المادة )9(

تنشأ يف دائرة كل محافظة محكمة شرعية ابتدائية أو أكثر حسب احلاجة، ومتارس . 1
االختصاصات املخولة لها طبقاً للقانون.
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مع مراعاة ما ورد يف البند )1( أعاله، يتم استحداث محاكم ابتدائية بقرار يصدره . 2
مجلس الوزراء بناء على تنسيب املجلس.

المادة )10(

تش���كل احملكمة االبتدائية من قاض فرد، ويتولى اإلش���راف اإلداري فيها، ويف حالة 
تعدد قضاتها يتولى مهمة االشراف اإلداري فيها أقدمهم فاألكبر سنا.

المادة )11(

للمجلس تنظيم أعمال احملاكم الشرعية االبتدائية، وتقسيمها إلى دوائر متخصصة 
إذ دعت احلاجة إلى ذلك، وله يف سبيل ذلك تخصيص قاٍض أو أكثر للنظر يف احلجج 

واملعامالت، وتخصيص قاٍض أو أكثر للفصل يف الدعاوى.

الفصل الثالث

محاكم االستئناف الشرعية

المادة )12(

تنشأ محكمة استئناف شرعية يف القدس وأخرى يف غزة. وألي منهما أن تنعقد . 1
مؤقتا يف أي مكان آخر بقرار من املجلس. 

يجوز أن تتعدد هيئات محكمة االس���تئناف حسب احلاجة، ولكل هيئة أن تنعقد . 2
يف أي مدينة فلسطينية بقرار من املجلس.

يحدد املجلس دائرة االختصاص املكاني حملاكم االستئناف، ومتارس صالحياتها . 3
وفقا للقانون.  

المادة )13(

تش���كل كل هيئة حملكمة االس���تئناف من رئيس وعدد كاٍف من األعضاء، وتنعقد . 1
برئيس وعضوين، وتصدر أحكامها باألغلبية.
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 يعني رئيس محكمة االستئناف بقرار من املجلس وفقا للقانون.2. 

المادة )14(

مع مراعاة أحكام القانون، تنظر محاكم االس���تئناف يف االس���تئنافات املرفوعة إليها 
بشأن األحكام الصادرة عن احملاكم االبتدائية الشرعية، وأية استئنافات أو طلبات ترفع 

إليها مبوجب القانون. 

المادة )15(

للمجلس تنظيم أعمال محاكم االستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

 الفصل الرابع

المحكمة العليا الشرعية

المادة )16(

تؤلف احملكمة العليا الشرعية من رئيس ونائبني وخمسة عشر عضوا، وتنعقد من رئيس 
وأربعة أعضاء، على األقل، ويف حال عدم اش����تراك الرئيس تنعقد اجللس����ة برئاس����ة أحد 
نائبيه أو القاضي األقدم فاألكبر سنا، وتصدر أحكامها باألغلبية، وتكون أحكامها قطعية.

المادة )17(

يك���ون املق���ر الدائم للمحكمة العليا يف العاصمة القدس، وللمحكمة أن تنعقد بقرار . 1
من املجلس يف أية مدينة أخرى.  

للمجلس أن يشكل أكثر من هيئة من أعضاء احملكمة إذا اقتضت الضرورة ذلك.. 2

المادة )18(

تختص احملكمة العليا الشرعية مبا يلي:
النظر تدقيقا يف الطعون املرفوعة إليها بشأن األحكام النهائية الصادرة عن محاكم . 1
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االستئناف يف األحوال التالية:

إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ يف تطبيقه أو تأويله.أ. 
إذا تناقض احلكم املطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة األمر املقضي فيه وصدر ب. 

بني اخلصوم أنفسهم وبذات النزاع.
تعيني املرجع عند التنازع السلبي وااليجابي بني احملاكم الشرعية على االختصاص.. 3

أية اختصاصات أخرى وفقا للقانون.. 4

المادة )19(

تنعقد احملكمة العليا من رئيس وثمانية أعضاء، بناًء على طلب رئيسها أو أحد نائبيه 
للعدول عن مبدأ قانوني س���بق أن قررته احملكمة أو أحد هيئاتها، أو لرفع تناقض بني 
مبادئ س���ابقة، أو يف حال كانت الدعوى املنظورة أمامها تش���تمل على مس���ألة قانونية 

مستحدثة أو تنطوي على جانب من التعقيد.

المادة )20(

ينشأ باحملكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها ويعاونه عدد من الباحثني 
واملوظفني.  

المادة )21(

يختص املكتب الفني مبا يلي:

استخالص املبادئ القانونية التي تقررها احملكمة العليا فيما تصدره من أحكام . 1
وفهرستها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس احملكمة العليا.

إعداد البحوث واملذكرات القانونية الالزمة.. 2
 أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس احملكمة العليا.3. 
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الفصل الخامس

نيابة األحوال الشخصية

المادة )22(

تنشأ مبوجب هذا القانون دائرة يف النيابة العامة تختص مبسائل األحوال الشخصية، . 1
تسمى نيابة األحوال الشخصية.

تختص نيابة األحوال الش���خصية مبباش���رة دعوى احلق العام الش���رعي أو التدخل . 2
فيها وفقا لقانون أصول احملاكمات الشرعية يف احلاالت التالية:

أ. الزواج باحملرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
ب. اثبات الزواج والطالق، وفسخ الزواج وفقا للقانون.

ت. سائر املنازعات املتصلة بالوقف االسالمي والوصية. 
ث. دعاوى النسب وعدميي األهلية وناقصيها واملفقودين.

يت���م اختيار أعض���اء من النيابة العامة للعمل يف نيابة األحوال الش���خصية، وحتدد . 3
أماكن عملهم بقرار من النائب العام بالتنسيق مع املجلس.

المادة )23(

تتألف نيابة األحوال الشخصية من رئيس نيابة، وعدد كاف من وكالء ومعاوني نيابة.. 1

فيما لم يرد بش���أنه حكم خاص، يخضع عضو نيابة األحوال الش���خصية للقوانني . 2
واألنظمة اخلاصة بالنيابة العامة. 
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الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة )24(

ملجلس القضاء األعلى أن ينتدب، وفقا للحاجة، وملدة مؤقتة ال تزيد على ستة أشهر 
قابلة للتجديد ملرة واحدة، أياً من قضاة محاكم:

االستئناف ليجلس قاضياً يف احملكمة العليا؛أ. 
االبتدائية ليجلس قاضياً يف محكمة االستئناف؛ب. 
 االستئناف أو االبتدائية ليجلس قاضياً يف محكمة أخرى من ذات الدرجة.ج. 
يراعى يف أولوية الندب وفقا للبندين )أ، ب( أعاله أن تتوافر يف القضاة املنتدبني د. 

شروط العمل يف احملكمة املنتدب إليها.

المادة )25(

يكون لكل محكمة أختامها اخلاصة، وحتدد أش���كالها وطريقة اس���تعمالها وحفظها 
بتعليمات من رئيس املجلس.

المادة )26(

يض���ع املجل���س األنظمة واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يف موعد أقصاه 
ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، وتصدر عن مجلس الوزراء وتنشر يف اجلريدة 

الرسمية.

المادة )27(
ُيلغى:

قانون تش���كيل احملاكم الش���رعية رقم )19( لس���نة 1972 وتعديله املعمول به يف . 1
محافظات الضفة الغربية؛
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كل م���ا يتعارض م���ع أحكام هذا القانون من قانون أصول احملاكمات الش���رعية . 2
رقم )12( لس���نة 1965 املعمول به يف محافظات غزة وقانون أصول احملاكمات 

الشرعية رقم 31 لسنة 1959م الساري املفعول يف احملافظات الشمالية.

كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون حيثما يرد.. 3

المادة )28(

مب���ا ال يتع���ارض م���ع أحكام هذا القانون، يس���تمر العمل باألنظم���ة واللوائح النافذة 
الص���ادرة مبقتض���ى القانونني املش���ار إليهم���ا يف املادة )27( من ه���ذا القانون إلى حني 

إلغائها أو تعديلها أو استبدالها وفقا للمادة )27( من هذا القانون.

المادة )29(

على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به 
بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

 صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ  2014 / ميالدية

املوافق: 1435 / هجرية

        محمود عباس

  رئيس دولة فلسطني 
 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية رقم )( 

لسنة 2014

ومذكرة االسباب الموجبة
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رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

استنادا ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديله، وال سيما املادة 88 منه، 
وبعد االطالع على نظام رس���وم احملاكم الش���رعية رقم )55( لس���نة 1983 الس���اري يف 

احملافظات الشمالية،
وقانون رسوم احملاكم لسنة 1933 الساري يف احملافظات اجلنوبية،

وبعد موافقة املجلس التشريعي،
 وحتقيقاً للمصلحة العامة،

وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

 أصدرنا القانون التالي:

 الفصل األول

أحكام عامة

المادة )1(

يك���ون للكلم���ات التالي���ة حيثما وردت يف هذا القانون املعان���ي املخصصة لها ادناه ما لم 
تدل القرينة على غير ذلك:

الرسم: القيمة املالية احملددة يف هذا القانون، ويشمل الطوابع وتبليغ األوراق القضائية 
من غير النشر يف الصحف.

الدينار: الدينار األردني أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانونا.
 الصفحة: وجه من القطع الكامل أو أي جزء منه.

الطلب: كل استدعاء أو عريضة أو معاملة يكون موضوعه خاضعا للرسم وفقا ألحكام 
هذا القانون، مبا يف ذلك طلب رد القضاة واخلبراء واحملكمني. 
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رئيس احملكمة: رئيس أية محكمة ش���رعية على اختالف درجاتها، واملكلف باإلش���راف 
اإلداري فيها.

المادة )2(

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى والطلبات واحلجج وما يف حكمها املقدمة للمحاكم 
الشرعية على اختالف درجاتها ما لم يرد نص يف أي تشريع آخر يقضي بخالف ذلك.

المادة )3(

م���ع مراعاة أحكام القوانني اخلاصة، تُس���تويف رس���وم احملاكم الش���رعية وفقا لهذا 
القانون واجلداول امللحقة به، وتورد إلى حساب اخلزينة العامة.  

المادة )4(

 تستويف الرسوم املستحقة مبوجب هذا القانون من قبل املوظف املختص يف احملكمة، 
ويب���ني مقداره���ا على أوراق املعاملة ويوقع على ذلك بتاريخ���ه بعد وضع ختم احملكمة، 

ويدون املوظف مفردات الرسوم التي استوفيت يف الئحة الدعوى أو الطلب. 

المادة )5(

يُلزم املدعي بأداء الرسوم املستحقة عند تقدمي الئحة دعواه إلى قلم الكتاب، ويلزم . 1
بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى قفل باب املرافعة فيها. 

ال يقبل قيد أي دعوى أو طلب أو أي مس���تند آخر خاضع للرس���م مبقتضى أحكام . 2
هذا القانون إال بعد اس���تيفاء الرس���م املقرر مقدما، ما لم يثبت تأجيل دفع الرسوم 

أو بعضها وفقا ألحكام هذا القانون، وما لم يرد أي نص يقضي بغير ذلك.
اذا فق���د مل���ف دع���وى منظورة أو طلب مت تس���جيله أو أتلف أو تلف، كليا أو جزئيا، . 3

وأبرز وصل بدفع أي رسم فيعتبر ابراز الوصل بينة كافية على دفعه.
حتك���م احملكم���ة بنتيجة الدعوى بإلزام الفريق اخلاس���ر بأداء الرس���وم واملصاريف . 4

والنفقات على قدر خسارته للدعوى.
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المادة )6(

تعتبر كسور الدينار من الرسم املقرر وفقا ألحكام هذا القانون ديناراً، وتستويف تبعا لذلك.

  الفصل الثاني

أحكام خاصة بشأن رسوم الدعاوى

المادة )7(

مع مراعاة اجلداول امللحقة بهذا القانون:
يس���تويف رس���م بنس���بة 1 % من قيمة املدعى به يف الدعاوى التي موضوعها مال أ. 

مقّدر أو قابل للتقدير، على أن ال يقل عن خمسة دنانير وال يزيد على مائة دينار.
يف الدعاوى التي موضوعها مال غير صالح للتقدير وقت قيد الدعوى، يس���تويف ب. 

عنها رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا. 
يف دعاوى تصحيح أو ابطال أية حجة، يستويف عنها رسم مبقدار الرسم األصلي ج. 

املقرر على تنظيمها وفقا لهذا القانون مضافا إليه 35 % من قيمة هذا الرسم.
إذا كان املدعى به مبلغاً من املال بغير العملة املتداولة قانونا، فيقدر الرسم على أساس د. 

ما يعادل ذلك من العملة املتداولة وفقاً لسعر الصرف املعلن عنه من قبل سلطة النقد.
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على أكثر من ادعاء، فيستويف عن كل ادعاء منها رسم ه. 

مستقل.
المادة )8(

مع مراعاة حكم املادة )7( من هذا القانون، يس���تويف رس���م مقطوع مقداره عش���رة 
دناني���ر ع���ن كل دعوى غير مدرجة باجلدول )1( وخمس���ة دناني���ر عن كل طلب أو حجة 
غير مدرجة يف اجلدول )2( من هذا القانون، ودينار واحد عن كل اس���تدعاء مقدم يف 

دعوى قائمة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة )9(
للخصم الذي قام بدفع جميع الرسوم املقررة مبوجب هذا القانون أن يطلب استرداد . 1

نصفه���ا اذا انته���ت الدعوى صلحا قبل الش���روع يف تق���دمي البينات، وبعد مصادقة 
احملكمة على هذا الصلح.
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يدون الطلب يف محضر جلسة املصاحلة، وال يسمع بعدها، وتودع نسخة عن وصل . 2
االسترداد ملف الدعوى.

الفصل الثالث
طلبات التصوير وأجرة المأذون الشرعي

المادة )10(

يس���تويف رس���م مقداره دينارين عن طلب تصوير ضبط الدعوى، ومبلغ دينار واحد عن 
كل عشرة صفحات يتم تصويرها.

المادة )11(

للمأذون الش���رعي من غير موظفي احملاكم الش���رعية املقيمني أن يستويف أجرة عن كل 
عقد زواج مقدارها عشرين دينارا.

الفصل الرابع

تأجيل الرسوم وتقسيطها واالعفاء منها

المادة )12(

 إذا ادعى ش���خص بعدم مقدرته على دفع الرس���وم يف أي دعوى وفقا ألحكام هذا 1. 
القانون:

يقدم طلب لإلعفاء منها أو بعضها إلى قلم كتاب احملكمة املختصة مش���فوعا أ. 
باألوراق واملستندات املؤيدة ملضمونه، إن وجدت، ويفصل فيه رئيس احملكمة، 

ويكون قراره قطعيا.
يف س���بيل التحق���ق م���ن حالة طلب اإلعفاء، لرئيس احملكم���ة أن يطلب ما يراه ب. 

مناس���با من أوراق، وس���ماع أقوال الغير، وله االس���تئناس برأي وزارة الش���ؤون 
االجتماعية وغيرها.

 إذا ثبت لرئيس احملكمة اعسار املدعي، يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.ج. 
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إذا أصبح الش���خص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرس���وم قادراً على تأدية تلك الرس���وم . 4
يف أي دور م���ن أدوار احملاكم���ة تق���رر احملكمة وقف االجراءات ريثم���ا يتم دفع جميع 

الرسوم املستحقة.
حال صدور حكم يف الدعوى لصالح الش���خص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرس���وم ، . 5

وعند امتناعه عن الدفع، يقوم رئيس قلم احملكمة بإعداد كش���ف بجميع الرس���وم 
املس���تحقة عن االجراءات املتخذة يف الدعوى ويقدمه جلهة التنفيذ، بعد مصادقة 

رئيس احملكمة، لتحصيلها من احملكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا.
اذا ردت الدعوى مؤجلة الرسوم، أو إذا لم تتمكن جهة التنفيذ من حتصيل الرسوم . 6

بسبب إعسار احملكوم عليه أو ألي سبب آخر، يجوز لرئيس احملكمة أن يأمر بدفع 
الرس���وم املس���تحقة جميعها أو بعضها، أو أن يأذن بتقس���يطها على أقساط شهرية 
ال تتجاوز أربعة وعش���رين ش���هرا أو إلى حني الفصل يف الدعوى أيهما أقرب، وله 

الرجوع عن إذنه يف أي وقت إذا ثبت اقتدار املدين بها.
على الرغم مما ورد يف الفقرتني )3، 4( من هذه املادة، لرئيس احملكمة، يف الدعاوى . 7

غير املالية، أن يقرر اعفاء املدين بالرس���وم من أدائها عند ثبوت عدم مقدرته على 
الوفاء بها مطلقا.

يفرض على املتدخل منضما إلى املدعي أو من يف حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم . 8
يكن قد حصل، فإذا كانت له طلبات مس���تقلة اس���تحق رسم عن هذه الطلبات وفقا 

ألحكام هذا القانون.

 الفصل الخامس

رسوم تجديد الدعوى واالستئناف وطرق الطعن غير العادية

المادة )13(

يدفع نصف الرسم املقرر عند جتديد الدعوى التي أُسقطت إذا قدم طلب جتديدها 
خالل أربعة أش���هر من تاريخ صدور القرار بإس���قاطها، فإن لم يقدم الطلب خالل هذه 

املدة تدفع الرسوم كاملة.
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المادة )14(

يس���تويف مبل���غ مق���داره س���بعة دنانير عند تس���جيل أي طعن أو طلب ل���دى محاكم . 1
االستئناف أو احملكمة العليا للمرة األولى، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

مع مراعاة أي حكم مخالف، يستويف نصف الرسم املقرر مبوجب هذا القانون عند . 2
الطعن بإعادة احملاكمة أو اعتراض الغير، ويس���تويف الرس���م كامال عند االعتراض 

على األحكام الغيابية. 

 الفصل السادس 

اعفاءات 

المادة )15(

م���ع مراعاة حكم امل���ادة )4/5( من هذا القانون تعفي دعاوى نفقة الزوجة واألوالد . 1
من الرسوم.

تعفي من الرسوم:. 2
طلب���ات انش���اء الوقف اخليري، واش���هار االس���الم، واإلذن لألولي���اء واألوصياء أ. 

واملتولني.
نسخة احلكم األصلي وطلبات تصحيح وتفسير األحكام وابراز البينات وتقدمي ب. 

املرافعات واملذكرات.
طلبات استرداد املستندات املبرزة يف الدعاوى أو الطلبات التي مت الفصل فيها ج. 

نهائي���اً، ش���ريطة إي���داع صور عنها يف امللف وأن يص���ادق عليها رئيس القلم مبا 
يفيد أنها صورة طبق األصل عن املستند الذي تسلمه صاحبه.

عمليات تدقيق حسابات التركة املستحقة لليتيم.د. 
ال تستحق أية رسوم على قيد دعاوى احلق العام الشرعي التي حتركها نيابة األحوال . 3

الش���خصية حت���ى آخر درجات التقاضي، وعند الفص���ل يف الدعوى حتكم احملكمة 
على احملكوم عليه بالرسوم املستحقة وفقا لهذا القانون، وتدفع بعد حتصيلها إلى 

صندوق احملكمة التي أصدرت احلكم.
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الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة )16(

تعتبر الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الطلبات أو احلجج حني نفاذ هذا القانون 
أنها مستوفاة بتمامها إذا كانت قد استوفيت وفقاً لفئة الرسوم املعمول بها حني الدفع.

المادة )17(

يضع املجلس األعلى للقضاء الش���رعي اللوائ���ح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 
وتصدر عن مجلس الوزراء، وتنشر يف اجلريدة الرسمية.

المادة )18(

يُلغى نظام رسوم احملاكم الشرعية رقم )55( لسنة 1983، وقانون رسوم احملاكم لسنة 
1933، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة )19(

على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به 
بعد ثالثني يوما من نشره يف اجلريدة الرسمية.

 صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ /   /2014 ميالدية
املوافق: /   / 1435 هجرية

محمود عباس

 رئيس دولة فلسطني 
 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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الذيول

جدول رقم )1( رسوم الدعاوى

مقدار رسم صورة احلكممقدار الرسم )دينار(الدعوى

255 التفريق القضائي بأنواعه
307 احلجر بأنواعه مبا فيه فك احلجر

104إثبات الرشد
155عزل الوصي أو القيم أو املتولي

املادة )7( من هذا إثبات وصية
القانون

5

205إثبات النسب أو نفيه
255منازعات الوقف الذري
4010ابطال الوقف بأنواعه

306الطاعة
103طلب احلضانة

102املشاهدة
205طلب الضم

105طلب الوالية
72أجرة الرضاع أو احلضانة أو املسكن

دينار4نفقة األقارب
255قطع النفقات بأنواعها

قطع أج���رة الرض���اع أو احلضانة 
أو املسكن

155

207اثبات طالق من قبل أحد العاقدين
103التعويض عن الطالق التعسفي

103الرجعة
155الظهار أو اللعان أو االيالء
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وكال���ة محام���ي أم���ام احملاكم على 
اختالف درجاتها

طاب���ع دمغة بقيم���ة دينار 
واحد

-

جدول رقم )2( رسوم الحجج والطلبات

مقدار رسم الصورةمقدار الرسم )دينار(احلجة/الطلب
103العزوبة
103احملرم
63اإلعالة

104خلو موانع
63الرشد

84الوالية أو االستقالة منها
84الوصاية أو االستقالة منها

105االبراء 
84التولية على الوقف أو االستقالة منها 
نص���ب الناظ���ر وم���ن يف حكم���ه أو 

استقالته 
84

محاس���بة الوصي أو الولي أو املتولي 
ومن يف حكمهم

84

125حصر اإلرث حتى املناسخة الثانية
8 دنانير عن كل مناسخة كل حجة وراثة بعد املناسخة الثانية

مبا ال يزيد عن مائة 
دينار

5

104طلب ضبط التركة وحتريرها
2 % ع���ن إدارة الترك���ة من صايف قيمة التركة التي توزع على الورثة بعد قضاء جميع الديون 

واملصاريف والنفقات ورسم التسجيل
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1.5 % من قيمة بدل التخارج التخارج
يدفعه����ا املتخ����ارج له، ما لم 
يتفق على خالف ذلك، على 
أال يق����ل ع����ن 10 دنانير وال 

يزيد على مائة دينار

6

جدول رقم )3( رسوم الزوا	 والطالق

رسم الصورة )دينار(مقدار الرسم )دينار(الزواج

255زواج أول

8010زواج مكرر )من غير طالق أو وفاة(

155مصادقة زوجية

رسم الصورة مقدار الرسمالطالق

طالق رجعي أو إقرار بطلقة أولى 
رجعية

207

ط���الق بائ���ن بينون���ة صغ���رى أو 
االقرار به

357

305طالق بائن مقابل االبراء العام

مالحظة: الطالق البائن بينونة كبرى ال يسمع إال من خالل دعوى )جدول 1(
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مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية  

مذكرة األسباب الموجبة

توصيف الوضع القانوني الحالي لرسوم المحاكم الشرعية

يفترض أن نظام رسوم احملاكم الشرعية رقم )55( لسنة 1983 هو النظام الواجب التطبيق 
على رس���وم احملاكم الش���رعية يف الضفة الغربية، وقانون رسوم احملاكم لسنة 1933 القانون 
الواجب التطبيق على رس���وم احملاكم الش���رعية يف قطاع غزة. وعلى الرغم من ذلك، أصدر 
قاضي القضاة الس���ابق تعميما حمل الرقم 1 لس���نة 2003 بش���أن رس���وم الدعاوى واحلجج 
والصور يف احملاكم الش���رعية، حّل عمليا محل كل من النظام والقانون املش���ار إليهما أعاله. 
وقد جاء يف ديباجة هذا التعميم: »مبوجب الصالحيات املخولة لي واستنادا لنظام الرسوم 
رقم 55 لسنة 1983 املعمول به مبوجب قرار سيادة الرئيس ياسر عرفات حفظه اهلل ورعاه 
رقم 94/1 وتوحيدا للعمل يف جميع احملاكم الش���رعية يف دولة فلس���طني فإنني أرس���ل لكم 

كشفا برسوم الدعاوى... للعمل مبوجبه اعتبارا من 2003/2/1...«.
بناء على ما س���بق، ووفقا لقواعد س���ريان القوانني، وحيث لم يصدر قانون بإلغاء كل من 
نظام الرس���وم لس���نة 1983 وقانون الرسوم لس���نة 1933، فإنهما يعتبران ساريان قانونا، وال 
ي���رد الق���ول بصح���ة الغائهما ضمنا من خ���الل التعميم املذكور؛ ملخالفة ه���ذا القول لقاعدة 
ت���درج التش���ريعات؛ مبعن���ى ال يجوز إلغاء القانون أو النظ���ام بتعميم كونه أدنى درجة منهما، 
ما يس���تلزم اعتبار هذا التعميم كأن لم يكن؛ العتدائه على صالحيات الس���لطات املختصة 
دس���توريا بالتش���ريع. ومن ناحية أخرى، فإنه ال يجوز فرض أية رس���وم، أو تعديلها أو إلغائها 
إال بقانون استنادا ألحكام املادة )88( من القانون األساسي 2003، والتي تنص على: “فرض 
الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، ال يكون إال بقانون، وال يعفي أح�د من أدائها 
كله���ا أو بعضه���ا، يف غي���ر األح���وال املبينة يف القان���ون«، وقد كانت امل���ادة )79( من القانون 
األساس���ي 2002 تن���ص على احلكم ذاته، ما يعني ع���دم اختصاص قاضي القضاة بإصدار 

التعميم املذكور، ما يجعله غير دستوري.
وملا كانت القوانني املتصلة برسوم احملاكم الشرعية قدمية، بعد تبنّي عدم شرعية تعميم 
قاضي القضاة املذكور، ونظرا لتغير القيمة الش���رائية للعملة من جهة، وعدم امكانية وضع 
سعر صرف عادل للجنيه الفلسطيني يف حالة قانون الرسوم لسنة 1933 لعدم وجود وتداول 
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اجلنيه الفلس���طيني قانونا، فإن تقنني رس���وم احملاكم الش���رعية تبقى مسألة ملحة وحتظى 
بأولوية تشريعية.

السياسة التشريعية لمشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية 

يعتب���ر احل���ق يف التقاضي من احلقوق األساس���ية لإلنس���ان. ما يس���تلزم عدم جواز 
فرض قيود أو عقبات حتول بني الفرد وحق طرق أبواب القضاء، ومنها الرس���وم املبالغ 
فيه���ا، والتي قد تش���كل عائق���ا أمام غير املقتدرين من التوج���ه للقضاء. ويف هذا تنص 
املادة )1/30( من القانون األساسي 2003: »التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، 
ولكل فلس���طيني حق االلتجاء إلى قاضي���ه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي 

مبا يضمن سرعة الفصل يف القضايا«.
وملا كان جل اختصاص احملاكم الشرعية ينصب يف األساس على النزاعات األسرية، بعيدا 
عن عالقات املال واألعمال، وحرصا على تيسير سبل التقاضي وجعل مرفق القضاء الشرعي 
يف متناول كل من يطلبه نظرا للطبيعة اخلاصة لتخوم صالحياته، انتهج هذا املشروع سياسة 
متزنة تراعي مصالح املتقاضني من جهة، وحق الدولة يف اس���تيفاء بدل معقول لقاء تقدمي 
خدماتها القضائية بهدف ضمان جدية التقاضي وعدم إرباك احملاكم بادعاءات كيدية قد 
تهدد االستقرار األسري من جهة ثانية. بهذا، يكرس هذا املشروع مبدأ مجانية التقاضي، 
واس���باغ صفة الرس���مية على الدعاوى والطلبات القضائية من خالل الرس���وم امليس���رة، ما 
يكفل حق املواطنني يف التقاضي باملفهوم الدستوري. عالوة على ذلك، فإن الغلو يف فرض 
الرس���وم القضائي���ة ق���د يؤدي إلى اكراه غير املقتدرين على دفعه���ا إلى حل نزاعاتهم خارج 
إط���ار املؤسس���ات الدس���تورية، يف بيئة غير متكافئة جلهة ضمان حق���وق الدفاع واملواجهة، 
ال س���يما عندما تكون املرأة طرفا فيها، نظرا لطبيعة عادات وتقاليد املجتمع الفلس���طيني، 
أو أنه���م؛ أي غي���ر املقتدرين قد يضطروا إلى التعايش مع الواقع على س���بيل االكراه وعدم 
الرض���ا، األمر الذي ق���د يغذي النزاعات العائلية. فالتقاضي يبق���ى الضمانة املثلى لصون 
حقوق املتقاضني؛ لعدم ش���رعية اللجوء إلى فض النزاعات يف إطار الوس���ائل البديلة حلل 
النزاعات، مثل التحكيم، إذ حتظر املادة )4( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لسنة 

2000 حسم املنازعات املتعلقة باألحوال الشخصية والنظام العام من خالل التحكيم.
وتكريسا للحق يف النفقة، وتدعيما آلليات طلبها، ملا للنفقة من اعتبار خاص ملستحقيها 
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لتلبية متطلبات احلياة الكرمية لهم، قرر مش���روع القانون إعفاء دعاوى النفقة للزوجة 
واألوالد من الرسوم القضائية. وتشجيعا لعمل اخلير والبر، قرر مشروع القانون أيضا 
اعف���اء طلبات تس���جيل الوقف اخليري من الرس���وم. وبش���كل ع���ام، وتوطيدا للحق يف 
التقاضي، قرر املشروع مبدأ اعفاء املعدم ماليا من دفع الرسوم عند ثبوت ذلك قضاًء، 
كما أجاز للمحكمة تأجيل الرسوم لغير املقتدر على دفعها عند قيد الدعوى، أو تقسيطها 
عل���ى م���دى عام���ني أو إلى حني الفصل يف الدعوى أيهما أقرب. وحفاظا على متاس���ك 
الروابط األسرية، وتشجيعا للصلح، حيث يجوز قانونا، عند فض املنازعات ملا لذلك من 
أثر ايجابي يف تهدئة النفوس وتعزيز الثقة بني املتخاصمني، منح مشروع القانون احلق 
للخصوم باس���ترداد نصف الرس���وم املدفوعة عن الدعاوى املنتهية بالصلح، إذا مت طلب 

ذلك يف محضر جلسة مصادقة احملكمة املختصة على املصاحلة. 

مرتكزات صياغة المشروع

متت صياغة نصوص مش���روع قانون رس���وم احملاكم الش���رعية بعد االطالع على كل من 
نظام رسوم احملاكم الشرعية رقم )2( لسنة 1951، ونظام رسوم احملاكم الشرعية لسنة 1983 
وتعديل���ه لس���نة 1997، ونظام رس���وم احملاك���م الصادر مبوجب املادة )20( من قانون تش���كيل 
احملاكم النظامية األردني رقم )17( لسنة 2001 وتعديله لسنة 2008، وقانون رسوم احملاكم 
لس���نة 1933 العراقي وتعديالته، وقانون رس���وم احملاكم النظامية الفلس���طيني رقم )1( لسنة 
2003، وتعميم قاضي القضاة الس���ابق رقم )1( لس���نة 2003 بش���أن رسوم الدعاوى واحلجج 
والصور يف احملاكم الشرعية، والقانون املصري رقم )91( لسنة 1944 بالرسوم أمام احملاكم 
الش���رعية، وكذلك القانون املصري رقم )73( لس���نة 2007 بتعديل قانون الرس���وم القضائية 
والتوثيق، وقانون الرسوم القضائية الكويتي رقم )17( لسنة 1973، والقانون اإلماراتي بشأن 
الرس���وم القضائية أمام احملاكم االحتادية رقم )32( لس���نة 2005، وتعديله بالقانون رقم )2( 

لسنة 2007. 
مت االطالع على القوانني سالفة الذكر، وغيرها، على سبيل االستئناس، مع مراعاة 
خصوصية القضاء الشرعي وطبيعة النزاعات التي ينظرها، ما مُيّكن املتقاضني كافة، 
مقتدرين أو غير مقتدرين ماليا، على اللجوء بسهولة ويسر للقضاء الشرعي، األمر الذي 
يحقق احلماية الدس���تورية من الناحية االجرائية للحق يف التقاضي، ويضفي ش���رعية 

دستورية على الرسوم املدفوعة وفقا ألحكام القانون األساسي الفلسطيني.


