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هل �صحيح ؟؟ �رقام ذ�ت داللة 
ت�صاعد �العتد�ء�ت 

على �ملحامني

االفتتاحية
�خلطاأ و�خلطيئة

من املتعارف عليه ان املوظف العام او املحامي ملزم باداء عمله وفقاً للسلوك 
املهنية  للمعايري  العناية والجهد وان يؤدي عمله وفقاً  ان يبذل  املعتاد وعليه 
املحاماه، والسلوك  او مهنة  العامه  الوظيفه  تتطلبها  التي  العلمية  والكفاءة 
املعتاد قد يعفي املوظف من خطأ عادي قد يقع فيه الشخص املعتاد وهو ما 
يسمى بالخطأ العادي غري املقصود، اما اذا ارتكب املوظف العام او املحامي 
او  الخطيئة  دائرة  اىل  وينزلق  املعتاد  السلوك  اطار  عن  يخرج  فادحاً  خطأ 
موجبات  عن  فاضحاً  خروجاً  يمثل  الذي  الجسيم  املهني  بالخطأ  يعرف  ما 
الوظيفه العامه او مهنة املحاماه، يف مثل هذه الحاله توجب مساءله املوظف 
العام او املحامي التأديبية او الجزائية وفق مقتىض الحال اضافه اىل ضمان 

حق املترضر بالتعويض.
اليه  مستندة  نيابة  رئيس  قيام  هو  البديهيات  هذه  عىل  للتأكيد  يدعونا  ما 
وظيفه عامة ذات خصوصية تتصل بحسن تطبيق القانون وضمان الحقوق 
املعتاد  املوظف  سلوك  عن  يخرج  جسيم  مهني  خطأ  بارتكاب  والحريات 
ويندرج تحت مظلة الخطيئة املوجبة للمساءله حيث اقدم عىل تقديم طعناً يف 
حكماً قضائياً مدعياً وعىل خالف الحقيقة والواقع والقانون ان الحكم قىض 
برباءة متهم يف حني ان قراءة عادية ملنطوق الحكم تشري اىل ان املحكمه قد 

قضت باالدانة وفرضت عىل املتهم العقوبة املالئمة وفقاً للقانون.
النيابة نفسه عناء مجرد قراءة الحكم وصاغ طعنه وكأن  ولم يكلف رئيس 
الحكم قىض بالرباءة وخالف حكم القانون، وقام هو نفسه بارفاق نسخة عن 
الحكم مع الئحة طعنه الذي قدمه فعلياً اىل املحكمه االعىل، ما ادى اىل تراكم 

قضائي واستمرار النظر يف دعوى انتهت واغلق ملفها.
االساتذة  املزاولني  املحامني  احد  قيام  ايضاً  بالبديهيات  للتذكري  يدعونا  وما 
بتقديم دعوى لدى محكمه صلح موضوعها ابطال حكم صادر عن محكمه 
غري  قطعية  نهائية  احكامها  تعترب  والتي  القضاء  عرش  تعتيل  التي  النقض 
قابلة للمراجعه وتمثل مبادئ قضائية تندرج تحت مظلة املبادئ التي تماثل 
يجوز  ال  التي  املهنية  الكفاءة  بديهيات  من  يعترب  االمر  وهذا  القانون،  قوة 
اضفاء صفه املزاولة عىل املحامي الذي يجهلها، وجهل املحامي املذكور يدخل 
والهادفه  املنتجة  وغري  املربرة  غري  واملماطله  الجسيم  املهني  الخطأ  اطار  يف 
املساءلة  مظلة  تحت  يندرج  ما  النفاذ،  واجب  قضائي  حكم  تنفيذ  اعاقه 
الجزائية والتأديبية بما يف ذلك االيقاف عن مزاولة املهنة، وتعويض املترضر 

جراء هذا الخطأ ان لم نقل الخطيئة املضحكة واملبكية يف آن.
»مساواة« ترى يف اداء رئيس النيابة املذكور مخالفه جسيمة ملوجبات الوظيفه 
تقتيض املساءلة، وتنتظر قيام عطوفه النائب العام بمعالجة هذا االمر بصورة 
تتفق وصحيح القانون، وتأمل كذلك من مجلس نقابة املحامني ولجانه املختصة 
االجراءات  واتخاذ  العدد«  هذا  يف  تفاصيله  »منشورة  الخطأ  هذا  عىل  الوقوف 

النقابية بشأنه وفقاً للقانون واالصول املهنية املتعارف عليها.

��صتجابه

الفتوى  ديوان  اىل  تعليماته  واصدر  »مساواة«  لرؤية  الرئيس  فخامة  استجاب 
والذي  الدستورية  املحكمة  لقانون  املعدل  بقانون  القرار  نرش  بوقف  والترشيع 
استجاب  اىل طرحه جانباً، كما  ما يشري  بعد نرشه،  يفيد برسيانه  تضمن نصاً 
العدل  الجمع بني وظيفتي وزير  بعدم جواز  الخاصة  لرؤية »مساواة«  فخامته 
والنائب العام، واصدر مرسوماً بتعيني االستاذ عبد الغني العويوي مساعد النائب 
العام نائباً عاماً. )مذكرات مساواة بهذا الخصوص منشورة بهذا العدد( وبذلك 

يكون السيد الرئيس قد اكد التزامه بصحيح القانون وحال دون مخالفته.
والترشيعية  التنفيذية  السلطة  عىل  القائمني  كافه  وتطالب  تأمل  »مساواة« 
والقضائية وكافه املوظفني العموميني التقيد بحكم القانون والحيلولة دون 

مخالفته من الكافه حكاماً ومحكومني. 
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العدد الرابع عرش/ شباط 2013 نرشة يصدرها املركز الفلسطيني إلستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«  

املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء 

»مساواة«

�لقا�صي اليكرم �ثناء ��صغاله لوظيفته �لق�صائية

بتاريخ  »مساواة«  والقضاء  املحاماه  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وجه 

اىل  فيها  اشار  االعىل  القضاء  واعضاء مجلس  رئيس  اىل  مذكرة   2012/10/22

استهجانه البالغ من قبول السادة القضاة التكريم من جهات غري قضائية، 

مو�طن يلجاأ لوزير �لعدل للح�صول على حقه من قا�ٍض 

ي�صغل مركز�ً ق�صائياً مميز�ً

اىل  مذكرة  »مساواة«  والقضاء  املحاماه  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وجه 

رئيس واعضاء مجلس القضاء االعىل طالب فيها بوقوف املجلس جدياً عىل 

شكوى مواطن تقدم بها اىل معايل وزير العدل ضد احد السادة القضاه الذين 

يشغلون موقعاً قضائياً مميزاً، 

ال �صند قانوين يخول �لنيابة رف�ض ت�صجيل �صكاوى �ملو�طنني

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« شكوى خطية 

النيابة  رفض  موضوع  تناولت   2012/7/3 بتاريخ  العام  النائب  عطوفه  اىل 

بشأنها  القانوني  املقتىض  واتخاذ  وتسجيلها  املواطنني  شكاوى  تلقي  العامه 

دون مربر قانوني، 

�لت�صكيالت �لق�صائية ت�صويب من جهة وهنات من جهات �خرى

اىل  مذكرة  »مساواة«  والقضاء  املحاماه  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وجه 

رئيس واعضاء مجلس القضاء االعىل بتاريخ 2012/10/14 بشأن التشكيالت 

القضائية للعام القضائي الحايل ،

»م�صاو�ة »تطلب وفخامه �لرئي�ض ي�صتجيب

مذكرة  »مساواة«  والقضاء  املحاماه  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وجه 

بتاريخ  عباس  محمود  السيد  فلسطني  دوله  رئيس  فخامه  اىل  خطية 

ديوان  رئيس  اىل  فخامته  تعليمات  باصدار  فيها  طالب   2102/11/11

قانون  تعديل  بشأن  بقانون  القرار  نرش  بتوقيف  والترشيع  الفتوى 

املحكمه الدستورية العليا،

فخامة �لرئي�ض ي�صتجيب وينهي �جلدل ب�صاأن تويل 

وزير �لعدل ملهام �لنائب �لعام

»تصور  عنوان  تحت  الوزارة  مذكرة  يف  الوارد  العدل  وزير  معايل  اقرتاح  اثار 

ملهام  العدل  وزير  معايل  بتويل  والقايض  العداله«  قطاع  بشأن  شامل 

واختصاصات النائب العام جدالً قانونياً واسعاً .

بانتظار �نتخابات نقابة �ملحامني يف غزة و�للجان �لفرعية 

للنقابة و�عتماد نظام �لتمثيل �لن�صبي يف �النتخابات

واخرياً، وبعد انتظار طويل جرت يف السابع من نيسان من العام املايض 2012 

انتخابات مجلس نقابة املحامني يف الضفه الغربية، 

تتمة )ص 22(
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�المن �لغذ�ئي للق�صاه �صمام �من �ملجتمع

النيابة  واعضاء  القضاة  السادة  رواتب  حول  فياض  سالم  الدكتور  الوزراء  رئيس  دوله  اىل  مذكرة  »مساواة«  والقضاء  املحاماه  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وجه 

وموظفيها واملخاطر املرتتبة عىل التعامل مع الوظيفه القضائية كمرفق خدمي، مطالباً بتنفيذ االتفاقية املربمة بني الحكومة والحكومة الهولندية، والخاصة بتغطية 

رواتب السادة القضاة واعضاء النيابة العامه وموظفيها،
تتمة )ص 67(  

�نهاء عقد عمل م�صمم �لوقائع �لفل�صطينية

علمت »عني عىل العداله« من مصادر مطلعه يف ديوان الفتوى والترشيع بأن وزارة العدل انهت عقد عمل مصمم الوقائع الفلسطينية، والذي كان يتقاىض راتبه البالغ 

.UNDP 700 دوالر من املنحة املقدمة اىل وزارة العدل من برنامج االمم املتحدة االنمائي

انهاء عمل مصمم الوقائع يهدد بعدم اصدار الجريدة الرسمية، بالنظر لعدم توفر شخص فني متخصص بديل للقيام بمهمه تصميم الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية( .

انهاء عقد العمل رسى من تاريخ 2013/1/1 ، واملصمم تطوع لتصميم العدد 98 من الوقائع الفلسطينية دون مقابل، لكنه لن يستطيع مواصله عمله دون راتب.

واضافت املصادر أن انهاء عقد عمل املوظف املذكور الذي يشغل وظيفة محورية، وبراتب معقول جدا، غري مربر، باملقارنة مع استمرار عمل موظفني آخرين يتقاضون 

أضعاف راتبه، وعينوا بمسميات وظيفية تقل أهميتها عن وظيفته، وعىل ذات املرشوع.

حكم ق�صائي مثري للجدل

اصدرت محكمه بداية بصفتها االستئنافية حكماً قضائياً قالت فيه انها التجد مربراً للتدخل يف قناعه قايض محكمه الصلح مصدر القرار املستأنف، طاملا استخدم 

الصالحيات املنوطة به حسب ماله من سلطة تقديرية، 
تتمة )ص 82( 

»م�صاو�ة« ترحب

اصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« يف نيسان 2004 تقرير املرصد القانوني الثاني لبيان املتغري يف وضع العداله يف فلسطني للسنوات 2007، 

2008 و 2009 و2010 و2011  باللغتني العربية واالنجليزية ويقع التقرير يف 370 صفحة من القطع الكبري ، كما واصدرت ملخصاً تنفيذياً للتقرير باللغتني العربية 

واالنجليزية يقع يف 90 صفحة من القطع املتوسط.
تتمة )ص 91( 

مبادرة النهاء �النق�صام �لق�صائي

علمت »عني عىل العداله » بأن القايض الدكتور عبد القادر جرادة قايض محكمه بداية غزه )ال يمارس وظيفته القضائية لدواعي االنقسام( اعلن عن مبادرة شخصية 

ابدى من خاللها استعداد القضاة غري املمارسني لوظيفتهم القضائية بسبب االنقسام للعودة اىل محاكمهم فوراً،
تتمة )ص 93( 

م�صوؤولية �ملتدرب �م م�صوؤولية �ملحامي �م م�صوؤولية �لنقابة

حصلت »عني عىل العداله« عىل نسخة من الئحة دعوى قدمها احد املحامني االساتذة لدى محكمه صلح موضوعها ابطال حكم صادر عن محكمه النقض!

وبالنظر لخطورة ما تنبئ عنه تلك الالئحة من خطأ مهني جسيم، واغفال البجديات التقايض فإن »عني عىل العداله« تنرشها:
تتمة )ص 100( 

مبادرة �يجابية

طلب احد وكالء النيابة من محكمه صلح تربئة متهم لعدم تمكن النيابة من تقديم االدلة الكافية الدانته.

»مساواة« ترى يف طلب وكيل النيابة هذا مبادرة ايجابية وفهم ناضج لصالحيات ودور النيابة العامه بوصفها خصماً رشيفاً يف الدعوى وتأمل من السادة اعضاء النيابة 

العامه املحرتمني تعميم هذه املبادرة ما يعزز ثقه الجمهور بدور النيابة العامه.
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»م�صاو�ة« تنجح باالفر�ج عن مو�طن �وقف ما يزيد عن 60 يوماً على خالف حكم �لقانون

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/12/24 رداً خطياً من عطوفه النائب العام االستاذ عبد الغني العويوي يفيد باالفراج 

عن املواطن بشري عمر عبد العزيز شبيطة من قلقيلية، من مكان احتجازه لدى جهاز املخابرات العامه بتاريخ 2012/12/22 وبالنظر الهمية الرد تنرشه »عني عىل 

العداله« بالصيغه التي ورد فيها.
تتمة )ص 27(   

جمل�ض �لق�صاء ي�صتجيب لطلب »م�صاو�ة« وي�صدر تعميماً ينهي �نعقاد حمكمه ��صتئناف من قا�ٍض فرد

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/5/13 مذكرة اىل رئيس واعضاء مجلس القضاء االعىل حول انعقاد محكمه استئناف 

القدس من قاٍض فرد عىل خالف حكم القانون، ما يوسم اجراءاتها وقراراتها واحكامها باالنعدام، واشارت »مساواة« يف مذكرتها اىل ان االنعقاد املخالف لحكم القانون 

مستمر منذ فرتة طويله رغم اشارة »مساواة« اىل تلك املخالفه القانونية يف اعداد »عني عىل العداله« السابقه،
تتمة )ص 42(  

مطلوب �لتف�صري

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« مذكرة اىل املستشار القانوني لفخامه الرئيس االستاذ حسن العوري طالباً فيها تفسري نص املادة الثالثة من املرسوم 

الرئايس بشأن انشاء هيئة شؤون املنظمات االهلية الصادر بتاريخ 2012/12/25 كون النص املذكور ورد بصيغه عامه فضفاضة، وحتى ال يرتك املجال للتناقض يف التفسري، ما من 

شأنه املساس باستقالل مؤسسات املجتمع املدني،  والخروج عن موجبات حماية حقوقها ودورها املصان دستورياً، واملنظم بموجب قانون خاص جاء فيها :
تتمة )ص 61(  

�حلد �الدنى لالجر �ل�صهري 1450 �صيكل و�الجر �ليومي 65 �صيكل و�جرة �صاعه �لعمل �لو�حدة 8,5 �صيكل

حصلت »عني عىل العداله« عىل نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم )14/21/01/م.و/س.ف( لعام 2012 بشأن اعتماد الحد االدنى لالجور، وبالنظر الهمية القرار 

الصادر بتاريخ 2012/10/9 فإن »عني عىل العداله« تنرشه:
تتمة )ص 73(  

�عاقة تنفيذ قر�ر�ت �ملحاكم

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/6/1 مذكرة خطية اىل معايل املستشار القانوني لفخامه الرئيس االستاذ حسن العوري 

تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي يقيض باخالء سبيل احد املوقوفني من قبل جهاز املخابرات العامه، 
تتمة )ص 92(  

ليغلق ملف �عتقال �العالميني

اصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« مذكرة موقف طالبت برضورة االرساع يف توفري الضمانات القانونية التي من شأنها اغالق ملف اعتقال االعالميني.

تتمة )ص 93(  

»م�صاو�ة« ع�صو�ً يف �ل�صبكة �لعربية لتعزيز �لنز�هة ومكافحة �لف�صاد ويف �للجنة �لفنية للتقييم 

�لذ�تي لتنفيذ دوله فل�صطني �تفاقية �المم �ملتحدة ملكافحة �لف�صاد

انضم املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« لعضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تضم يف عضويتها الهيئات الرسمية 

ملكافحة الفساد ومؤسسات املجتمع املدني بما فيها تلك التي تعنى بالقطاع الخاص والربملانات العربية والتي ترأسها يف دورتها الحالية دوله املغرب ومقرها الفني يف 

بريوت، واعلن انضمام »مساواة« وقبول عضويتها بالشبكة يف اجتماع عقدته الشبكة يف 2012/11/26 يف القاهرة .

من جهة ثانية اختري الرئيس التنفيذي ملركز »مساواة«  املحامي ابراهيم الربغوثي عضواً يف اللجنة الفنية للتقييم الذاتي لتنفيذ دوله فلسطني الحكام اتفاقية االمم 

املتحدة ملكافحة الفساد.
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�ين �خلطاأ وماهي طبيعته

حصلت »عني عىل العداله« عىل نسخة من الئحة استئناف قدمت من قبل رئيس نيابة للطعن يف حكم صادر عن محكمه صلح، ورد فيها انه قىض برباءة املستأنف 

ضده، وبنيت الئحة االستئناف عىل هذا االساس، وارفقت النيابة مع الئحة استئنافها نسخة عن الحكم املستانف، والذي تضمن يف فقرته الحكمية ادانه املتهم بالتهمة 

املسندة اليه ومعاقبته بالحبس ملدة شهرين!

تتمة )ص 94(

»م�صاو�ة« تعرب عن �رتياحها لتقرير جلنه حتقيق �حد�ث ر�م �هلل

اصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/7/31 مذكرة موقف بشأن التقرير الصادر عن لجنه التحقيق الرئاسية يف احداث رام اهلل، اعربت 

التي حدثت يومي 6/30 و2012/7/1  الرئاسية بانجاز مهمتها، واصدار تقريرها الخاص باحداث مدينة رام اهلل  التحقيق  العميق من قيام لجنه  ارتياحها  من خاللها عن 

،واشادت بالتوصيات الصادرة عن لجنه التحقيق الرئاسية، وبقرار فخامه الرئيس املتضمن اشادته بمهنية اللجنه وعزمه االخذ بتوصياتها. 

وجاء يف مذكرة املوقف ان مركز »مساواة« يتطلع اىل رسعه وضع توصيات اللجنه موضع التنفيذ، واتخاذ االجراءات الترشيعية والقانونية والقضائية الالزمة بغية 

اغالق ملف انتهاك حقوق املواطنني الفلسطينني، وبخاصة الحق يف حرية الراي والتعبري واملشاركة السياسية، وحقهم يف التعبري عن رؤاهم ومواقفهم بشأن قضايا 

الراي العام املكفول دستورياً بموجب احكام القانون االسايس الواردة يف مقدمته ويف ابوابه االول والثاني، واملتعلقه احكامهما بالحقوق والحريات العامه، واشارت 

»مساواة« يف مذكرتها اىل ان احرتام حرية الراي والتعبري وفقاً الحكام املادة )19( من القانون االسايس، مبدأ دستوري ال يجوز املساس به، وحق اصيل من حقوق 

االنسان، وعالمه مميزة للنظام الديموقراطي، كما ان حق املشاركة بالحياة السياسية وفقاً الحكام املادة )26( من القانون االسايس، ومنها حق الفلسطينني افراد 

بأدمية  لصيق  دستوري  حق  ايضاً  هو  السلمية،  والتجمعات  واملواكب  العامة  االجتماعات  وعقد  الرشطة،  افراد  حضور  دون  الخاصة  االجتماعات  بعقد  وجماعات 

االنسان، وسمة من سمات الدوله الديموقراطية التعددية، وطريق قانوني يضمن العدل واملساواة لجميع ابناء شعبنا دون تمييز.

ونوهت »مساواة«اىل ان املادة )2( من القانون االسايس تنص عىل ان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية عىل 

اساس مبدأ الفصل بني السلطات.

واملادة )5( من القانون االسايس التي تنص بوضوح ال يقبل التأويل او النكوص عنه، وهو ان نظام الحكم يف فلسطني نظام ديموقراطي نيابي يستند اىل التعددية 

السياسية والحزبية، وينتخب رئيس السلطة الوطنية) دوله فلسطني( انتخاباً مبارشاً من قبل الشعب، واملادة )6( التي تقيض بوضوح ال يقبل الجدل ان مبدأ سيادة 

القانون اساس الحكم يف فلسطني، وتخضع للقانون جميع السلطات واالجهزة والهيئات واملؤسسات واالشخاص.

واوضحت »مساواة« ان حكومات ارسائيل املتعاقبة لجأت وال تزال اىل استخدام التعددية السياسية داخل ارسائيل الغراض االفالت من التزاماتها الدولية، متذرعه باراء 

قواها السياسية، وان الوقت قد آن لدوله فلسطني ان تستخدم تعدديتها السياسية لضمان تحقيق مرشوعنا الوطني، ولضمان ادارتها للرصاع ادارة عرصية حديثة 

تستند للقانون وحقوق شعبنا.

التي من شأنها وضع  االجراءات  واتخاذ كافه  القانوني،  املقتىض  باعمال  او سلطة مختصة  قرار  الرئيس وكل صاحب  بقيام فخامه  املها  واعربت »مساواة« عن 

توصيات لجنه التحقيق الرئاسية موضع التنفيذ العميل، ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وصيانه حقوق املواطن، وتجسيد مبدأ سيادة القانون عىل الكافه حكاماً 

ومحكومني، ويذكر ان مذكرة »مساواة« نرشت يف وسائل االعالم املختلفه.

يف �عقاب �لتز�مه بتعليمات وز�رة �لتعليم �لعايل

�عتماد برنامج �لدبلوم �ملهني �ملتخ�ص�ض للمعهد �لق�صائي

تلقت »مساواة« نسخة عن كتاب رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل املوجه اىل مدير املعهد القضائي القايض اسعد مبارك بتاريخ 

التعليم العايل، واحداث  الدبلوم املهني املتخصص للمعهد القضائي، وذلك يف اعقاب قيام املعهد بااللتزام بتعليمات وزارة  2012/7/1 ، والذي يفيد باعتماد برنامج 

التعديالت عىل الربنامج وفقاً لتلك التعليمات، وبالنظر الهمية الكتاب من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشه:

تتمة )ص 99(

باإمكانك توكيل حمام

تلقت »مساواة« شكوى من املواطن عوني حسني خالد حميدات معلم متقاعد من نابلس يطلب من خاللها التدخل لدى وزارة الرتبية والتعليم من اجل انصافه وتكمله 

راتبه بإعادة تسكينه عىل الدرجة الثانية بدل الدرجة الثالثة اسوة بزمالئه الذين يحملون نفس مؤهله العلمي ولهم نفس سنوات خدمته وتزيد رواتبهم عن راتبه 

ودرجاتهم عن درجته.

»مساواة« وبعد دراسة هذه الشكوى ترى بأن بإمكان املعلم املذكور توكيل محام خاص التخاذ املقتىض القانوني املالئم لضمان حقوقه يف حال صحة ادعائه.
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تناقلت وسائل االعالم ترصيحاً لرئيس املحكمه العليا ، رئيس مجلس القضاء االعىل 

القايض فريد الجالد قال فيه ان زيارة دوله رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض اىل مقر 

مجلس القضاء االعىل تعد بمثابة انهاء للجدل الذي دار بني املجلس ووزارة العدل خالل 

الفرتة السابقه، ورد دوله رئيس الوزراء عىل اقوال القايض فريد الجالد املتضمن ان 

السلطة التنفيذية بكل مكوناتها داعمه ملسرية القضاء، وان السلطة التنفيذية ملتزمة 

بأن يكون للسلطة القضائية كامل املساحة يف الترصف واالداء.

هذه الترصيحات اسدلت الستار عىل خالف حاد وقع بني معايل وزير العدل وسعادة 

اثارته  الذي  القانوني واملجتمعي  الحوار  القضاء االعىل، نشب يف اطار  رئيس مجلس 

تحت  الوزراء  مجلس  اىل  احيلت  والتي  عرش،  الخمسة  العدل  وزير  معايل  مقرتحات 

عنوان »تصور وزارة العدل الشامل لقطاع العداله«، والذي قدم بدوره استناداً اىل قرار 

مجلس الوزراء الخاص بتصورات الحكومة يف قطاعات عملها املختلفة .

والالفت ان اسدال الستار بطريقه الصلح العشائري و/او الشخيص تم اعماالً لثقافه 

النظام االبوي، ودون معالجة حقيقية، اواتخاذ موقف قانوني مالئم ومتفق عليه تجاه 

مقرتحات معايل وزير العدل، بما يفيد املصري القانوني الذي آلت اليه تلك املقرتحات، 

مع ابقاء النزاع عىل حاله، وتأجيل اتخاذه ملستوى رصاعي مماثل للمستوى الذي اعلن 

عن حله، هو تعبري عن رغبة القائمني عىل ما اصطلح بتسميته منظومه العداله او 

قطاع العدالة يف االبقاء عىل سياسة ادارة االزمة بدالً من حلها، ورفض اسلوب التوافق 

مؤسسات  وبناء  العداله  منظومه  اصالح  واليات  رضورة  بشأن  العريض  املجتمعي 

ورضورة  والقضاء  التنفيذية  السلطة  بني  العالقه  ان  ايضاً  والالفت  القانون،  دوله 

تصويبها جاءت متزامنه مع حراك مجتمعي مماثل يجري هذه االيام يف مرص واملغرب، 

حيث تراجع الرئيس املرصي املنتخب حديثاً عن قراره بإقاله النائب العام املرصي او 

ترفيعه ونقله اىل السلك الدبلومايس، يف حني خرج املئات من القضاة يف املغرب مطالبني 

بتكريس استقاللية القضاء عن السلطة التنفيذية، دون اغفال لرضورة اتخاذ املقتىض 

القانوني املالئم الصالح القضاء يف كال البلدين. 

ابتداءاً من  بد  العدل »العاصفه« ال  الهادئة ملقرتحات معايل وزير  املناقشة  ويف سبيل 

الوقوف  تستحق  التي  االيجابية  النواحي  ببعض  اتسمت  املقرتحات  تلك  بأن  التقرير 

امامها باهتمام بالغ، وعىل رأسها انها اعادت طرح موضوع اصالح منظومه العداله، 

املجتمع  اجندة  عىل  امللحة  الوطنية  ورضورته  العامه،  والنيابة  القضاء  فيها  بما 

بعمومه واالرسة القانونية عىل وجه الخصوص، ثانيها انها اشارت اىل عدد من املسائل 

القانون  ودوله  القانون،  مبدأ سيادة  دون تجسيد  تحول  التي تشكل معوقات جديه 

يف  املقرتحات  وهذه  وملعالجتها،  ملواجهتها  امللحة  الوطنية  والحاجه  واملؤسسات، 

بعضها االيجابي تعترب يف حقيقة االمر استمراراً لنقاش مجتمعي بدأ منذ العام 2003 

، وال يزال حتى اللحظة موضع اهتمام وحرسة ورغبة جامحة يف التغيري تخالج صدور 

وعقول وضمائر القانونيني يف فلسطني .

وال شك ان مبدأ الفصل بني السلطات الذي اعتنقه املرشع الفلسطيني هو مبدأ الفصل 

منها  يجعل  ال  القضائية  السلطه  استقالل  فإن  وبالتايل  املطلق،  الفصل  وليس  املرن 

سلطة منعزله، او مملكه، او اقطاعية خاصة، يكتىس ادائها لصالحياتها بالحصانه 

املطلقة، او يجعل منها سلطة فوق القانون، يف منأى عن الرقابه او املحاسبة، اللهم 

هذه  تشمل  )وهنا  املجتمعية  القايض  وظيفه  جوهر  يشكل  والذي  الجانب  ذاك  اال 

الوظيفه وظيفه النيابة العامه ( اال وهو الفصل يف املنازعات التي تحال اليه، فهو يف 

هذه املساحة مطلق االستقالل، وال يجوز الحد شخصاً طبيعياً كان او اعتبارياً، اهلياً 

او رسمياً، التدخل او التأثري املبارش او غري املبارش عليه يف فصله يف املنازعه وانزاله 

لحكم القانون عليها، بل اكثر من ذلك فإن عىل القايض وعضو النيابة ان ينأى بنفسه 

عن التأثر والتأثري عىل ادائه لوظيفته القضائية حتى من نفسه، وهذا امر يجمع عليه 

الشموليه  او  الدكتاتورية  االنظمة  باستثناء  العالم  يف  والقضاء  القانون  كافه فقهاء 

التي تجعل من القايض خادماً وتنزع عنه صفه االستقالل.

التزام  ومدى  وظيفتها،  اشغال  ومعايري  وادارتها،  كسلطة،  القضائية  السلطة  ان  اال 

املهنه  واداب  بقواعد  السواء  عىل  والنيابه  القضاء  يف  القضائية  الوظيفه  مشغل 

االحكام  مجله  يف  بوضوح  عليها  نص  والتي  القايض،  وسمات  وصفات  والوظيفه، 

منها،   )1800 وحتى   1792( املواد  يف  فلسطني(  يف  النافذ  املدني  )القانون  العدلية 

فهيماً  حكيماً  يكون  ان  ينبغي  والذي  القايض،  صفات  بتحديد  املتصله  تلك  وابرزها 

مستقيماً، واميناً مكيناً متينا،ً واقفاً عىل املسائل الفقهية واصول املحاكمات، ومقتدراً 

عىل فصل وحسم الدعاوى الواقعه تطبيقاً لهما، ومقتدراً عىل التمييز التام، ومراعياً 

ملبادئ وقواعد واحكام العدل واملساواة ، ومستقالً عن اي حزب او تنظيم سيايس؟!.

السلطة القضائية يف هذا املعنى واملجال واملدى، ال تخرج عن تخوم الرقابة املجتمعية، 

ورقابه سلطة الترشيع والتنفيذ، بل واملواطن ايضاً، اذ ال يعقل وال يقبل االدعاء بأن 

السلطة القضائية صندوق مغلق يحظر االقرتاب منه، او مزرعه خاصة تحاط بأسالك 

شائكة، او جدار مكهرب يفتك بمن يتجاوز حدودها االدارية او البرشية او الشخصية 

او الوظيفية.

وعليه فإن اصالح القضاء رضورة وحاجة وطنية ال تحتمل التأخري، وقد اثبتت التجربة 

الفلسطينية ان الركون عىل ادارة القضاء الصالحه امر محفوف باملخاطر، وقارص عن 

بلوغ النتيجة واملرمى والهدف، سيما وان احد ابرز معضالت القضاء والنيابة يكمن يف 

بنيتهما البرشية، وطريقة اشغال الوظيفه القضائية التي تمت يف كثري من االحيان، 

ويف مختلف مستوياتها عىل خالف حكم القانون ومقتضيات املرشوعية، باملقابل يجدر 

والحاقها  امر،  والنيابةالعامه  القضاء  منظومه  اصالح  بأن  واليقظ  الشديد  االنتباه 

لجوهر ومضمون مقرتحات معايل  السلطة، وفقاً  لتلك  واتباعها  التنفيذية  بالسلطة 

وزير العدل امر اخر، مختلف تماماً وغري مقبول، لخروجه عىل قواعد املرشوعية ومبدأ 

فصل السلطات، اذ ان الحاجة امللحة الصالح القضاء والنيابة، او ان شئنا القول اعادة 

بنائهما امر، وصيانه استقالل القايض وحماية سلطات وصالحيات السلطة القضائية 

اعماالً ملبدأ الفصل املرن بني السلطات امر اخر، اذ ال يجوز باي حال املساس بسلطات 

وصالحيات السلطة القضائية، او السماح للسلطة التنفيذية بتعدي تخوم صالحياتها، 

او تمكينها من االعتداء و/او االستحواذ عىل صالحيات وسلطات السلطة القضائية.

ويذكر ان مطلب اصالح السلطة القضائية والنيابة العامه كان موضع اجماع االغلبية 

الساحقة من القانونيني الفلسطينني منذ العام 2003 ، حيث توج ذلك املطلب بقبول 

للسلطة  الربملانية، والذي عرب عنه يف مرشوع قانون جديد  والتيارات  القوى  مختلف 

يصدر  لم  انه  اال   ،  2006 عام  الربملانية  القوى  مختلف  عليه  اجمعت  القضائية، 

العتبارات سياسية ال تخفى عىل احد، وقد تمثل ذلك املطلب يف حينه يف رضورة تعديل 

قضاء  مجلس  تشكيل  يتم  بحيث  فقط،  القضائية  السلطة  قانون  من   )81( املادة 

اعىل انتقايل مؤقت، من شخصيات قانونية ومجتمعية مشهود لها بالنزاهة واملهنية 

والتجرد والحيدة واالستقالل، يتوىل مهمه تقييم اداء كل من يشغل وظيفه يف القضاء 

والنيابة، وفق معايري مهنية مجردة، وبنتيجة ذلك التقييم يبقى عىل من تتوافر فيه 

رشوط اشغال الوظيفه القضائية، ويحال من ال تتوافر فيه تلك الرشوط اىل وظيفه 

املالية، وبنتيجة  بكامل حقوقه  احتفاظه  التقاعد مع  او يحال عىل  اخرى،  حكومية 

ذلك التقييم ايضاً يوضع القايض املالئم يف املكان القضائي املالئم، وتعاد هيكله النيابة 

والقضاء، بما ينسجم ونتائج ذلك التقييم امللزمة للكافه، ويجري تحديد االحتياجات 

عىل  العامه  والنيابة  للقضاء  والبرشي  املؤسيس  البناء  الستكمال  املطلوبة  البرشية 

القضاء االعىل  السواء، وذلك خالل مدة التزيد عن سته اشهر، يمنح خاللها مجلس 

للشأن  الناظمة  الترشيعات  الالزمه عىل  القانونية  التعديالت  اجراء  االنتقايل صالحية 

القضائي، وبعد اتمامه ملهامه يحل هذا املجلس املؤقت، ويجري التشكيل الدائم ملجلس 

القضاء االعىل وفقاً الحكام املادة )37( من قانون السلطة القضائية، او وفق احكام 

تلك املادة بعد تعديلها عىل النحو الذي يراه املجلس املؤقت مالئماً، وذلك كله استناداً اىل 

عدم قانونية تشكيل املجالس القضائية املتعاقبة، وعدم قانونية تعيني رؤساء مجالس 

القضاء االعىل، شأنهم يف ذلك شأن العديد ممن اشغلوا الوظيفه القضائية يف القضاء 

وتلك  العدلية  االحكام  عليها يف مجله  املنصوص  اشغالها  والنيابة عىل خالف معايري 

املتعارف عليها دولياً.

لعام  القضائية  السلطة  قانون  املطلب يف مرشوع  االستجابة ملضمون هذا  وقد تمت 

2005  ،والذي تم الغاءه بحكم صادر عن محكمة يف غزة، مشكلة من خمسة قضاة 

فقط، اتخذت لنفسها صفه املحكمه الدستورية عىل خالف حكم القانون، حيث اجمع 

الذي تم فيه،  النحو  القانون يف حينه عىل ان تشكيل املحكمه عىل  العديد من فقهاء 

جاء عىل خالف االحكام الوجوبية املتصله بالتنظيم القضائي، ما يفقده صفه الحكم 

الوضع عىل  املذكور؟! وبقي  للحكم  االستجابة  ذلك جرت  الرغم من  القضائي، وعىل 

حاله وفقاً ملنطوقه، وبعد ذلك تم التوافق مجدداً، وباجماع مختلف القوى والتيارات 

كي ال ت�صيع �لبو�صله ون�صل �لطريق

بقلم املحامي ابراهيم الربغوثي
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الربملانية والسياسية عىل مرشوع قانون جديد للسلطة القضائية للعام 2006 ، والذي 

القضاء  اصالح  بأن  يفيد  ما  اعاله،  اليها  املشار  السياسية  لالسباب  اصداره  يتم  لم 

والنيابة ليس بحاجة اىل مزيد من عناء البحث، اواالستمرار يف نهج التجربة والخطأ، 

االبوي  الحل  اىل  باللجوء  القانون  حكم  وتغييب  النزاع  حل  او  االزمة،  ادارة  اونهج 

ورصيحة  وعملية  واضحة  سياسية  ارادة  توفر  اىل  بحاجة  هو  ما  بقدر  والعشائري، 

تعدل قانون السلطة القضائية عىل النحو الوارد يف مرشوع قانون السلطة القضائية 

لعام 2006 ، املقر بإجماع كافه القوى والتيارات السياسية واملجتمعية عىل اختالف 

يعيد  انتقايل  اعىل  قضاء  مجلس  تشكيل  يف  والرشوع  والحزبية،  الفكرية  مرجعياتها 

البناء، ويصلح الخلل، ويجسد املرشوعية، ويحل كافه االشكاالت الترشيعية والبرشية، 

ويزيل التناقض، ويلغي التداخل يف املهام والصالحيات، ويبني  سلطة قضائية )قضاء 

السلطة  بسمات  وتتسم  املجتمعية،  الثقة  وتلقى  القانون،  لحكم  تستجيب  ونيابة( 

السيايس  النظام  اعمدة  كأحد  واملستقله،  والنزيهة  والقادرة  الفاعلة  القضائية 

الديموقراطي لدوله فلسطني العتيدة، القائم عىل مبدأ سيادة القانون والفصل املرن 

بني السلطات الثالث.

يف  عليه  وردت  الذي  الرتتيب  وعىل  العدل،  وزير  معايل  مقرتحات  اىل  وبالعودة 

العداله، فإننا نرى بأن املقرتح  العدل بشأن قطاع  الشامل لوزارة  التصور  مذكرة 

 )3( رقم  العليا  الدستورية  املحكمه  قانون  عىل  تعديل  اجراء  اىل  والداعي  االول 

امر محفوف  االن،  بتشكيلها  بقانون، واصدار مرسوم رئايس  بقرار  لسنة 2006 

تحت  لدوله  دستورية  محكمه  تشكيل  ان  ابرزها،  من  اسباب  لجمله  باملخاطر 

االحتالل صغرية ومحدودة العدد واملساحة، وتعاني من انقسام سيايس وجغرايف، 

ال يتسم بالرضورة والحاجة امللحة، كما ان تشكيل محكمه دستورية عليا يتطلب 

توافر كفاءات قانونية مستقله قادرة، ال يختلف احداً عىل قلتها ان لم نقل ندرتها، 

فضالً عن التكلفه املالية الباهظة املرتتبة عىل تشكيلها، اىل جانب ان املادة )104( 

املحكمه  بمهام  القيام  العليا  باملحكمه  اناطت  الفلسطيني  االسايس  القانون  من 

وقتاً  او  بعينه  زمناً  املذكورة  املادة  تحدد  ولم  تشكيلها،  لحني  العليا  الدستورية 

الراهن اليسمح  الفلسطيني  السيايس  الوضع  ان  ناهيك عن  التشكيل،  لهذا  بذاته 

الوطن،  شطري  يف  واالحرتام  للتنفيذ  احكامها  قابله  دستورية  محكمه  بتشكيل 

كما ان تشكيلها يتطلب خلق قضاء فاعل وقوي وقادر ومؤهل ومرشوع وحيادي 

السيايس  النظام  اعمدة  احد  تمثل  قضائية  لسلطة  حقيقي  بناء  يوفر  ومستقل، 

للقضاء  الراهن  الوضع  ان  شك  وال  السلطات،  بني  املرن  الفصل  مبدأ  عىل  القائم 

الفلسطيني، لم يصل بعد اىل اعتباره قضاء قوي ومؤهل ومستقل، بل ان االنقسام 

الوطنية يف بناء مثل هذا القضاء، اىل جانب  اثر وال يزال سلباً عىل نجاح السلطة 

ان تشكيل محكمه دستورية عليا يتطلب استكمال البناء املؤسيس الديموقراطي 

لدوله فلسطني املتحررة من قيود االحتالل، والقائمة عىل مبدأ التعددية السياسية 

سيادة  بمبدأ  وااللتزام  االنتخابات،  ودورية  للسلطة  السلمي  والتداول  والحزبية، 

القانون، وانجاز مثل هذا البناء يسبق بالرضورة تشكيل املحكمه الدستورية العليا، 

والذي يجب ان يستند بدوره اىل توافق مجتمعي عريض، واجماع سيايس وطني، 

يتم التوصل اليه بنتيجة حوارات مجتمعية وسياسية، تنتهي بالتوافق عىل معايري 

االمر  لتعديل قانونها،  املحكمه، وتوقيت تشكيلها، والحاجة  اشغال عضوية هذه 

الذي لم يتم بعد السباب سياسية وموضوعيه عديده، ومن نافله القول ان قانون 

للقانون االسايس، وله خصوصية  املكمله  القوانني  الدستورية يعترب من  املحكمه 

املادة  يف  الواردة  الرئيس  فخامه  صالحية  تخوم  من  تخرجه  وقانونية،  سياسية 

اذ ال يجوز ان يتم تعديل قانون املحكمه الدستورية  القانون االسايس،  )43( من 

بقرار بقانون، فضال عن ان رشوط اللجوء اىل املادة )43( ليست متوفرة، كما ان 

ويمثل  الدستورية،  املحكمه  وقانون  االسايس،  بالقانون  عبثاً  يمثل  اليها  اللجوء 

عىل  وتشكيلها  الدستورية،  املحكمه  قانون  بتعديل  للقيام  غزة  لحكومه  رخصة 

الجدي  واملساس  االنقسام،  تخليد  شأنه  من  ما  ومصالحها،  يتوافق  الذي  النحو 

باملرشوع الوطني .

يخرج  ال  فهو مقرتح  االدارية،  باملحكمه  واملتعلق  العدل  وزير  معايل  ثاني مقرتحات 

عن كونه دعوة للحوار، بغية اعداد مرشوع قانون القضاء االداري، وهو مقرتح ليس 

مقترصاً عىل معايل الوزير، حيث ان الحوار بشأن الحاجة ملثل هذا القانون دائراً منذ 

زمن ليس بقليل، وبالتايل فإننا نتفق مع معايل الوزير، بشأن الحاجة لتنظيم القضاء 

عىل  رقابه  قضاء  بوصفه  القضاء،  هذا  وطبيعه  الهمية  يستجيب  نحو  عىل  االداري 

مرشوعيه القرارات االدارية، مع االشارة اىل ان اعداد مرشوع قانون القضاء االداري، 

يتطلب ضمان مساهمة جادة وفاعله ومشاركة مختلف الجهات ذات الصله .

اما املقرتح الثالث والخاص بتويل معايل وزير العدل ملهام واختصاصات النائب العام، فهو 

اقرتاح مخالف الحكام القانون االسايس يف العديد من مواده، ابرزها املواد )6/68-6-2-

اجراء  قبل  فيه  للبحث  مجال  وال   ،  )120-2/107-1/107-100-2/76-4/71-1/69

تعديل عىل هذه املواد الدستورية، والتي طبقاً الحكام املادة )120( من القانون االسايس، 

الدستوري  القانون  فقهاء  وان  سيما  الترشيعي،  املجلس  اعضاء  ثلثي  موافقه  تتطلب 

القانون  بتعديل  الرئيس،  فخامه  او  التنفيذية،  السلطة  اختصاص  عدم  عىل  يجمعون 

االسايس، االمر الذي يجعل من االستحالة بمكان اعمال نص املادة )43( وتعديل القانون 

االسايس بقرار بقانون، فضالً عن ان االدعاء بصالحية فخامه الرئيس يف تعديل القانون 

االسايس، تتناقض مع مقرتح معايل وزير العدل االول الخاص بتشكيل محكمه دستورية، 

الن االخذ بتلك الصالحية سيقودنا حتماً اىل نظام شمويل دكتاتوري، يتمثل يف حكم الفرد، 

يلقي  الذي  الفهم،  هذا  ملثل  بدورها  غزة  حكومه  تبني  عن  الناشئة  املخاطر  عن  ناهيك 

هذا  مخالفة  جانب  برمته،اىل  الوطني  واملرشوع  القانون  سيادة  عىل  مخاطره  بظالل 

املقرتح لنصوص واحكام العديد من القوانني واالنظمة، بما فيها النظام الداخيل للمجلس 

الترشيعي، وخروجه عن سوابق اتصلت بإجراءات تعديل القانون االسايس مرتني، استند 

فيها فخامه الرئيس عىل مصادقه املجلس الترشيعي ولم يتجاوزها.

اما املقرتح الرابع واملتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية فقد سبق وبينا اعاله ان 

مدخل اصالح القضاء ببنيته البرشية والترشيعية يتطلب تشكيل مجلس قضاء اعىل 

انتقايل، واعادة االعتبار ملرشوع قانون السلطة القضائية لعام 2006 .

القوانني  رزمه  يف  مؤثرة  مفصلية  تعديالت  بإحداث  والخاص  الخامس  املقرتح  اما 

القضائية، فهي ال تخرج عن كونها افكار ومطالب سبق للسادة القضاة واملحامني وان 

طالبوا بها بالنظر ملا بينه التطبيق العميل لها من اوجه خلل وقصور بحاجة للمعالجة، 

وبالتايل فهي افكار  قابله للبحث وفق الطرق واالجراءات الترشيعية املعتادة، وعليه 

الرضورية  التعديالت  مناقشة  يف  للرشوع  العدل  وزير  معايل  دعوة  مع  نتفق  فإننا 

املحاكمات  اصول  قانون  وبخاصة  القضائية،  القوانني  رزمه  عىل  ادخالها  الواجب 

املدنية والتجارية وقانون االجراءات الجزائية وقانون تشكيل املحاكم النظامية ، فيما 

عدا قانون السلطة القضائية وقانون املحكمه الدستورية الذي ارشنا اىل آلية تعديلهما 

املالئمة واوقات ورشوط اجراء مثل هذا التعديل.

النظامي  القضاء  بني  ما  االختصاص  تنازع  بفض  والخاص  السادس  املقرتح  اما 

والعسكري، فعىل الرغم من ان القانون االسايس واضح كل الوضوح يف املادة )101( 

الفلسطينية  العليا  للمحكمه  العامه  الهئية  فإن  االختصاصات،  لتلك  الناظمة  منه 

حسمت الجدل، وحددت نطاق االختصاص وتخومه، واقرت مبدأ عدم جواز محاكمه 

املدنيني امام القضاء العسكري، ما يتطلب من اصحاب القرار التقيد بأحكام القضاء 

واحرتامها، اال ان املجدي يف هذا الشأن هو اعادة النظر يف القوانني الناظمة للقضاء 

العسكري ذاته، واستبدال قانون اصول املحاكمات الثوري، وقانون العقوبات الثوري، 

بقانون جديد يتم التوافق عليه وفق االليات الترشيعية املعتادة، اذا كان معايل الوزير 

قد قصد ذلك، وبالتايل فإننا نتفق وجوهر مقرتحه بهذا الشأن .

اما املقرتح السابع واملتمثل بتعزيز دور املجتمع املدني ومشاركته ورقابته عىل اداء 

منظومه العداله، فقد ورد يف تصور معايل وزير العدل تفصيالً من شأن اعماله اهدار 

املدني مع  املجتمع  ايقاع مؤسسات  العدل بضبط  الدور، وهو رغبة معايل وزير  هذا 

معايري املأسسة والشفافية؟! متناسياً ان مؤسسات املجتمع املدني تستند اىل قانون 

ناظم لعملها، وتخضع لرقابة ديوان الرقابه املالية واالدارية، اللهم اال اذا رغب معايل 

وزير العدل يف انتهاك استقاللية مؤسسات املجتمع املدني، والتعامل معها كمرفق او 

التنفيذية، وبالتايل فإننا نتفق مع معايل وزير العدل بتعزيز  دائرة من دوائر السلطة 

دور مؤسسات املجتمع املدني، وحمل اصحاب القرار السيايس والتنفيذي والقضائي 

متلقياً،  وليس  بوصفها رشيكاً  الصله،  ذات  املدني  املجتمع  اىل مؤسسات  النظر  عىل 

وتعزيز مشاركتها يف التفكري والتخطيط والتنفيذ عىل املستوى الوطني بكامله، وعدم 

باستقاللية  املساس  عدم  رضورة  نرى  اننا  اال  الرقابي،  دورها  تجاهل  و/او  تقييد 

التنفيذية عىل  بالسلطة  الحاقها  او  التدخل يف شؤونها  او  املدني  املجتمع  مؤسسات 

السارية  الفلسطينية  الترشيعات  الوزير، سيما وان رزمه  الذي يقرتحه معايل  النحو 

االدارية  شفافيتها  وضمان  املؤسسات،  تلك  اداء  عىل  الرقابة  بغرض  تفي  املفعول 

واملالية عىل حد سواء .

اما املقرتح الثامن والخاص بديوان الفتوى والترشيع، فإننا نرى ان الديوان هو هيئة 

عامه مستقله، وان هناك حاجة ملحة لعمله املستقل بوصف مهامه جزء ال يتجزأ من 

العملية الترشيعية، حيث انه الجهة الوحيدة املخوله باصدار الجريدة الرسمية )مجله 

والجهة  الوطنية،  للترشيعات  الرسمي  املرجع  تعترب  والتي   ) الفلسطينية  الوقائع 

او  اليه كجهة  القانوني ومراجعه الترشيعات، وبالتايل يجب ان ينظر  املخوله بالرأي 

ان ال يتبع  العدل، ويجب  اال يعامل كدائرة من دوائر وزارة  هيئة متخصصة، ويجب 

واالدارية  املالية  الرقابة  الفساد وديوان  ذلك شأن هيئة مكافحة  الي جهة، شأنه يف 

عىل سبيل املثال .

حاجة  وجوده  يشكل  والذي  القضائي،  التدريب  بمعهد  والخاص  التاسع  املقرتح  اما 

القضاء  الوظيفه يف  تدريب وتأهيل مشغيل  بها  املناط  الجهة  وطنية ماسة، بوصفه 
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والنيابة، سواء اكان تدريب ابتدائي او تدريب مستمر، بل ان تفعيله، وتعزيز موارده، 

العامه  النيابة  او  االعىل  القضاء  مجلس  قيام  عن  يغني  املؤسيس،  بناءه  وتطوير 

بمهام التدريب، ويحدد مرجعية تدريب واحدة قادرة عىل االستجابة لحاجات القضاة 

واعضاء النيابة، وفقاً ملا يطلبه مجلس القضاء والنيابة منه، لذا فإننا نرى يف جوهر 

مقرتح معايل وزير العدل مقرتحاً ايجابياً ورضورياً وملحاً، عىل ان يتم توحيد مرجعية 

القانونية، بحيث يتم اصدار قانون خاص به، ينطلق من مقتضيات املصلحة  املعهد 

القانوني  لبناءه  الناظمة  واالنظمة  املرسوم  بني  والتعارض  التناقض  ويزيل  العامة، 

واملؤسيس، واملحددة ملجاالت اختصاصه، وتبعيته، واليات الرقابة عىل ادائه، ورشوط 

عضويته ومدتها، وبرامجه، والفئات املستهدفه يف تلك الربامج، والقائمة عىل تنفيذها، 

ما يطور من دوره يف تعزيز التنمية القانونية املستدامه.

بأنه مقرتح غري  العارش والخاص بمفوضية معايري االحكام، فإننا نرى  املقرتح  اما 

مالئم، وال داعي له، يف ظل احكام قانون اصول املحاكمات املدنية والتجارية، والذي 

انشاء  ان  اىل  اضافه  ومتطلباته،  القضائي  الحكم  ملعايري  ناظماً  كامالً  تضمن فصالً 

هيئة من هذا القبيل واتباعها للسلطة التنفيذية ممثله بوزارة العدل، اجراء خطري يؤثر 

وسلطات  عىل صالحيات  التنفيذية  السلطة  من  تعدياً  ويمثل  القايض،  استقالل  عىل 

امر  ان  اعتبار  عىل  التنفيذية،  السلطة  صالحية  لحدود  وتجاوزاً  القضائية،  السلطة 

القانون  بفقهاء  ومناط  وآدابه،  واحكامه  قواعده  له  القضائي  الحكم  عىل  التعقيب 

يستندان  القضائي  والتنظيم  القضائية  السلطة  ان  كما  التنفيذية،  بالسلطة  وليس 

السلطة  تلك  تنظيم  التنفيذية  السلطة  تخول  الوزراء  قانون، وال صالحية ملجلس  اىل 

بنظام او الئحة، كما ان صالحية اقرار االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام قانون السلطة 

القضائية تعود ملجلس القضاء االعىل وليس لوزارة العدل.

اما املقرتح الحادي عرش واملتعلق بهيئة قضايا الدوله، فإن مثل هذا املقرتح يتطلب 

الحكومة  ودعاوى  القضائي،  بالشأن  الصله  ذات  الترشيعات  من  رزمه  عىل  تعديالً 

مبدأ  اقرت  العامه  بهيئتها  العليا  املحكمه  وان  خاصة  له،  ملحة  حاجة  وال  وغريها، 

الدستوري  القضاء  يف  الدوله  تمثيل  واناطت  الترشيعي،  النقص  فيه  سدت  قضائي 

رقم  االدارية  الدعوى  يف  الصادر  حكمها  يف  وذلك  العامه،  بالنيابة  والجزائي  واالداري 

)2005/101( ، كما ان القواعد القانونية العامه تفي بالغرض بشأن النزاعات املدنية 

التي ينطوي عليها تشكيل مثل هذه  الباهظة  املالية  التكلفه  ، ناهيك عن  والتجارية 

الهيئة، والتي تتناقض مع الوضع املايل للسلطة الوطنية الفلسطينية، دون االجحاف 

التخصص يف عملها ودوائرها بما يشمل  العامه بإعمال مبدأ  النيابة  بالحاجة لقيام 

النيابة االدارية، والنيابة الجزائية، والنيابة الدستورية، مع العلم بأن االنظمة القانونية 

والقضائية التي تأخذ بنظام النيابة االدارية او هيئة قضايا الدوله تعترب تلك الهيئة، 

هيئة مستقله، ولعل ما يجري حالياً من جدل بشأن مثيلتها يف مرص ماهو اال توكيد 

عىل رضورة استقالل النيابة االدارية، باعتبارها شعبة من شعب القضاء، وبالتايل ال 

يجوز اتباعها اىل وزارة العدل او السلطة التنفيذية وفقاً ملقرتح معايل وزير العدل الذي 

ال نرى رضورته وال نقره .

نتفق مع معايل وزير  فإننا وان كنا  العدل،  بكتاب  الثاني عرش والخاص  املقرتح  اما 

العدل بخصوص طبيعه مهمة دوائر كتاب العدل، والتي بموجبها ال ضري من تبعيتها 

العدل  العدل، سيما وان هناك انظمة قضائية مجاورة تنيط صالحيات كتاب  لوزارة 

ال  ثمة حاجه  بأن  نرى  ال  اننا  اال  القضائي،  بالعمل  ليس  باملحامني، وجوهر عملهم 

الساري  العدل  كاتب  قانون  تعديل  الغراض  اليها  االستناد  يمكن  التأخري  تحتمل 

املفعول، والذي ال يمكن وزارة العدل من االرشاف عىل دوائر كتاب العدل.

اما املقرتح الثالث عرش والخاص بالتعاون مع املمولني، فإننا نرى بأن هذا املقرتح ليس 

بجديد، وهو موضع نقاش وحوار مجتمعي وقانوني منذ زمن، وهو يف جوهره مقرتح 

القضاء  العداله وعىل رأسها  االهمية، خاصة وقد تحولت منظومه  ايجابي ويف غاية 

والنيابة العامه ووزارة العدل ذاتها، اىل ما يشبه مؤسسات املجتمع املدني، مما يؤثر 

عىل جوهر وظيفتها املجتمعية والقانونية، وبالتايل فإننا نرى ونطالب برضورة انفكاك 

الصله املبارشة بينها وبني الجهات املموله، وحرص العالقة الرسمية الفلسطينية مع 

تلك الجهات بلجنه وزارية يرأسها  رئيس الوزراء، وتضم يف عضويتها وزارتي املالية 

املبارش،  االختصاص  ذات  الوزارتان  باعتبارهما  فقط،  االدارية   والتنمية  والتخطيط 

وباعتبار ان قانون السلطة القضائية، ويف مادته الثالثة ينص عىل ان تكون للسلطة 

العامه  املوزانة  ضمن  مستقل  كفصل  تظهر  والتي  الخاصة،  موازنتها  القضائية 

السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما ينسحب عىل السلطة القضائية ينسحب 

عىل النيابة العامه، ووزارة العدل، شأنها يف ذلك شأن باقي الوزارات، كالصحة والتعليم 

والزراعة واملواصالت واالتصالت واالشغال العامه وغريها، مع التأكيد عىل ان سلطة 

وصالحية تحديد احتياجات السلطة القضائية تعود اىل مجلس القضاء االعىل، ودور 

اللجنة الوزارية املذكورة، هو توفري املتطلب املايل امللبي لتلك االحتياجات، ما يغني عن 

قيام مجلس القضاء االعىل او النيابة العامه او وزارة العدل بالتواصل والتعاقد املبارش 

منظومة  دور  وسيادية  بهيبة  مساس  عىل  ينطوي  قد  والذي  املموله،  الجهات  مع 

العداله يف فلسطني ، وليأذن لنا معايل الوزير بالقول بعدم الحاجة اىل عضوية وزارة 

العدل يف تلك اللجنه.

وجدير بالذكر يف هذا املقام انه ال يمكن ان يتحقق للقضاء الحيادية واالستقالل دون 

التي من شأنها ان تنأى بالقضاء عن السعي  توفري املناخ والبيئة االدارية واملالية 

القضائية  الوظيفية  واالعتمادات  املالية  املخصصات  عىل  للحصول  الحكومة  وراء 

املالية  وزارة  لدى  اليومية  املتابعات  مخاطر  القضاء  تجنيب  من  بد  فال  واالدارية، 

القضائية  السلطة  مع  التعامل  تم  اذا  اال  ذلك  يتحقق  وال  العام،  املوظفني  وديوان 

السلطة  موازنه  عىل  املصادقه  تتم  بحيث  ومالياً،  ادارياً  مستقله  سلطة  انها  عىل 

القضائية وفقاً لقانون تنظيم املوازنة العامه، وبمجرد املصادقه عليها يتوىل مجلس 

القضاء تنفيذ املوازنة ورصف بنودها عىل نحو غري مرتبط باملخصصات املالية التي 

ترصف ملؤسسات الحكومه.

السلطة  تحتاجها  التي  التحتية  البنى  بتوفري  والخاص  عرش  الرابع  املقرتح  اما 

معايل  مع  ونتفق  ورضوري  هام  مقرتح  بأنه  نرى  فإننا   ، العامه  والنيابة  القضائية 

الرسمية  الجهة  اليها اعاله هي  املشار  الوزارية  اللجنة  بأن  العدل فيه، ونعتقد  وزير 

ذات االختصاص، والصله والقدرة عىل تأمني تلك االحتياجات، وتوفري تلك البنى، التي 

يطلبها مجلس القضاء االعىل، والنيابة العامه، ووزارة العدل، عىل حد سواء.

وزير  معايل  مع  نتفق  فإننا  الرشعي،  بالقضاء  والخاص  عرش  الخامس  املقرتح  اما 

العدل بأن ثمه حاجة ملحة العادة النظر يف قانون تشكيل املحاكم الرشعية، وقانون 

القضاء  ملجلس  الناظم  الترشيعي  للسند  توفرياً  وذلك  الرشعية،  املحاكمات  اصول 

االعىل الرشعي، ما يحقق لهذا املجلس برصف النظر عن مكوناته البرشية املرشوعيه 

القانونية، سيما وانه ما زال مفتقداً للمرجعية القانونية الناظمة لتشكيله وصالحياته 

االحوال  قانون  عىل  تعديالت  الحداث  ملحة  الحاجة  ان  كما  وعضويته،  وسلطاته 

الشخصية، بما يضمن ويحمي  حقوق املرأة واالرسة والطفل وفقاً للتطور الترشيعي 

املعارص، وبالتايل فإن هذا املقرتح ملعايل وزير العدل يكتيس اهمية بالغة، وهو بال شك 

بحاجة لفتح حوار مجتمعي عريض بشأنه، وصوالً اىل توافق مجتمعي وقانوني عىل 

ماهية تلك التعديالت، او الترشيعات الواجب سنها بهذا الخصوص .

بقي ان نشري اىل اربعه مسائل عىل قدر عاٍل من االهمية، االوىل عدم اتفاقنا مع 

عىل  وسموه  الفلسطيني،  االسايس  للقانون  وفهمه  نظرته  يف  العدل  وزير  معايل 

يجوز  ال  وطنياً  ميثاقاً  واعتباره  االخرى،  الفلسطينية  والقوانني  الترشيعات 

العبث به، وال يملك فخامه الرئيس تعديله بإرادة منفردة، ويف غيبة من املجلس 

الترشيعي، وعىل خالف حكم املادة )120( منه، والثانية ان سلطة تقدير الحاجة 

امللحة التي ال تحتمل التأخري، كمربر الصدار قرار بقانون معدل لهذا القانون او 

ذاك، او متضمن الحكام قانونية جديدة، وان كانت تعود اىل فخامه الرئيس، اال انها 

والتحقق  التيقن  يملك صالحية وسلطة  والذي  القضاء،  رقابة  بمنأى عن  ليست 

من توافر حاله الرضورة التي ال تحتمل التأخري املربرة الصدار القرار بقانون من 

التزام فخامه الرئيس بحدود صالحياته، وعدم تعسفه او تماديه  عدمها، ومدى 

اي  وله  التأخري،  تحتمل  ال  التي  امللحة  الحاجة  او خروجه عن مقتىض ومفهوم 

للقضاء سلطة الغاء اي قرار بقانون ال يستند اىل اعمال رشوط املادة )43( كافه، 

ومنها رشط توفر الحاجة امللحة التي ال تحتمل التأخري، عمالً بما تضمنه القانون 

االسايس، وقانون السلطة القضائية، من نصوص واحكام واضحة كل الوضوح، 

والتي تقيض بعدم تحصني اي قرار اداري او عمل من اعمال السلطة التنفيذية من 

رقابه القضاء، واتساقاً مع املبادئ الدستورية املتعارف عليها، ومع ما استقرت 

عليه احكام املحاكم الدستورية الدولية بما فيها املحكمه الدستورية العليا املرصية 

العدل  العليا االمريكية منذ زمن بعيد، وكذلك اختالفنا مع معايل وزير  واملحكمه 

يف فهمه او تعريفه للقرار بقانون، والذي يجرد القرار بقانون من تأثريه املبارش 

وقيمته الترشيعية، بداعي ان هذا القرار سيعرض عىل املجلس الترشيعي، والذي 

يملك عند عرضه عليه اقراره او الغاءه، متناسياً االثر املبارش للقرار بقانون، والذي 

يعترب بمثابه القانون واجب االتباع اىل حني عرضه عىل املجلس الترشيعي الغائب 

واملرتب  النفاذ،  واجب  القانون  يماثل  والحاله هذه  بقانون  القرار  فإن  وبالتايل   ،

اما  الناشئة عن رسيانه ونفاذه،  القانونية  املراكز  بما فيها حماية  اثاره،  لكامل 

املسأله الرابعه فإننا وانطالقاً من مبدأ حسن النوايا، نرى ان الصخب الذي رافق 

مقرتحات معايل الوزير، من فعل وردات فعل، ومن خطأ وخطايا، عصفت بجوهر 

تلك املقرتحات، التي قد تمثل اتفقنا معها او اختلفنا، فيما اذا تم تقويمها وفقاً ملا 

بيناه، تعبرياً عن ارادة او رغبة يف االصالح عىل االقل، ما يدعونا اىل املطالبه بعدم 

تعطيل دعوة االصالح، وانما جذبها وتوجيهها الوجهة املالئمة، النه وبخالف ذلك 

يبقى الوضع عىل ما هو عليه، وتعزز مواقع وسياسات اولئك الرافضني لالصالح، 

او الخائفني منه، فتضيع البوصلة ونضل الطريق، فهل من مجيب؟!



عني على العدالة

8

�نتاجية حمكمه �لنق�ض خالل عام 2012 ال تتجاوز 49% و�نتاجية حمكمه �لعدل �لعليا %45 

و�نتاجية �ملحكمه �لعليا 25% يف �لطلبات و�صفر% يف �لدعاوى

علمت« مساواة« ان عدد الدعاوى والطلبات املسجلة لدى محكمه العدل العليا حتى نهاية عام 2012 بلغ 853 دعوى وطلب 

)820 دعوى و33 طلب( وان املحكمة املذكورة بهيئتيها فصلت يف 383 دعوى وطلب )365 دعوى و18 طلب( وان عدد الدعاوى والطلبات التي دورت للعام 2013 بلغ 

470 دعوى وطلب )455 دعوى و15 طلب(، ما يعني ان نسبة الفصل اقل من 45% طوال العام املايض.

  4( العليا 58 دعوى وطلب )منها 7 دعاوى دستورية و20 طلب و31 دعوى( فصل يف 14 دعوى وطلب منها  املحكمه  لدى  املسجله  والطلبات  الدعاوى  وبلغ عدد 

دستورية و10 طلبات ولم يفصل يف اي دعوى(، ودور للعام 2013، 44 دعوى وطلب ) 3 دستورية و10 طلبات و31 دعوى ( ويذكر ان الدعاوى التي تقام امام املحكمه 

العليا تقام من السادة القضاة وتتصل بشؤونهم الوظيفية، ما يعني ان نسبة الفصل يف دعاوى السادة القضاة صفر% ونسبة الفصل يف الطلبات والدعاوى االخرى 

اقل من %25 .

وبلغ عدد الطعون املسجلة لدى محكمه النقض 2622 طعناً وطلباً )425 طعن جزاء و1768 طعن حقوق و429 طلب( فصل يف 1461 طعناً وطلباً ) 317 جزاء و759 

حقوق و385 طلب( ودور للعام 2013 ،1161 دعوى وطلب )108 جزاء و1009 حقوق و44 طلب(، ما يعني ان نسبة الفصل الكلية اقل من 56% ، يف حني لم تتجاوز 

نسبة الفصل يف الطعون %49.

وبلغ عدد الدعاوى املسجلة لدى محكمه االستئناف بشقيها استئناف رام اهلل والقدس 6079 استئنافاً فصل يف 4877 استئنافاً ودور للعام 2013 ،1202 استئناف ، 

بنسبة فصل تجاوزت %80.

وبلغ عدد االستئنافات املسجلة لدى محكمه البداية بصفتها االستئنافية 6195 استئناف )2354 استئناف حقوق و 3841 استئناف جزاء( فصل يف 3948 استئناف ) 

1372 استئناف حقوق و 2576 استئناف جزاء ( ودور للعام 2013، 2247 استئناف ) 982 استئناف حقوق و 1265 استئناف جزاء ( اي بنسبة فصل قاربت %64 .

وبلغ عدد الدعاوى الحقوقية املسجلة لدى محاكم البداية 11004 دعوى فصل يف 3738 دعوى ودور للعام 2013 ، 7266 دعوى ، اي بنسبة فصل اقل من  %34 . 

وبلغ عدد الدعاوى الجزائية )الجنايات( املسجله لدى محاكم البداية 3830 جناية فصل يف 1177 ودور للعام 3013، 2653 جناية ، اي بنسبة فصل اقل من %31 .

وبلغ عدد القضايا الحقوقية املسجلة لدى محاكم الصلح 23132 دعوى فصل يف 11393 دعوى ودور للعام 2013 ، 11739 ، اي بنسبة فصل اقل من %50 .

وبلغ عدد الدعاوى الجزائية املسجلة لدى محاكم الصلح لذات العام 52258 دعوى فصل يف 34635 دعوى ودور للعام 2013 ، 17623 ، اي بنسبة فصل تجاوزت 

بقليل %66 .

وبلغ مجموع مخالفات السري التي احيلت اىل محاكم الصلح خالل العام 2012 ،61983 مخالفه يضاف اليها 197 مخالفه مدورة من العام 2011 )املجموع الكيل 

62180 مخالفه( فصل يف 62019 ودور للعام 2013، 161 مخالفه ، اي بنسبة فصل تزيد عن %99 .

»مساواة« تعرب عن قلقها البالغ تجاه انتاجية املحاكم وبخاصة املحكمه العليا ومحكمه النقض ومحكمه العدل العليا، خاصة وان محكمه النقض تضم ثالث هيئات 

العليا اختصاصها االصيل النظر والفصل يف الدعاوى املتصلة بحقوق القضاة وشؤونهم الوظيفية، وترى يف نسب  العليا هيئتان واملحكمه  قضائية ومحكمه العدل 

االنتاجية املتدنية للمحكمة العليا احد ابرز اسباب الرتاكم القضائي، وتأمل من مجلس القضاء االعىل الوقوف عىل هذه النتائج بجدية بالغه واتخاذ االجراءات املالئمة 

بشأنها ملا تحمله من نتائج ذات صله وثقى بمتطلبات نيل ثقه الجمهور بالقضاء. فهل من مجيب؟

 ق�صائي هام
حمكمه �لنق�ض تقر مبد�أًً

اقرت محكمه النقض مبدءاً قضائياً هاماً يتصل باجراءات االستجواب والتقايض يف الدعاوى الجزائية جاء فيه انه ال يشرتط يف االستجواب امام النيابة العامه ان يتم 

يف مكان معني متى كان صادر عن ارادة حرة ومطابق للحقيقة، اال انه يجب عىل النيابة العامه ان توفر للمتهم كافه الظروف التي تنئى به عن التأثري او التهديد حتى 

ال يبطل االعرتاف، وعليها ان تحرص ان يتم التحقيق يف مكتب النيابة العامه لتوفري كافه ضمانات الحرية الفردية، ويكون مخالف للقانون اعتماد اقوال املتهم لدى 

النيابة العامه املتضمنة اعرتافه بالجريمة املسندة اليه يف مبنى جهاز االمن الوقائي دون معالجة الظروف التي احاطت باعرتافه، وان اعتماد اقوال املتهم او اعرتافه 

يستلزم الحيطة والحذر والوقوف عىل الظروف واملالبسات التي احاطته ورافقته، بما ال يدع مجاالً للشك يف صحته، وانه تم ادائه عن ارادة حرة دون ضغط او اكراه 

مادي او معنوي.

وارست املحكمه يف حكمها مبدأ قضائي هام يقيض بأن التحقيق مع املتهم لفرتات طويله من قبل الضابطة العدلية وعىل فرتات مختلفه يعترب من قبيل االستجواب 

ويخرج عن اختصاص الضابطة القضائية ويختص به وكيل النيابة، وان مثل هذا التحقيق يقع باطالً.

واضافت املحكمه ان عبء اثبات صحة اعرتاف املتهم يف غري حضور وكيل النيابة العامه يقع عىل عاتق النيابة العامه، دون تدخل من محكمه املوضوع يف ذلك، الن مثل 

ذلك التدخل يؤدي اىل خلق ادله جديدة بحق املتهم يمس بحياد املحكمه.

وجاء يف الحكم املذكور انه يجوز تفويض معاون النيابة العامه باتخاذ اي اجراء او تحقيق باستثناء استجواب املتهم يف جناية.

 واشارت املحكمه اىل ان مجرد اشرتاك القايض يف الهيئة القضائية التي تلت التهمة عىل املتهم ويف معرض تقديم النيابة العامه القوال املتهم ال يمنعه من رؤية القضية 

االستئنافية، النه بذلك ال يكون رأياً يف موضوع الدعوى، والنه لم يشرتك يف اعمال التحقيق او االحاله او اصدار الحكم.

وجاء يف حكم محكمه النقض انه اذا كان االستئناف مرفوعاً من النيابة العامه فلمحكمه االستئناف تأييد الحكم او الغائه او تعديله سواء ضد املتهم او ملصلحته، 

ويشرتط يف حاله تشديد العقوبة او الغاء الحكم الصادر بالرباءة اجماع اراء القضاة الذين ينظرون االستئناف.

كما جاء فيه ان ملحكمه االستئناف ان تحكم يف اساس الدعوى او ان تعيدها للمحكمه مصدرة الحكم، اذ ملحكمه االستئناف ان تشكل قناعة جديدة وان تحكم بناء 

عليها دون رقابة عليها يف ذلك من محكمه النقض.

وقالت املحكمه يف حكمها انه وقبل صدور القرار بقانون رقم 11 لسنة 2007 والذي اعطى االمن الوقائي صالحية الضبط القضائي فإن افادة املتهم امام ضباط من 

االمن الوقائي قبل صدور القرار بقانون املذكور ال تعترب افادة امام الضابطة القضائية وتعترب باطله.
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تم إنشاء ديوان الفتوى والترشيع بقرار مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية 

بشأن إنشاء ديوان الفتوى والترشيع سنة 1994م، ولم يتم نرش هذا القرار وإنما ورد 

يف ديباجة قرار رقم )53( لسنة 1994م بشأن تعيني رئيس ديوان الفتوى والترشيع 

املنشور يف العدد األول من الجريدة الرسميةالصادر بتاريخ 20 ترشين الثاني 1994م، 

الرئيس رقم )286( لسنة 1995م بشأن  وتم تشكيل ديوان الفتوى والترشيع بقرار 

تشكيل الديوان، وتم تنظيم عمله بقانون رقم )4( لسنة 1995م  بشأن إجراءات إعداد 

الترشيعات الذي ظل نافذا حتى اآلن، والذي كان واحدا من أول أربعة قوانني تصدرها 

السلطة الوطنية الفلسطينية. 

1949م  لسنة   )29( رقم  الرسمية  الجريدة  بقانون  الرسمية  الجريدة  تنظيم  وتم 

األعمال  مراجعة  عن  ومسئوليته  للديوان  الفني  اإلرشاف  تنظيم  وتم  وتعديالته، 

تبعية  بشأن  1998م  لسنة   )1( رقم  الرئيس  بقرار  الوزارات  يف  األساسية  القانونية 

املستشارين القانونيني وأعضاء الدوائر القانونية يف الوزارات واملحافظات واملؤسسات 

والهيئات العامة من الناحية الفنية إىل ديوان الفتوى والترشيع.

ويعترب ديوان الفتوى والترشيع أحد هيئات الترشيع العربية املعتمدة يف إطار جامعة 

الدول العربية، حيث تم عقد االجتماع األول لرؤساء هيئات الترشيع العربية بناء عىل 

1998/11/30م،  بتاريخ   )14( دورة   )304( رقم  العرب  العدل  وزراء  مجلس  قرار 

هيئات  لرؤساء  السنوية  باالجتماعات  والترشيع  الفتوى  ديوان  تقرير  وبحسب 

الترشيع يف الدول العربية منذ االجتماع األول حتى االجتماع الحادي عرش الذي عقد يف 

أواخر سنة 2012 يف مقر املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة 

الدول العربية.

الوزراء  تتبع مجلس  العربية هيئات مستقلة  الدول  الترشيع يف معظم  وتعتربهيئات 

أو تتبع مجلس الدولة، حيث تتجه الدول العربية العتبار مؤسسات الفتوى والترشيع 

النظام  إعداد  تم  وقد  الترشيعات،  جودة  عىل  الرقابة  من  لتمكينها  مستقلة  هيئات 

عىل  بناء  العربية  الدول  يف  للترشيع  لهيئات  املوحد  العربي  االسرتشادي  األسايس 

توصيات االجتماع السابع ملسئويل هيئات الترشيع يف الدول العربية املنعقد يف الخرطوم 

يف شهر شباط – 2007، وقد نصت املادة )2( من النموذج االسرتشادي العربي عىل أن 

»يتمتع الكيان املركزي للترشيع باالستقالل، وتكون له الشخصية االعتبارية العامة، 

ويلحق برئاسة مجلس الوزراء«، كما نصت املادة )3( من النموذج االسرتشادي العربي 

عىل أن » يكون للكيان املركزي للترشيع موازنة مستقلة تعد عىل نمط املوازنة العامة 

للدولة ويكون له حساب خاص«.

لقد تضاربت قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني حول مرجعية ديوان الفتوى والترشيع 

حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم )39/06/م.و/أ.ق( لسنة 2004 باملصادقة عىل 

العامة  النيابة  جانب  إىل  والترشيع  الفتوى  ديوان  فيها  وظهر  العدل،  وزارة  هيكلية 

بعنوان »املرافق العدلية ذات اإلستقالل الفني التابعة لوزير العدل«، واستمر الخالف 

إىل أن صدر قرار رقم )58( لسنة 2005م بشأن تبعية ديوان الفتوى والترشيع ملجلس 

الوزراء بتاريخ 2005/5/3، والذي تم نرشه يف الجريدة الرسمية يف العدد )61( الصادر 

بتاريخ 2006/3/18.

 2006 لسنة  )10/01/08/م.و/ا.ه(  رقم  القرار  صدر  العارشة  الحكومة  عهد  ويف 

يتم  ولم  العدل،  لوزارة  والترشيع  الفتوى  ديوان  تبعية  بشأن  2006/5/23م  بتاريخ 

نرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لكونه 

القرار تحت  الديوان، وقد تم نرش هذا  التي أنشأت ونظمت  قرار مخالف للترشيعات 

الرقم )138( لسنة 2006 يف العدد )71( يف الجريدة الرسمية التي تصدر عن الحكومة 

املقالة يف غزة.

بتاريخ   )77( رقم  ال��وزراء  مجلس  جلسة  يف  عرش  الثالثة  الحكومة  واتخذت 

2010/12/28 قرارا ينص عىل » تكليف األمانة العامة ملجلس الوزراء بإعداد مرشوع 

مستقلة  مؤسسة  باعتباره  أسبوعني  خالل  والترشيع  الفتوى  بديوان  خاص  قانون 

بتاريخ 2011/2/8  يقيض  الوزراء رقم )82(  ماليا وإدرايا«، ثم صدر قرار مجلس 

» بإعداد مرشوع قانون لديوان الفتوى والترشيع استنادا إىل توجهات مجلس الوزراء 

باعتباره مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا«. 

التي  الوزارية  غري  الحكومية  املؤسسات  بني  من  والترشيع  الفتوى  ديوان  ورد  وقد 

ت�صارب قر�ر�ت �حلكومات �ملتعاقبة ب�صاأن مرجعية ديو�ن �لفتوى و�لت�صريع

وردت يف قرارات مجلس الوزراء ومنها قرار مجلس الوزراء رقم )09/48/40( الصادر 

بتاريخ 2006/2/20 بشأن الوصف الوظيفي لرؤساء السلطات والهيئات واملؤسسات 

العامة.

رقم  ال��وزراء  مجلس  ق��رار  صدر  الحالية  عرش  الرابعة  الحكومة  عهد  ويف 

)14/13/03/م.و/س.ف( لسنة 2012 بتاريخ 2012/8/14 الذي نص يف املادة األوىل 

الثانية منه عىل  منه عىل اتباع ديوان الفتوى والترشيع لوزارة العدل، ونص يف املادة 

مجلس  إىل  والترشيع  الفتوى  ديوان  بشأن  شامل  تصور  بتقديم  العدل  وزير  تكليف 

ثم  الشأن،  بهذا  املناسب  قراره  اتخاذ  الوزراء  ملجلس  ليتسنى  شهرين  خالل  الوزراء 

الصادر   2012 لسنة  )14/24/06/م.و/س.ف(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 

بتاريخ 2012/11/6 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء املتعلق بتبعية  ديوان الفتوى 

الوزراء  املادة األوىل من قرار مجلس  املادة األوىل عىل تعديل  والترشيع، والذي نص يف 

بشأن   2012/8/14 بتاريخ  الصادر   2012 لسنة  )14/13/03/م.و/س.ف(  رقم 

اتباع ديوان الفتوى والترشيع لوزارة العدل، بحيث يتم إتباع ديوان الفتوى والترشيع 

إىل وزير العدل بدال من وزارة العدل.

ولم يتم إلغاء أو تعديل املادة الثانية من القرار السابق رقم )14/13/03/م.و/س.ف( 

ديوان  بشأن  شامل  تصور  بتقديم  العدل  وزير  تكليف  عىل  نصت  التي    2012 لسنة 

الفتوى والترشيع إىل مجلس الوزراء خالل شهرين ليتسنى ملجلس الوزراء اتخاذ قراره 

املناسب بهذا الشأن، حيث انتهت هذه املدة بتاريخ 2012/10/14، ولم يتم تقديم أي 

تصور بناء عىل هذا القرار فيما عدى ما تقدم به وزير العدل يف تصوره العام بشأن 

العمل  فيه  والذي طلب  بتاريخ 2012/9/18،  الوزراء  العدل يف جلسة مجلس  قطاع 

بالرسعة املمكنة عىل تحديد االحتياج الوطني للديوان من عدمه، وتحديد اختصاصاته 

وصالحياته وتحديد الصفة الوظيفية للعاملني فيه كونها قضائية أم إدارية، وتحديد 

اعتباره  أو  العدل  لوزارة  تبعيته  وهي  ثالثة  سيناريوهات  بإحدى  وتبعيته  مرجعيته 

الترشيعي  للمجلس  العامة  لألمانة  تبعيته  أو  الوزراء،  مجلس  تتبع  مستقلة  هيئة 

بإعتبار مهامه جزء ال يتجزأ من العملية الترشيعية.

الديوان تدرك  الرغم من تضارب قراراتها بشأن  الحكومة وعىل  أن  الواضح  ومن 

أهمية الديوان يف مجال إعداد الترشيعات بحيث أصبح ال يتم توقيع أي ترشيع من 

رئيس الوزراء أو إحالة أي ترشيع للرئيس قبل وضعه بالصيغة القانونية النهائية 

الفتوى  ديوان  الوزراء  مجلس  اعتمد  حيث  والترشيع،  الفتوى  ديوان  قبل  من 

الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  وذلك  الترشيعات  صياغة  للجنة  كمقرر  والترشيع 

رقم )14/18/06/م.و/س.ف( لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/9/18 بشأن 

الثاني  الوزارية يف اجتماعها  الترشيعية  السياسات  املصادقة عىل توصيات لجنة 

والذي نص يف مادته الثالثة فقرة )5( عىل تشكيل لجنة صياغة داخل املجموعة 

وممثل  مقررا،  والترشيع  الفتوى  ديوان  من  مكونة  الترشيعية  للخطة  الوطنية 

عن الدائرة القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، وممثل عن الجهة املقدمة 

للترشيع، ويرفع مرشوع الترشيع بصيغته النهائية لألمانة العامة ملجلس الوزراء 

حسب  الوزراء  رئيس  دولة  أو  لتوقيعه  الرئيس  لسيادة  األصول  حسب  لتنسيبه 

املقتىض القانوني.

شهري  بشكل  الرسمية  الجريدة  بإصدار  والترشيع  الفتوى  ديوان  تكليف  تم  كما 

 2012/12/12 بتاريخ   )2( رقم  جلسته  يف  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  ومنتظم 

الرسمية  )الجريدة  الفلسطينية  الوقائع  بإصدار  والترشيع  الفتوى  ديوان  بتكليف 

للسلطة الوطنية الفلسطينية( شهريا بشكل منتظم.

ترى »مساواة« أن الديوان قد تقدم بخطوات هامة عىل مستوى أداء مهامه، وحقق 

نجاحات ال يستهان بها يف مراجعة الترشيعات، وتمكن من االنتظام يف نرش الجريدة 

الترشيعية ويف إصدار  العملية  بأنه ال بد من تعزيز دوره ألهميتة يف  الرسمية، وترى 

قبل نرشها،  الرسمية  الجريدة  وتدقيق محتويات  الرسمي ومراجعة  القانوني  الرأي 

مرجعية  بشأن  القرارات  تضارب  دائرة  من  الخروج  عىل  الحكومة  تعمل  أن  وتأمل 

الديوان، بحيث تحدد مرجعيته بما يضمن له االستقالل التام يف أداء دوره بكل نزاهة 

وحيادية، وأن تعمل عىل توفري االمكانيات الالزمة لتطويره ومأسسته بما ينسجم مع 

طبيعة دوره الهام يف العملية الترشيعية. 
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عند الحديث عن مسألة توحيد اإلجراءات يف أقالم محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية 

وأقالم النيابة ودوائر التنفيذ التابعة لها وكتاب العدل يف محافظات الوطن تدق طبول 

التفكري بمدى لزومية هذا األمر ومدى أهميته مقارنة بتطبيق رشائع العدل واإلنصاف 

يضمن  بما  العليا  الكلمة  وجعله  القانون  سيادة  تعزيز  عىل  والحثيث  الدائم  والعمل 

قضاءاً عادالً ونزيهاً يحق الحق ويعيد الحقوق املسلوبة ألصحابها.

نظر  وجهة  ومن  أراه  أنني  إال  أهمية  ذا  غري  الكثريين  نظر  يف  األمر  هذا  كان  وإن 

الشخصية عىل األقل من أهم األمور التي توازي أهميتها ما ذكر سابقا والتي ينبغي 

بناءاً ومساهمة فاعلة كجزء من  علينا االرساع لحلها ال امراً وال فضالً ولكن تعاوناً 

الدور التكاميل الذي ينبغي عىل كل رجل قانون ان يمارسه تجاه بيته الثاني )اذا صح 

يف  واالنصاف  العدل  احقاق  يف  دورهم  نقاسمهم  من  تجاه  حقيقي  كواجب  التعبري( 

املجتمع الفلسطيني قوالً وفعالً .

قبل عدة سنوات اصدر مجلس القضاء االعىل مجموعه من الكتيبات املتعلقه بتوحيد 

واالستئناف  والبداية  الصلح  باقالم  ممثله  النظامية  املحاكم  اقالم  لدى  االجراءات 

تنظيم  سبيل  يف  مهمة  كخطوط  وغريها  التنفيذ  ودوائر  النيابة  واقالم  والنقض 

مشتمله  ملهامهم  استالمهم  عند  الجدد  املوظفني  عىل  وتسهيال  الداخلية  االجراءات 

الواجب  يف متنها كل ما ينظم عمل تلك االقالم والدوائر وموضحة لجميع االجراءات 

اتباعها يف عمليات التسجيل والقيد والركن واملتابعه واالرشفه وغريها، اال ان املطلع 

املحافظات  يف  النظامية  املحاكم  مختلف  يف  ودوائر  اقالم  لعمل  واملتابع  الواقع  عىل 

يرى عكس ذلك، وال اشك قيد انمله ان دوائر واقالم املحاكم يف قطاع غزة تعاني ذات 

املشكله، اذ ان كل محكمه من املحاكم ولالسف تعمل بشكل منفرد ومستقل يف هذه 

املسأله تحديداً وتضع اجراءات من تلقاء نفسها متجاوزة يف كثري من االحيان نصوص 

القانون ذاته بما فيها قانون رسوم املحاكم النظامية رقم )1( لسنة 2003 وقانون 

املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2(للعام 2001.

انه وبحكم عميل كمحامي يف املحافظات بشكل عام متنقالً بني دوائرها واقالمها بني 

الفرتة واالخرى للرتافع امام محاكمها او مراجعه اقالمها ودوائر تنفيذها وكتاب العدل 

فيها ومن خالل خربتي املتواضعه يف هذه املسأله وجدت العجب العجاب!! ما جعلني يف 

كثري من االحيان اقف حائراً يف مدى قانونية تلك االجراءات املستحدثة ومدى منطقيتها 

عىل االقل وما دفعني اىل عدم الوقوف موقف الناظر فقط او املتذمر او املتأفئف لهكذا 

وانما  شخصية  ملصلحة  ال  اخرى  تارة  ومنطقياً  تارة  قانونياً  اناقشهم  فكنت  حال 

عبارة  يف  اوجزت  االجوبه  معظم  فإن  ولالسف  ولكن  املوقف،  سيد  القانون  ليكون 

واحدة »احنا هيك بنشتغل« ناهيك عن الكتب الرسمية مخاطباً رئيس محكمه معينة 

تنحرص  كانت  ردودهم  ان  اال  الصله  ذات  القانونية  املواد  من  بالعديد  كتابي  ومعززاً 

باالشارة يف ذيل الكتاب مطالباً ذلك املوظف بتبيان االمر فقط دون البحث فيما اورد 

اليه ومدى انسجامه ونص القانون او التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء االعىل 

بهذا الخصوص باعتباره السلطة العليا يف املحكمه. وحتى يكون كل ما قد ارشت اليه 

اتجاه من يقرأها فإنني سأبني حقيقة هذا االمر مورداً بعض  يف هذه املقاله صادقاً 

االجراءات املعمول بها يف النقاط التالية:

من املعروف قانوناً ان النسخة االوىل من اي حكم صادر عن املحكمه يتم الحصول   .1

االمر مطبق  ان هذا  اال   ، اي رسم كان  القضية دون مقابل ودون  عليه الطراف 

يف محكمه صلح حلحول التابعه ملحكمه بداية الخليل حيث طلب مني ان اتقدم 

بالطلب للحصول عىل صورة غري  بطلب تصوير ودفع رسم دينار واحد مقروناً 

مختومة وغري مصدقه للحكم الصادر عن محكمه صلح حلحول يف قضية جزائية 

نظرت امام املحكمه بتهمة اصدار شيك بدون رصيد مع العلم انني وكيل املشتكي 

يف القضية وعند مراجعتي لرئيس قلم املحكمه هناك بمدى قانونية االجراء املتبع 

 « اجابني بقوله  قانوني وغري منطقي  املتبع غري  االجراء  ان  له  القلم شارحاً  يف 

عشان تروح وتقول قلم محكمه صلح حلحول طلب مني تقديم طلب تصوير« 

وها انا اجبت طلبه.

املحاكم  يف  املختص  املوظف  قبل  من  املقدم  الوصل  بموجب  املودعه  االموال  ان   .2

النظامية وبحسب القانون ترد يف الخزينة العامه للدوله اذ انه ومن املتفق عليه 

ان جميع واردات املحاكم النظامية رقم )1( للعام 2003 يف فقرتها االوىل اال ان 

هذا االمر لم يتفهمه ولالسف كتاب العدل يف محكمه بداية الخليل بعد ان قمت 

برتسيم اخطار عديل بالرسم املقرر وهو ستون شيكل من قبل صندوق محكمه 

رام اهلل بشكل اصويل مشرياً اىل انه يجب ان يتم ترسيم االخطار من جديد ودفع 

القانون؟  املبتدع عىل  النص  بهذا  اتى  اين  فمن  اخرى  مرة  ستون شيكل جديدة 

وملاذا ال يطبق النص القانوني بهذا الخصوص؟ فما كان مني اال ان قمت بنقاشه 

حول هذه املسأله موضحاً بأن ما ارشت اليه غري قانوني وغري منطقي كون انني 

بداية دفعت الرسم املطلوب ومعي ما يثبت ذلك وان اختلف الصندوق املودع لديه 

اذ انني قمت بتنفيذ ما اشرتطه القانون بهذا الخصوص ودفعت الرسم املطلوب 

بقويل »هاي داني وهاي داني« اال ان االمر لم يرق له طالباً مني مراجعه رئيس 

الديوان يف املحكمه وبالفعل قمت بمراجعته ليعاد ذات الكالم مرة اخرى ولتعاد 

ذات العبارة دون جدوى تذكر.

املختص  العدل  كاتب  قبل  من  عليها  املصادقة  تتم  التي  العدلية  االخطارات  ان   .3

تختلف يف اجراءاتها من كاتب عدل اىل اخر ومن اكثر االمور التي لفتت نظري هو 

لدى كاتب عدل بيت لحم والذي طلب مني شاهدين لتوقيع عىل اخطار عديل اما 

لدى كاتب عدل حلجول فانه نبهني انه ال يجوز توجيه اخطار عديل عليه ترويسة 

املحامي اذ يشرتط ان يكون االخطار بال كالشيهات او تراويس مطلقا اما كاتب 

عدل دورا فانه من غري املسموح للمحامي تسلم نسخة من اخطاره اال بعد رجوع 

»علم وخرب وتبليغ« اىل كاتب العدل الذي يفيد تبلغ املخطر اليه او اليها او ال .

ومن الغرائب ايضا ما حدث معي امام قلم محكمة صلح دورا اذ تقدمت بطلب   .4

السرتداد مربز يف قضية جزائية وطلب مني انا ذاك دفع رسم مقداره دينار واحد 

وال خالف حول الرسم ولكن الغريب يف االمر انه طلب ايل وضع طابع نقابة فئة 

الواحد دينار عىل الطلب .....ال تعليق يذكر!!!

فيما يتعلق بالطوابع التي يتم وضعها عىل وكالة املحامي فان االمر يتفاوت من   .5

قلم محكمة اىل قلم محكمة ومن كتاب عدل اىل كتاب عدل ومن قلم نيابة اىل قلم 

اىل  دفعني  االمر  فان هذا  اوردت يف متن مقالتي  فيما  اكون صادق  نيابة وحتى 

العمل عىل تسجيل تلك الطوابع عىل الشكل التايل«شكوى جزائية- الخليل-اخطار 

عديل –بيت لحم-.....الخ

تلمسه  الحقيقي  واالختالف  تعقيدا  يزداد  االمر  فان  التنفيذ  بدائرة  يتعلق  فيما   .6

التنفيذ يف املحاكم الفلسطينية وما يدلل عىل  بيديك عند مراجعتك ملختلف دوائر 

ذلك ما ييل:

دائرة تنفيذ الخليل : أ. 

التنفيذية  الطلبات  ان  فتجد  الخليل  تنفيذ  لدائرة  مراعتك  عند  االمر  يظهر   

الطلبات ال بد  ال تقدم عىل محارض االجراء املعد خصيصا لهذا الغرض وان 

يف  وارد  يكون  ان  تعني  ال  املذكورة  الطباعة  ان  عىل   !!! مطبوعة  تكون  وان 

متن محرض »ما بعد » مطبوع وانما بشكل استدعاء مستقل ما يجلك تفكر 

قليال يف مدى لزومية هذا االمر ومدى قانونيته ومنطقيته وما يجعلك تحفز 

امللف وما هو  ينطوي عليها  قد  التي  االحتماالت  للتفكري يف  الذهنية  قدراتك 

لهذا  املخصصة  السجالت  يف  امللف  قيد  بعد  اتخاذه  الواجب  االجراء  طبيعة 

الغرض اذ تفاجأ بانك ستكون مستعدا العداد خمسة طلبات احتمالية مللف 

واحد عىل انه ويف نهاية املطاف ستقوم بايداع طلب واحد فقط . اضف اىل ان 

ذلك سيجعلك عرضة الستغالل مكاتب الخدمات التي قد تصل سعر الورقة 

املطبوعة فيها اىل عرشون شيكل وهذا امر غري مقبول اطالقا .

القانوني يحتاج  الشكل  التنفيذي وتسجيله يف  امللف  قيد  ان  االخر هو  االمر   

اىل استدعاء مطبوع ايضا تبني فيه اسم املحكوم عليه وعنوانه وقيمة السند 

التنفيذي وطبيعته ماال نجده لدى دوائر التنفيذ االخرى .

دائرة تنفيذ دورا : ب. 

تنفيذ  دائرة  مع  االمور  بعض  يف  متشابها  االمر  يكون  دورا  تنفيذ  دائرة  يف   

الخليل من حيث االستدعاء املطبوع املرافق لتسجيل القضية التنفيذية اال ان 

الفارق ان الطلبات املقدمة يف امللفات التنفيذية تقدم بشكل استدعاء ولكن 

من غري اشرتاط طباعته اذ تكتفي بكتابته بخط اليد.

فو�صى �الجر�ء�ت �ىل متى؟

بقلم املحامي معتز صالح التميمي
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دائرة تنفيذ حلحول : ج- 

يف دائرة تنفيذ حلحول يكون االمر متشابهاً ايضاً يف بعض االمور مع دائرة   

تنفيذ الخليل من حيث االستدعاء املطبوع املرافق لتسجيل القضية التنفيذية 

باالضافة اىل الطلبات املقدمة يف امللفات التنفيذية اذ يشرتط ان يكون الطلب 

املقدم مطبوعا عىل شكل استدعاءء ايضاً !!! اضف اىل ذلك ان رد االمانة من 

خالل الشيكات املسلمة ال يكون اال يف يومي االثنني واالربعاء وهذا ما نالحظه 

يف دوائر التنفيذ االخرى.

دائرة تنفيذ رام اهلل : د- 

يف دائرة تنفيذ رام اهلل يغدو االمر مختلفا للغاية اذ ان الطلبات التنفيذية تقدم   

عىل محرض ما بعد معد لهذا الغرض بعد ان كانت تقدم مطبوعة عىل ذات 

املحرض اال ان االمر تم الغائه مؤخرا , اضافة اىل ان تسجيل القضية التنفيذية 

ال يحتاج اىل استدعاء كماى هو االمر يف دوائر التنفيذ االخرى .

الرشعية  امللفات  ملراجعه  معد  اسبوع  كل  من  الخميس  يوم  ان  االخر  االمر   

اضف اىل ان تسجيل امللفات التنفيذية ال يتم اال يومي االحد والخميس من كل 

اسبوع وبحد اقىص سته ملفات وهذا ماال نالحظه يف دوائر التنفيذ االخرى، 

اال ان االمر الذي تم استحداثه مؤخراً هو ان عملية ايداع االموال يف امللفات 

العرشة  تتجاوز  ال  التي  املبالغ  يف  املحكمه  صندوق  من خالل  يتم  التنفيذية 

االالف شيكل وهذا امر يحسب لدائرة تنفيذ رام اهلل كما هو الحال يف دائرة 

تنفيذ جنني ودورا والخليل.

دائرة تنفيذ جنني: و- 

يغدو االمر مختلفاً ايضاً يف دائرة تنفيذ جنني اذا ان الطلبات التنفيذية تقدم   

عىل محرض » مابعد« ولكن تكتب بقلم مأمور التنفيذ او احد موظفي الدائرة، 

والثالثاء  االحد  ايام  فيتم  االمانه«  »رد  الشيكات  بتسليم  يتعلق  فيما  اما 

والخميس وال يسمح لك سوى بتسجيل قضيتني تنفيذيتني فقط وال تحتاج 

اىل استدعاء تسجيل كما هو االمر يف بعض الدوائر االخرى.

دائرة تنفيذ بيت لحم: ز-  

تنفيذية  دوائر  مع  تتشابه  املتخذة  االجراءات  فان  لحم  بيت  تنفيذ  دائرة  يف   

وتختلف مع اخرى اذ ان الطلب التنفيذي يجب ان يكون عىل شكل استدعاء 

يكون  ان  يشرتط  وال  وحلحول  ودورا  الخليل  تنفيذ  دائرة  يف  الحال  هو  كما 

كل  من  الخميس  يوم  فان  اليد.كذلك  بخط  يكتفي  اذ  مطبوعا  االستدعاء 

اسبوع مخصص للمراجعات الرشعية اال ان االمر الذي يثري الغرابة ان تسجيل 

امللفات التنفيذية تحسب كمراجعة ويعني ذلك انه مثاالً لو تقدمت بتسجيل 

قضيتني تنفيذيتني فانه بوسعك سوى مراجعة قضية واحدة فقط وهذا ما 

ال نالحظه يف الدوائر االخرى فما العالقة بني تسجيل القضية واملراجعة عىل 

امللفات املسجلة.

عزيزي القارئ ......  

التأمل للواقع العميل واخص بالذكر زمالئي املحامني نجد بان هذا االمر  ان   

بالغ االهمية وانه عىل مجلس القضاء االعىل رضورة االرساع يف تطبيق اللوائح 

اذ  السهولة  االمر يف غاية  ان  ارى  وانا  الخصوص  بهذا  الصادرة  والتعليمات 

يمكن ان يتم اصدار تعميم باالجراءات والطوابع املقررة وان يتم تعليق تلك 

تعزيزا  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  محاكم  يف  ظاهر  مكان  يف  التعليمات 

القانوني يف بعض  املنطقي وغري  للتفاوت واالختالف غري  للشفافية وتجنباً 

الجوانب املني يف ان يظل بيت العدل واالنصاف بيتا يرمي بظالله املتسعة كل 

مظلوم وكل باحث عن حق او حقيقة.

وفد من »م�صاو�ه« يلتقي وزير �لعدل و�لنائب �لعام يف والية فريربغ �ل�صوي�صريه ويوقع مذكرة

تفاهم مع معهد �لقانون �لد�صتوري �لفدر�يل

إلتقى وفد من املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« وزير العدل يف واليه فريربغ السويرسية السيد إروين جاتزت، وحرض اإلجتماع 

دائرة  يف  الرئيسيني  املسؤولني  ديالبيس وعدد من  السيد جريمي  املدني  القضاء  فابني جارس، ورئيس محكمة  السيد  الوالية  يف  العام  النائب  كل من 

العدل والقضاء يف الحكومة املحلية. وأطلع الجانب السويرسي نظريه الفلسطيني عىل تجربه سويرسا يف بناء الجهاز القضائي إستنادا إىل بنية الدولة 

السويرسية الفدرالية.

وكان وفد »مساواه« قد قام بزيارة إىل سويرسا ملده 3 أيام بدعوه من معهد القانوني الدستوري الفدرايل إلتقى خاللها مديرة املعهد الربوفيسورة إيفا بلزر والربوفيسور 

بيرت هاني عضو مجلس إدارة املعهد وعضومجلس أمناء جامعة فريربغ .

وحارض يف الوفد الفلسطيني العديد من خرباء القانون السويرسيون ملقني الضوء عىل الجوانب املختلفة للقانون الدستوري الفدرايل السويرسي.

وعقد الوفد لقاءاً مطوالً مع رئيس بلدية فريربغ السيد بيري أليان الذي أوضح دور البلديات بصفتها سلطات محلية يف منظومة الحكم يف سويرسا.

 كما إلتقى الوفد مع السيد دومنيك هيندر مساعد املبعوث الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط يف مبنى وزارة الخارجية السويرسية يف العاصمة برين، واألنسه 

فريونيك برجوين من التعاون التنموي السويرسي حيث جرى نقاش واستعراض للخطة اإلسرتاتيجية السويرسية لدعم النشاطات التنموية يف فلسطني.

و اطلع الوفد عىل آليات ومراحل الترشيع، واليات اشغال الوظيفه القضائية املتبعه يف سويرسا.

ويف نهاية الزيارة وقع املحامي يارس جرب نائب رئيس مجلس ادارة »مساواة« ورئيسها التنفيذي املحامي ابراهيم الربغوثي مذكرة تفاهم مع معهد القانون 

التفاهم توفري عدد من مقاعد دراسة  املعهد، وتضمنت مذكره  أمناء  املعهد وعضو مجلس  السويرسي رئيسة  الجانب  الفدرايل والتي وقعها عن  الدستوري 

املاجستري للمحامني والقانونيني الفلسطينيني واتاحة املجال لهم للمشاركة يف دورات تدريبية صيفية قصريه األمد متخصصة يف النظام الفدرايل، إضافة إىل 

منح لدراسة الدكتوراه يف القانون.

العامه  الهيئة  الشويكي وعضوة  الربغوثي واملحامي فهد  ادارة »مساواة« سمري  والذي ضم يف عضويته عضوي مجلس  زيارة وفد »مساواة«  وعىل هامش 

املحامية ميس قنديل، للعاصمة برين التقى الوفد الربفسور يف العلوم السياسية والقانونية وعضو مجلس إدارة جامعة برين الدكتور ولف ليندر الذي أهدى 

الوفد نسخة من أحدث مؤلفاته حول الديمقراطية والنظام الفدرايل الذي صدر بخمس لغات وسيصدر باللغة العربية يف األشهر القليلة القادمة، وأبدى رغبته 

بإقامة عالقات تعاون بني جامعة برين ومركز »مساواه«،ويذكر ان الربوفيسور ايفا والربوفيسور بيرت والربوفيسور ولف وافقوا عىل اشغال عضوية الهئية 

االستشارية ملركز »مساواة«.
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رئي�ض جمل�ض �لق�صاء �العلى يلتقي �مل�صت�صار �لقانوين لفخامه �لرئي�ض

التقى رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فريد الجالد مع املستشار القانوني لفخامه الرئيس االستاذ حسن العوري صباح يوم االحد 2013/1/27 يف مكتب رئيس 

املجلس وتناول البحث مشاريع القرارات بقوانني املحاله من الحكومة اىل فخامة الرئيس واملعدله لقانون تشكيل املحاكم النظامية وقانون االجراءات الجزائية وقانون 

اصول املحاكمات املدنية والتجارية اضافه اىل الرتقيات والرتفيعات القضائية واعتمادها من قبل فخامة الرئيس واجراءات استمالك ارايض خصصت القامه مباني 

محاكم يف كل من طوباس وحلحول وسلفيت بدعم من االتحاد االوروبي.

وعلمت »مساواة« بأن املستشار القانوني اخرب رئيس املجلس بأنه لم يطلع بعد عىل مشاريع القرارات بقوانني، وكذلك لم يطلع عىل اجراءات االستمالك، ووعد بمتابعه 

املواضيع الثالثه بالرسعه املمكنه، ورفعها لفخامة الرئيس التخاذ القرارات املالئمة بشأنها.

�لنائب �لعام : �وقفت �لعمل باالنتد�ب و�عتمدت معايري قيا�ض �د�ء جديدة

احد  برئاسة  استشارياً  مجلساً  شكل  بأنه  العويوي  الغني  عبد  االستاذ  العام  النائب  قال 

مساعديه وعضوية ممثلني عن النيابات البدائية ومدير شؤون املوظفني ومدير التخطيط 

العامه  النيابة  واقع  تشخيص  بهدف  نيابة  ومعاون  نيابة  ووكييل  التدريب  ومدير 

واالشكاليات التي تواجهها واليات تطويرها.

واضاف ان املجلس االستشاري يعقد اجتماعات شهرية ويرفع اليه تقارير تتصل باملهام 

املناطة به وصوالً اىل نيابة عامه تعمل باحرتاف وبمهنية وشفافية مطلقه.

واضاف يف مقابلة خاصة ب »عني عىل العداله« انه ومنذ توليه ملهام منصبه عمد عىل وضع 

الخطط الكفيله بتطوير عمل النيابة عىل الصعيدين الداخيل والخارجي.

واشار اىل ان تعميماً ادارياً يتصل بنظام دوام اعضاء النيابة، وبتقارير اداء شهرية خاصة 

بمالحظات  وترفق  ذاته  النيابة  عضو  قبل  من  تعد  النيابة  اعضاء  من  عضو  كل  بعمل 

مسؤوله املبارش، اىل جانب تحديد واعتماد ادوات قياس لتقييم عمل كافه اعضاء النيابة 

القانوني واالداري وقواعد السلوك والعالقة مع املواطن، تكون اساساً لتقييم اداء اعضاء 

ومسؤولياتهم  صالحياتهم  تحديد  وبالتايل  اخطائهم،  ومعالجة  قدراتهم  وتعزيز  النيابة 

اسناداً اىل ادائهم ووفق معايري املسابقة والكفاءة.

وقال ان من اهدافه الرئيسية خلق بيئة عمل مناسبة العضاء النيابة وموظفيها تأخذ بعني 

النيابة وموظفيها جنباً  انصاف اعضاء  النفسية واللوجستية وتضمن  االعتبار حاجاتهم 

اىل خطة  العمل وذلك استناداً  الشفافية املطلقه يف  اىل جنب مع الحرص عىل تطبيق مبدأ 

علمية جرى اعدادها من قبل خرباء من خارج النيابة وبمشاركة اعضاء النيابة وموظفيها.

واشار اىل ان لجنه خاصة من ديوان املوظفني وواعضاء النيابة وموظفيها انتهت من اعداد 

لجنة  جانب  اىل  تعمل  الوظيفي  استقرارهم  وضمان  املوظفني  تسكني  الية  تبني  منهجية 

يف  والفصل  للبنظر  مساعديه  من  اثنني  وعضوية  برئاسته  تشكيلها  تم  والتي  التظلمات 

تظلمات املوظفني والشكاوى املتعلقه بادائهم الوظيفي، ولجنة ثالثة تعنى بتأهيل اعضاء 

النيابة كافه بمن فيهم النائب العام حتى تكون النيابة واقفه عىل اخر التطورات والعلوم 

املتصلة بعملها.

القصوى ويف اضيق  اال يف الرضورة  العامه  النيابة  باالنتداب يف  العمل  اوقف  انه  واكد عىل 

توقيف  لغايات  عامه  دفوع  اىل  الركون  بعدم  النيابة  العضاء  تعليماته  ووجه  الحدود 

املتهمني من شاكلة االدعاء بخطورة التهمة او االدعاء بخطورة املتهم وكلفهم ببيان اوجه 

وان  التوقيف خاصة  تربر طلب  قانونية  اسباب  وبنائها عىل  تفصييل  الخطورة عىل وجه 

االدعاء املجمل بخطورة التهمة ال يصلح سبباً لطلب التوقيف، فحرية املواطن والحرص عىل 

كرامته واملصانه دستورياً يجب ان ال تمس اال وفقاً ملقتىض القانون وسنداً السباب واضحة 

ومحددة دون ان ترد عىل سبيل االجمال.

وقال انه وجه تعليماته ايضاً اىل اعضاء النيابة برضورة التقيد بحكم القانون فيما يتصل 

للنيابة  الحقيقي  الدور  تعكس  جدية  مرافعات  واعداد  املتهم  عىل  تفصيالً  التهمة  بتالوة 

وقدرتها وكفائتها القانونية.

واضاف انه سيتابع شخصياً تطبيق هذه التعليمات من قبل اعضاء النيابة كافه.

واشار اىل ان النيابة العامه تعمل عىل تعزيز عالقاتها الخارجية وانه بصدد مراجعه كافه 

االتفاقيات املربمة مع الجهات املانحة بهدف وضع خطط تنفيذية تراعي اولويات النيابة 

العامه.

وقال ان النيابة العامه ستتواصل مع مؤسسات املجتمع املدني بهدف االصغاء اىل مقرتحات 

مؤسسات املجتمع املدني ومطالبها وتعزيز التعاون املشرتك معها بما يخدم مبدأ سيادة 

القانون ويساعد النيابة عىل القيام بعملها وفقاً الحكامه.

املرصية  القضائية  والدراسات  البحوث  معهد  مع  اتفاقاً  ابرمت  العامه  النيابة  ان  واعلن 

يهدف اىل تنظيم دورات تدريبية العضاء النيابة العامه غري املمارسني لعملهم بقطاع غزة 

لدواعي االنقسام بهدف تنشيط معلوماتهم وتنمية قدراتهم.

وقال ان النيابة العامه ابرمت اتفاقية مع املعهد القضائي االردني تشمل تدريب كافه وكالء 

والدستوري  االداري  القضاء  يف  النيابة  رؤساء  بتدريب  خاصة  واخرى  النيابة،  ومعاوني 

واملدني.

العدل  بوزارة  التنفيذية ممثلة  السلطة  العامه وكل من  النيابة  بني  للعالقه  رؤيته  وحول 

ثالث  اىل  اشار  الفلسطيني  االسايس  القانون  ان  العام  النائب  قال  القضائية  والسلطة 

سلطات قضائية وترشيعية وتنفيذية ولم يرد يف القانون االسايس ما يشري اىل اعتبار النيابة 

العامة احدى هذه السلطات او سلطة رابعه اىل جانب السلطات الثالث، ما يعني ان النيابة 

العامه يجب ان تكون منضوية تحت لواء سلطة من السلطات الثالث.

واضاف ان النيابة العامه هي جزء اصيل من السلطة القضائية ما يوجب توحيد دوائرهما 

بحيث يكون لدينا دائرة تخطيط واحدة ودائرة تدريب واحدة ودائرة تفتيش واحدة، وما 

يوجب ايضاُ ان تكون هناك معايري واحدة يف اشغال الوظائف القضائية سواء يف النيابة او 

النيابة والقضاء، ما من شأنه ان  التعيني عرب لجنة مشرتكة من  القضاء، ويجب ان يتم 

يحد من الخلل يف التناسب يف الوظائف يف النيابة والقضاء، بحيث تقوم تلك اللجنة بتعيني 

ما يلزم من الوظائف يف النيابة والقضاء، كما يجب ارشاك النيابة يف كافه الهيئات واملجالس 

ذات الصله بهيكل السلطة القضائية.

واضاف اننا احوج ما نكون اىل اعتماد نظام الدرجات يف النيابة والقضاء بغض النظر عن 

املسمى الوظيفي.

وقال انني ارى رضورة اجراء التعديالت الالزمة عىل الترشيعات السارية بحيث نكون امام 

ترشيعات تتضمن نصوصاً متطابقة وواضحة تحسم اشكاليات االختصاص والصالحية 

بني مكونات منظومة العداله تالفياً الية مشاكل قد تهدد جسم العداله الفلسطيني بكامله.

اما العالقة بني القضاء والسلطة التنفيذية والعالقة بني القضاء والسلطة الترشيعيه يجب 

ان تقوم عىل مبدأ التكامل بما يحقق االنسجام ويسهم يف حسم تطبيق القانون ويسهل 

من الوصول اىل العداله ويعمل مبدأ الفصل املرن بني السلطات.
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باأمل �عالن �لنتائج

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« مذكرة اىل سعادرة رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فريد الجالد موضوعها شكوى من خطأ مهني 

جسيم قد تكون هيئة محكمه استئناف رام اهلل قد وقعت فيه يتمثل يف اعتبار املحكمه ملوضوع استئناف قدم اليها من االمور املستعجله، وكذلك اجتهادها القايض 

باعتبار ان االستئناف قدم خارج املدة القانونية وذلك كله عىل خالف احكام ونصوص قانون التنفيذ الساري املفعول .

واشارت املذكرة اىل النتائج املرتتبة عىل الخطأ يف اجتهاد محكمه استئناف رام اهلل باعتبار ان احكامها يف مسائل التنفيذ احكاما نهائية وغري قابله للطعن ما يلحق 

باملتقايض رضر جسيم ال يمكن تالفيه ، وبالنظر الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله تنرشها:
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»مساواة« تلقت رداً خطياً من مكتب رئيس مجلس القضاء االعىل جاء فيه:

»مساواة« تأمل اعالن نتائج ما اتخذه املجلس او جهات االختصاص فيه نفعاً للقانون وصوناً لحقوق املتقاضني.
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»م�صاو�ة » ت�صتجيب

تلقى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« طلباً من 16 محامياً استاذاً من املحامني املزاولني يف مدينة طولكرم لتنظيم دورة تدريبية بخصوص 

اجراءات التقايض امام محكمه العدل العليا، وبالنظر الهمية الطلب من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشه:

»مساواة« استجابت للطلب ونظمت الدورة التدريبية موضوعه، استفاد منها 40 محامياً مزاوالً من كافه املحافظات الشمالية دامت الربعه ايام .
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مبادرة �يجابية يجدر تعميمها

اصدر رئيس محكمه بداية رام اهلل القايض رائد عصفور قراراً ادارياً يقيض بزيادة عدد دورات السري يف محكمه صلح    رام اهلل اىل ثماني دورات بالشهر بدالً من دورتني، 

عىل ان تقوم دائرة تكنولوجيا املعلومات يف مجلس القضاء االعىل بسحب املخالفات الكرتونياً ابتداءاً من بداية العام الحايل 2013، وجاء يف القرار انه استهدف التسهيل 

عىل املواطنني والحد من االكتظاظ باملحكمه، والتخفيف عىل صندوق املحكمه بنتيجة زيادة عدد مخالفات السري.

»مساواة« ترحب بالقرار وتأمل ان يتم تطبيقه عىل ارض الواقع، وتسجل لرئيس محكمه بداية رام اهلل مبادرته االيجابية امله تعميمها عىل سائر املحاكم.

روؤيا للتخفيف من معاناه �ملحامني �ملتدربني

بقلم املحامية املتدربة انتصار بالل داوود

من خالل متابعتي لنرشة »عني عىل العدالة« والتي تصدرها »مساواة« بشكل دوري لفت انتباهي يف العدد الثالث عرش –اذار 2012 عنوان )تجمع للمحامني املتدربني(

والذي تحدث عن تشكيل تجمع للمحامني املتدربني واصدارهم ملنشور يوضح بعضا من مطالبهم التي رايتم من جهتكم ان االوىل كان التقدم بها للنقابة والسعي اىل 

تحقيقها قبل ان يتم اصدار مثل هذا املنشور .

والني ارى يف جمعيتكم الطرف الوسيط الساعي الحقاق الحق دوماً فإني ارتأيت ان اتقدم بمقرتحاتي لحرضتكم، راجياً منكم التكرم املساعدة يف ايصالها للنقابة 

بداية، والعمل عىل تحقيقها بنهاية املطاف، واقرتحاتي هذه وان كانت صادرة باسمي وحدي اال انها تمثل معاناة تراود فكر كل محامي متدرب وسأتحدث عن عدة 

قضايا اوردها لحرضتكم باالتي:

اننا  اال  املزاولون  املحامون  يدفعها  التي  املبالغ  بغريه من  املبلغ رمزياً  النقابة وان كان  دينار لصندوق  للتدريب يجب عليه دفع )77(  اي محامي  تقدم  ان   .1

كمتدربني ال نحصل عىل اي مقابل جراء انتسابنا لقائمة املحامني املتدربني، اقرتح عىل نقابتنا الكريمة ان يكون استخدام هذا املبلغ البسيط بتوظيفه لعدة 

التدريب هادفه اىل خدمة املحامني املتدربني واكتسابهم الخربة سواء عىل  مجاالت كعقد دورات تدريبية وورش عمل متنوعه ومنذ اللحظة االوىل ملزاولتهم 

الصعيد القانوني او املهني، عىل ان تكون هذه الدورات تحت رعاية لجان النقابة املوزعه يف كل محافظة-بغض النظر عن عدد متدربيها- وان ال تقترص عىل 

لجان محافظة دون غريها كما الحاصل.

كما اقرتح توظيف جزء من املبلغ املذكور اليجاد ميزة للمحامني املتدربني كزي او رمز او شعار او بطاقه واضحة يلتزم بها املتدرب اثناء تواجده يف حرم   

املحكمه املوقرة.

مدة التدريب  .3

ال اريد الخلط يف غمار معرتك التناقض بني سلبيات وايجابيات كون مدة التدريب محددة بسنتني فإن ادراك ان البعض يحتاج الكثر من ذلك لكي يكتسب   

الخربة ليصبح كفؤ ملمارسة هذه املهنة االخالقية والساعية لتحقيق العداله بالدرجة االوىل ولكني ايضاً عىل يقني بأن هناك الكثري ممن لديهم القدرة عىل الجد 

واالجتهاد والعمل املتواصل لكي يحققوا الغاية بوقت اقل بكثري، اقرتح ان يتم تقليل املدة بمدة اقل من سنتني تراها نقابتنا الكريمة مناسبة وبعد ان يتم اجراء 

االمتحان النظري والشفوي يتم اخذ القرار باجراء تمديد التدريب ملن لم يجتاز هذه املرحلة بنجاح.

متطلبنا االخري، تمثيل املحامني املتدربني يف النقابة، او ليس حق لنا باعتبارنا جزء ال يتجزء من هيكلية النقابة الكريمة ان يكون هناك من يمثلنا؟!! وليكون   .3

هؤالء هم حلقه وصل وتواصل بيننا وبينكم لكي يدرك كل منا حقوقه وواجباته ، ولو وجد هذا املتطلب لكان هو مرجعي االول لكي اتقدم باقرتاحتي هذه 

وما كنت لجأت اىل وسطاء بني االب وابنه مع احرتامي الشديد للدور الفاعل واملميز لجمعية »مساواة« والتي لوال وجودها لضلت هذه افكار رهن القيد يف ذاتي 

وملا استطعت ان اوصلها لحرضتكم، راجياً منكم التكرم بالنظر بها والعمل عىل تنفيذها وفقاً ملا ترونه مناسب، شاكراً جمعية »مساواة« الصديق االقرب 

ملساعدتي يف ايصال صوتنا كمحامني متدربني لحرضتكم، ودمتم جميعاً ذخراً للوطن والعداله.

��صتجابة ملجله �لعد�له و�لقانون

علمت »عني عىل العداله » من مصادر قضائية مطلعه وذات اختصاص بان احدى هيئات محكمه العدل العليا عادت عن االجراءات التي اعتادت اتخاذها يف الدعاوى 

االدارية، استجابه لتعليق احد الخرباء القانونيني الوارد يف العدد الثامن عرش من مجله »العداله والقانون« التي يصدرها املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء 

»مساواة« .

واضافت املصادر : عالوة عىل ذلك فان اعضاء املحكمه العليا يتداعون اىل عقد لقاءات للوقوف عىل اراء الخرباء املعلقني عىل احكامها، حيث يجري التوافق عىل اخذ ما 

تضمنته تلك التعليقات بعني االعتبار اثناء اداء املحكمه لعملها.

»مساواة« ترحب بقرارات قضاة املحكمه العليا، وتؤكد عىل ان الغاية من اصدار مجله »العداله والقانون« هي االسهام يف الحوار القانوني البناء، الهادف لتطوير العمل 

القانوني والقضائي، بما يجسد التطبيق االمثل لحكم القانون كسبيل ناجع لتجسيد العداله.
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العناية بها وتعترب)دينمو(  املحكمة ويجب  الدوائر يف  اهم  التنفيذ تعترب من  دائرة  ان 

الدوائر  ،وهناك ضغط شديد عىل هذه  بالشلل  العدالة  وبدونها يصاب قطاع  املحكمة 

وعىل ضوء ذلك ظهرت اشكاالت عديدة مما يستوجب من املسؤولني وعىل راسها مجلس 

القضاء االعىل املوقر االهتمام بهذه الدوائر ومعالجة كافة االشكاالت الناتجة عن ضغط 

امللفات وضغط العمل مع احرتامي الشديد لقضاء التنفيذ وموظفي هذه الدوائر،لكن 

هناك بطء يف االجراءات وظواهر سلبية نشاهدها يوميا نتمنى ان تتالىش حتى ال يفقد 

جمهور املراجعني ثقتهم بقطاع العدالة وحتى ال تضيع حقوق العباد بسببها.

واضعا بني ايديكم مجموعة اقرتاحات ارجو ان تساهم يف تحسني اداء هذه الدوائر:

اوال- احرتام كرامة جمهور املراجعني من املواطنني واملحامني والتعامل معهم بلباقة 

واحرتام، وكفى ان يعامل املواطن واملحامي بازدراء وكانهم عبء عىل هذه الدوائر مللنا 

كلمات مثل ليش جاي اليوم ؟ارجع بكره! وملا ترجع بكره ملفك مش مكانه راجعنا 

بعد يومني وبعد يومني بطل عليك موظف اخر يتأفف !وكلمات بعدين معك ؟وشو بدك 

؟؟ مع تحميلك جميله انه جاب ملفك وانك راجعت يف امللف!، ولالسف قبل فرتة رايت 

امراة تبكي من سوء التعامل حرضت الحد الدوائر للحصول عىل نفقة صغارها وكانها 

حرضت لتتسول من الدوائر وتستجدي املوظفني غري معقول ما يحدث.

وعدم  املوظفني  من  التعامل  سوء  بسبب  تضيع  قانونية  مدد  هناك  املسؤولون  ايها 

تكليف انفسهم عناء احضار ملف املراجع، هناك اناس سمعتهم يشتمون الساعة ايل 

وصلو فيها لهذه الدوائر ،نتمنى ان يتم تطبيق مدونة سلوك امام هذه الدوائر .

ثانيا- وضع ارشادات اودليل للمراجعني امام هذه الدوائر، والعمل عىل ايجاد موظف 

استعالمات يف الدوائر الكبرية ،كي ال يضيع وقت املوظف يف افهام مراجع بآليات العمل 

امام هذه الدوائر مما يؤثر سلبا عىل مراجعات االخرين .

ثالثا- تخصيص شباك او اثنني ملراجعة املواطنني وباقي الشبابيك للمحامني ، وليس 

الهدف من هذا االقرتاح هو التمييز ،ومن املالحظ يف دوائر املحافظات الكبرية ان عدد 

املحامني املراجعني يصل احيانا اىل 200 محام او اكثر يف اليوم الواحد مع مراجعته لعدد 

من امللفات قد يصل اىل ثالث او اربعة، وعدد املواطنني املراجعني ال يتجاوز50مراجع 

وعادة ما يتم مراجعة ملف واحد.

خاصة  ارقام  تخصيص  ايضا  السابق،اقرتح  املقرتح  يف  ماذكر  عىل  وعطفا  رابعا- 

للمحامني مع مراعاة انشغال املحامي امام هيئات املحكمة ،وكذلك تخصيص ارقام 

للمواطنني ، ومن املمكن عند حصول املحامي عىل رقم للمراجعة ان يسجل اسمه عىل 

سجل خاص وبجانب رقمه ان رغب يف املناداه عليه عندما يحني دوره ليتم املناداه عليه 

عند حلول دوره ويف حال كان امام احدى الهيئات يتم حفظ دوره لدى حضوره حتى 

ال تضيع عليه مراجعته.

خامسا- وضع شاشات عرض لالرقام امام هذه الدوائر ، وكذلك يف غرف املحامني او 

النزول  املحامي بني  ، حتى ال يضيع وقت  البداية  الصلح ومحاكم  يف قاعات محاكم 

والصعود ولتخفيف الضغط امام مداخل الدوائر واملمرات.

سادسا-ايجاد مقاعد كافية للمراجعني ، فمن املالحظ، يقف املراجع لساعات طويلة 

بانتظار دوره .

يقومون  الذين  للمواظفني  امللفات  بتحضري  ليقوما  مراسلني  استخدام  سابعا- 

الن   ، للعمل  ارسالها  او  اماكنها  اىل  بها  املراجع  امللفات  واعادة  املراجعني  باستقبال 

نصف وقت املوظف يذهب يف البحث عن امللفات.

الفراغات  ترك  مع  االمكان  قدر  الدوائر  قبل  من  املطبوعة  النماذج  استخدام  ثامنا- 

طلبات  مثل  متشابهة  طلبات  فهناك   ، املوظف  من  املراجع  طلب  عىل  بناء  لتعبئتها 

وهذا  شابه...  وما  التبليغ  اعادة  وطلب  الدفع  عن  للتخلف  الحبس  واوامر  الرصف 

يساعد يف تقليل وقت املراجعة ويرتك هامش امام مراجعات اخرى.

املوظفني فيها باستمرار  التنفيذ وكذلك زيادة عدد  العمل عىل توسيع دوائر  تاسعا- 

، ويالحظ ان عدد امللفات يف ازدياد كبري ويف بعض الدوائر الكبرية قد يسجل يف العام 

الواحد حويل 5000 ملف او اكثر مع وجود ملفات مدورة من سنوات سابقا ، وهناك 

ملفات تحتاج لعدة سنوات حتى تنتهي مثل قضايا النفقة وعدد امللفات املسددة اقل 

من الواردة يف العام الواحد بكثري.

واالستئنافات  والرتسيم  الجديدة  امللفات  الستقبال  شباك  تخصيص  عارشا- 

طلبات  مثل  مراجعات  اىل  تحتاج  ال  التي  التنفيذ  طلبات  من  وغريها  واالستشكاالت 

التصوير وغريها من الطلبات، مع تخصيص ارقام دور خاصة لهذا الشباك او بدون 

دور حسب حجم الدائرة ، وعدم تقيد تسجيل امللفات الجديدة يف ايام محددة.

ايام تسليم  الحادي عرش-االرساع يف تسليم الشيكات للمستفيدين منها وزيادة عدد 

الشيكات ، وكذلك تسليم الشيكات يف جميع ايام االسبوع لقضايا النفقة ، مع مراعاة 

تسليم الشيكات للمراجعني القادمني من خارج املحافظة يف اي يوم من ايام االسبوع.

الطلبات املستعجلة،  ثاني عرش- تخصيص موظف للقيام بتنفيذ الحجوزات وتنفيذ 

امام  العمل  ضغط  بسبب  ايام  لعدة  مستعجل  قرار  تنفيذ  تأجيل  يتم  ان  يعقل  فال 

فاكس  من  الحديثة  الوسائل  بواسطة  التنفيذ  رشطة  مع  التنسيق  وكذلك  الدائرة، 

وهاتف وبريد الكرتوني.....

ثالث عرش- االرساع يف البت يف منازعات التنفيذ واشكاالته خالل شهرين سنداً لنص املادة 

)58( من قانون التنفيذ والتعميم الصادر عن مجلس القضاء االعىل يتاريخ 2008/10/29 

حيث نالحظ ان قضاة التنفيذ يسريون يف هذه االستشكاالت كالدعاوى العادية.

رابع عرش- الحفاظ عىل مظاهر العداله واملساواة بني املراجعني يف التعامل واملحافظة 

عىل الرسية والخصوصية للمراجعني امام هذه الدوائر، وهذا امر ال يمكن التساهل فيه 

فهناك حقوق ضاعت بسبب وجود االزدحام للمراجعني ومعلومات قد تصل للخصوم 

تؤثر عىل امللف، ومن املالحظ ايضاً ان هناك بعض املراجعني تسري مراجعاتهم برسعه 

الربق ولو بدون دور عىل حساب باقي املراجعني والتعامل معهم يكون بطريقة تثري 

الشك يف نزاهة بعض املوظفني مع االحرتام.

خامس عرش – وضع اجهزة مراقبة »كامريات« يف هذه الدوائر واجراء تنقالت دورية 

بواجبهم  يقومون  ال  املوظفني  بعض  هناك  حيث   ، ملحة  الرضورة  هذه  للموظفني، 

عىل اكمل وجه ، وكذلك هناك بعض الترصفات تثري الشك وتحتاج اىل مراقبة فبعض 

امللفات عندما تطلب مراجعتها يقول لك املوظف انها يف غري مكانها رغم عدم تقديم 

اي طلب من فرتة طويله عليها وبعد جهود كبرية يف البحث يقول امللف يف غري املكان 

املخصص لحفظة ويتكرر نفس الفعل عىل ذات امللف مما يستدعي فعالً مراقبة هذه 

الدوائر واجراء تنقالت دورية من دائرة اىل اخرى وحتى اليرتبط املوظف بعالقات مع 

بعض املراجعني.

سادس عرش- استقبال دفعات املنفذ ضدهم خاصة الصادر بحقهم اوامر حبس طيله 

استقبال  عىل  البنوك  مع  اتفاق  اي  يف  ذلك  ومراعاه  للمحكمه  الرسمي  الدوام  اوقات 

هذه الحاالت طيله فرتة ساعات عمل املحكمه، من املالحظ ان بعض املحكوم عليهم 

يستطيع  ال  ولكن  حبس  امر  بموجبه  الصادر  عليه  املستحق  القسط  دفع  يف  يرغب 

الدفع بسبب اغالق البنك وبالتايل ينفذ امر الحبس بحقه رغم رغبته بدفع املبلغ.

سابع عرش- العمل عىل ايجاد موظف ومحاسب وقايض مناوب ايام الجمعه والسبت 

يف ساعات محددة لغايات اسرتداد اوامر الحبس وافراج عن املحكوم عليهم مع ايجاد 

اليات للعمل يف هذه االيام واليات الستالم املبالغ التي يريدون ايداعها عىل ذمة امللفات.

الدوائر تستقبل  ان  املالحظ  املراجعات حيث من  زيادة وقت  العمل عىل  ثامن عرش- 

املراجعني لغايه الساعه الواحدة ظهراً.

يف  تضم  لالشكاالت  حل  وايجاد  االحتياجات  لتقييم  لجنه  تشكيل  عرش-  تاسع 

املحامني،  التنفيذ ونقابه  التنفيذ ومأموري  االعىل وقضاة  القضاء  عضويتها مجلس 

تجتمع بشكل دوري عند الحاجة.

ارجو ان اكون قد وضعت االصبع عىل الجرح فالهدف من االقرتاحات هو تحسني اداء 

دوائر التنفيذ رغم ان وضعها الحايل افضل من السابق مع تقديرنا للجهود التي يبذلها 

التنفيذ واملوظفني  التنفيذ ومأموري  املحاكم وقضاة  االعىل ورؤساء  القضاء  مجلس 

واملهتمني يف قطاع العداله يف فلسطني.

�قرت�حات لتطوير عمل دو�ئر �لتنفيذ ومو�جهة ��صكالياتها

بقلم املحامي سليمان ياسني
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تتمة/�خلطاأ و�خلطيئة

�مل�صاحلة وموجبات ��صغال �لوظيفه �لق�صائية

تتجه انظار املواطنني هذه االيام اىل الحوار الوطني الهادف انهاء االنقسام وتجسيد املصالحة الوطنية، ويف ظل مناخ الحوار الوطني تقدم احد السادة 

القضاة غري املمارسني لعملهم يف غزة بسبب االنقسام بمبادرة النهاء االنقسام يف السلطة القضائية معرباً عن استعداده وزمالئه يف غزة بالعودة الفورية 

ملزاولة وظيفتهم.

»مساواة« تعرب عن اسفها لعدم التعامل الجدي مع مبادرة القايض املذكور السباب سياسية وحزبية ضيقة، ويف ذات الوقت تأمل ان ينجح الحوار الوطني 

انهاء االنقسام وتجسيد الوحدة يتطلب احرتام دولة املؤسسات  انها تؤكد عىل ان  الواقع، اال  ازالة كافه مظاهر االنقسام وتجسيد املصالحة عىل ارض  يف 

وسيادة القانون واملبادئ الدستورية والتي يندرج تحت مظلتها انهاء عضوية القايض بأي حزب او فصيل او جماعه او حركة سياسية حال اشغاله لوظيفته 

القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامه عىل اعتبار ان القضاة واعضاء النيابة والسلطة القضائية يجب اان تكون مستقلة وال يقبل بأي حال اخضاعها 

للمحاصصة الفصائلية الن يف ذلك انهاء لدورها كسلطة تطبيق احكام القانون عىل الكافه برصف النظر عن مواقعهم او انتماءاتهم ويف ذلك ايضاً تهديد لبنية 

النظام السيايس والقانوني برمته.

�لعالقة و�الدو�ر و�ل�صالحيات حتددها �لقو�نني وقو�عد �ل�صلوك

شهد النصف الثاني من العام املايض 2012 تصاعداً يف االعتداء عىل املحامني وتوتراً متزايداً يف العالقة بني اركان العداله من قضاة ووكالء نيابة واجهزة رشطية ومحامني 

ما اضطر نقابة املحامني اىل اتخاذ خطوات احتجاجية ومطلبية عديدة من بينها االرضاب عن العمل او االمتناع عن الظهور امام قضاة او رؤساء ووكالء نيابة وارسال 

مذكرات خطية وعقد اجتماعات وتواصل مستمر مع اطراف العداله الرسمية بغية وضع حد لالعتداء عىل املحامني واالستجابة ملطالبهم القانونية وباملقابل قدم قضاة 

ووكالء نيابة وممثيل الرشطة بدورهم شكاوى ضد املحامني بدعوى تجاوزهم الحكام القانون وقواعد السلوك .

»مساواة« ترى انه ان االوان بوضع حد لكافه مظاهر املساس بكرامة العاملني يف منظومة العداله، واحرتام احكام القوانني وقواعد السلوك املهني الحاكمة والناظمة 

الدائهم واتخاذ كافه االجراءات القانونية واالدارية التي من شأنها توفري بيئة عمل مالئمة وعدم تجاوز حكم القانون او استثمار الوظيفه العامه الغراض الهيمنة 

والتفرد اعماالً ملبدأ سيادة القانون باعتباره الفيصل بشأن اي خالف والطريق الوحيد الواجب االتباع لحل اي اشكال قد يقع بني اعضاء ارسة العداله، ويف ذات الوقت 

تطالب كافه اركان العداله الرسميني باالستجابة الفورية ملطالب املحامني املهنية، وصون كرامتهم باعتبارهم القضاء الواقف وباعتبارهم ركناً اساسياً من اركان 

العداله،  لهم كافه الحقوق القانونية وعليهم دون شك التقيد باحكام القانون واالمتثال لقواعد السلوك.

ن�صاط ملحوظ للهيئة �الد�رية �جلديدة جلمعية �لق�صاة

عقدت الهيئة العامه لجمعية القضاة الفلسطينني بتاريخ 2012/4/7 اجتماعها السنوي يف مقرها الكائن يف بتونيا.

وجرى خالل االجتماع مناقشة واقرار التقريرين املايل واالداري املعدين من قبل الهيئة االدارية السابقه التي انتهت مدة واليتها، ويف اعقاب ذلك تم انتخاب هيئة ادارية 

جديدة للجمعية والتي بدورها عقدت اجتماعها االول بذات التاريخ ووزعت املناصب االدارية بني اعضائها والتي جاءت عىل النحو التايل:

الوزير، محمد سالمه، وعماد  ثريا  للصندوق، وكل من  الحاج ياسني امني  ادكيدك امني للرس، محمد  للرئيس، حازم  نائب  الدين  ايمان نارص  عبد اهلل غزالن رئيساً، 

الشعباني اعضاء.

املدنية  للدائرتني  العامه  الهيئة  عن  الصادرة  القانونية  واملبادئ  القضائية  االحكام  مجموعه  بعنوان  كتاباً  اصدرت  الجديدة  االدارية  هيئتها  بقيادة  القضاة  جمعية 

والجزائية ملحكمه النقض املنعقدة يف رام اهلل من تاريخ 2011/5/16 وحتى تاريخ 2012/2/2 .

ونظمت لقاءاً قانونياً حول سلطة القايض املدني يف االثبات والذي قدم فيه القايض رائد زيادات قايض محكمه بداية بيت لحم ورقه بحثية القاها عىل ثالثني قاضياً 

شاركوا يف اللقاء املذكور.

ونظمت الجمعية حفل تكريم للقايض املتقاعد عبد الفتاح الجربيني وقدمت له درعاً بمناسبة انتهاء عمله القضائي.

ونظمت حفل استقبال للسادة قضاة محاكم الصلح الجدد حيث قدمت لهم بطاقات التهنئة ملزاولتهم العمل القضائي.

وحصلت الجمعية عىل خمس منح لدراسة املاجستري بنسبة 25% من تكلفه الدراسة يف برنامج املاجستري يف جامعه النجاح اال ان احداً من السادة القضاة لم يبادر 

لالستفادة من املنح املذكورة.

كما حصلت الجمعية عىل منحة سنوية كامله لدراسة املاجستري يف جامعه القدس واختارت بالقرعه قاضياً من اصل خمسة قضاة تقدموا بطلب الرتشيح للحصول 

عىل تلك املنحة التي فتح املجال للتقدم بشأنها لسائر القضاة سواء اكانوا اعضاء يف الجمعية ام ال، حيث فاز باملنحة االوىل القايض سامر النمري والذي من املنتظر ان 

يلتحق بدراسة املاجستري يف جامعه القدس اعتباراً من شهر شباط فرباير القادم.
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اصدر فخامة الرئيس بتاريخ 2012/12/7 قراراً بقانون معدل لقانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004 واحاله اىل ديوان الفتوى والترشيع لنرشه 

يف الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية( وعلمت »مساواة« ان ديوان الفتوى والترشيع بصدد نرش القرار بقانون املذكور يف العدد القادم من الوقائع 

الفلسطينية )العدد 99( وبالنظر الهمية القرار بقانون من الزاوية القانونية وبالنظر الرتباطه بمذكرتها املرفوعه لفخامة الرئيس والخاصة بحقوق 

املرأة العامله والتي تضمنت املطالبة باتخاذ االجراءات القانونية واالدارية املالئمة للحد من ظاهرة ترسب االطفال من املدارس وانتشار ظاهرة عماله 

االحداث وما تلقته »مساواة« من تأكيدات حكومية اشارت اىل عزم الحكومة تقديم مقرتح قرار بقانون معدل لقانون االحداث ومعالجاً لظاهرة الترسب 

من املدارس وظاهرة عماله االحداث فإن »عني عىل العداله« تنرشه:
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تتمة / »م�صاو�ة« تنجح باالفر�ج عن مو�طن �وقف ما يزيد عن 60 يوماً على خالف حكم �لقانون
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وكانت »مساواة« قد وجهت مذكرة خطية اىل عطوفه النائب العام تشري اىل امتناع جهاز املخابرات العامه عن تنفيذ حكم قضائي، يقيض باالفراج عن املواطن املذكور 

بإدعاء ان جهاز املخابرات ادرى بمصلحة املواطن، واستناداً لدرايته تلك ابقاه موقوفاً عىل الرغم من قرار املحكمه، وبالنظر الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن 

»عني عىل العداله« تنرشها.
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ب�صبب ��صتثناءهم من �مل�صابقات �لق�صائية جمل�ض �لق�صاء �العلى يخ�ض موظفي �ملحاكم مب�صابقه ق�صائية

بتاريخ 2012/8/2 اصدر مجلس القضاء االعىل اعالن داخيل بشأن عقد مسابقة لتعيني قضاه صلح جدد خاص باملوظفني العاملني باملحاكم ودوائر مجلس القضاء 

االعىل جاء فيه :
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نقيب املحامني االستاذ حسني شبانه وجه بتاريخ 2012/8/6 كتاباً اىل رئيس مجلس القضاء االعىل مطالباً بتعديل االعالن بما يتيح املجال للمحامني التقدم للمسابقه 

املذكورة، مستنداً اىل ان االعالن يخالف احكام املادة 16 من قانون السلطة القضائية ويحرم رشيحه واسعه من املنافسة، ما يحرم مرفق القضاء من كفاءات مهمه 

يستثنيها االعالن، وفقاً ملا جاء يف الكتاب الذي تنرش »عني عىل العداله« نصه.
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»مساواة« بدورها وبتاريخ 2012/8/9 وجهت مذكرة خطية اىل السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء االعىل طالبت بموجبها اتاحة املجال للمحامني املزاولني للدخول 

يف املسابقه، اعماالً لنص املادة 19 من قانون السلطة القضائية، واملحددة للفئات التي يتم تعيني القضاة من ضمنها عىل سبيل الحرص وهم، القضاة واعضاء النيابة 

السابقون واملحامون واعضاء هيئات التدريس يف كليات الحقوق والرشيعه والقانون، واملحامون هم اولئك املحامني الذين يحملون اجازة محاماه سواء كانوا عاملني 

باملحاكم ام مزاولني ملهنة املحاماه ، وطالبت »مساواة » باتاحة الفرصة امام من يرغب من املحامني املزاولني يف اشغال الوظيفه القضائية املعلن عنها التقدم للمسابقه 

حسب االصول، »عني عىل العداله« تنرش مذكرة »مساواة« بالنظر الهميتها من الناحية القانونية.
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وبتاريخ 2012/8/22 تلقت »مساواة« رداً خطياً عىل مذكرتها مذيالً بتوقيع امني عام مجلس القضاء االعىل القايض حازم إدكيدك، جاء فيه ان االعالن عن املسابقه 

املسابقات  الوظيفية، خاصة وانه سبق وان تم استثنائهم من  القضائية، ومنحهم فرصه لتحسني اوضاعهم  بالسلطة  العاملني  القانونيني  للموظفني  انصافاً  جاء 

القضائية التي اجريت سابقاً، »عني عىل العداله« تنرش الرد كما ورد اليها.
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باأمل �لتنفيذ

تلقت »مساواة« العديد من الشكاوى املتصله بإجراءات تتخذها الهئية الفردية ملحكمه العدل العليا، تتمثل يف رد الدعاوى االدارية قبل نهاية الدوام الرسمي، ويف وقت 

مبكر من صباح يوم النظر فيها ، استناداً اىل تلك الشكاوى وجهت »مساواة« بتاريخ 2012/7/3 شكوى اىل رئيس واعضاء مجلس القضاء االعىل جاء فيها:
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وبتاريخ 2012/8/13 تلقت »مساواة« الرد التايل املذيل بتوقيع امني عام مجلس القضاء االعىل

»مساواة« تأمل ان تكون االجراءات التي من املفرتض ان يكون قد اتخذها املجلس وفقاً لرد امينه العام، قد اوقفت االجراءات املشكو منها، سيما وان الحكم الصادر 

عن محكمه العدل العليا حكماً نهائياً غري قابل للمراجعه، واذا ما ردت الدعوى فقد املتقايض حقه.
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�العتد�ء على �لق�صاة مرفو�ض �ياً كانت ��صبابه

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/8/2 مذكرة خطية اىل الدكتور احمد بحر النائب االول للمجلس الترشيعي يف غزة، تتصل 

باالعتداء عىل القايض يوسف خليل ابو لطيفه قايض محكمه االستئناف وافراد ارسته عىل ايدي افراد من كتائب عز الدين القسام والرشطة يف غزة، واستلمها بتاريخ 

2012/8/5 وبالنظر الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها.
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مكتب »مساواة »يف غزة افاد بأن »مساواة« لم تتلقى اي رد عىل مذكرتها حتى كتابه هذه السطور. 
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رقابة حمكمه �ال�صتئناف على ملف �لق�صية �لتنفيذية

االستاذ: احمد بهجت بدير

باحث قانوني - غزة

مما ال شك فيه ان رسعه الفصل يف القضايا مطلوبة، ولكنها مطلوبة بالقدر الذي يضمن فيه تحقيق العداله بالشكل املطلوب.

فمنذ بضعه اشهر اصدرت محكمه االستئناف يف غزة قراراً يقيض بعدم رفع ملفات القضايا التنفيذية من دوائر التنفيذ اىل محكمه االستئناف، وذلك ترسيعاً لالجراءات 

وتسهيالً لها، ومن بنود هذا القرار ان من يرغب يف استئناف اي قرار صادر عن قايض التنفيذ، عليه ان يرفق مع الئحة االستئناف التنفيذي صورة مصدقه عن السند 

التنفيذي موضوع القضية، والئحة القضية التنفيذية، وصورة عن القرار املستأنف، االمر الذي القى استحساناً لدى عدد كبري من املحامني .

ولكن وبالرغم من االستحسان الذي القاه هذا القرار اال ان ذلك القرار مس بشكل كبري مبدأين اساسيني من مبادئ االستئناف وهما:

�واًل: مبد�أ رقابة حمكمه �ال�صتئناف على ملف �لق�صية �لتنفيذية:

حيث ان القضية بموجب القرار املذكور تبقى لدى دائرة التنفيذ دون رقابة من محكمه االستئناف عليها، وحيث ان القضية تشتمل عىل العديد من الطلبات واالجراءات 

التي كانت قد صدرت قبل صدور القرار املستأنف، والتي عىل محكمه االستئناف ان تأخذها بعني االعتبار عند الفصل  يف االستئناف بعد ان تكون قد وقفت عىل سالمه 

االجراءات القاتونية والقرارات القضائية التخذة بشانها، عمال باحكام املادة )218( من قانون اصول املحاكمات املدنية والتجارية الن استئناف الحكم يستتبع حتماً 

استئناف القرارات واالحكام التي سبق صدورها يف الدعوى مالم تكن قد قبلت رصاحة، باالضافه اىل انه قد تصدر بعض القرارات الالحقة لوقوع االستئناف، بالرغم 

من ان االستئناف التنفيذي يوقف التنفيذ، حسب نص املادة )5/ف5( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )23( لسنة 2005 ، وقد صدر العديد من هذه القرارات يف 

ملف القضايا التنفيذية بعد ايداع الئحة االستئناف، باالضافه اىل املادة )211( من قانون اصول املحاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني رقم )2( لسنة 2001 املنطبقة 

بموجب املادة )3/ف2( من قانون التنفيذ املذكور، حيث نصت املادة )211/ف1( املذكورة عىل ما ييل :

)1. يرتتب عىل تقديم االستئناف وقف تنفيذ الحكم او القرار املستأنف لحني الفصل فيه مالم يكن النفاذ املعجل منصوصاً عليه يف القانون او مأموراً به يف الحكم او 

القرار(.

ثانياً: مبد�أ �ال�صتئناف ناقل ونا�صر للدعوى: 

ان هذا املبدأ القضائي مفهومه ان االستئناف ينقل الدعوى بالصورة التي كانت عليها قبل صدور القرار املستانف امام محكمة الدرجه االوىل اىل محكمة االستئناف،و 

ينرشها من جديد اي انه يفتح القضية من جديد لنظرها ،و هذا املبدأ ينطبق عىل االستئناف التنفيذي حيث ان املادة )3/ف2( من قانون التنفيذ اوجبت تطبيق قواعد 

قانون اصول املحاكمات املدنية والتجارية عىل منازعات التنفيذ مايوجب انطباق احكامه عىل االستئناف التنفيذي ومنها االحكام والقواعد املتعلقة باالستئناف .

و حيث ان قانون اصول املحاكمات املدنية و التجارية رقم )2( لسنة 2001 تضمن يف الفصل الثاني منه باملادة )214( و املادة )219( املتعلقة باالستئناف ان االستئناف 

ينقل الدعوى بالصورة التي كانت عليها قبل صدور القرار املستأنف من محكمة الدرجة االوىل اىل محكمة االستئناف، حيث نصت املادة )214( عىل )يرتتب عىل تقديم 

االستئناف احالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم املستانف اىل محكمة االستئناف ( كما نصت املادة )219( عىل ) االستئناف ينقل الدعوى 

بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم املستانف بالنسبة ملا رفع عنه االستئناف فقط (.

لذلك كله فانه ينبغي عىل محكمة االستئناف ان تراجع هذا القرار وتعود عنه تطبيقا للقانون و تحقيقا للعدالة بالرغم من الرتحيب الذي القاه القرار، الن العداله تكمن 

يف التطبيق السليم الحكام القانون وليس بالخروج عنها. 

�رقام ذ�ت داللة

علمت »مساواة« ان عدد الشكاوى الواردة لدائرة التفتيش القضائي واملرفوعه ضد قضاة بلغ عام 2012، 121 شكوى تم الفصل يف 105 منها، حيث تقرر حفظ 35 

شكوى بسبب تنازل املشتكي عن شكواه او لعدم وجود وقائع محددة منسوبة اىل القايض املشكو عليه او العتبار ان موضوع الشكوى غري جدير بالفحص او التحقيق، 

وتقرر رد 22 شكوى لعدم االختصاص وذلك لتعلقها بموضوع الدعاوى القضائية وخضوعها لطرق الطعن باالحكام القضائية، كما تقرر اعتبار 34 شكوى صحيحة 

وتنطوي عىل مخالفات وجه ملرتكبيها تنبيه ، يف حني تقرر اعتبار 14 شكوى صحيحة وتنطوي عىل مخالفه ادارية وجه ملرتكبيها مالحظات، وال تزال 16 شكوى قيد 

النظر واملعالجة من قبل دائرة التفتيش القضائي والجهات ذات االختصاص، حيث دورت للعام الحايل 2013.

وعلمت »مساواة« ان عدد الشكاوى التي قدمت بحق قضاة يعملون يف محاكم شمال الضفه بلغ 59 شكوى ويف جنوب الضفه 22 شكوى ويف وسط الضفه 40 شكوى، 

وان موضوع الشكاوى يتعلق بمخالفات مسلكية وادارية منسوبة للقضاة املشتكى عليهم فيها.

»مساواة« تتسائل عن مدى الخطورة التي تنبئ بها هذه االرقام خاصة اذا ما أخذ بعني االعتبار نسبة القضاة الذين تبني صحة الشكاوى املرفوعه ضدهم )48( من 

عدد القضاة املشغلني للوظيفه القضائية يف محاكم الصلح والبداية واالستئناف )160(، وتتمنى من مجلس القضاء االعىل الوقوف الجدي عىل هذه النتائج واتخاذ 

االجراءات املالئمة بشأنها.
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و�خري�ً توفر �حلد �الدنى الحتياجات حمكمتي �صلح وبد�ية طولكرم

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/5/13 اىل رئيس الدائرة املالية واالدارية يف مجلس القضاء االعىل القايض عزت الراميني 

مذكرة خطية اعرب من خاللها عن صدمته من ما تضمنته مذكرة خطية تلقى نسخة عنها موجهة اىل رئيس مجلس القضاء االعىل، ومذيله بتوقيع 100 محامي تشري 

اىل افتقاد محكمتي صلح وبداية طولكرم اىل ادنى االساسيات الالزمة لسري العمل القضائي، ومنها عدم صالحية كرايس املحكمتني لالستخدام البرشي نتيجة لتلفها 

حتى تلك املوجودة داخل غرف السادة القضاة، والتي بدورها تفتقد لوجود ستائر لنوافذها، ناهيك عن عدم مالئمة مبنى املحكمه، وبالنظر الهمية املذكرة من الزاوية 

القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها مرفقه مع شكوى املحامني.
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وبعد ثالثه اسابيع تلقت »مساواة« رداً خطياً عىل مذكرتها اشار اىل استكمال كافه املتطلبات الرضورية واجراء التحسينات املطلوبة

»مساواة » ترى بأن معالجة موضوع الشكوى استغرق وقتاً طويالً مع انه يفرتض ان ال يتم ابتداءاً.
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تتمة / جمل�ض �لق�صاء ي�صتجيب لطلب »م�صاو�ة« وي�صدر تعميماً ينهي �نعقاد حمكمه ��صتئناف من قا�ٍض فرد

وتلقيها ردوداً يف كل مرة من االمانه العامه ملجلس القضاء االعىل تفيد بأنها حلت، ومع ذلك تكرر االنعقاد املخالف لحكم القانون املرة تلو املرة، وبالنظر اىل اهمية 

املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها.
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مجلس القضاء االعىل ابلغ »مساواة« بأن تعميماً داخلياً اصدر يقيض بوجوب انعقاد املحكمه من ثالث قضاه ويف قاعه املحكمه، وان التعميم املذكور علق عىل قاعة 

محكمه استئناف القدس، »عني عىل العداله« حصلت عىل نسخة من التعميم تنرشها بالصيغه التي وردت فيها.

»مساواة« تأمل استمرار تنفيذ احكام القانون وعدم تجاوزها مستقبالً.
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تتمة / �لقا�صي اليكرم �ثناء ��صغاله لوظيفته �لق�صائية

وقبول التكريم من قضاة الزالوا عىل رأس عملهم القضائي، وذلك عىل خالف املبادئ القانونية التي تقيض بأن القايض اليكرم اثناء اشغاله لوظيفته القضائية، وان 

القايض ال يكرم اال من مجلس القضاء االعىل وبعد احالته عىل التقاعد او انتهاء عمله القضائي، وان القايض ال يشكر عىل قيامه بموجبات وظيفته القضائية، الن 

تكريم القايض او شكره من مؤسسات او اشخاص طبيعني او اعتبارين اثناء اشغاله لوظيفته يؤثر عىل استقالله، ويخالف قواعد سلوك السادة القضاة، وبالنظر 

الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها.

مدير ديوان رئيس مجلس القضاء االعىل هاتف »مساواة« شاكراً لها مذكرتها، ومقدراً لرسالتها.

 »مساواة« تأمل وضع حد ملثل هذه املخالفات، وذلك حفاظاً عىل هيبة السلطة القضائية، وسمو رسالتها، فالقايض يجب أن ال ينتظر تكريما، وإال كان ذلك مدعاة 

للتحيز، وعدم الحيدة، ومخالفة رصيحة ملبادئ العدالة والنزاهة.
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�نعقاد وت�صكيل باطل ملحاكم �ال�صتئناف

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية اىل رئيس واعضاء مجلس القضاء االعىل تتصل بانعقاد محكمه استئناف رام اهلل وتشكيل 

املثول امامها لعدم قانونية تشكيلها وانعقادها، واللذين تما  القانون، ما حدا بعدد من املحامني اىل رفض  احدى هيئاتها من ثالث قضاه منتدبني عىل خالف حكم 

بقرار من رئيسها، وعىل خالف حكم القانون وبخاصة نصوص املواد )19 و20 و21 ( من قانون تشكيل املحاكم النظامية، واملادة )25( من قانون السلطة القضائية، 

واشارت املذكرة اىل ان انعقاد محكمه استئناف رام اهلل وتشكيلها من ثالث قضاه منتدبني، وقبل ذلك تشكيل محكمه استئناف القدس من قاض فرد، يشري اىل ان التنظيم 

القضائي وتشكيل هيئات املحاكم يتم استناداً اىل اجتهادات فردية، واجراءات ادارية مخالفه الحكام القانون، ما من شأنه زيادة الرتاكم القضائي، واملساس بحقوق 

املتقاضني، وبهيبة السلطة القضائية بعمومها، ما يتطلب من مجلس القضاء االعىل اتخاذ االجراءات الكفيله بوضع حد ملثل هذه االجتهادات الفردية املخالفه للقانون 

مرة واحدة واىل االبد، وبالنظر الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها.

من جهة اخرى علمت »مساواة« ان هيئة محكمه بداية نابلس انعقدت بدورها من ثالث قضاه صلح منتدبني، للنظر يف طلب توقيف احد املتهمني يف احدى الجنايات، 

اوساط يف السلطة القضائية فرست هذا االنعقاد وبررته برضورة التقرير بشأن طلب التوقيف املذكور، وهو امر يتسم بالرسعه وال يحتمل االنتظار من وجهة نظرها.

»مساواة« ترى يف انعقاد محكمه بداية نابلس من قضاة صلح منتدبني مخالفه جسيمة للتنظيم القضائي، والذي هو من النظام العام، وترى بأن الحكم الصادر عن 

محكمه البداية املنعقدة بقضاة صلح منتدبني باطل بطالناً مطلقاً وال يرتب اي اثر.

سعادة رئيس مجلس القضاء االعىل ابلغ »مساواة« استجابته ملذكرتها، وانهاء ظاهرة االنعقاد من قضاه منتدبني.

 »مساواة« تأمل من القائمني عىل تطبيق القانون التقيد باحكامه.
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تتمة / مو�طن يلجاأ لوزير �لعدل للح�صول على حقه من قا�ٍض ي�صغل مركز�ً ق�صائياً مميز�ً

مدعياً فيها قيام القايض بالنظر والفصل يف قضية كان محامي فيها قبل توليه وظيفه القضاء، وانه قد حكم فيها بعد ان اصبح قاضياً لصالح من كان وكيله ابان ان 

كان محامياً، وبالنظر الهمية الشكوى من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العدالة« تنرشها.

وعلمت »عني عىل العداله« بأن املواطن مقدم الشكوى ادعى بأنه كان قد لجأ اىل كافه الطرق القانونية، وناشد فخامه الرئيس الحصول عىل حقه دون جدوى كون 

القايض املشتكى عليه ذا نفوذ، وان معايل وزير العدل احال الشكوى اىل سعادة رئيس مجلس القضاء االعىل اواخر العام املايض 2012 طالباً اتخاذ االجراءات الالزمة 

بما ال يمس استقالل القضاء، وموافاته بالنتائج.

القايض املشتكى عليه اخرب »مساواة« بأن شكوى املواطن شكوى قديمة قدمت اىل مجلس القضاء االعىل عام 2006 وقام املجلس باحالته للتحقيق ومن ثم اىل مجلس 

التأديب الذي قرر براءته مما نسب اليه ورد الشكوى.

واضاف انه بصدد تقديم دعوى جزائية ضد املواطن مقدم الشكوى موضوعها الذم والقدح ومطالبه بتعويضات مالية قدرها مئة الف دينار اردني.
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»م�صاو�ة« ت�صتنكر �العتد�ء على جتمع ن�صوي يف غزة

اصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/11/6 بياناً صحفياًَ دان من خالله قيام رشطة غزة باالعتداء عىل تجمع نسوي 

شارك يف وقفه نظمها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية امام املجلس الترشيعي يف غزة، حيث قامت قوة من افراد الرشطة التابعه لوزارة الداخلية يف حكومة 

غزة، ومن ضمنها افراد يرتدون مالبس مدنية بتفريق املشاركات يف الوقفه من خالل االعتداء بالرضب املربح عليهن، وبالنظر الهمية البيان والذي نرشته 

وسائل االعالم يف حينه فإن »عني عىل العداله »تنرشه:
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�لقا�صي حممد �صدر يف ذمة �هلل

انتقل اىل رحمته تعاىل بتاريخ 2012/11/29 القايض املرحوم محمد سدر،عضو مجلس القضاء االعىل، قايض املحكمه العليا، عضو محكمه النقض.

»مساواة« تنعى القايض الفقيد وتتقدم من آله وذويه بأحر التعازي، سائله املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه واالرسة القضائية والقانونية 

الصرب والسلوان.

ويذكر انه وفقاً الحكام قانون السلطة القضائية تختار الهيئة العامه للمحكمه العليا باالنتخاب عضواً ملجلس القضاء االعىل من بني اعضائها خلفاً للمرحوم القايض 

محمد سدر، اال ان املحكمه العليا حتى كتابه هذه السطور لم تقم بانتخاب عضواً منها لعضوية مجلس القضاء االعىل حسب االصول.

�ملحامون عالء �لبكري وماهر برية و�حمد زكارنه وفرح �لربغوثي يف ذمة �هلل

انتقل اىل رحمته تعاىل االستاذة عالء البكري وماهر برية واحمد زكارنه وفرح الربغوثي، »مساواة« تتقدم من ارسهم باحر التعازي، وعظيم املواساة، سائلة املوىل عز 

وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم وزمالئهم الصرب والسلوان.

»م�صاو�ة« تعد م�صروع قانون للق�صاء �الد�ري و�خر معدل لقانون �الجر�ء�ت �جلز�ئية

اصدر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« كتيب خاص بعنوان مرشوع قانون القضاء االداري رقم )  ( لسنة 2013 ويقع الكتيب يف اربعني صفحة 

من القطع املتوسط، ويتضمن مرشوع قانون القضاء االداري املقرتح من »مساواة« مرفق بمذكرة ايضاحية.

ويهدف املرشوع اىل تلبية حاجة املنظومة الترشيعية الفلسطينية اىل قانون عرصي ينظم القضاء االداري، ملا له من اهمية بالغه يف تجسيد الرقابه القضائية 

عىل اداء االدارة وقراراتها واعمالها، توكيداً ملبدأ املرشوعية والرشعية، وتأسيساً لبنى دوله فلسطني، دوله القانون واملؤسسات، ويستجيب املرشوع لرضورة 

وجود قضاء اداري عىل درجتني،ويجمع بني قضاء االلغاء والتعويض يف جهة قضائية واحدة، ويجاري مستحدثات القضاء االداري العاملي، اخذاً بعني االعتبار 

الحاجة الوطنية والظروف الواقعية لدوله فلسطني، ويتجاوز الثغرات والهنات الناشئة عن التطبيق سواء يف فلسطني او يف الدول التي تبنت فكرة القضاء 

املزدوج وبخاصة فرنسا ومرص، ويخص القضاء االداري بالنظر والفصل يف سائر املنازعات االدارية، ويقلص من اجراءات التقايض بشأن دعاوى االلغاء، 

سعياً وراء استقرار االوضاع داخل االدارة، وحماية للمراكز القانونية لذوي الشأن، ويستحدث نظام التسوية الودية يف الدعاوى االدارية، ويخصص مجموعه 

االدارية موضوعية  املنازعه  لجعل  الحال  يقتضيها  التي  الطلبات  او غريها من  االدارية  القرارات  تنفيذ  بوقف  يتعلق  فيما  املستعجله، سواء  للطلبات  مواد 

ومجدية، ويعهد بنظر املنازعات املستعجله بالدرجة االوىل لقايض فرد، ويورد اختصاصات القضاء االداري عىل نحو شامل، ويستبعد احكام شطب الدعوى 

من التطبيق عىل املنازعات االدارية، ويجعل من االحكام االدارية حضورية دائماً، ويجعل من ترك الدعوى االدارية مرهون بعدم تعلق النزاع بالنظام العام، 

ويحدد جهة الفصل يف تنازع االختصاص السلبي وااليجابي بني الجهات القضائية، ويلزم الجهة القضائية املحالة اليها الدعوى بالنظر والفصل يف موضوعها، 

وينظم بنية القضاء االداري ورشوط اشغال عضويته، ويبني القواعد املتصله بالتفتيش عىل قضاته ومساءلتهم التأديبية، ويعفي النيابة العامه و/او النيابة 

االدارية من مهمة تمثيل االدارة لدى القضاء االداري، وينيطها باحد العاملني يف االدارة رشيطة استيفاءه رشوط مهنه املحاماه، ويحدد املحامي الذي يجوز له 

املثول امام املحكمه االدارية العليا بذاك املحامي الذي مىض عىل مزاولته ملهنة املحاماه مدة عرش سنوات عىل االقل.

ويعترب املرشوع  اول مرشوع قانون ناظم للقضاء االداري يف فلسطني اذ تخلو منظومة الترشيعات الفلسطينية من قانون ناظم للقضاء االداري، رفعته »مساواة« اىل 

كافه اصحاب القرار السيايس والترشيعي والقضائي .

متديد فرتة عمل �مني عام جمل�ض �لق�صاء �العلى ورئي�ض �د�رة �ملحاكم لثالث ��صهر �خرى

علمت »مساواة« ان مجلس القضاء االعىل قرر تمديد عمل امني عام مجلس القضاء االعىل القايض حازم ادكيدك باالضافه لوظيفته ملدة ثالثة اشهر اخرى تنتهي يف 

الحادي والثالثني من اذار مارس املقبل، كما قرر تمديد عمل رئيس ادارة املحاكم القايض عزت الراميني باالضافه لوظيفته لذات املدة.

ترى »مساواة«، وألجل ضخ دماء جديدة، ولحسن انتظام العمل وتطوير األداء، أهمية عدم اقرتان هذه املناصب بقضاة محددين بعينهم، مع كل اإلحرتام، وأن ال تزيد 

مدة شغل هذه الوظيفة عن الحد املسموح به قانونا، كي يبقى القايض مرتبطا بعمله القضائي، باعتباره العمل املنوط به إبتداءاً.
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ويذكر بأن »مساواة« سبق لها واصدرت كتيب خاص بعنوان مرشوع قانون معدل رقم )  ( لسنة 2012 لقانون االجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 ورفعته اىل 

كافه جهات االختصاص السيايس والترشيعي والقضائي، ويقع الكتيب املذكور يف 103 صفحات من القطع املتوسط، ويهدف اىل احداث تعديالت جوهرية عىل قانون 

االجراءات الجزائية، بما ينسجم ومقتضيات العداله الناجزة، ويضمن حقوق وحريات املواطنني، ويرسع من اجراءات التقايض يف القضايا الجزائية، ويتبنى وسائل 

واليات جديدة لحل املنازعات الجزائية، ويخفف عن كاهل القضاء، ويضمن تحقيق الغايات املرجوة من قانوني العقوبات واالجراءات الجزائية.

وكانت »مساواة« تلقت مذكرة من مكتب نواب املجلس الترشيعي يف رام اهلل حول مرشوع القانون املعدل لقانون االجراءات الجزائية، ونظراً الهمية املذكرة فإن »عني 

عىل العداله تنرشها:
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م�صاريع قر�ر�ت بقو�نني معدله لقانون ت�صكيل �ملحاكم �لنظامية وقانون ��صول �ملحاكمات �ملدنية 

و�لتجارية وقانون �الجر�ء�ت �جلز�ئية �مام فخامه �لرئي�ض

علمت »مساواة« ان مجلس الوزراء احال مع نهاية العام املايض 2012  ثالثة مشاريع قرارات بقوانني اىل فخامه الرئيس، االول معدل لقانون تشكيل املحاكم النظامية، والثاني 

معدل لقانون اصول املحاكمات املدنية والتجارية، والثالث معدل لقانون االجراءات الجزائية، وكانت املجموعه الوطنية العليا للخطة الترشيعية للحكومة قد دعت اىل ورشة 

عمل ملناقشة مشاريع القرارات بقوانني املذكورة، نظمت بتاريخ 2012/12/5 بمشاركة حوايل 40 شخصية قانونية، ضمت ممثلني عن مجلس القضاء االعىل ووزارة العدل 

ونقابة محامي فلسطني وجمعية القضاة الفلسطينيني ومحامني واساتذة قانون وممثلني عن مؤسسات املجتمع املدني ومن ضمنها »مساواة«، حيث ابدى غالبية املشاركني 

معارضتهم الصدار قرارات بقوانني معدله للقوانني املذكورة، النتفاء حاله الرضورة التي ال تحتمل التأخري املربرة للجوء فخامه الرئيس الستخدام املادة )43( من القانون 

االسايس كسند ترشيعي مربر الصدار القرارات بقوانني، وبالتناوب ابدى املشاركون مالحظات عديدة عىل نصوص املشاريع املذكورة سواء بالحذف او التعديل، وقرروا تشكيل 

لجنة تضم ممثل عن املجموعه الوطنية العليا للخطة الترشيعية يف الحكومة وممثل عن مجلس القضاء االعىل و »مساواة« كممثل عن مؤسسات املجتمع املدني، العادة 

صياغة املشاريع عىل النحو الذي تم التوافق عليه، اذا ما ارصت الحكومة عىل رفعها اىل فخامه الرئيس الصدارها عىل صورة قرارات بقوانني.

املجموعه الوطنية العليا للخطة الترشيعية يف الحكومه قامت منفردة بادخال التعديالت عىل املشاريع الثالثة، واحالتها اىل فخامه الرئيس، متذرعة بتعذر عقد اجتماع 

للجنه املكلفه من قبل املشاركني يف ورشة العمل املذكورة.

املنسق العام للمجموعه الوطنية العليا للخطة الترشيعية يف الحكومة فواز ابو زر مساعد االمني العام ملجلس الوزراء اكد ل »مساواة« بأنه قد تم االخذ بكافه مالحظات 

املشاركني يف ورشة العمل، والصيغ النهائية للمشاريع الثالثة عدلت عىل النحو الذي طالب به املشاركون يف ورشة العمل، واضاف ان مقتضيات الوقت حالت دون دعوة 

اللجنة املكلفه من قبل املشاركني بالورشة، وتعهد بتزويد اعضاء اللجنه بنسخ عن املشاريع الثالثة التي رفعتها الحكومة اىل فخامة الرئيس.

وقد حصلت »عني عىل العداله« عىل نسخ من مشاريع القرارات بقوانني الثالثة، وبالنظر الهمية مضمونها من الزاوية القانونية فإنها تنرشها بالصيغة التي وردت فيها:
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»مساواة« تشري اىل ان التعديل الوارد يف مرشوع القرار بقانون املعدل لقانون تشكيل املحاكم النظامية، والخاص بخضوع القرارات الصادرة عن املؤسسات التعليمية 

لرقابه محكمه العدل العليا، استند اىل تعليق احد الخرباء عىل حكم صادر عن محكمه العدل العليا بهذا الخصوص، نرش يف مجله »العداله والقانون« والتي يصدرها 

املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«.
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جمل�ض �لوزر�ء يقر مدونه �ل�صلوك و�خالقيات �لوظيفه �لعمومية

علمت »مساواة » بأن مجلس الوزراء قد اقر مدونه خاصة بسلوك واخالقيات الوظيفه العامه وذلك يف جلسته رقم 23 املنعقدة بتاريخ 2012/10/23 وتتضمن املدونه 

18 مادة وتقع يف 14 صفحة من القطع املتوسط، واحالها اىل ديوان الفتوى والترشيع لغايات اصدارها يف الوقائع الفلسطينية، كما زودت الوزارات املختلفه بنسخ عنها 

لغايات العمل عىل هديها ووضعها موضع التنفيذ فور نرشها )نرشت يف العدد 98 من الوقائع الفلسطينية(.

وعلمت »مساواة« ان اقرار املدونه استغرق اكثر من عام، وابرز احكامها تلك املتعلقه باملساءلة واملالحقه القانونية، وذلك وفقاً الحكام املادة )18( منها 

والتي تنص عىل » ان مخالفه املوظف لاللتزامات الواردة عليه بموجب هذه املدونه تستوجب املساءله واملالحقه القانونية سواء كانت مساءله انضباطية 

بموجب احكام قانون الخدمه املدنية او جنائية بموجب القوانني السارية« وهذا النص تخلو منه معظم مدونات السلوك املعتمدة يف دوائر السلطة التنفيذية 

وغريها من املؤسسات العامه.

من ناحية اخرى تضمنت املدونه نصاً يمنح بموجبه املوظف املتميز جائزة باسم جائزة القدس.

وتشري املدونه اىل اهمية التزام املوظف يف املشاركة يف جهود مكافحة الفساد، والتزامه بمبادئ النزاهة والشفافية يف ادائه ملوجبات وظيفته، وتحرم املدونه تضارب 

املصالح، ما من شأنه النهوض بواقع الوظيفه العمومية، وتطوير ادائها وفقاً للقانون واالصول.

من جهة اخرى علمت »عني عىل العداله« بأن مجلس الوزراء اصدر تعديالً لالئحة الناظمة لعمل معهد التدريب القضائي استناداً اىل تنسيب مجلس ادارة املعهد.

املنسق العام للجنه الوطنية العليا للخطة الترشيعية للحكومة ابلغ »مساواة« بأن التعديل تم لغايات تحقيق االنسجام بني الالئحة الداخلية الوزارية واملرسوم الرئايس 

الناظم للمعهد، بما يزيل التناقض يف االحكام الواردة يف كل منهما .

ثالث مر��صيم بتعيني ثالث م�صاعدين للنائب �لعام

علمت »مساواة« بأن فخامة الرئيس اصدر ثالث مراسيم بتعيني مساعدين للنائب العام هم كل من رئيس النيابة الدكتور احمد براك ورئيس نيابة مكافحة الفساد 

اكرم الخطيب، وعضو دائرة التفتيش القضائي القايض ارشف عريقات، وبذلك يصبح عدد مساعدي النائب العام خمسة وهم باالضافه للمساعدين املعينني السيد منري 

العقبة والسيد طارق البحيص وكالهما من قطاع غزة.

املراسيم الثالثة اثارت ردود فعل متباينة، وعلمت »عني عىل العداله« ان رئيس النيابة خالد عواد قرر اللجوء اىل القضاء طاعناً باملراسيم املذكورة ملساسها بحقوقه من 

وجهة نظره، مدعياً بأنه االقدم يف اشغال وظيفه رئيس نيابة وبالتايل االحق يف اشغال وظيفه مساعد النائب العام سنداً لنظام االقدمية، االمر الذي تنفيه االدارة معتربة 

ان التعيني ال يستند فقط اىل معيار االقدمية.

رئيس النيابة خالد عواد اعلم »مساواة« بأنه تقدم بمذكرة خطية اىل معايل املستشار القانوني لفخامة الرئيس االستاذ حسن العوري، واىل معايل وزير العدل االستاذ 

عيل مهنا، مطالباً بانصافه ومحتجاً عىل املراسيم الرئاسية، اال انه لم يتلقى اي رد من املستشار القانوني لفخامة الرئيس.

واضاف بأن اوساط مسؤوله يف وزارة العدل اقرتحت عليه ان ينقل للعمل يف وزارة العدل بدرجة مساعد نائب عام، رئيساً لهيئة قضايا الدوله )النيابة االدارية( التي 

تأمل وزارة العدل انشائها، واىل ذلك الحني يقوم باملهام املتصله بعالقة وزارة العدل بالنيابة العامه.

واضاف انه مرتدد يف قبول عرض وزارة العدل، وانه سيخاصم يف الدعوى التي ينوي اقامتها امام محكمه العدل العليا من عينوا مساعدين للنائب العام والنائب العام 

ومجلس القضاء االعىل )الدعوى تم تقديمها ملحكمة العدل العليا ( .

كما اثارت املراسيم تبايناً يف الرأي بشأن عدد مساعدي النائب العام، سيما وان اخر هيكل تنظيمي مقر رسمياً للنيابة العامه يشري اىل ثالث مساعدين للنائب العام 

يف املحافظات الجنوبية والشمالية معاً، وبصدور املراسيم الثالثة اصبح هناك خمس مساعدين للنائب العام ثالثة منهم يف املحافظات الشماليه واثنان يف املحافظات 

الجنوبية، االمر الذي يخرج اثنان منهما من الهيكلية التنظيمية للنيابة العامه، والتي اعتمدت بداية العام املايض 2012 ولم يجري تعديلها حتى االن، مما يخلق تضارب 

يف رواتبهم، ويرى البعض االخر بأن املراسيم الرئاسية يف حد ذاتها تمثل اعتماداً مالياً للمساعدين الخمسة.

كما اثارت تلك املراسيم تساؤالت حول توقيت صدورها يف الوقت الذي تعاني فيه دوله فلسطني من ازمة مالية وصفها رئيس مجلس الوزراء بحاله االفالس.

وأثارت املراسيم املذكورة جدال ايضاً بخصوص صدورها يف الوقت الذي قرر فيه فخامة الرئيس وقف الرتقيات والرتفيعات يف الوظيفة العمومية، ومن ضمنها الرتفيعات 

والرتقيات القضائية ألسباب تتصل باملوازنة، وترى »مساواة« أنه ويف حال كان الوضع املايل للدولة ال ُيتيح املجال الشغال الوظائف العمومية أو الرتقية فإن مثل هذا 

األمر يستدعي تطبيقه عىل سائر الوظائف واألشخاص كافة لحني زوال مربراته.

�لق�صاء يقر خطة طو�رئ لعمل موظفي �ملحاكم يف ظل عدم دفع �لرو�تب

علمت »عني عىل العداله« بأن مجلس القضاء االعىل اعتمد خطة طوارئ لعمل موظفي املحاكم يف ظل االزمة املالية، تضمنت توزيع العمل عىل شكل مناوبات 

للموظفني، بحيث ال يلتزم املوظف سندا لتلك الخطة بالدوام يوميا، وذلك عىل ضوء توقيف رصف رواتب السادة القضاة واعضاء النيابة العامه وموظفي السلطة 

القضائية بما فيها النيابة العامه، االمر الذي الحق باملوظفني ارضاراً فادحة حالت دون تمكنهم من الدوام اليومي، ما حدا بمجلس القضاء االعىل اىل اعتماد 

خطة الطوارئ املذكورة وذلك وفقاً ملا افاد به رئيس مجلس القضاء االعىل والذي ابلغ »مساواة« بأن الخطة حافظت عىل التوازن االدراي املعقول ولم تمس 

بانتظام عمل السلطة القضائية.
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تتمة / مطلوب �لتف�صري
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وكانت »عني عىل العداله« قد حصلت عىل نسخة من املرسوم الرئايس وبالنظر الهميته من الزاوية القانونية فإنها تنرشه:
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»مساواة« ترى بأن طلب التفسري يستند اىل ان املرسوم الرئايس يف حقيقة االمر يمثل قراراً ادارياً ملزمة االدارة بتفسريه، كما يجوز الطعن فيه لدى محكمه العدل العليا 

التي يخضع املرسوم الرئايس بصفته وطبيعته وجوهره لرقابتها.

»مساواة« تلقت رداً خطياً عىل مذكرتها مذيالً بتوقيع معايل املستشار القانوني لفخامه الرئيس االستاذ حسن العوري، وبالنظر الهمية الرد من الزاوية القانونية فإن 

»عني عىل العداله » تنرشه بالصيغه التي ورد فيها:
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»مساواة« تبدي وعىل ضوء الرد املذكور بان نص املادة )3( من املرسوم ال داعي له وباالمكان التوافق بني جهات االختصاص الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني عىل 

اليات للتنسيق والعمل املشرتك كل وفق اختصاصه لغايات تحقيق برامج التنمية املجتمعية املستدامه، وتأمل تقيد الهيئة الجديدة بمضمون رد املستشار القانوني وان 

تحافظ وتلتزم باستقاللية مؤسسات املجتمع املدني املالية واالدارية وفقاً الحكام القانون االسايس والقوانني ذات الصله، وتنوه »مساواة« اىل ان طلبها للتفسري يندرج 

تحت مظلة العديد من املالحظات التي اثريت بشأن املرسوم ومنها مدى انسجام املرسوم مع احكام املادة )69( من القانون االسايس وجهة االختصاص املخولة قانوناً 

بانشاء الهيئات التنفيذية ومدى دستورية املرسوم نمن هذه الزاوية.
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تتمة / �المن �لغذ�ئي للق�صاه �صمام �من �ملجتمع

 والبالغه قيمتها خمسة ماليني يورو تغطي تلك الرواتب عن الفرتة الواقعه بني شهر 2012/10 وشهر 2013/3 جاء فيها :
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وكانت »مساواة » حصلت عىل نسخة من الكتاب املوجه من سعادة رئيس مجلس القضاء االعىل اىل معايل وزير املالية بخصوص املنحة الهولندية، وبالنظر الهميته 

من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشه.

وعلمت »مساواة« من مصادر مطلعه بأن معايل وزير املالية الدكتور نبيل قسيس كان قد وعد رئيس مجلس القضاء االعىل هاتفياً  بمعالجة املوضوع، اال ان مجلس 

القضاء االعىل لم يستلم اي رد خطي عىل مذكرة رئيسه.

ويف تطور الحق علمت »عني عىل العداله« بأن وزارة املالية دفعت الجزء املتبقي من راتب شهر 11 وكامل راتب شهر 12 اىل عدد من موظفي قطاع العداله واستثنت 

جزءاً اخر منهم، وعلمت »عني عىل العداله« ان من بني املستثنيني رئيس مجلس القضاء االعىل نفسه، وعدد من السادة القضاة، وموظفي املحاكم، يف وقت متزامن مع 

مذكرتها املرسله اىل دوله رئيس مجلس الوزراء.

ويذكر بأن الرئيس التنفيذي ل »مساواة« التقى قبل يومني من ارسال املذكرة املنسق العام للمجموعه الوطنية العليا للخطة الترشيعية يف الحكومة مساعد االمني العام 

ملجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء االعىل للبحث يف السبل املتاحة لتنفيذ اتفاقية املنحة املخصصة لرواتب العاملني يف منظومة العداله .
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قر�ر بقانون معدل لقانون �ال�صرى و�ملحررين

اصدر فخامه الرئيس قراراً بقانون معدل لقانون االرسى واملحررين وذلك بتاريخ 2013/1/8 عىل ان يرسي من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية، وعلمت »عني عىل 

العداله » ان القرار بقانون احيل اىل ديوان الفتوى والترشيع بذات التاريخ لغايات نرشه يف الوقائع الفلسطينية، وبالنظر الهميته من الزاوية القانونية وصلته املبارشة 

بتنظيم حقوق االرسى واملحررين فإن »عني عىل العداله« تنرشه بالصيغه التي ورد فيها:
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�آثار �لعا�صفة �جلوية

تعطل �لعمل يف حمكمتي بد�ية و�صلح نابل�ض

علمت »عني عىل العداله« من مصدر قضائي مسؤول بأن االمطار االخرية ادت اىل تعطيل العمل يف محكمتي بداية وصلح نابلس، وذلك بسبب ارتفاع املياه ملرتين ما ادى 

اىل حرق ماتوارات الكهرباء، وكيبل لوحة الكهرباء املغذية ملبنى املحاكم.

مجلس القضاء االعىل تواصل مع بلدية نابلس، ومع الجهات الحكومية ذات االختصاص، مطالباً برسعه اصالح الكهرباء حتى تتمكن املحكمه من مزاوله عملها، وحتى 

ال يستمر تعطيل العمل فيها .

ترى »مساواة« أن بطء تجاوب الجهات الرسمية ذات الصلة مع متطلبات املوقف ينم عن تخلف النظرة ألهمية عمل القضاء وخصوصيته.
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تتمة / �حلد �الدنى لالجر �ل�صهري 1450 �صيكل و�الجر �ليومي 65 �صيكل و�جرة �صاعه �لعمل �لو�حدة 8,5 �صيكل

وكانت »مساواة« قد وجهت مذكرة اىل فخامه الرئيس بتاريخ 2012/1/10 يف اعقاب انتهاء اعمال مؤتمر العداله الفلسطيني الرابع، واملنعقد تحت عنوان حقوق املرأة 

العامله، تضمنت مطالب االئتالف املجتمعي الخاص بحماية حقوق املرأة العامله والتي من ضمنها تحديد حد ادنى لالجر)نرشت يف العدد الثالث عرش من »عني عىل 

العداله« الصادر يف اذار 2012 ( 

وكانت »مساواة« قد تلقت يف اعقاب رفعها املذكرة املشار اليها اىل فخامه الرئيس وبتاريخ 2012/3/27 كتاباً خطياً من مساعد االمني العام للشؤون القانونية يف 

مجلس الوزراء املستشار فواز ابو زر، يفيد بتلقيه لتعليمات وجهت من فخامه الرئيس اىل مجلس الوزراء برضورة مراجعه املطالب الواردة يف املذكرة، والعمل عىل توفري 

الضمانات القانونية الكفيله بحماية حقوق املراة الفلسطينية العامله، ونظراً الهميته فان »عني عىل العداله« تنرشه:
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كما تلقت بتاريخ 2012/4/4 دعوة لحضور اجتماع مع لجنه وزارية مشكله من ممثلني عن الوزارات املعنية وهي وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة شؤون املراة ووزارة العدل 

ووزارة العمل ملناقشة االليات املتاحه لوضع خطة لتنفيذ املطالب الواردة يف املذكرة، وبالنظر الهميتها فإن »عني عىل العداله« تنرشها:
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ويف وقت الحق لالجتماع املذكور الذي عقد بتاريخ 2012/4/8 تلقت »مساواة« تأكيداً من اللجنه الوزارية املشكله للنظر بالتوصيات املقدمة من مركز »مساواة« والواردة يف 

املذكرة املوجهة من مركز »مساواة« اىل فخامه الرئيس، واملتضمنه لعدة مطالب تستهدف تحقيق العداله للنساء العامالت، بأن الحكومة ستحدد الحد االدنى لالجر، وتعلنه للكافه 

بحيث يكون ملزماً لكافه جهات العمل الرسمية والخاصة، ومستحقاً لكافه العاملني نساء ورجال عىل قدم املساواة.

واشارت اللجنه اىل اتفاقها مع املطلب الداعي اىل زيادة امليزانية املخصصة لعمل مفتيش العمل يف وزارة العمل، بما يضمن زيادة عددهم، ورفع كفائتهم، وتدريبهم املتواصل، 

وتوجيههم اىل تنظيم زيارات منتظمة ومفاجئة اىل كافه مواقع العمل الخاص، وان الحكومة تعترب هذا املطلب من ضمن اولوياتها مع مراعاه وضعها املايل، وقالت اللجنه ان 

مجلس الوزراء احال لفخامه الرئيس مرشوع قرار بقانون معدل لقانون الطفل الفلسطيني، )صدر القرار بقانون ولم ينرش بعد يف الجريدة الرسمية(، وان مرشوع القرار 

بقانون املذكور تضمن نصاً يعالج ظاهرة الترسب من املدارس، ونصوصاً تفعل اجراءات التفتيش عىل عماله االحداث، بما يف ذلك تفعيل اجراءات االحاله اىل املحكمه.

 واضافت اللجنة يف رسالتها املوجه اىل »مساواة« ان مطلب تفعيل النصوص القانونية امللزمة الرباب العمل والخاصة بابرام عقود عمل خطية للعامالت بما يف ذلك ساعات العمل 

االضافية، احيل اىل وزارة العمل والتي ستقوم بالتشاور مع لجنه السياسات العماليه ملعالجته.



عني على العدالة

76

 واشارت اللجنة اىل ان وزارة الشؤون االجتماعية تعكف بدورها عىل انشاء صندوق تشغيل االشخاص ذوي االعاقة، بحيث يقوم الصندوق بدفع اجور العمال و/او العامالت من 

ذوي االعاقه، والتي يوجب القانون عىل اصحاب العمل تشغيل ما نسبته 5% من ذوي االعاقه لديهم.

وقالت اللجنه ان بامكان النقابات املهنية متابعه املطلب الخاص بالزام الجامعات واملعاهد باعتماد قانون العمل كمادة الزامية يف مناهج ومساقات التعليم الجامعي بمختلف 

تخصصاته، مع الجامعات مبارشة.

واكدت اللجنة عىل احاله املطلب الخاص بادخال املبادئ االساسية لحقوق املراة العامله يف مناهج املدارس لوزارة شؤون املراة التي تواصلت بدورها مع وزارة الرتبية والتعليم 

من اجل اتخاذ االجراءات الالزمة  لتنفيذه.

واضافت اللجنة بان الحكومة احالت موضوع اصدار اللوائح واالنظمة الالزمة لوضع قانون التقاعد العام للمؤسسات االهلية والقطاع الخاص موضع التنفيذ، بما يضمن تطبيقاً 

عاجال للضمان االجتماعي اىل الفريق الوطني للضمان االجتماعي ملتابعته.

واكدت اللجنه عىل حق النساء العامالت يف تشكيل روابط او جمعيات او نقابات مهنية تعنى بحقوقهن، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياًَ ملزماً للكافه.

 واشارت اللجنه اىل ان االمكانيات املالية للحكومة ال تمكنها من تقديم املساعدات اللوجستية الرباب العمل يف املرحله الحالية.

 وقالت اللجنه ان املطلب الخاص بانشاء محاكم عمالية متخصصة لدرجتي التقايض االبتدائي واالستئناف احيل اىل وزارة العمل، والتي تعكف حاليا عىل العمل لتنفيذه، باعتباره 

مطلبا رضوريا وملحا.

 وقالت اللجنه يف ختام مذكرتها املوجهة اىل »مساواة« واملتضمنة ملحرض االجتماع الرسمي املذكور، ان قرار انضمام السلطة الوطنية لالتفاقيات الدولية الناظمة الجازة الوضع 

واالمومة، امر يخرج عن اختصاص الحكومة، ويندرج تحت مظله اختصاص القيادة السياسية .

»مساواة« تعرب عن املها يف ان ترتجم تلك االجراءات اىل سياسات وقرارات واقعية وعملية يف اقرب وقت ممكن، بما يضمن وضع مطالبها موضع التنفيذ العميل، ما من شانه 

ان يصون ويحمي حقوق املراة العامله الفلسطينية، والتي هي الغاية االساس من عمل مؤسسة »مساواة« كمؤسسة مجتمع مدني مهنية ومستقله.

�لطريق �ملتاح �لتما�ض �ىل فخامة �لرئي�ض

الخليل تطلب تدخل »مساواة«  العبيس من  زياد صالح  السجني  من ارسة  املحاماه والقضاء »مساواة« طلباً خطياً  الفلسطيني الستقالل  املركز  تلقى 

اختصاص  عن  يخرج  ادعاءات  من  الكتاب  تضمنه  ما  معيلهم،  ومحاكمه  االعتقال  ظروف  يستعرض  صفحات  ثالث  عىل  الطلب  ويقع  عنه،  لالفراج 

»مساواة« ومع ذلك وسنداً ملا ورد يف الكتاب وحيث ان الحكم الصادر من القضاء العسكري بحق السجني املذكور هو امام فخامه الرئيس فبإمكان العائله 

التقدم اىل فخامة الرئيس بالتماس اعادة النظر وطلب االفراج عن السجني، بوصف ذلك االجراء يندرج تحت مظله اختصاصات فخامة الرئيس الذي يملك 

التقرير باعادة املحاكمه.

الئحة تفتي�ض ق�صائي عربي موحدة

علمت »عني عىل العداله ان اجتماعاً لدوائر التفتيش القضائي العربي سيعقد يف بريوت خالل الفرتة الواقعة بني 4-6 من اذار املقبل بهدف اقرار الئحة اسرتشادية 

للتفتيش القضائي العربي املوحد وسيمثل دولة فلسطني يف اللقاء املذكور كل من القايض فتحي ابو رسور رئيس دائرة التفتيش القضائي وعضوها القايض 

محمد مسلم.

قر�ر �صحيح

اصدر مجلس الوزراء يف جلسته رقم 133 املنعقدة بتاريخ 2012/4/24 قراراً بوقف العمل برشط الحصول عىل السالمة االمنية لشغل الوظائف العامه والحصول عىل 

تراخيص العمل.

من جهة اخرى علمت »عني عىل العداله« ان مجلس الوزراء يدرس بجدية اقرتاح اجراء تعديالت ترشيعية تلغي عقوبه التوقيف والحبس بحق االعالميني.

»مساواة« ترى يف قرار مجلس الوزراء قراراً صحيحاً ومنسجماً واحكام القانون، وتأمل من كافه القائمني عىل الوظيفه العامه التقيد العميل به، وتطبيقه عىل الكافه 

ودون استثناء، وتأمل ان يتم اتخاذ كافه االجراءات الضامنه اللغاء عقوبة التوقيف والحبس بحق االعالميني.

»مساواة« تتبنى ثالثة قضايا ضمن برنامج املساعدة القانونية

تبنى املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« ويف اطار سعيه لتحقيق برنامجه الخاص بالتدخل القانوني دفاعاً عن حقوق املتقاضني غري القادرين 

عىل تحمل نفقات التقايض، والتي تنطوي قضاياهم عىل بعد عام، حيث كلف املركز احد املحامني االساتذه بدراسة الدعاوى التي تلقاها واتخاذ املقتىض القانوني املالئم 

بشأنها، واستناداً اىل تلك الدراسة تم اقامه ثالث دعاوى امام محكمه العدل العليا خاصة بموظفني عموميني، وال تزال الدعاوى موضع نظر من قبل محكمه العدل 

العليا.

ويعرب املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء عن استعداده لتبني قضايا تنطوي عىل بعد عام، ودائرة الربامج يف املركز تعلن عن استقبالها لشكاوى املواطنني 

الراغبني بالحصول عىل مساعده قانونية من قبل املركز حسب االصول.
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تتمة / ال �صند قانوين يخول �لنيابة رف�ض ت�صجيل �صكاوى �ملو�طنني

وبالنظر الهمية الشكوى من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها .

»مساواة« تأسف لعدم تلقيها اي رد عىل مذكرتها، وتأمل من كافه الجهات الرسمية ذات العالقه ويف مقدمتها عطوفه النائب العام، الوقوف الجدي عىل مضمون 

الشكوى، واتخاذ االجراءات القانونية املالئمة بشأنها.

وترى »مساواة« أنه وطاملا أعطى القانون للنيابة العامة صالحية حفظ الدعوى، فال يجوز عدم قبول الشكاوى املقدمة إليها، وإنما لها الحق بحفظها بعد قبولها 

أصوال، األمر الذي يعزز من رقابة عطوفه النائب العام عىل عمل النيابة، باعتباره الجهة املخولة باملصادقة عىل قرارات الحفظ، والتي بدورها قابله للطعن امام املحكمه 

املختصة بموجب احكام القانون، أما التنكب لشكاوى املواطنني فهو اجراء مخالف للقانون، ويمس بحقوق املتقاضني، ويحرم النائب العام صالحية الرقابة عىل عمل 

النيابة العامة.

 تأمل »مساواة« من عطوفه النائب العام اتخاذ املقتىض القانوني واإلداري ازاء ذلك، بحيث يحظر عىل دوائر النيابة العامه كافه االمتناع عن استقبال شكاوى املواطنني 

وتسجيلها حسب االصول واتخاذ املقتىض القانوني املالئم بشأنها.
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توقف موؤقت

وجه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة اىل رئيس واعضاء مجلس القضاء االعىل بتاريخ 2012/10/14 تتعلق بتوقف مجلس القضاء 

االعىل عن تزويد دائرة السجل العديل لدى وزارة العدل بخالصات االحكام الجزائية، وبالنظر الهميتها من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها.
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»مساواة« تلقت رداً خطياً عىل مذكرتها من االمني العام ملجلس القضاء االعىل القايض حازم ادكيدك جاء فيه :

»مساواة« تأمل استمرار التعاون بني مجلس القضاء االعىل ودائرة السجل العديل يف وزارة العدل، بالنظر الهميته البالغه من الزاوية القانونية وحقوق املواطنني.
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تتمة / �لت�صكيالت �لق�صائية ت�صويب من جهة وهنات من جهات �خرى

واشارت املذكرة اىل استجابة مجلس القضاء االعىل ملذكرة »مساواة« الخاصة بالتشكيالت القضائية السابقه والتي شابها من وجه نظر »مساواة« مخالفات لحكم القانون 

من ضمنها اسناد رئاسة املكتب الفني اىل قايض واسناد رئاسة دائرة التفتيش القضائي اىل قايض اخر، االمر املخالف الحكام املادة )42( من قانون السلطة القضائية، والتي 

توجب توحيد رئاسة املكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي، حيث جاءت التشكيالت القضائية للعام الحايل معالجة لذلك الخلل ومستجيبة بذلك لطلب »مساواة«، اال ان 

التشكيالت القضائية الحالية انطوت عىل هنات قانونية نشأت يف اعقاب توقيف الرتقيات والرتفيعات يف الوظيفه العمومية اىل اشعار اخر عمال بقرار فخامه الرئيس بهذا 

الشأن، وموافقه مجلس القضاء االعىل عىل القرار الرئايس، االمر الذي حول الرتفيعات والرتقيات التي بنيت عليها التشكيالت القضائية الحالية اىل انتدابات، بمخالفه الحكام 

املادة )24( من قانون السلطة القضائية الناظمة لالنتداب، والتي تتصل بانتداب فردي ملدة 6 اشهر، وليس بانتداب جماعي ملدة عام.

واشارت املذكرة اىل الخطأ الذي شاب القرار الخاص بانتداب قايض بداية منتدب للعمل يف دائرة التفتيش القضائي عىل خالف حكم املادة )1/42( من قانون السلطة القضائية، 

والتي قرصت عضوية دائرة التفتيش القضائي بقضاة محكمه استئناف، وبالنظر الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها.
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»مساواة« تلقت مذكرة جوابية عىل مذكرتها، تناولت الرد عىل جزئية من ما تضمنته مذكرتها، من بيان الوجة مخالفه التشكيالت القضائية للعام القضائي الحايل 

لحكم القانون ، املذكرة الجوابية صادرة عن االمني العام ملجلس القضاء االعىل القايض حازم ادكيدك جاء فيها:

»مساواة«  تشري اىل حقيقة ان عدم الوقوع  يف الخطأ اوىل من معالجتة، وتأمل قيام مجلس القضاء االعىل  باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لتصويب التشكيالت 

القضائية الحالية، تفادياً للنتائج السلبية التي قد تنشأ جراء عدم االلتفات اىل رضورة معالجة الهنات التي شابتها.

وتلفت »مساواة« نظر مجلس القضاء األعىل إىل رضورة إعمال النصوص القانونية ذات الصلة، والتي تمنع إنتداب القضاة مدة تزيد عىل ستة أشهر، إضافة إىل ما 

توجبه تلك النصوص من أن اإلنتداب يكون للحاجة امللحة، ويكون فرديا، يطال قاض أو قاضيني عىل األكثر، وال يكون بأية حال إنتدابا جماعيا، او لفرتة تزيد عن 6 

اشهر، بوصفه اجراءاً استثنائياً مؤقتاً ال يؤخذ به إال للرضورة واالستئناء، واإلستثناء ال يقاس عليه، واليجوز التوسع فيه، وإال سبب ذلك خلالً بالتنظيم القضائي الذي 

يعترب من النظام العام.
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تتمة / حكم ق�صائي مثري للجدل

دون مخالفه للقانون، وبالنظر الهمية اجتهاد محكمه البداية بصفتها االستئنافية هذا فإن »عني عىل العداله« تنرشه كما ورد يف حكمها الصادر يف استئناف الجزاء 

رقم 2012/186 الصادر بتاريخ 2012/5/3 :
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وقد اثار هذا االجتهاد ملحكمه البداية بصفتها االستئنافية نقاشاً وجدالً قانونياً، وجهت يف اعقابه »مساواة« مذكرة اىل رئيس واعضاء مجلس القضاء االعىل بتاريخ 

2012/7/1 طالبت فيها بالوقوف عىل الحكم املذكور، لبيان عما اذا كان ينطوي عىل خطأ مهني جسيم، واتخاذ االجراءات القانونية واالدارية املالئمة بشأنه، وبالنظر 

الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن«عني عىل العداله« تنرشها:

»مساواة« تأسف لعدم تلقيها رداً عىل مذكرتها وتأمل ان يكون مجلس القضاء االعىل قد وقف عىل مضمونها وقام بمعالجته بصورة تتفق وصحيح القانون.
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تتمة / »م�صاو�ة« تطلب وفخامه �لرئي�ض ي�صتجيب

وذلك تمهيدا ملناقشته وصوالً اىل إلغائه، وبالنظر الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها :



عني عىل العدالة
85



عني على العدالة

86

املستشار القانوني لفخامه الرئيس االستاذ حسن العوري ورئيس ديوان الفتوى والترشيع االستاذ عيل ابو دياك اعلما »مساواة« بأن فخامه الرئيس اصدر تعليماته 

بوقف نرش القرار بقانون املذكور، والذي يتضمن نصاً يشري رسيانه بعد نرشه يف الوقائع الفلسطينية، ويف تطور الحق وتأكيداً لوقف النرش اعلن االستاذ عامر شاهني 

عضو الدائرة القانونية يف مكتب الرئاسة بأن فخامه الرئيس قد اصدر تعليماته بتوقيف النرش، جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمتها »مساواة« بمشاركته ومشاركة 

معايل وزير العدل االستاذ عيل مهنا، وسعادة رئيس مجلس القضاء االعىل االستاذ فريد الجالد، وسعادة القايض عبداهلل غزالن رئيس الهيئة االدارية لجمعية القضاة 

عضو املحكمه العليا بتاريخ 2012/12/12 .
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الزاوية  من  املذكرة  العليا،وبالنظر الهمية  الدستورية  املحكمه  بتشكيل  تتعلق  بتاريخ 2012/9/10  الرئيس  اىل فخامه  مذكرة خطية  قد وجهت  »مساواة«  وكانت 

القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها:
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وبتاريخ 2012/11/20 تلقت »مساواة« رساله خطية من معايل املستشار القانوني لفخامه الرئيس االستاذ حسن العوري يطلب فيها رأي »مساواة« بخصوص القرار 

بقانون الخاص بتعديل قانون املحكمه الدستورية العليا، وبالنظر اىل اهمية الرساله فإن »عني عىل العداله«  تنرشها:

الخصوص،  بهذا  العوري  االستاذ حسن  التنفيذي  رئيسها  التقى  اعاله، كما  اليهما  املشار  الرئيس مذكرتيها  لفخامه  القانوني  املستشار  اىل معايل  »مساواة«ارسلت 

ونظمت »مساواة« ورشة العمل املشار اليها اعاله والتي خصصت ملناقشة تشكيل املحكمه الدستورية وقانونها.

ويذكر ان نواب املجلس الترشيعي يف مدينة رام اهلل كانوا قد اعربوا عن رفضهم لتعديل قانون املحكمه الدستورية العليا عن طريق اصدار قرار بقانون، وقرروا يف جلسة 

عقدوها بتاريخ 2012/12/12 توجيه رساله لفخامة الرئيس تتضمن رفض التعديالت الصادرة بمرشوع القرار بقانون املذكور، لعدم انسجامها مع مبدأ الفصل بني 

السلطات، واعتربوها تعديالت تحد من استقاللية املحكمه الدستورية التي هي اساس عملها، واختصاصاتها، حال تشكيلها يف الوقت املالئم.  

»مساواة« تشكر لفخامه الرئيس استجابته ملطلبها .
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تتمة / »م�صاو�ة« ترحب

وكانت »مساواة« عقدت مؤتمراً صحفياً بالفيديو كنفرنس بني رام اهلل وغزة اعلنت من خالله نتائج التقرير وذلك بتاريخ 2012/4/18 ، ونظمت ورشتي عمل ملناقشة 

التقرير يومي 26و2012/4/28 يف كل من رام اهلل وغزة، ونظمت ثالث حلقات نقاش تلفزيونية للتقرير بثت من خالل تلفزيون وطن، وست حلقات اذاعية بثت عىل 

شبكة معاً االخبارية والتي تبث يف مختلف محافظات الوطن.

 وقد اجمع املشاركون يف ورشات العمل وحلقات الحوار عىل رضورة مواصله »مساواة« الصدار املرصد القانوني كما اوىص مؤتمر ادارة املحاكم الثاني باتباع تقارير 

املرصد لبيان املتغري يف وضع العداله .

وكان املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة« تلقى رساله خطية من مكتب رئيس مجلس القضاء االعىل بتاريخ 2012/6/4 تفيد موافقه مجلس 

القضاء االعىل عىل قيام »مساواة« بإجراء املسح القطاعي )املرصد القانوني( املبني للمتغري يف وضع العداله يف فلسطني من منظور الفئات االجتماعية ذات الصله ومن 

ضمنها السادة القضاة وموظفي املحاكم.

وجاء يف املذكرة انه واستناداً اىل التوصية الصادرة عن مؤتمر ادارة املحاكم الثاني، والالحقة لالجتماع الذي تم بني الرئيس التنفيذي ل »مساواة« ورئيس مجلس القضاء 

االعىل بتاريخ 2012/5/29 فإن مجلس القضاء االعىل يعلمكم موافقته عىل قيام »مساواة« باجراء املسح املذكور بالرشاكة مع مجلس القضاء االعىل، وبالنظر الهمية 

املذكرة فإن »عني عىل العداله« تنرشها:

»مساواة« ترحب بهذا املوقف االيجابي من مجلس القضاء االعىل والذي يستجيب لصحيح القانون، ومن شأنه ان يسهم بايجابية يف اخراج املرصد القانوني عىل نحو 

يشمل رؤية السادة القضاة وموظفي املحاكم يف وضع العداله يف فلسطني.
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تتمة / �عاقة تنفيذ قر�ر�ت �ملحاكم

وبالنظر الهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشها:

وعلمت »مساواة« ان جهاز املخابرات العامه استجاب ملذكرة »مساواة« واخىل سبيل املواطن املحتجز الساعه 11 ليالً يوم 2012/6/3 وان اخالء السبيل تم بعد 12 

يوماً من صدور قرار املحكمه.

القضائية،  السلطة  وقانون  األسايس  القانون  بأحكام  عمال  الوظيفة  من  والعزل  بالحبس  عليها  يعاقب  جريمة  القضاء  أحكام  تنفيذ  عدم  أن  اىل  »مساواة«  وتنوه 

وللمترضر الحق بالتعويض.
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تتمة / مبادرة النهاء �النق�صام �لق�صائي

واضاف لدينا مبادرة شخصية نعرضها عىل زمالئنا العاملني يف القضاء يف غزة عنوانها انهاء االنقسام القضائي، كمقدمة النهاء االنقسام السيايس، ونحن عىل استعداد 

اليوم )2012/9/2( للعودة اىل مكاتبنا، ونتسائل هل هناك قبول لهذه املبادرة من قبل القضاة العاملني يف غزة؟ وقال اننا نتظر رد من زمالئنا بهدف تشكيل لجنة 

رسمية للتباحث يف املوضوعات كلها، واذا استطعنا نحن يف جهاز القضاء انهاء االنقسام القضائي فإن ذلك سيساعد يف انهاء االنقسام السيايس، وانهاء االنقسام يف 

باقي االجسام، واشار اىل انه يتحدث باسمه وباسم زمالئه القضاة غري العاملني يف غزة، وال يتحدث باسم اي مرجعية سياسية، مضيفاً انه عىل استعداد لتحمل كامل 

املسؤولية جراء مبادرته، معرباً عن ثقته بأن فخامة الرئيس محمود عباس لن يقف يف وجه تحقيقها، من جانبه قال قايض محكمه بداية غزة املمارس ارشف فارس، 

بأن مبادرة القايض عبد القادر جرادة جيدة، وابدى استعداد القضاة العاملني للجلوس من اجل اعادة ترتيب مرفق السلطة القضائية، مؤكداً أنه ال يوجد لدى القضاة 

العاملني اي اشكالية لتشكيل اللجنه املشار اليها يف مبادرة القايض عبد القادر جراده، ودراسة االمر من ابعاده كافه، وذلك من اجل تفعيل مرفق القضاء، واعداً بالرد 

الرسمي عليها يف اقرب وقت، من اجل الخروج بسلطة قضائية واحدة بصورة زاهية، وذلك بعد ان يتم الحصول عىل موافقه رسمية من الجهات املختصة.

ومنذ 2012/9/2 وحتى تاريخ كتابة هذه السطور لم يجري اتخاذ اي اجراء بشأن املبادرة املذكورة، والتي بقيت يف اطار فكرة شخصية ال اكثر وال اقل!

القضائية  السلطة  ان  تأكيدها عىل  مع  ابعاده،  بكافه  االنقسام   النهاء  والتوفيق  النجاح  االنقسام،  انهاء  بخصوص  الجاري حالياً  الوطني  للحوار  تأمل  »مساواة« 

مستقله، ومن يشغل وظيفه يف السلطة القضائية حسب قانون السلطة القضائية يجب ان يكون مستقل عن اي حزب او تنظيم سيايس، وفقاً لرصيح نص الفقرة 

الخامسة من املادة )16( من قانون السلطة القضائية، والناظمة لرشوط تعيني القضاة، والتي تنص بوضوح عىل وجوب ان ينهي القايض عند تعيينه عضويته بأي 

حزب او تنظيم سيايس.

تتمة / ليغلق ملف �عتقال �العالميني

واشارت املذكرة الصادرة بتاريخ 2012/4/5 اىل ان التطورات املرتتبة عىل اعتقال الصحفي يوسف الشايب والذي اعلن عن ارضابه عن الطعام تمسكاً بحقه الدستوري 

الضامن لحرية الرأي والتعبري وحرية الصحافه واالعالم وكفاله املصادر االعالمية التي يستند اليها الصحفي يف تقاريره وارائه، كشفت عن الحاجة امللحة والرضورية 

والعاجله الحداث تعديالت جوهرية عىل نصوص القوانني ذات الصله، وبخاصة قانون املطبوعات والنرش لعام 1995 ، وكذا قانون االجراءات الجزائية، وذلك باتجاه 

النص الرصيح عىل عدم جواز توقيف او احتجاز، او فرض عقوبه الحبس عىل الصحفي واالعالمي واستبدالها بعقوبه تأديبية او مالية، وذلك انسجاماً وجوهر املبادئ 

الدستورية املقرة يف القانون االسايس الفلسطيني، والتي تعترب حق حرية الراي والتعبري احد ابرز الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للمواطن، وبما يتفق ايضاً مع 

السياسية الجزائية املعارصة املعمول بها يف الدول الديموقراطية واملتحرضة، والتي تحظر اعتقال او توقيف او حبس االعالميني، ناهيك عن اتفاقها مع توجهات العديد 

من الدول العربية التي عدلت عن تلك االجراءات، وبخاصة املغرب عىل سبيل املثال واتفاقها وروح الحراك الشعبي العربي املطالب بالحرية والعداله واملساواة واملشاركة 

السياسية وكفاله حرية االبداع والعمل االعالمي، ما من شأنه تعزيز مدنية الدوله بعيداً عن سياسة االقصاء والتفرد والهيمنه والتي تشكل عنوان النظام الديكتاتوري 

والشمويل، الذي ثبت فشله يف تحقيق االمن واالستقرار.

وناشدت »مساواة« اصحاب القرار السيايس والترشيعي والتنفيذي والقضائي برضورة االرساع يف توفري الضمانات القانونية والترشيعية واالدارية التي من شانها 

اغالق ملف اعتقال االعالميني مرة واىل االبد.

ويذكر بأن مذكرة املوقف نرشت يف وسائل االعالم.

تتمة / بانتظار �نتخابات نقابة �ملحامني يف غزة و�للجان �لفرعية للنقابة و�عتماد نظام �لتمثيل 

�لن�صبي يف �النتخابات

وكان من املنتظر ان تجري انتخابات مجلس نقابة املحامني يف غزة بذات التاريخ، اال ان اسباباً سياسية مغلفه بطعون )قانونية (! حالت وال تزال دون اجراء انتخابات 

مجلس نقابة املحامني يف غزة. 

»مساواة« تأمل وتطالب القائمني عىل الشأن النقابي يف مركز نقابة املحامني يف غزة، رسعة اجراء االنتخابات الختيار اعضاء مجلس النقابة يف غزة، استناداً اىل ارادة 

الهيئة العامه لنقابة املحامني، تقيداً باسس العمل النقابي الديموقراطي، وباحكام القانون، وتجسيداً الرادة جموع املحامني.

وتأمل »مساواة« من مجلس نقابة املحامني رسعه اعتماد تشكيل اللجان الفرعية للنقابة باالنتخاب، تنفيذاً لقرارات الهيئة العامه للنقابة، وتعديل النظام االنتخابي 

باعتماد نظام التمثيل النسبي، اسوة باالنتخابات املحلية والعامه وانتخابات العديد من النقابات املهنية، وبوصفه النظام االصدق تعبرياً عن ارادة املحامني، واالجدر 

يف تعبئة جهود سائر الكتل واالجتهادات النقابية، ما من شأنه زيادة فعالية وتأثري نقابة املحامني يف الحياة العامه، والحياة املهنية والقانونية، خاصة بعد ان نالت 

فلسطني صفه الدوله يف االمم املتحدة، سيما وان الدول الديموقراطية القانونية الحديثة، ونصوص القانون االسايس الفلسطيني، وبخاصة املادة )26( منه تصون الحق 

يف املشاركة السياسية لكافه الفلسطينني دون اقصاء او تهميش او تفرد ، كما وان مقتضيات املرشوع الوطني تقتيض لم الشمل وتفعيل عنارص ومقومات الوحدة يف 

االدارة والتنفيذ عىل السواء، فهل من مجيب؟!
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تتمة / �ين �خلطاأ وماهي طبيعته

البداية بصفتها  العداله« تنرش الئحة االستئناف كما وردت اىل محكمة  العامه، فإن »عني عىل  للنيابة  القانوني  وبالنظر الهمية مايثريه هذا االستئناف واالداء غري 

االستئنافية، وتنرش الحكم القضائي املستأنف.
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»مساواة« تتسائل اذا كان مقدم االستئناف رئيساً للنيابة وليس معاوناً للنيابة، فأين يندرج هذا الخطأ؟! وماهي االلية التي من الواجب اتخاذها لوضع حد ملثل هذا 

االداء؟ الذي ينطوي عىل عدم اكرتاث وعبث يف اجراءات التقايض، ويمس بحقوق املجتمع واالفراد عىل السواء، ويرضب بعرض الحائط احكام ونصوص القانون 

واجب النفاذ.

الجواب لدى عطوفه النائب العام.
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تتمة 

 يف �عقاب �لتز�مه بتعليمات وز�رة �لتعليم �لعايل

�عتماد برنامج �لدبلوم �ملهني �ملتخ�ص�ض للمعهد �لق�صائي

تلقت »مساواة« نسخة عن كتاب رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل املوجه اىل مدير املعهد القضائي القايض اسعد مبارك بتاريخ 

التعليم العايل، واحداث  الدبلوم املهني املتخصص للمعهد القضائي، وذلك يف اعقاب قيام املعهد بااللتزام بتعليمات وزارة  2012/7/1 ، والذي يفيد باعتماد برنامج 

التعديالت عىل الربنامج وفقاً لتلك التعليمات، وبالنظر الهمية الكتاب من الزاوية القانونية فإن »عني عىل العداله« تنرشه:

»مساواة« تشري اىل سبق اشارتها اىل النواقص والهنات يف اداء املعهد القضائي يف العدد الثالث عرش من نرشة »عني عىل العداله« الصادر يف آذار 2012 ،والتي ادت اىل 

تأخري اعتماده من قبل وزارة التعليم العايل.



عني على العدالة

100

تتمة / م�صوؤولية �ملتدرب �م م�صوؤولية �ملحامي �م م�صوؤولية �لنقابة

»مساواة« تتسائل عىل من تقع مسؤولية هذا الخطأ البني؟ عىل املحامي االستاذ مقدم الدعوى،ام عىل مدربه، ام عىل نقابة املحامني؟ االجابة ال شك لدى مجلس 

نقابه املحامني.
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تتمة / فخامة �لرئي�ض ي�صتجيب وينهي �جلدل ب�صاأن تويل وزير �لعدل ملهام �لنائب �لعام

»مساواة« ويف اطار هذا الجدل وتعبرياً عن رؤيتها واجتهادها القانوني، وجهت مذكرة اىل فخامة الرئيس، ودوله رئيس الوزراء، والسادة الوزراء، ورئيس واعضاء 

املحاميني،  الوزراء، ونقيب واعضاء مجلس نقابة  القانوني ملجلس  الرئيس، واملستشار  القانوني لفخامة  العام املساعد، واملستشار  القضاء االعىل، والنائب  مجلس 

والهيئة املستقله لحقوق االنسان، وجمعية القضاة الفلسطينني، اشارت من خاللها اىل ان توحيد منصبي النائب العام ووزير العدل يعترب خروجاً عن املبادئ الدستورية 

التي كرسها القانون االسايس، وتجاوزاً الحكام العديد من مواده، واشارت املذكرة اىل ان االدعاء بان القانون االسايس ليس دستوراً، ويمكن تجاوزه او تعديله بقرار 

بقانون، فيه اهداراً ملبدأ سمو القاعده الدستورية، وانتهاكاً واضحاً الحكام املادة )120( من القانون االسايس، والتي حددت بشكل حرصي الية تعديله.

وجاء يف املذكرة انه ال يمكن اعمال نص املادة )43( من القانون االسايس والخاصة باختصاصات فخامة الرئيس يف اصدار القرارات بقوانني، لغايات تعديل القانون 

االسايس، وتضمنت املذكرة العديد من املربرات واالسانيد القانونية التي استندت اليها »مساواة« قي مطالبة فخامه الرئيس بطرح مقرتح وزارة العدل بالجمع بني 

وظيفة النائب العام ومنصب وزير العدل جانباً وعدم االلتفات اليه، وبالنظر الهمية املذكرة من الناحية القانونية فإن »عني عىل العداله » تنرشها:
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فخامه الرئيس استجاب ملطلب »مساواة« وانهى الجدل واصدر مرسوماً بتعني مساعد النائب العام االستاذ عبد الغني العويوي نائباً عاماً.

 »مساواة« تشكر لفخامته التزامه وتقيده بحكم القانون.



عني عىل العدالة
103

ت�صاعد �العتد�ء�ت على �ملحامني وزيادة �لتوتر يف عالقه �ملحامني بالق�صاء 

و�لنيابة و�ل�صرطة

شهد العام 2012 تصاعداً يف االعتداء عىل املحامني، كما شهد نصفه الثاني زيادة يف التوتر الذي شاب عالقه املحامني بالسادة القضاة 

مختلف  امام  العمل  تعليق  عن  االعالن  اىل  املحامني  نقابة  اضطر  ما  العامه،  املؤسسات  وبعض  والرشطة  العامه  النيابة  واعضاء 

املحاكم وامام محاكم بعينها عدة مرات، كان اخرها تعليق العمل امام كافه املحاكم والنيابات العامه بتاريخ 2013/1/13 اعتباراً 

من الساعه الثانية عرشة وحتى نهاية الدوام الرسمي، واالمتناع عن الظهور يف القضايا املنظورة امام رئيس محكمه منفرداً او امام 

ايه هيئة قضائية يرتأسها وذلك يوم 2013/1/3، واالمتناع عن الظهور امام املحاكم يف الخليل بسبب اعتداء وقع عىل محامي فيها 

وذلك بتاريخ 2012/9/10 ، كما نظم عدد من املحامني اعتصامات امام بعض املحاكم تضامناً مع زمالء لهم تعرضوا العتداءات من 

قبل الرشطة او من قبل رؤساء نيابة او قضاة، وشملت االعتداءات محامني يعملون يف العديد من املحافظات من ضمنها اعتداء عىل 

محامي متدرب من قبل الرشطة يف محكمه نابلس واعتداء عىل محامية من قبل زوج موكلتها امام محكمه رشعية يف الخليل وحرق 

سيارتني ملحاميني يف قلقيلية وجنني واعتداء رجال امن عىل محامي استاذ يف نابلس واخر يف رام اهلل واعتداء عىل محامي من القدس 

يف مكتبه يف رام اهلل واعتداء عىل محامني من طولكرم والخليل وجنني من قبل مجهولني واالعتداء عىل محامي من قبل موظفني يف 

احد البنوك يف رام اهلل واعتداء عىل محاميني من قبل قضاة االول يف محكمه رام اهلل والثاني يف محكمه سلفيت حيث ادعى املحاميان 

املذكوران بأنهما عومال معامله غري الئقة من املحكمتني املذكورتني، واعتداء عىل محامي من قبل الرشطة يف بيت لحم واعتداء عىل 

محامية يف دورا، وتعرض احدى املحاميات للرسقه يف مدينة رام اهلل، وامتناع عدد من املحامني عن املثول امام رئيس نيابة يف رام اهلل .

تجاه  القانونية  االجراءات  باتخاذ  وتطالب  املحامني،  مع  التضامن  تعرب عن  التي  البيانات  من  العديد  اصدر  املحامني  نقابة  وكان مجلس 

املعتدين عليهم، كما قرر تعليق العمل امام جميع املحاكم النظامية والنيابات العامه يوم 2012/9/6 ،واعلن عن مقاطعته ملؤتمر القضاء 

االداري الذي نظمه مجلس القضاء االعىل احتجاجاً عىل السياسة املتبعه والتجاوزات بحق املحامني ومهنة املحاماه، وذلك وفقاً ملا جاء يف بيان 

مجلس النقابه الصادر بتاريخ 2012/9/3 .

القضاء االعىل رئيس  اىل رئيس مجلس  املحامني مذكرة  القضاء االعىل وجهت نقابة  املحامني ومجلس  الصدع بني نقابة  لرأب  ويف محاوله 

القضاة ومن  السادة  لبعض  السلبية  السلوكية  املظاهر  اىل عدد من  اشارت فيها  بتاريخ 2012/5/13  الجالد  القايض فريد  العليا  املحكمه 

ضمنها عدم االلتزام بموعد الدوام الرسمي، ما يعرقل سري عمل املحاكم واملحامني عىل السواء وما ينعكس بدوره سلباً عىل مصالح املتقاضني، 

ويسهم يف تعميق ظاهرة االختناق القضائي، وعدم التزام السادة القضاة بالزي الرسمي ما يمس هيبة القضاء واحرتامه، وقيام عدد من 

قيام  حد  اىل  واملحامني  القضاة  السادة  بني  العالقات  يف  التوتر  وازدياد  العامه،  املقاهي  يف  واملحامني  باملتقاضني  باالختالط  القضاة  السادة 

بعض السادة القضاة باطالق الشتائم والعبارات النابية بحق املحامني واملتقاضني، ما يؤثر بشكل كبري عىل كرامه املحامي واحرتامه من قبل 

موكليه، ويؤثر سلباً عىل العالقة بني نقابة املحامني ومجلس القضاء، ويؤثر عىل سمعه القضاء وهيبته واحرتامه امام جمهور املتقاضني.

وجاء يف املذكرة ان النقابه ال يمكن لها التغايض او السكوت عن خضوع العديد من السادة القضاة المالءات وتعليمات اعضاء النيابة العامه 

واجهزة االمن، اىل جانب تدخالت اعضاء من مجلس القضاء االعىل واملحكمه العليا يف قرارات السادة القضاة، ما يستدعي اتخاذ تدابري رادعه 

تضع حد لكل ذلك.

واشارت املذكرة اىل الوقت الطويل الذي تستغرقه اجراءات التقايض امام محكمه النقض، والتي تستمر الكثر من ثالث سنوات، االمر الذي 

يهدم مبدأ العداله برمته، اذ ان العداله املتأخرة اسوء من الظلم، ما يستدعى العمل وبشكل فوري ملعالجة هذا االمر، ولفتت املذكرة انتباه رئيس 

مجلس القضاء االعىل اىل زيادة االختناق امام دوائر التنفيذ قائلة ان الحصول عىل قرار نهائي من املحكمه اذا ما استغرق سنة او سنتني فإن 

تنفيذه يستغرق من سبع اىل عرش سنوات ، ما يحول دون النهوض بمرفق القضاء، عىل اعتبار ان دوائر التنفيذ هي جزء اساس من هذا املرفق، 

ما يتطلب اتخاذ كافه االجراءات الضامنه لرسعه التنفيذ، بما فيها رفد دوائر التنفيذ بالعدد الكايف من القضاة واملوظفني.

وقال مجلس النقابة يف مذكرته الخطية التي حصلت »مساواة« عىل نسخة منها:

اننا ال نكشف رساً عندما نقول ان التبليغات ال تتم اال من خالل دفع االكراميات للمحرضين، وان الرقابة عىل عمل املحرضين اصبحت متعذرة، 

النقابة ان كتيب االجراءات املعتمد من قبل  ما يوجب عىل مجلس القضاء االعىل ان يويل مزيداً من االهتمام ملعالجة هذه الظاهرة، وقالت 

السادة كتاب العدل يتناىف مع القوانني النافذه، واكدت النقابة ان وقوف املحامني بطوابري امام محكمتي رام اهلل والخليل للدخول او الخروج 

منهما بداعي الحفاظ عىل االمن امر غري مقبول، وطالبت بااليعاز اىل الرشطة باحضار املوقوفني قبل بدأ العمل الرسمي باملحاكم، او استحداث 

مداخل ومخارج خاصة برجال االمن واملوقوفني.

واشارت املذكرة اىل افتقاد معظم املحاكم للمرافق العامه للمحامني واملواطنني عىل حد سواء، ناهيك عن وجود مكاتب لكتبة االستدعاءات يف 

مباني املحاكم.

واشارت املذكرة اىل ان اغلب املحاكم ال تطبق نظام الطوابع املقر من نقابة املحامني، كما انها ترفض تطبيق نظام السندات العدلية امام 

كتاب العدل، والذي اشرتط ان توقع وتختم جميع انواع السندات التي تقدم للسادة كتاب العدل من نقابة املحامني، وطالبت بالعمل الفرري 

عىل التقيد باالنظمة الصادرة عن نقابة املحامني وفقاً لقانونها، وطالبت املذكرة بتزويد غرف القضاة بشاشات تعلق باماكن ظاهرة بحيث 

يستطيع القضاة واملحامني واملتقاضني رؤيتها وقراءتها بشكل صحيح، ويمكن القضاة من مراجعه الضبط القضائي، مشرية اىل ان كتابة 

الضبط باملحاكم ال تراجع من قبل السادة القضاة بالشكل الصحيح، واعربت عن استعداد النقابة للتعاون مع مجلس القضاء االعىل فيما 

يتصل بتنفيذ القرارات واالحكام القضائية، وبخاصة من قبل اجهزة االمن، وذلك دفاعاً هن هيبة القضاء واحرتامه.

وعلمت »مساواة« ان حواراً تم بني النقابة ومجلس القضاء االعىل انتهى اىل تشكيل لجنه للبحث يف طلبات النقابة، والعمل عىل معالجة ما 

ورد يف مذكراتها.
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هل صحيح ان رئيس ديوان الرئاسة طلب خطياً من رئيس مجلس القضاء االعىل 

تنسيب قايض بعينه لتويل مهام مساعد النائب العام، اال ان مجلس القضاء االعىل 

تم  املجلس، حيث  اىل  بذلك  لطلب  املذكور  القايض  تقديم  اىل حني  التنسيب  ارجأ 

التنسيب باغلبية اعضاء مجلس القضاء االعىل؟

القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : التنسيب جاء بناءاً 

عىل طلب من النائب العام وموافقة القايض.

#   مصدر قضائي مطلع اكد ل »مساواة« صحة ما ورد يف السؤال

هل صحيح ان قاضياً طرد محامياً من قاعه املحاكمه بصوت عال لتناوله ورقه 

محارم من امام كاتب الضبط وان املحامي تقدم بشكوى تبعه القايض بتقديم 

شكوى مضادة؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ليس كما ورد يف 

السؤال وإنما اشكالية تمت معالجتها يف حينه.

بمثابه  مستأنف  بمحاكمه  قضت  استئناف  محكمه  هيئة  ان  صحيح  هل 

الحضوري لتفهمة موعد الجلسة وعدم حضوره؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي

هل صحيح ان قاضية تنظر بمخالفات سري القارب لها وتفرض عليهم غرامات مخففة؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي

هل صحيح ان مجلس القضاء االعىل احال ملفات الدعاوى املقدمة اىل املحكمه 

العليا من السادة القضاة اىل نائب رئيس مجلس القضاء االعىل البداء الرأي بشأن 

موقف مجلس القضاء االعىل تجاهها وان نائب رئيس املجلس دون رأيه بشأن كل 

قضية عىل حدا وارفق الرأي بملفات الدعاوى االمر الذي دفع بعدد من القضاة من 

اعضاء هيئة املحكمه املشكله للنظر والفصل يف تلك الدعاوى اىل التنحي معتربين 

تدوين املالحظات تدخالً يف عملهم وتأثرياً عىل قناعاتهم؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي

# قايض يف املحكمة العليا اكد ل »مساواة« صحة ما ورد يف السؤال

حرف  رخصة  عىل  الحصول  عدم  تهمة  وجهت  البلديات  احدى  ان  صحيح  هل 

وصناعات ملؤسسة مجتمع مدني وان محكمه البلديات تنظر فيها؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : املحكمه عندما تحال 

اليها دعوى ال تملك اال ان تنظر فيها ومن ثم تصدر قرارها وفقاً للقانون

هل صحيح ان محامني احتجوا لرئيس مجلس القضاء االعىل عىل موقع محكمه 

صلح طوباس الذي يقع يف مبنى سكني يضم شقق سكنية خاصة ومحال تجارية 

تقوم  الذي  الرئييس  الشارع  عىل  يقع  املذكور  املبنى  وان  ورشكات  ومؤسسات 

الرشطة باغالقه حال احضارها للمتهمني او املوقوفني من مبنى النيابة العامه 

السيارات والسكان،  اثر عىل حركة سري  اليها، ما  املحكمه  املستقل والبعيد عن 

مما يجعل من مقر املحكمه غري مالئم واجراءات العمل فيه تلحق رضراً فادحاً 

تفقدية  زيارة  اثناء  بتاريخ 2013/1/4  قدم  املذكور  االحتجاج  وان  باملواطنني، 

قام بها رئيس املجلس اىل مقر املحكمه املذكورة؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : املجلس يعمل عىل 

تخصيص قطعة أرض لبناء مجمع محاكم يف طوباس.

هل صحيح ان مدير االحوال املدنية يف احدى املحافظات رفض التجاوب مع قرار 

اليه من قلم املحكمه تنفيذاً  التي وجهت  املراسلة  ان  صادر من املحكمه بحجة 

لقرارها لم تروس بكلمه مدير عام دائرة االحوال املدنية اذ اكتفى قلم املحكمه 

قلم  ان  صحيح  وهل  ؟  املدنية  االحوال  دائرة  مدير  السيد  مصطلح  باستخدام 

املحكمه اعاد صياغة كتابه عىل النحو الذي طلبه املدير العام؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي

# املحامي الوكيل يف الدعوى اكد ل »مساواة« صحة ما ورد يف السؤال

هل صحيح ان عدداً كبرياً من القضاة ارسلوا للمشاركة يف برنامج تدريبي يف دوله 

املغرب الشقيقة فوجئوا بعدم وجود برنامج للتدريب؟

القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : الزيارة كانت استكماال 

لتطوير مناهج التدريب القضائي.

هل صحيح ان بعض طالب معهد التدريب القضائي واثناء قيامهم بالتدرب لدى 

املقدمة  التصاريح املشفوعه بالقسم  بالتوقيع عىل  قضاة محاكم الصلح قاموا 

من املواطنني بدالً من قضاة الصلح؟

هل �صحيح

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي

تحملنا  فالن  اخ  يا  بالقول  متهم  خاطبت  بداية  محكمه  هيئة  ان  صحيح  هل 

وهل  ؟  قصرية  التأجيل  مدة  وستكون  القادمة  الجلسة  يف  امللف  بانهاء  سنقوم 

طالبة  املحكمه  هيئة  اىل  الخصوص  بهذا  بشكوى  تقدمت  املشتكية  ان  صحيح 

النحو  عىل  قراراها  وصدر  الشكوى  ردت  املحكمه  وان  الدعوى؟  نظر  عن  ردها 

الطلب مخالف  ان  املقدم نجد  املستدعية يف طلبها  اثارته  بالتدقيق فيما   ( التايل 

لالصول والقانون وان ما ورد يف الطلب من ادعاءات مجرد اوهام تخيلتها وهي 

محض افرتاءات كما ان املشتكية ال توجد لها اي صفه يف هذه الدعوى لتقديم مثل 

هذا الطلب البل حيث ان الطلب مقدم ملحكمه بداية ...... وان القانون رسم طريقاً 

لتقديمه فإننا نقرر رد الطلب وافهم(

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي

# »مساواة« حصلت عىل نسخة من شكوى املواطنة وقرار هيئة املحكمه الصادر فيها.

هل صحيح ان احدى الدعاوى ما تزال موضع نظر القضاء منذ 21 عاماً؟ وهل 

صحيح ان املدعي يف الدعوى املذكورة علق عىل تأجيل النظر يف دعواه قائالً حسناً 

فإن دعواي احتفلت بيوبيلها الفيض؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي

هل صحيح ان خالفاً حاداً وتبادل رصاخ تم بني قايض ووكيلة نيابة؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي

هل صحيح ان دعوى قايض اجلت من قبل هيئة املحكمه العليا الكثر من ست 

مرات متتالية بسبب عدم اكتمال نصاب الهيئة؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : لم يكتمل النصاب ألن 

أغلب القضاة يمنع عليهم نظر هذه الدعوى قانونا.

#  املحامي الوكيل يف الدعوى اكد ل »مساواة« صحة ما ورد يف السؤال 

هل صحيح ان قاضياً يرد عىل متقاضية تسأله يا خالتي متى قضيتي؟ بعصبية 

قائالً لها اطلعي بره؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي، ولكن 

املجلس حريص عىل معاملة رواد املحاكم بأسلوب الئق.

# محامي اكد ل »مساواة« صحة ما ورد يف السؤال

جلسة  موعد  بتحديد  قامت  االستئنافية  بصفتها  بداية  محكمه  ان  صحيح  هل 

للنظر يف دعوى قضت محكمه النقض ببطالن اجراءات املحاكمه فيها بعد ثالث 

املذكورة  الدعوى  ان  صحيح  وهل  النقض؟  محكمه  حكم  صدور  من  سنوات 

بصفتها  البداية  محكمه  قبل  من  نظر  موضع  تزال  ال  وانها   1998 عام  اقيمت 

االستئنافية حتى االن؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : عىل املدعي متابعة األمر 

موضوع  تابع  بأنه  »مساواة«  ابلغ  املذكورة  الدعوى  يف  الوكيل  املحامي   #

السؤال وارسل مذكرة خطية بشأنه اىل كل من وزير العدل ومجلس القضاء 

االعىل و«مساواة«

بإساءة استعمال السلطة والتزوير يف  هل صحيح ان احد املحامني اتهم قاضياً 

ملخالفته  املحامي  ضد  شكوى  بدوره  وجه  املذكور  القايض  وان  رسمية  اوراق 

قواعد سلوك املهنة متهماً اياه باالعتداء عىل هيئة املحكمه بالقدح والتحقري ؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل :صحيح والشكوى 

أمام القضاء.

بالكف  تنفيذية  لها قضية  تنفيذ قامت برضب مواطنة  ان موظفه  هل صحيح 

املوظفه  االعتداء بدفع  اىل رد  باملواطنة  املراجعني ماحدا  امام سائر  عىل وجهها 

واصابتها يف قدمها؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل :لدينا شكوى تفيد 

أن املواطنة هي من بدأت باإلعتداء واألمر أمام القضاء.

ارض غري مملوكة الي من  ملكية قطعة  نقل  قرر  تنفيذ  ان قايض  هل صحيح 

طريف الدعوى، وقرار نقل امللكية صدر لصالح شخص اخر ايضاَ؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : صحيح، وأحيل 

األمر للتفتيش القضائي.

هل صحيح ان قاضية ال تلتزم بالزي الرسمي؟

القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل :صحيح
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هل صحيح ان اتفاقاً تم بني النيابة العامه ومجلس القضاء االعىل يقيض بتوحيد 

موحدة،  قضائي  تفتيش  دائرة  وتشكيل  والقضاء  للنيابة  القضائي  التفتيش 

ويجري حالياً اعداد الئحة تفتيش قضائي جديدة استناداً اىل التوافق عىل الدمج؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ال علم لدي.

السؤال  يف  ورد  ما  »مساواة« صحة  ل  اكد  القضائي  التفتيش  احد قضاة   #

واضاف ان الدائرة تعكف عىل اعداد الئحة التفتيش املوحدة.

لكنه  الخصوص  بهذا  تفاهم  يوجد   : العويوي  الغني  عبد  االستاذ  العام  النائب 

بحاجة اىل استكمال.

هل صحيح ان تفاوتاً ملحوظاً وكبرياً يف الفصل يف الطعون املقدمة اىل محكمه 

يف  الهيئات  احدى  فصل  معدل  ان  بحيث  هيئات  ثالث  من  شكلت  والتي  النقض 

الطعون يفوق بشكل كبري نسبة الفصل يف الهيئتني االخريتني؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : صحيح مع االخذ بعني 

االعتبار ان محكمة النقض واحدة واإلحصائيات من اختصاص املكتب الفني.

هل صحيح ان عدد القضايا املرتاكمه )املدورة( للعام 2013  امام محكمه النقض 

دعوى  و)108(  حقوق  دعوى   )1009( ضمنها  من  وطلب  دعوى   )1161( بلغ 

النقض  قبل محكمه  الدعاوى من  يف  الفصل  اجراءات  وان   ، و)44( طلب  جزاء 

بانكار  ويصفوها  املتأخرة  العداله  من  يشكون  واملتقاضني  سنوات؟  تستغرق 

للعداله وتبديداً للحقوق واهداراً للثقه العامه بالقضاء؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل :االرقام صحيحة، 

ولكل دعوى ظروف ومعطيات تختلف عن األخرى.

رصيد  بدون  شيكات  باصدار  املتعلقة  الجزائية  الدعاوى  عدد  ان  صحيح  هل 

واملقدمة اىل ست محاكم صلح فقط بلغ عام 2011، 1772 دعوى وقفز يف العام 

 738 لديها  سجل  وحدها  لحم  بيت  صلح  محكمة  وان  دعوى   2810 اىل   2012

دعوى موضوعها اصدار شيك بدون رصيد عام 2011 يف حني سجل لديها 1171 

دعوى اصدار شيك بدون رصيد عام 2012 ؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : اإلحصائيات من 

اختصاص املكتب الفني.

منظومة  يف  العاملني  رواتب  لدفع  املخصصة  االوروبية  املنحة  ان  صحيح  هل 

؟ كما  الذين عينوا منذ عام 2009  القضاة واملوظفني  استثنت  الرسمية  العداله 

استثنت من اشغل وظيفة وزير او وكيل وزارة؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : املستفيدون من 

املنحة هم املدرجة أسماؤهم يف جدول رواتب شهر 2009/10

املحكمه  قضاة  احد  ببلوغ  املالية  وزارة  خاطب  املوظفني  ديوان  ان  صحيح  هل 

العليا الستني من عمره ما يوجب احالته عىل التقاعد االمر الذي ادى اىل عدم تلقي 

املنحة  تلقي راتبه من خالل  اربع اشهر وحرمه من  لراتبه ملدة  املذكور  القايض 

تصويب  اعادة  وان  العداله  قطاع  يف  العاملني  رواتب  لدفع  املخصصة  االوروبية 

وضعه الوظيفي استغرقت ثالث اشهر وان ديوان املوظفني لم يأخذ بعني االعتبار 

ان سن تقاعد السادة القضاة سبعون عاماً؟

وتمت  صحيح،  األعىل:  القضاء  مجلس  عام  أمني  ادكيدك،  حازم  القايض   -

مخاطبة الديوان ومعالجة األمر.

هل صحيح ان معهد التدريب القضائي ال زال يستعني باملحامني يف برامج التدريب 

املعتمدة لديه؟

احد القضاة املدربني اكد ل »مساواة« صحة ما ورد يف هذا السؤال

هل صحيح انه تم اعادة تشكيل لجنة التدريب القضائي يف مجلس القضاء االعىل 

برئاسة القايض عزمي طنجري وعضوية كل من القضاة عثمان التكروري وثريا 

الوزير وفتحي ابو رسور واسعد مبارك؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : صحيح

هل صحيح ان محامني وقعوا عريضة يحتجون من خاللها عىل ترصفات رئيس 

نيابة بحقهم؟

-املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: نعم والسبب محاولة تهميش دور 

املحامي من خالل عدم قبول الكثري من الشكاوى إال بحضور املشتكي ذاته.

- النائب العام االستاذ عبد الغني العويوي : صحيح وبعد التحقيق باملشاركة 

مع نقابة املحامني تبني ان موضوع العريضة محض افرتاء.

هل صحيح ان محامياً حرض التحقيق مع احد موكليه وبقي واقفاً قرابة  نصف 

ساعه دون ان يتمكن من الجلوس بحجة ان غرفه التحقيق لدى النيابة صغرية؟ 

وهل صحيح ان موكله »املتهم« مكن من الجلوس ؟

- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: نعم ولفرتة 35 دقيقة

- النائب العام االستاذ عبد الغني العويوي : هذا املوضوع جزء من السؤال 

السابق وتم حل االشكال.

هل صحيح ان عدد الشكاوى التي تلقتها نقابة املحامني واملرفوعه ضد املحامني 

 50 حفظ  تقرر  شكوى   )240(  2012 عام  خالل  بلغ  ومتقاضني  مواطنني  من 

منها وال تزال 190 شكوى قيد النظر او بانتظار تعيني موعد لنظرها؟ وان غالبية 

الشكاوى قدمت من منطقتي الخليل وجنني؟

-املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: صحيح

املحاماه  ان دائرة تسجيل االرايض يف جنني رفضت اعتماد بطاقات  هل صحيح 

السارية لغاية 2012/12/31 عىل الرغم من عدم انقضاء مدة دفع رسوم مزاوله 

املهنه؟ وان مجلس النقابة اضطر لتوجيه كتاب خطي اىل دائرة تسجيل االرايض يف 

جنني طالباً منها اعتماد البطاقات املذكورة لعدم انقضاء مدة دفع تلك الرسوم؟

- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: صحيح

االنتخابية  بالطعون  خاصة  تدريبية  دورة  الغت  املحامني  نقابة  ان  صحيح  هل 

الشمال؟ وهل صحيح  املسجلني فيها ينحرصون يف منطقه  املحامني  ان  بحجة 

تبلغ  لم  وكذا  بالغائها؟  فيها  املشاركة  يف  الراغبني  املحامني  باعالم  تقم  لم  انها 

ان االعالن عن  الرغم من  االلغاء؟ عىل  بامر  بالتدريب  القيام  الراغب يف  املحامي 

الدورة التدريبية تم نرشه بالصحافه املحلية وعىل الصفحة االلكرتونية للنقابة؟

- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: ال علم لدي

الذي كان يفرتض ان يقوم بالتدريب اكد ل »مساواة« صحة ما  # املحامي 

ورد يف السؤال

هل صحيح ان نقابة املحامني تعهدت بنرش ابحاث قانونية اعدها مشاركون يف دورة 

تدريبية خاصة بكتابة املقاالت واالبحاث القانونية رغم التزام النقابة بنرشها؟ وهل 

صحيح ان عدم النرش تواصل يف ثالث اعداد متالحقه من نرشة النقابه ؟

- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: غري صحيح

هل صحيح ان محامياً وكيالً عاماً ملؤجر وجه اخطاراً عدلياً ملستاجر طالباً منه 

التزم  الذي  املستأجر  من  بها  املطالب  االجرة  استالم  رفض  املأجور،  اجرة  دفع 

باخطاره؟

- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: ال علم لدي

# املحامي وكيل املستأجر اكد ل »مساواة« صحة ما ورد يف السؤال

هل صحيح ان عدداً من املحامني املزاولني حديثاً تقدموا ملجلس النقابة بطلب اعادة 

النظر يف الرسوم السنوية وبيان الية احتساب قيمة الرسوم املستحقة عىل املحامني 

انهم طالبوا  املحاماة سنة كاملة؟ وهل صحيح  الذين لم تميض عىل مزاولتهم ملهنة 

الرشط  هذا  ان  معتربين  الزامي  صحي  تأمني  عىل  الحصول  وجوب  من  باعفاءهم 

مخالف لقانون تنظيم مهنة املحاماة وتعديالته وانهم ال زالوا بانتظار الرد عىل كتابهم 

)حتى كتابة هذه السطور( الذي سلم اىل مجلس النقابة بتاريخ 2012/12/22 ؟

- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: صحيح وتم احالة املوضوع 

للجنة القانونية للدراسة، ويحتاج لوقت ملعالجته.

مجلس  عضو  وابلغ  مزاوالً  محامياً  اوقف  الوقائي  االمن  جهاز  ان  صحيح  هل 

وان  التوقيف  بأمر  املذكور  املحامي  فيها  يقيم  التي  املدينة  يف  املحامني  نقابة 

عضو املجلس لم يحرك ساكناً وان املحامي املوقوف عندما طلب من محتجزيه 

النقابة  مجلس  بعضو  باالتصال  قاموا  بانهم  اخربوه  النقابة  ابالغ  من  تمكينه 

فور توقيفه؟ وهل صحيح ان عضو املجلس املذكور التقى املحامي املوقوف بعد 

االفراج عنه ولم يقم بسؤاله عن ما جرى معه او تهنئته بسالمة االفراج وكأنه 

لم يعلم شيئاً بشأن توقيفه؟

االستاذ محمد  املحامني: غري صحيح،  نائب نقيب  املحامي جواد عبيدات   -

جرار تابع االمر

قرر  الذي  موكله  توقيف  مكان  تحديد  قايض  من  طلب  محامياً  ان  صحيح  هل 

القايض توقيفه عىل اعتبار ان مكان توقيف موكله ليس مكان مخصص للتوقيف 

وان  شغيل،  وال  شغلك  مش  هذا  قائالً  اجابه  والقايض  القانون  احكام  بموجب 

املحامي املذكور تقدم بشكوى خطية اىل نقابة املحامني بهذا الخصوص؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : صحيح وأحيلت 

الشكوى للتفتيش القضائي.

هل صحيح ان محامياً تقدم بشكوى ضد احد افراد الرشطة متهماً اياه بالتعامل 

معه بطريقه عنيفة وان الرشطي بدوره تقدم بشكوى ضد املحامي املذكور وان 

الشكوتني حفظتا يف اعقاب اسقاط كل منهما حقه عن االخر؟
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- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: غري صحيح وما زال املوضوع 

متابع من قبل النقابة.

منها  طالباً  السؤال  يف  ورد  ما  صحة  »مساواة«  ل  اكد  املشتكي  املحامي   #

التوقف عن متابعه شكواه املرسلة اليها بهذا الخصوص.

هل صحيح ان محامياً سجل انسحابه من تمثيل احد املتهمني يف دعوى جزائية 

احتجاجاً عىل ادارة املحكمه للجلسة وتحامل القايض عىل املحامي اثناء مناقشته 

للشهود وانه توجه بشكوى خطية بهذا الخصوص اىل نقابة املحامني؟

القضاء األعىل :صحيح وأحيلت  ادكيدك، أمني عام مجلس  القايض حازم   -

الشكوى للتفتيش القضائي.

من  املحامني  نقابه  وفد  منعت  الفلسطيني  رفح  معرب  رشطة  بأن  صحيح  هل 

التوجه اىل القاهرة لحضور االحتفالية املئوية لتأسيس نقابة املحامني املرصيني 

تلبية لدعوة من نقابة املحامني املرصيني عىل الرغم من وجود تنسيق مسبق بني 

الجانبني املرصي والفلسطيني بخصوص تلك الدعوة؟

-هذا السؤال صحيح وتم نرشه كخرب عىل موقع نقابة املحامني االلكرتوني.

هل صحيح ان خالفاً بني محامني وحرس الرئاسة حال دون قيام املحامني بقراءة 

الفاتحة عىل رضيح الشهيد يارس عرفات كما حال دون التقاء املحامني بفخامة 

الرئيس تنفيذاً لقرار مجلس النقابة الخاص بدعم مواقف الرئيس السياسية؟

 - املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: صحيح

هل صحيح ان الرشطة قامت بتوقيف محامية بتهمة تزوير معامله بيع الرض 

تخص كنيسة ؟

- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: صحيح

- النائب العام االستاذ عبد الغني العويوي : صحيح والدعوى قيد التحقيق.

هل صحيح أن محامني يشكون من أن أوامر الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ 

يستغرق تنفيذها وقتا طويال وبعضها ال ُينفذ؟

املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: ممكن

األحكام  بخالصة  الخاصة  التبليغات  أن  من  يشكون  محامني  أن  صحيح  هل 

الجزائية الغيابية تستغرق وقتا طويال وبعضها ال تتم متابعته؟

- املحامي جواد عبيدات نائب نقيب املحامني: صحيح.

االعىل  القضاء  مجلس  اىل  بطلب  تقدمت  الفساد  مكافحة  نيابة  ان  صحيح  هل 

ان  صحيح  وهل  فساد؟   جرائم  بارتكاب  متهمني  نيابة  ووكيل  رئيس  اليقاف 

وعدم  التحقيق  انتهاء  لعدم  الوانه  سابقاً  الطلب  اعترب  االعىل  القضاء  مجلس 

توجيه الئحة اتهام ضد املذكورين حتى تاريخ تقديم الطلب املذكور اليه رغم منح 

مجلس القضاء االعىل لنيابة مكافحة الفساد االذن بالتحقيق معهما؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : مداوالت مجلس 

القضاء األعىل رسية عمال بقرار مجلس القضاء األعىل بشأن مبارشة املجلس 

الختصاصاته.

- النائب العام االستاذ عبد الغني العويوي : صحيح .

شهر  مدة  رصيد  بدون  شيك  باصدار  متهم  منح  نيابة  رئيس  ان  صحيح  هل 

لتسديد قيمته بعد ان تقدم املصدر له الشيك بشكوى جزائية مكتمله العنارص 

ومن ضمنها عدم مبادرة املتهم لدفع قيمة الشيك خالل عرشة ايام من اخطاره؟ 

وهل صحيح ان رئيس النيابة وبعد ان انتهت مهله الشهر احال امللف اىل املحكمه 

دون حضور املتهم؟

اي  اتلقى  لم  ولكنني  ممكن   : العويوي  الغني  عبد  االستاذ  العام  النائب   -

شكوى او تظلم بهذا الخصوص.

يقيض  عن محكمه  قرار صادر  تنفيذ  يف  تماطل  النيابات  احدى  ان  هل صحيح 

وان  املحكمه  تنظرها  جزائية  بدعوى  خاص  تحقيقي  بملف  املحكمه  بتزويد 

جلسات املحكمه تأجلت اكثر من خمس مرات لهذا السبب؟

القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : ان حدث ذلك فيجب 

مساءلة من امتنع عن تنفيذ قرار املحكمه.

# املحامي الوكيل يف الدعوى تقدم بشكوى خطية بخصوص ما ورد يف السؤال 

املحكمه  لدى  الدعوى  رقم  بأن  تفيد  منها  نسخة  عىل  »مساواة«  حصلت 

)2007/282( ورقم امللف لدى النيابة )2005/1154(.

 »مساواة« تتسائل عن دور النيابة العامه يف هذا الشأن سيما وان عدم تنفيذ قرار 

قضائي يعترب جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفه؟

اثارة هذا املوضوع من قبلكم   : العويوي  الغني  العام االستاذ عبد  النائب   -

بإجراء  فوراً  العام  النائب  مساعدي  احد  وسأكلف  رسمية  شكوى  اعتربه 

التحقيق.

هل صحيح ان النيابة تحقق مع متهمني يف مراكز التوقيف؟

- النائب العام االستاذ عبد الغني العويوي : ممكن وارجو تزويدي بالتفاصيل 

التخاذ االجراء املالئم.

هل صحيح ان الرشطة اوقفت مواطن بتهمة اثارة النعرات الطائفية لكتابته عىل 

دراجة نارية خاصة به عبارة الخالفه قادمة بإذن اهلل؟

املواطن املذكور تقدم ل« مساواة« بشكوى خطية بهذا الخصوص ذيلت باسمه 

وتوقيعه ورقم هويته

النائب العام االستاذ عبد الغني العويوي : تسلمت شكوى خطية من قبلكم هذا 

اليوم وسأتوىل التحقيق واتخاذ االجراء املالئم.

عن  الفساد  مكافحة  هيئة  ابلغوا  الوزارات  احدى  يف  موظفني  ان  صحيح  هل 

الوظيفي؟  مسؤولهم  قبل  من  ارتكبت  فساد  جريمة  عىل  تنطوي  قد  مخالفات 

وعىل اثر ذلك قام املسؤول الوظيفي باصدر قرار بتوقيفهم عن العمل ونقلهم؟ 

املذكورة  والنقل  التوقيف  قرارات  الغاء  يف  نجحت  الفساد  مكافحة  هيئة  وان 

واعادت املوظفني اىل ذات وظائفهم واماكن عملهم؟

مصدر مطلع يف هيئة مكافحة الفساد : صحيح

هل صحيح ان عدد الشكاوى والبالغات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد خالل 

2012 بلغت 313 شكوى وبالغ؟ وان الهيئة اتخذت قرارات بشأن 140 منها وال 

تزال باقي الشكاوى والبالغات قيد النظر من قبل الهيئة؟ وهل صحيح ان الهيئة 

قررت حفظ 15% من القضايا التي قررت بشأنها وردت 45% منها واحالت %15 

منها اىل نيابة مكافحة الفساد؟ وهل صحيح ان عدد الشكاوى والبالغات الواردة 

التي  الفساد لعام 2012 يزيد بثالثة اضعاف عن عدد الشكاوى  لهيئة مكافحة 

تلقتها الهيئة عام 2011 والذي بلغ 78 شكوى ؟

مصدر مطلع يف هيئة مكافحة الفساد : صحيح

هل صحيح ان عدداً من موظفي احدى الوزارات طالبوا بتعديل ومراجعه اليات 

تشكيل لجنة العطاءات؟ وطالبوا بأن تكون عضوية اللجنة املذكورة دورية وملدة 

الوزارة؟  يف  البعثات  لجنة  وتشكيل  اليات  بمراجعه  طالبوا  االمر  وكذا  محددة، 

ومراجعه اجراءات واسس التعيني فيها؟

مصدر مطلع يف هيئة مكافحة الفساد : صحيح

املناهج  ملراجعه  لجنة  تشكيل  قررت  والتعليم  الرتبية  وزارة  ان  صحيح  هل 

الدراسية وادماج مفاهيم وقيم مكافحة الفساد فيها؟

مصدر مطلع يف هيئة مكافحة الفساد : صحيح

هل صحيح ان ديوان الرقابة املالية واالدارية احال 47  دعوى اىل هيئة مكافحة 

الفساد خالل العام 2012؟ وان الديوان اعد مرشوع قانون معدل لقانون الرقابة 

اجراءات  تعزيز  لغايات  املدنية  الخدمة  لقانون  معدل  واخر  واالدارية   املالية 

مكافحة الفساد؟

مصدر مطلع يف هيئة مكافحة الفساد : صحيح

بشكل  االستفادة  من  بعد  يتمكن  لم  والترشيع  الفتوى  ديوان  ان  صحيح  هل 

بتاريخ  السابق  العدل  وزير  قرار من  رغم صدور    UNDP مستقل من مرشوع

2012/5/9 وصدور قرار من املحاسب العام يف وزارة املالية باملوافقه عىل ذلك 

بتاريخ 2011/10/2 ؟

مصدر مطلع يف ديوان الفتوى والترشيع : صحيح

الجمعيات  لقانون  التنفيذية  لالئحة  البديلة  التنفيذية  الالئحة  ان  صحيح  هل 

يقارب  ما  مرور  رغم  الوزراء  مجلس  عن  تصدر  لم  االهلية  والهيئات  الخريية 

العامني عىل احالتها اليه من قبل دائرة شؤون الجمعيات يف وزارة الداخلية والتي 

املجتمع  مؤسسات  عن  ممثلني  مع  والتعاون  بالتوافق  البديلة  الالئحة  اعدت 

املدني؟

مصدر مطلع يف دائرة شؤون الجمعيات يف وزارة الداخلية : صحيح

هل صحيح ان محامي تلقى تهديدات بالقتل عرب الهاتف النقال وكتابة شعارات 

عىل مكتبه ومنزله تتضمن تهديداً مماثالً؟

املحامي املذكور اكد ذلك ل »مساواة«

ومحتويات  )اثاث  بنك  موجودات  عىل  بالحجز  يأمر  تنفيذ  قايض  ان  صحيح  هل 

مكتب مدير ( ضماناً لتسديد دين ال تتجاوز قيمته »12500« شيكل؟ وهل صحيح 

ان البنك املذكور تقدم بشكوى بهذا الخصوص اىل رئيس مجلس القضاء االعىل ؟

- القايض حازم ادكيدك، أمني عام مجلس القضاء األعىل : صحيح وتلقينا 

شكوى بهذا الخصوص.
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مو�صوعها متعهدة ب�صمان عدم تكر�رها, وكذلك ت�صري �ىل قيامها بعدم ن�صر عدد �خر من �لت�صاوؤالت �لتي 

قد يثري ن�صرها ح�صا�صيات �صخ�صية و��صكاالت, وفهم يخالف ق�صدها وغايتها, كل ذلك تاأكيد�ً من »م�صاو�ة« 

على مهنية دورها �لرقابي ور�صالتها �ملجتمعية.
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تلفون: 0097022424870

فاكس: 0097022424866

جوال: 0599117997 

 musawa@musawa.ps :بريد الكرتوني

www.musawa.ps    :صفحة الكرتونية

غزة- شارع الجالء- برج الجالء

مقابل رشكة جوال- الطابق 5

تلفاكس:  00970-82864206

�أع�صاء جمل�ض �إد�رة 

رئيس مجلس اإلدارة    املحامي ياس�����ر جب���ر   

نائب رئيس مجلس االدارة/رئيس هيئة الرقابة    املحامي فهد الشويكي  

أمني الس���ر / عضو هيئة الرقابة    املحامي يوسف بختان  

أمني الص��ندوق    األستاذ سمري الربغ��وثي  

عض�و / عضو هيئة الرقابة    املحامية فايزة الش�اويش  

   االستاذة لبنى عبد الهادي  عض�و

   الدكتور عالم جرار   عضو

  املحامي غسان مساد   عضو

   املحامية عال الرشيف   عضو

الرئيس التنفيذي املحامي ابراهيم الربغوثي 

هيئة حترير عني على �لعد�لة 

�الإد�رة جم������ل�������������ض  رئ�������ي���������������ض  ج�����������رب  ي�������ا��������ص�������ر  �مل��������ح��������ام��������ي 

�الإد�رة جم���ل�������ض  رئ����ي���������ض  ن�����ائ�����ب  �ل���������ص����وي����ك����ي  ف����ه����د  �مل�����ح�����ام�����ي 

�الإد�رة جم����ل���������ض  ������ص�����ر  �أم������������ني  ب�����خ�����ت�����ان  ي�����و������ص�����ف  �مل������ح������ام������ي 

�مل������ح������ام������ي �إب�������ر�ه�������ي�������م �ل�������ربغ�������وث�������ي �ل�����رئ�����ي�����������ض �ل����ت����ن����ف����ي����ذي

�ملركز �لفل�صطيني ال�صتقالل

 �ملحاماة و�لق�صاء »م�صاو�ة«

د�ئرة �لرب�مج 

�خي �ملو�طن/ �أختي �ملو�طنة

من أجل ضمان حقوق املواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

نرشة  اصدار  مواصة  عن  »مساواة«  يف  الربامج  دائرة  تعلن  املواطنني.  بني  واملساواة 

»عني عىل العدالة« و »مجلة العدالة والقانون«، واللتان  ُتعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

أو  مقاالت،  أو  أخبار،  أو  وأفكار،  آراء،  أية  ونرش  الستقبال  استعدادها  وتبدي   

أبحاث، أو دراسات، أو تعليقات تتصل بكل ما يتعلق باستقالل ونزاهة منظومة 

العدالة، ويوميات العمل فيها، وأداء القائمني عليها، مع تقيدها بقواعد الرسية 

املهنية.

                       

                       »مساواة«

م�صاو�ة يف �صطور

بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غري  أهلية  جمعية 

من محامني وقضاة سابقني وشخصيات اجتماعية، أخذت عىل عاتقها تكريس 

وسلوكاً،  ومنهجاً  ترشيعاً  واملحاماة  القضاء  استقالل  ضمانات  لتعزيز  جهدها 

والثقافية  االجتماعية  العوائق  كافة  ومعالجة  ومراقبة  وتوثيق  رصد  طريق  عن 

والسياسية واالقتصادية والترشيعية، التي تحول دون التطبيق السليم ملبدأ سيادة 

القضاء واملحاماة  استقالل  القانون، وتعيق تفعيل عنارص ومقومات ومضامني 

وذلك بالطرق والوسائل القانونية.

للمحكمه  العامه  الهيئة  فشل  اعقاب  ويف  انه  العداله«  عىل  »عني  علمت 

املرحوم  للقايض  خلفا  االعىل  القضاء  ملجلس  عضو  اختيار  يف  العليا 

محمد سدر من بني اعضائها، اصدر مجلس القضاء االعىل قراراً بتاريخ 

2013/1/23 يقيض بتعيني القايض اسعد مبارك عضواً يف املجلس.

 املجلس برر قراره باعتماد معيار االقدمية يف اشغال عضوية املجلس من 

قبل اعضاء املحكمه العليا، وبرر اصداره لقرار التعيني بأنه تم يف اعقاب 

تلقيه تقريراً يفيد بأن املحكمه العليا عجزت عن عقد اجتماع العضائها، 

رغم الدعوة لعقده ثالث مرات متتالية اال ان نصاب االنعقاد لم يكتمل، ما 

حدا باملجلس وامام فشل الهيئة العامه للمحكمه العليا يف االنعقاد اللجوء 

اىل التعيني من قبله.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

ب�دع�م م�ن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  لإلسهام  بالقانون  املشتغلني  كافة  »مساواة«  تدعو 

والتعبري عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة يف الكتابة اليها، 

العدالة«  عىل  »عني  دوريتيها  يف  نرشها  عىل  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.


