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مقدمة العدد

التجربة اغناء و النقاش إثراء طريق على

فكرة تشجيع في تكمن القانون»، و «العدالة مجلة إصدار من غايتها أن على «مساواة» تؤكد
عمال ذات الصلة، القانونية املعايير و للضوابط وفقا القضائية القرارات و األحكام على التعليق
بالضرورة تكن إن لم للحقيقة، و عنوانا األحكام القضائية القرارات و تعتبر التي بالقاعدة الفقهية

عينها.

تسبيب قاعدة إلعمال األمثل الوجه على و الوقوف القضاء، علنية مبدأ تفعيل «مساواة» هدف و
حسن على الوطنية الشعبية و للرقابة الفقري العمود بوصفهما القرارات القضائية، و األحكام

القضائية. الوظيفة أداء

القضائية التجربة اغناء العدالة و حتقيق و إغنائه، بغية احلوار القانوني إثراء «مساواة» إلى تسعى و
القانونية و القواعد و النصوص معاني األدق ملقاصد و الوصف إعطاء و القانون، أحكام تفسير في

عليها. املعروض النزاع على وقائع املالئمة القانونية انزال القاعدة و التشريعات،

انتباه لفت  في هاماً ً دورا تلعب القضائية األحكام على التعليق عملية  أن  «مساواة» تعتقد و
بإجراء بدوره ليقوم السارية، األنظمة و القوانني في التناقض و الضعف، و إلى مواطن اخللل املشرع
تطابقها و دستوريتها يضمن األنظمة، مبا و القوانني لتوحيد رزمة الضرورية الالزمة و التعديالت
هيبة تعزيز و األمن اتمعي، حفظ و القانون، سيادة مبدأ لتجسيد أساس انسجامها كمدخل و

و القانون. املؤسسات دولة بناء و القاضي، استقالل مبدأ توطني و القضاء

مسعاها تنطلق في ما بقدر السلبي، النقد أو الشخصي التجريح حال بأية تستهدف ال «مساواة» و
على التعليق وراء الكامنة القضاء، و و القانون فقهاء عليها التي أجمع كافة االعتبارات هذا من

و القرارات القضائية. االحكام

القضاء و احملاماة ــتقالل الس ــطيني الفلس املركز يضعها التي التعليقات هذه أن الطبيعي ــن و م
ورؤى أفكار و اجتهادات عن تعبر بالقانون، املشتغلني و احملامني و القضاة أيدي السادة بني «مساواة»
الهام الفكري و القانوني للحوار ً ــرا تطوي و تعميقاً ــكل تش الوقت ذات في و مقدميها، و أصحابها
التجربةالعمليةللقضاةواحملامنيالفلسطينيني،وكافة إثراء و والضروريلتوحيداملفاهيمالقانونية،

غيرهم. و احلقوق كليات طلبة قانون و أساتذة و نيابة وكالء و رؤساء من بالقانون املشتغلني

إطار سعيه في «مساواة»  القضاء و احملاماة الستقالل الفلسطيني املركز  إليه يصبو ما  هذا  و
و تطوير تعميق و فاعل، كفؤ، قادر و نزيه، مشروع، بناء قضاء فلسطيني على العمل احلثيث في
الكافة سواده على و القانون، مبدأ سيادة في صيانة و نقابتهم الفلسطينيني احملامني رسالة دور و

و حديث. صالح حكم فلسطيني في بناء للنجاح كطريق مجرب
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يتضمن الذي و  القانون»، و العدالة  » مجلة من السادس العدد نصدر  «مساواة» في  نحن ها و
مواد وبعض ،٢٠٠٥ ٢٣لسنة التنفيذ رقم والتعليق قانون بالدراسة قانونية تتناول سبعة ابحاث
في األولوية دعاوى الشفعة و أحكام ٢ لسنة ٢٠٠١، رقم التجارية و املدنية أصول احملاكمات قانون
النيابة حرية على الواردة القيود املعاصرة، العقابية السياسة ضوء في العقابي فلسطني، التنفيذ
و محامني اساتذة و قضاة من مقدمة احملاكم. شرطة مهام و اجلزائية، الدعوى مباشرة في العامة
صادرة أحكام على ثالثة بالتعليق كاتب عدل. كما يختص العدد و نيابة وكالء و رؤساء و متدربني
الرقابة في الدستورية احملكمة ودور دستوري، بطعن خاص األول العامة؛ بهيئتها العليا احملكمة عن
في للحكومة  النيابة متثيل  صالحية مدى حول إداري  بطعن  تعلق الثاني و البرملان، أعمال على
فيما العليا للمحكمة العامة الهيئة عن صادر حكم على تعليقاً تناول الثالث و االدارية، الطعون

بحقوق املتقاعدين. يتصل
القانونية القيمة بخصوص النقض محكمة عن صادراً حكماً بالتعليق العدد هذا تناول كما
غير االستئناف عن محكمة صادر حكم اضافة الى دورية سابقة. وكالة مستندة الى دورية لوكالة
التنفيذ الفلسطيني. قانون ينظمها اجراءات و بأحكام يتعلق النقض محكمة للطعن أمام قابل

سلط قانونية» «حوارات بـ  معنون خاص بباب  السادس إصدارها  تختم أن  «مساواة» ارتأت وقد
أصحاب مع «مساواة»  ومراسالت القضائية، السلطة حرمة انتهاك قانون مشروع على الضوء 
القضاء بقانون، القرارات بشأن النقض محكمة حكم بشأنه، التشريعي و السياسي القرار
وتشكيل القضائية قانون السلطة تعديل السياسية.. التوافق والشراكة ظل في الفلسطيني

القانون. الى سيادة مفتوحة ورسالة أعلى انتقالي، قضاء مجلس

منه، املرجوة الغاية » و القانون « العدالة من مجلتها العدد السادس يحقق أن «مساواة» تأمل و
«عني على نشرة شقيقتها جانب إلى إصدارها،  مواصلة االستمرار في على  العزم عاقدة هي و
القانون»، و «العدالة من السادس العدد  مع بالتزامن السادس عددها  إصدار املأمول و  العدالة»، 
رصد الدؤوب في عملها مواصلة في االستراتيجية خطتها و الداخلي نظامها تضمنه ملا ً تنفيذا

سيادة القانون. ملبدأ السليم التطبيق دون حتول قد التي االنتهاكات كافة مراقبة و ومتابعة

«مســـــــــــــــاواة»
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٢٠٠٥ لسنة (٢٣ ) رقم قانون التنفيذ في قراءة

غزالن عبداهللا القاضي
الفلسطينيني القضاة جمعية رئيس العليا- احملكمة قاضي

املركزية  االنتخابات جلنة عضو

ينبئ عن ما وفيه نصيب، منه وله احملتوى عن يعبر العنوان إن إذ لقانون التنفيذ، شرطاً هذا ليس
كل على أنني وقفت أدعي ومع ذلك ال أحكامه، من اجلديد إبراز إلى القراءة هذه وتهدف مضمونه
إلى يشار أن القول نافلة كل ما هو جديد، ولعل من التطبيق يكشف عن أن وذلك جديد، هو ما

نصت  وقد الفلسطينية من الوقائع والستني الثالث في العدد ٢٠٠٦/٤/٢٧ بتاريخ نشر القانون أن
ويعمل القانون، هذا أحكام يخصه - تنفيذ فيما كافة - كل اتصة اجلهات على » منه (١٧٢ ) املادة
،٢٠٠٦/٥/٢٨ بتاريخ ً نافذا أصبح وبذلك  الرسمية. اجلريدة نشره في تاريخ من يوماً ثالثني  بعد به
ألن التالي؛ اليوم املدة من وإمنا حتسب يحسب ال الرسمية اجلريدة النشر في يوم أن من املعلوم إذ
متام بعد إال ال يفترض العلم وهذا بها، العلم تاريخ من إال ال يعمل بها القوانني أن الدستوري األصل

النشر.

١٩٥٢ وقانون  لسنة (٣١ ) رقم األردني اإلجراء قانون عن أخذ أحكامه من عالية نسبة في والقانون
جتد  فتارة ، ١٩٥٢ لسنة (٨ ) رقم األحكام األجنبية تنفيذ وقانون ،١٩٦٥ لسنة (٢٥ ) رقم اإلجراء ذيل
أخر أو قدم وتارة النص، اختزل وتارة متطابقة. بقائها مع فقرات إلى املادة قسم وتارة املواد متطابقة،
القوانني نصوص مع والفلسفة التشريعية في الغاية تتحد نصوص القانون أن معه أرى الذي األمر
واحملامي القاضي يسهل على ما وفي ذلك واملباني، األلفاظ في بعيد حد إلى تتطابق بل القدمية،

القدمية. القوانني شرح إلى الرجوع والدراسة البحث في راغب وكل

اإلجراء  وقانون األجنبية األحكام تنفيذ الغى قانون ٩ ،٨ ،٧ بفقراتها (١٧١ ) في مادته اجلديد والقانون
مجموعة ألغى كما الغربية الضفة في تطبق كانت والتي سابقاً، إليها املشار ذيل اإلجراء وقانون
مع تتعارض التي النصوص جميع إلغاء عن فضالً غزة، قطاع كانت تطبق في التي القوانني من

قبل نفاذه. سارية كانت أخرى قوانني في أي وردت والتي أحكامه

واحد  بقانون بالتنفيذ املتعلقة التشريعات القانون توحيد في األول اجلديد أن القول ميكن هنا ومن
هذا يكون أن و أرجو في جناحي الوطن. التشريعات عن توحيد تلك واحد، ناهيك مبسمى ووحيد
توحيد أن وأحكام، وذلك قرارات احملاكم من عن يصدر فيما التطبيق توحيد على التوحيد مبعثاً

التطبيق. توحيد وبحكم اللزوم يقتضي التشريعات

التالية: اجلديدة العبارات االصطالحية اجلديد أطلق القانون أن يالحظ ثانياً
ذلك. بغير تعرف كانت القدمية القوانني في حني أن التنفيذ بقانون القانون سمى أ .

التنفيذ. بقاضي اإلجراء رئيس مسمى استبدل ب.
التنفيذ. اإلجراء مبأمور مأمور مسمى استبدل ج.

قـــانونية دراســات



١٢

قـــانونية دراســات

البعض أن علماً ذات االصطالحات الستعمال واحملامني القضاة انتباه السادة يسترعي ما وفي ذلك
لذلك بعد. ينتبه منهم لم

املنطقة في األولى الدرجة مبحكمة وترتبط تنشأ » أن على القانون من (١ ) نصت املادة لقد ثالثاً:
املوظفني  من كافٍ وعدد للتنفيذ مأمور ويعاونه لذلك يندب قاض يرأسها للتنفيذ دائرة لها التابعة

.« املهمة هذه إليه توكل من يرأسها القضاة تعدد وعند

محكمة البداية، قضاة من التنفيذ قاضي باملطلق أن يكون يشترط ال أن النص اجلديد أرى وفيما

قاضٍ مطلق النص حتدث عن أن إذ بداية، محكمة فيها التي ذلك في األماكن على جرى األمر وإن
أولى، محكمة درجة كلتيهما والبداية الصلح محكمتي أن ومعلوم أولى محكمة درجة ومطلق
نوع من التخصص ويرتقي يخلق ما ذلك وفي لعمله فقط التنفيذ قاضي املفيد أن يفرغ من ولعل

مبستوى األداء.

نصت على: بأن التنفيذ املكاني لدائرة قانون التنفيذ االختصاص من (٤ ) املادة حددت رابعاً:
التي. التنفيذ لدائرة االختصاص ينعقد » (١

محل التنفيذ. املنقول املال اختصاصها نطاق في يوجد أ.
ثالث. شخص املال لدى بحجز تعلق إذا لديه احملجوز فيها يقيم ب.

بيعه. أو حجزه املنقول املراد غير املال ضمن اختصاصها ج. يقع

االختصاص كان متعددة، تنفيذ دوائر ووقعت في نطاق التنفيذ محل تعددت األموال إذا (٢
واملزايدة احلجز بإجراء األخرى الدوائر االختصاص لها ينعقد الدائرة التي تنيب بحيث إلحداها،
حصيلة بتوزيع التنفيذ معاملة الدائرة املنيبة في نطاقها، وتكمل التي تقع لألموال بالنسبة
املادة في القدمي القانون عليه نص ما يعد لم وبذلك .« الدائنني مستحقات التنفيذ وسداد
تنفيذ اإلجراء دوائر أية دائرة من من يطلب أن له احملكوم حق من كان إذ للتطبيق محالً (٢ )

احلكم الذي بيده.

جند: (٥ ) نص املادة بالرجوع إلى خامساً:
بكامل فقراتها من القانون القدمي. تطابق املادة ١/٥ إلى ز أ بكامل فقراتها من ١/٥ املادة أ.

تشريعياً _ انحرافاً إن جاز التعبير _ التنفيذ تشكل قانون من (٥ ) املادة ٢) من ) الفقرة ب.
.(٥ ) املادة ١) من ) للفقرة مبرر غير تكرار أنها إذ شكلياً،

األمور في أيام سبعة باالستئناف الطعن ميعاد نصت يكون (٥ املادة ( من الثالثة الفقرة ج.
أحكام وفق كان ميعاد االستئناف فيما األمور، بالنسبة لباقي يوماً عشر وخمسة املستعجلة
بحضور أعطي إذا القرار، صدور تاريخ من أسبوعاً القدمي القانون من (٥ ) املادة ٢) من ) الفقرة

غيابه. في القرار صدر إذا إليه لتبلغه التالي اليوم من واعتبارا بحقه صدر الذي الشخص
من (٥ ) املادة للفقرة (٤) من جزئياً ترديداً جاءت اجلديد القانون من (٥ ) املادة ٥) من د. الفقرة (

القانون القدمي.
أن: في احتدتا والقدمي القانونني اجلديد في أن الفقرتني القول ونستطيع

فيه. االستئناف محكمة تبت أن إلى التنفيذ يؤخر االستئناف .١
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كان القدمي القانون الكفيل في تقدمي أن التنفيذ، علماً  تأخير  لغايات الكفيل تقدمي  .٢
حصرها بتأجيل اجلديد النص أن حني في باحلبس، االستئناف من أجل قرار بكون مرتبطاً
تنفيذ تأجيل ) وبني ( باحلبس قرار من أجل ) عبارة بني بنيّ فارق وهناك باحلبس، احلكم تنفيذ

باحلبس). احلكم
التالي: النحو على جاءت فقد الكفيل تقدمي من الغاية ولتحديد (٥) عودة لنص الفقرة هـ.
االستئناف كان إذا أنه على فيه، االستئناف محكمة تبت أن يؤخر التنفيذ إلى االستئناف »
عليه قاضي يوافق كفيالً يقدم أن املستأنف على يجب باحلبس، احلكم بتأجيل تنفيذ يتعلق

.« التنفيذ
أحكام هذه مبقتضى االستئناف » التالي النحو على القدمي القانون (٤) من جاء نص الفقرة فيما
قرار أجل من االستئناف كان إذا أنه على فيه، محكمة االستئناف تبت أن إلى التنفيذ يؤخر املادة
مبلغ بأي ً عليه سندا يعطي اإلجراء رئيس عليه يوافق يقدم كفيالً املستأنف أن على باحلبس يجب
وإذا ذلك، إليه كلما طلب اإلجراء إلى دائرة عليه احملكوم يحضر فيه أن يتعهد مناسباً الرئيس يراه
بالطريقة منه ويحصل السند في بدل الكفالة املذكورة مكفولة يغرم إحضار عن الكفيل تخلف

.« دائرة اإلجراء في األحكام بها تنفذ التي
قراري  إلى بذلك ونشير االستئناف شكالً قبول  من شرائط شرطاً ليس الكفالة تقدمي أن ونرى
٢٠٠٣/٨٦) الصادر بتاريخ (٢٠٠٣/٥/٢١) ) و /٢٠٠٢) الصادر بتاريخ (٢٠٠٣/٥/١٤) ٢٥٤) االستئناف محكمة

نص القرار األول. وفيما يلي
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باالستئناف الطعن ميعاد حددت (٣ ) الفقرة أن ٦) جند ) املادة ٦) من ) و (٣ ) الفقرتني مبراجعة و
الفقرة  نصت فيما األمور لباقي بالنسبة يوماً عشر وخمسة املستعجلة في األمور أيام بسبعة
احملكمة رأت إذا تدقيقاًَ إال فيه وينظر األمور املستعجلة من املادة هذه مبقتضى االستئناف يعتبر (٦ )

خالف ذلك.

األمور عبارة استبدال أرى احلالتني في املستعجلة  األمور عبارة من الشارع مراد بني منيز وحتى
مبقتضى االستئناف ينظر » تصبح بحيث السرعة. وجه على بعبارة (٦ ) املستعجلة في الفقرة
الشارع مراد أن يعقل ال « إذ مرافعة رؤيته احملكمة رأت إذا إال تدقيقاً السرعة وجه على املادة هذه
التي احلاالت وبالنظر إلى يعني ذلك بعكس والقول الفقرتني، في واحد املستعجلة عبارة األمور من
املستعجلة األمور مفهوم في كلها تدخل أنها ً حصرا جاءت والتي الطعن باالستئناف فيها يتم
بالنسبة آخر حتديد ميعاد على ينص أن داعي ال وبالتالي سبعة أيام جميعاً فيها الطعن مدة وأن

باالستئناف. للطعن

القضايا في االستئناف محكمة عن الصادر القرار كان إذا فيما النقض محكمة تباينت أحكام وقد
اإلجراء قانون من اخلامسة املادة من (٣ ) أن الفقرة سيما النقض بطريق للطعن اإلجرائية يخضع
النقض في حكمها أصدرت أن إلى نهائياً االستئناف محكمة عن القرار الصادر يعتبر أن على نصت

االستئناف  محكمة عن الصادرة القرارات باعتبار القاضي ( بهيئة عامة_باألغلبية ) ٢٠٠٥/٢٨٨ رقم
عن صادر قرار على انصب املذكور واحلكم النقض، بطريق يقبل الطعن ال اإلجرائية القضايا في

قرار  (يعتبر أن على ٣/٥ منه املادة نصت والذي القدمي القانون تطبيق ظل االستئناف في محكمة
محكمة قرارات كانت إذا فيما قائماً السؤال معه يبقى الذي )، األمر نهائياً االستئناف محكمة

نظر... محل األمر أن ونحن نرى ال، أم الطعن بالنقض تقبل اجلديد القانون ظل في االستئناف
مخالفة آراء تضمنه من وما العامة الهيئة يلي حكم فيما ونورد
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من ضد أهليته فقد أو املدين، وفاة حال التنفيذ في مباشرة من (١٤ ) املادة عليه نصت ما سادساّ:
في آخر جملة املدين ورثة تبليغ ويجوز ... تبليغهم من أيام عشرة بعد ورثته أو قانوناً، مقامه يقوم

أسمائهم الشخصية وصفاتهم. بيان ملورثهم بغير كان موطن

في  أو املستعجلة األمور في احملكمة بأمر تبليغ بغير للمسودة ً استنادا التنفيذ إمكانية سابعاً:
عليه نصت وهو ما _ خطي منه على طلب بناءً _ بالدائن ً فيها التأخير ضارا التي يكون األحوال

القانون. من (١٧ ) املادة

بكون مرهوناً املدين من االعتراض فيما إذا وقع وقف التنفيذ جعلت القانون من (٣٢) ثامناً: املادة
من بورقة أو العدل،  كاتب  لدى مصدق بسند ثابتاً الدين  كان إذا أما عرفياً، تنفيذه  املراد  السند
وقفه، احملكمة أمرت إذا وقف التنفيذ إال شأن االعتراض من فليس للتظهير القابلة التجارية األوراق
وغيرها حيث العرفية السندات بني متيز لم _ _ القدمي اإلجراء ذيل قانون من (٦ املادة ( أن حني في
اإلنكار وقع ما إلثبات اتصة احملكمة مبراجعة كلف الدائن بعضاً أو كالً املدين الدين أنكر « إذا نصت 

.« عليه

القانون  إلى أن اإلشارة مع القدمي القانون من املادة ١٣٠ تقابل القانون اجلديد من املادة ١٦٣ تاسعاً:
هذا مبقتضى قرار باحلبس ال يصدر على أن تنص كانت املادة (١٣٠) والتي من (٣ ) الفقرة ألغى اجلديد

احلكومة. موظفي على القانون

قانون أحكام بعض الضوء على تسليط من القليل بالقدر ولو تساهم أرجو أن سريعة قراءة هذه
التنفيذ.
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١٠٢ – ٢٠٠ من املواد على التعليق
والتجارية املدنية احملاكمات أصول قانون في

٢ لســنة ٢٠٠١* رقــم

احملامي
حلم بيت شاهني- محمد

تبرز املسائل التالية :- وتفحصها املذكورة املواد بحث صدد في
تصحيحها. من بد ال أخطاء هناك حيث الصياغة من - أ

على توزيعها مت ً هناك أفكارا جند أن فيها الواردة القانونية األفكار وتنسيق حيث ترتيب من ب-
ليتسنى واحدة  مادة تشملها أن األجدر ومن واحد. مبوضوع تتعلق  أنها مع مادة من أكثر

سليماً. فهماً فهمها
زيادة هو هذا القانون نصوص ضمن داعِ لها، ووجودها جاءت بال النصوص بعض أن ج-جند كذلك

مستحبة. غير
من حيث عدم نظر فيه، سواء إعادة النصوص يحتاج إلى بعض املوضوع سنرى أن حيث د-من
نقص يستوجب أو لوجود التشريع، مناط هي التي العدالة يوفر ال ألنه أو للواقع مالءمته

سده.

والنقاش التعليق محل املواد
و١٠٣  ١٠٢ املادتان

يلي:- كما مادة واحدة تصبحا املقترح أن التعديل
األمور قاضي إلى طلباً يقدم أن الوقت  فوات من محتمل  ضرر حدوث يخشى ملن يحق  )
موضوع الدعوى بالتبعية التي تنظر احملكمة إلى أو قد أقيمت تكن الدعوى لم إذا املستعجلة

ملقتضى احلال). وفقاً وقتية إجراءات إتخاذ فيه يطلب األصلية للدعوى
االختيار إجازة ثم ابتداء ومن األمر يعني وجود اجلواز أن يكمن في بيحق. يجوز كلمة استبدال علة
يحق أما اتار. خيار يراه بأي األخذ إجازة ثم ومن االختيارات أخرى تعدد في صورة أو ال، أم بني تفعيله
املصدر هو يكون هذا ابتداء، وهنا لاللتزام وسبب للحق مصدر إنشأ معناها من كلمة يفهم فهي
حيث (١٠٩) املادة في جاء ما الشأن يؤكد ذلك أصوب. وفي هذا كانت كلمة يحق هنا ومن القانون.
أو إلغائه من أجل القرار أصدر الذي القاضي إلى طلباً يقدم أن للمستدعى ضده يحق ) وردت

األشخاص. يخاطب النص كان إذا وجدت حيثما الكلمة هذه استبدال أرى لذلك تعديله)
علماً القانون لنصوص التنظيم يتطلبه حسن فهذا أمر مادة واحدة في املادتني لضم بالنسبة أما
لسنة (٢٣) رقم بالقانون ١٩٦٨ املعدل لسنة (١٣) رقم بالقانون الصادر املصري املرافعات بأن قانون

النهج. هذا على سار ١٩٩٢

و١٠٦ و١٠٥ ١٠٤ املواد
-: يلي كما يكون النص واحدة بحيث في مادة الثالثة ضم املواد التعديل املقترح

يقرر أن أو وحده املستدعي إلى ينظر الطلب باالستماع أن املستعجلة لقاضي األمور ( يجوز
ضده املستدعى إلى لالستماع الطلب لنظر أيام سبعة تتجاوز ال مدة خالل جلسة تعيني

الفلسطينيني القضاة جمعية نظمتها محاضرة في القيت *ورقة
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ضده املستدعى بحضور أو األولى  احلالة  املستدعي وحده في بحضور إما قراره ويصدر أيضاً
.( احلق ألصل التعرض دون كله وذلك الثانية احلالة في أيضاً

االستماع استعمل عبارة بينما (١٠٤) املادة فقط في  حضور استعمل كلمة املشرع أن املالحظ
أم احلضور املقصود هو كان إذا فيما لبس هناك يكون ال لذلك وحتى ،(١٠٦) املادة اخلصوم في إلى
سبق ملا وفقاً النص تعديل يستحسن معانيها، في القانونية املصطلحات تتفق وحتى االستماع،

واضحاً. ً واحدا معنى تعطي واحدة مادة في املواد هذه ،وضم
املشرع في ذلك أن ولعل السبب املصري، املرافعات قانون في مقابل لها ال يوجد (١٠٤) املادة بأن علماً

القاضي. لرأي املسألة هذه املصري ترك
املسألة هذه إلى تطرقت  فقد األردني  املدنية احملاكمات أصول قانون من (١) فقره   (٣٣) املادة أما

اخليار. القاضي وأعطت

١٠٩ املادة
-: يكون النص املقترح أن التعديل

تعديله أو إلغائه من أجل القرار الذي أصدر إلى القاضي طلباً أن يقدم ضده للمستدعى يحق )
.( للتقاضي العادية اإلجراءات وفق الطلب هذا وينظر

الفصل في هذه املادة نص ورد إلى أنه طاملا يستند أي فهم خاطئ تزيل األخيرة الفقرة إضافة إن
النص وأن  ال سيما فيه املبينة األصول وفق نظرها يتم أن فيجب املستعجلة بالطلبات اخلاص 

و(١٠٦). (١٠٤) املادتني نص في جاء كما الطلب نظر كيفية املذكور لم يبني
أصول قانون من «١٤٨» وان كانت املادة واألردني. املصري في القانونني يقابله ما النص لهذا يوجد ال

األمر. إلى هذا تطرقت قد احلقوقية امللغى احملاكمات

١١١ املادة
-: يلي كما ليصبح املادة هذه نص يتم تعديل أن االقتراح

ما اقتنع وإذا السفر، من ضده املستدعى مبنع قراره إصدار عند املستعجلة األمور لقاضي يجوز )
يكلف أن مغادرتها وشك وأنه على فلسطني، خارج إلى هربها أو أمواله بجميع بأنه قد تصرف
أنه إذا تبني ضرر أو عطل من ضده املستدعى يصيب قد ما لضمان مالية بتقدمي كفالة املستدعي

.( طلبه غير محق في
األسباب مع تلك هذه املادة في السفر من املانعة األسباب هو أن تتوحد التعديل هذا العلة من وراء إن
عن املنع أن سببه طلبه بكلمة دعواه كلمة استبدال أن كما واحدة. الغاية أن (٢٧٧) طاملا الواردة في املادة
أنيعفىاملستدعيمنمسؤولية خطئه لذلكاليجوز باملمنوع، ويلحقضرراًجسيماً أمرخطير السفر
وجعلمسؤوليتهمقتصرةعلى عدمثبوتحقهفي األسباباملوجبةملنعخصمهمنالسفر، فيتقدير
عن حتدث املستعجلة الطلبات لكل شامالً جاء الذي (١١٤) املادة نص إلى أن باإلضافة خصمه. هذا ذمة

الدعوى. في وليس الطلب في األحقية عدم
ومن جهةأخرىفإناألصوبعدالة ومنطقاًعدماألحقيةفيالطلبمادامتاإلجراءاتجميعهاستكون
قانون من املادة (٣٣) من (٢) الفقرة أكدت لقد آثار. من ذلك على سيترتب ما ذلك في مبا إليه مستندة
من املنع عاجلت موضوع املادة تلك أن كما طلبه. في محق غير عبارة فيها جاء ذلك عندما األردني األصول
من الفقرة «٢» جاء في عندنا إال ما (١١١) املادة بنص شبيه نص القانون ذلك في يرد ولم بإسهاب، السفر
النظر اختصاصه ضمن من أوردت حيث املستعجلة، األمور قاضي عن اختصاص حتدثت والتي (٣٢) املادة
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. شبيه نص يرد فلم قانون املرافعات املصري في أما السفر. منع طلبات في
١١٢ املادة

يلي:- وفقاً ملا االقتراح تعديلها
إلى طلباً يقدم الضرورية أن اخلدماتية املرافق ذلك من غير املياه والكهرباء أو عنه قطعت ملن يحق )

.( احلالة لظروف وفقاً القاضي لتقدير ذلك يخضع أن على إلعادتها املستعجلة قاضي األمور
سابقاً هذا من ذكرته ما على بناء األصوب هو يحق بكلمة يجوز كلمة استبدال وبينت أن سبق كما
األفراد وتعاقداتهم إرادة في تدخل املادة هذه بإيراده املشرع أن يالحظ فإنه جهة أخرى من أما جهة.
هذه مثل أن لذلك، حيث سبباً ملح يكون هناك دون أن اآلخر، البعض على بعضهم كفة ليرجح
اآلخر بتنفيذ الطرف بالتزام منوطاً أطرافها التزام أحد تنفيذ يكون تبادلية عقود حتكمها اخلدمات
احلق من هذا طرفي العقد أحد حرمنا فإذا اخلاصية، هذه فإن قوة العقد تنبع من كذلك به، التزم ما
القاضي يكون احلالي النص ففي اإلذعان. عقد إلى أقرب تبادلي وأصبح كعقد العقد صفة زالت
بغض عنه قد قطعت اخلدمة تلك أن املستدعي يثبت أن مبجرد اخلدمة بإعادة القرار بإصدار ملزماً
أو اقتضى ذلك، أو لسبب فني مقابلها دفعه كعدم إليه مرده القطع سواء كان عن سبب النظر
من كثيرين أن أزعم فإنني الصيغة هذه على النص هذا بقي ما وإذا إطالقاًَ، طلبه ال تبرر ألسباب
يترتب ما بكل ذلك. والهاتف وغير واملاء الكهرباء خدمات ثمن دفع بادروا إلى ملا علموا به اآلهلني لو
منها املنشود يلبي الهدف الذي ال احلد إلى ضعفها أو املرافق هذه انهيار إمكانية من ذلك على
هذه رأس على حقوقهم، وإن حماية من بد ال مواطنون أيضاً هم املرافق تلك بأن أصحاب ،علماً 
أما لهم. حتصى ال خسائر وتسبيب وأعمالهم خدماتهم ثمرة لضياع اال إفساح عدم احلماية
الصياغة تقتضيه أمر فهو املادة تلك في جاءت التي الفصل هذا أحكام وفق إللغاء عبارة بالنسبة
في باب الطلبات املادة تلك نص طاملا ورد حاصل حتصيل وهو له معنى ال العبارة تلك السليمة. ذكر
قانون في وال املصري املرافعات قانون في مقابل له ليس هذه املادة نص أن ً أخيرا أشير املستعجلة.

األردني. أصول احملاكمات املدنية

١١٣ املادة
في البت  حلني التغييرات إجراء من  ضده  املستدعى ومنع عبارة حذف هو املقترح التعديل

الدعوى.
 

التي يستند الوقائع على بقاء حرص املشرع إلى مرده احلالة إثبات  أن في تكمن احلذف هذا علة إن
إلى يؤدي إهدار له دليل أو منعاً لزوال دون تغيير وذلك هي إثبات ادعاءاتهم، كما اخلصوم في إليها
معينة. مرحلة في الدليل ذلك لواقع جتسيد هو إثبات احلالة يعني أن به، وهذا احلق املدعى خسارة
أثناء معامله وتغيير فيه اخلصم تالعب إلمكانية درء ومبعرفتها احملكمة أمام التجسيد ذلك وبسط
املادة من املشرع إليها التي هدف العلة املقترح حذفها يجعل العبارة فإن وجود لهذا الدعوى. نظر
إجراء أية تغييرات من منع خصمه إلى الوصول اإلثبات يستطيع طالب قائمة، فطاملا غير املذكورة
ذلك بعد لها تغيير أي يعتبر بحيث للواقعة معينة بحالة خصمه يلزم أن يريد ملاذا إذن الوقائع في
املثبتة الواقعة ملعالم تغيير أي أن هو احلالة إثبات من العبرة أن واخلالصة حقه. في يسري وال ً لغوا

حالتها. إثبات التغيير بعد مت طاملا للخصوم القانوني املركز في يؤثر وال له ال قيمة حالتها
واألردني. املصري القانونني في لها مقابل الصيغة ال بهذه املادة هذه إن
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١٢٠ املادة
املقترح التعديل

-: تصبح بحيث األولى للفقرة بالنسبة
نقاط حتديد اللوائح تكرار وبعد  الدعوى لنظر األولى اجللسة في اخلصوم احملكمة تكلف )

ذلك  لوائحهم ويدون في ظاهرة تكن لم والتي بالدعوى املتعلقة املسائل في واالختالف االتفاق
اجللسة ). محضر في

فيه، مختلف وما هو متفق عليه هو ما بوضوح تبني الدعاوى لوائح أن سببها التعديل علة إن
املقترحة العبارة أن إضافة إال حاصل، حتصيل عن يتحدث فإنه حاله  على النص بقي إذا ولذلك
هذه النقاط ولو تدون أن جاز ولهذا اللوائح، تقدمي بعد ما اتفاق فيها نقاط تبرز التي احلالة تغطي
تبسيطاً وحصرها، عليها، املتنازع الختصار املسائل مسعى في اللوائح في التطرق إليها يتم لم

في الدعاوى. البت وسرعة احملاكمة إلجراءات
 

املقترح هو:- التعديل فإن الثانية للفقرة بالنسبة أما
في يرغب التي بيناته يحصر ويقدم أن في الدعوى البدء حق الذي له الفريق ( تكلف احملكمة
في تقدميها يرغب التي ويقدم بيناته أن يحصر ذلك خصمه بعد على يتوجب تقدميها بحيث

اآلخر ). هو

تلبِ ولم وغامضة، جاءت عامة هذه الفقرة وبنصها احلالي هو أن التعديل في االقتراح هذا سبب إن
البينة وحصر حتديد وال رغبته في إجراءات احملاكمة، املتخاصمني أثناء أدوار ترتيب في املشرع رغبة
النص هذا أن فهمنا ما فإذا بالنسبة لهم. الفرص تساوي من وجوب انطالقاً منهم، كل من املقدمة
بيناته، فإن منهما كل ويحصر يحدد بأن للمحاكمة اجللسة األولى وفي واملدعى عليه املدعي يلزم
فقاعدة للمدعى عليه، بالنسبة متاماً ذلك غير فهو للمدعي بالنسبة ً جائزا كان وإن الفهم هذا
البينة يقدم فاملدعي فرصتني عليه واملدعى املدعي من لكل أعطت بني اخلصوم الفرص تساوي
من بينات املدعى عليه ما قدمه يفند أو يدحض بينة أخرى لتقدمي فرصة له تكون ثم ادعائه، إلثبات
جاء ما اجلوابية ودحض الئحته ادعاءاته في إثبات مبوجبها يحقق فرصة يعطى األخير أن يجب ولهذا
ما سيقدمه يطلع على أن قبل بينته وحتديد مسبقاً بحصر بإلزامه ذلك وال يتأتى بينة املدعي في
فال لسان شهود املدعي على يرد أن ميكن ما عليه فمهما توقع املدعى في دوره بينة من املدعي
لذا الدعوى. وقائع على شهادة من ألسنتهم على يرد ما بكل اإلملام واإلحاطة مسبقاً يستطيع
وتقدمي في حصر حقه املتخاصمني من كل يعطي والعدالة أن املنطق مع يتفق األصوب والذي فإن
احلقوقية احملاكمات أصول قانون من (١٣٥) املادة أن من ذلك على أدل وال بيانه، سبق بينته وفقاً ملا

املسألة بوضوح. هذه بينت امللغي

احملكمة أن فمرده إلى منهما» كل لسماع بينات اجللسات احملكمة مواعيد «وحتدد عبارة حذف أما
وذلك بينته، تقدمي اخلصوم من اجللسات التي تلزم ليستطيع كل بعدد جتزم أن ابتداء تستطيع ال
وأعمال الشهود تبليغ مسألة رأسها وعلى متاماً عليها السيطرة ميكن ال مبسائل هذا األمر لتعلق

هذا الشأن. في تعقيداً األمر زاد احلاضر واقعنا عن أن ناهيك .... إلخ. اخلبرة

القانونني املصري بفقرتيها في املادة هذه لنص مقابله نصوص يوجد ال أنه إلى هنا أشير أن وال بد
واألردني.
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١٢١ املادة
التعديل املقترح

وال يجوز  احلال مقتضى ووفق اخلصوم طلب على بناء آلخر وقت من الدعوى تأجيل للمحكمة )
ذلك). بضرورة احملكمة إذا اقتنعت إال السبب لذات مرة من ألكثر التأجيل

إلى مرده املقصود يعني أن التأجيل من العبارة املضافة خلو النص أن حيث واضحة التعديل إن علة
إال احملكمة، وليس اخلصوم يقصد النص ضمناً أن يفهم وان كان اخلصوم إلى وليس ذاتها، احملكمة
املشرع املصري أكد لبس. ولقد لكل صياغة نافية املادة هذه يصوغ أن من يعفي املشرع ال أن هذا
اخلصوم وكذلك فعل كلمة أورد الصريح حيث األمر بالنص املرافعات هذا قانون (٩٨) من املادة في

املدنية. أصول احملاكمات قانون من (٧٧) املادة في املشرع األردني

١٢٥ املادة
تأخذ  والقوانني آخر،  قانون  بتطبيق وتتعلق اإلجراءات مواد من ليست ألنها املادة كامل شطب
أن الحظ عندما األمر عليه التبس مشرعنا ولعل مثلها. أخرى قوانني من ذاتها وليس من مفاعيلها
الشمول الذي ذلك املتعلقة باإلثبات، املواد من العديد شمل السابع بابه في املصري املرافعات قانون

والتجارية.  املدنية املواد في قانون اإلثبات مبوجبه صدر والذي ٢٥ لسنة ١٩٦٨ رقم بالقانون إلغاؤه مت
إثبات قانون هناك يكن املرافعات لم قانون في باإلثبات املواد املتعلقة جاءت أنه عندما أدق مبعنى
(٣٠) البينات رقم بقانون سواء تعلق األمر أصالً موجود القانون فهذا نحن حالتنا أما في . مستقل

استبدله. الذي ٢٠٠١ لسنة (٤) البينات رقم بقانون أو املفعول ساري كان ١٩٥٢ الذي لسنة

١٢٨ املادة
«٢» بالفقرة املقترح فيما يتعلق التعديل

االنقطاع سبب شأنه حتقق في الذي اخلصم مقام يقوم من لتبليغ أجالً أحد اخلصوم طلب إذا )
حتدده أجل خالل تكلفه بالتبليغ أن اخلصومة سير تقضي بانقطاع أن قبل احملكمة على وجب
في صفاتهم أو أسمائهم دون ذكر جملة املتوفى لورثة التبليغ فيكون الوفاة حالة في أما له

خالل األجل  بالتبلغ يقم لم فإذا محليتني يوميتني صحيفتني في وبالنشر للمتوفى موطن آخر
.( منذ حتقق سببه اخلصومة سير بانقطاع احملكمة قضت دون عذر

قانون من «١٢٣» من املادة الثالثة الفقرة عن مأخوذة للنص املضافة العبارة أن إلى أشير بدء ذي بادئ
. األردني املدنية احملاكمات أصول

ذي اخلصم  على الصعب من يكون الوفاة حالة  في أنه في  فتكمن التعديل لعلة بالنسبة أما
هذا لتبليغهم، عناوينهم معرفته عن ناهيك املتوفى، خصمه ورثة هم من يعرف أن املصلحة
على يترتب ما بكل احملكمة ذلك خالل أجل محدد تقرره بكل يقوم أن مجبور على أنه إلى باإلضافة
املعدل النص كان لذلك باستمرارها، هو معني اخلصومة الذي سقوط من بذلك القيام قدرته عدم

والعدالة. إلى املعقول أقرب

١٣٢ املادة
املقترح التعديل

أن امتناعه املدعي أو بفعل في الدعوى السير حالة عدم في اخلصوم من مصلحة ذي ( لكل
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من صحيح إجراء آخر من  إعتباراً أشهر ستة إنقضت إذا اخلصومة بسقوط احلكم يطلب 
.( فيها اتخذ التقاضي إجراءات

احلالة هذه في  معتبراً يكون إجراء أي أن يفهم ال حتى  وذلك ضرورية صحيح كلمة إضافة 
أن كما صحيح. كلمة فيها املصري حيث جاء املرافعات قانون (١٣٤) من املادة تقابل املادة وهذه
وذلك القانوني السليم، للفهم هو أقرب التقاضي من إجراءات بعبارة فيها عبارة اتخذ استبدال
إجراءات وبني قضائية صبغة لها تكون ال  والتي احملكمة  تتخذها  التي اإلجراءات  بني للتفريق 
عبارة األولى ذكرت فقرتها في (١٣٧) أن املادة إلى أشير ً وأخيرا قانوناً. املقصود باملعنى التقاضي

إجراء صحيح.

١٣٥ املادة
يكون: بحيث النص تصحيح

.( القرارات وليس اإلقرارات األحكام أو لتلك السابقة اإلجراءات .... )
النص. منطوق وفق وذلك لوضوح هذه املسألة

١٣٧ املادة
األولى للفقرة املقترح التعديل

إجراءات  من  صحيح إجراء آخر على سنتني مبضي اخلصومة تسقط األحوال جميع في )
.( مت فيها التقاضي

جاء الفقرة هذه في تنقضي كلمة ورود أن هو تسقط بكلمة تنقضي كلمة استبدال من العلة
وهذا اخلروج اخلصومة بسقوط واملتعلق الثالث، الفصل في املشرع الذي اتبعه السياق على خروجاً
في بقولها سبقها على ما على عطفها يدل صياغتها وفق هذه الفقرة نص سيما أن ال له، ال مبرر
الفصل هذا السابقة في املواد في عليه ينص لم ما استدراك معناها العبارة وهذه جميع األحوال،
تنقضي بكلمة املقصود ما أخرى جهة ومن جهة، من هذا سقوط اخلصومة الذي يعالج مسألة

االنقضاء. على املشرع يرتب وماذا
األصول قانون في مقابل لها يوجد وال املصري املرافعات قانون من «١٣٤» املادة تقابلها الفقرة هذه

األردني.

١٣٨ املادة
املقترح التعديل

أية  في دعواه ترك يطلب أن اعتبارياً  حضورياً يحاكم عليه املدعى كان إذا للمدعي يحق )
للمدعي طلب  فال يجوز حضورياً يحاكم عليه املدعى كان فإذا عليها الدعوى تكون مرحلة
دفع أو بطلب تقدم قد كان العتراضه إذا يلتفت ذلك ال ومع عليه إال مبوافقة املدعى دعواه ترك

.( الدعوى نظر من منع احملكمة الغرض منه يكون مما
املشرع  ألن وذلك له، عليه واحلضور القانوني للمدعى احلضور الواقعي بني هو للتفريق التعديل علة

األول. األخير وليس قصد

(١) فقره ١٣٩ املادة
(١) فقره املقترح التعديل
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الدعوى ويحكم  إقامة إجراء إلغاء وكذلك إجراءات اخلصومة جميع إلغاء الترك يترتب على )
.( باملصاريف التارك على

وبالتالي عندما اخلصومة، إجراءات عن حتدث باخلصومة يتعلق فيما أن اإللغاء هو التعديل إن سبب
املادة ألن وذلك عن إقامتها، وليس عن إجراء إقامتها يتحدث أن الدعوى يجب عن اإللغاء يتحدث
جاء ما التعديل ينسجم مع أن كما اخلصومة، انعقاد وإجراء الدعوى إقامة إجراء بني فرقت (٥٥)
بقي فلو احلق. بذات للمطالبة أخرى الدعوى مرة إقامة التي أجازت املادة هذه الثانية من في الفقرة
ولتناقض هذا احلق غير وارده للمطالبة بذات أخرى مرة إقامة الدعوى أن منه لفهم حاله على النص

أجازت إقامتها. التي الثانية الفقرة مع نص الفهم

١٤١ املادة
نصها. يصبح املذكورة بحيث من املادة بالفقرة «د» يتعلق التعديل املقترح

صحيحاً إجراءً واتخذ وسيطاً أو محكماً أو خبيراً بصفته قاضياً أو نظرها له سبق قد كان (إذا
فيها).

كون رأياً أن سبق نظر دعوى من منع القاضي النص هدف من أن املشرع في تكمن التعديل علة إن
من الصفات املذكورة بأي الدعوى هذه نظر أن للقاضي سبق ما فإذا بها، أمر يتعلق قناعة في أو
ولهذا فيها، أمر أي بصدد تكونا قد يكونا قناعته ال رأيه أو فيها فإن صحيحاً إجراء يتخذ آنفاً ولم
إليها الغاية التي هدف يحقق ال حالة النص على بقاء وعدماً فإن ً وجودا احلكم مع تدور وألن العلة

منه. املشرع

١٧٥ املادة
املقترح التعديل

أسماء وعدم بيان اخلصوم أسماء في اجلسيم اخلطأ أو الواقعية احلكم أسباب في القصور )
.( البطالن عليه يترتب أصدروا احلكم الذين القضاة

حتى يترتب مبعنى أنه اجلمع، هو بالواو املقصود أن في إلزالة اللبس هو ( بأو ( و إن علة استبدال
يتمثل يقصده املشرع، فقصده هنا لم وهذا عليها املنصوص كل احلاالت اجتماع من بد ال البطالن

البطالن. بترتيب كفيل املذكورة احلاالت من أي أن توفر في
الكلمة هذه كما أن النقص، أيضاً اخلطأ اجلسيم يشمل أن بسبب جاء فقد النقص إلغاء كلمة أما
هذه تفسر ال وحتى البطالن؟ يرتب الذي اخلصوم أسماء بالنقص في املقصود هو  فما غامضة.
إلغاؤها. األولى من يكون املقصود منها االجتهادات في فهم مختلفة وتتعدد الكلمة تفسيرات
ما حول اجلدل من ستنشأ التي البلبلة  دون  يحول لكي  جاء صفاتهم  كلمة إلغاء فإن كذلك
التطبيق حيث من وذلك لصفاتهم ذكراً اللوائح تتضمن لم طاملا اخلصوم املقصود بصفات هو
اجلاري لكن إن وُجد ميثله من وصفة املدعي صفة ذكر أوجبت (٥٢ فقره ٢) أن املادة العملي. صحيح

الصفة. الالئحة تلك في يذكر أن ال هو عليه العمل
ضرورة  عن وحتدثت اخلصوم، صفات تذكر لم املادة لهذه املقابلة القانون األردني من ١٦٠ املادة إن
أسماء اجلسيم في باخلطأ يتعلق فيما املشرع قصد يكون وبالتالي بالكامل، اخلصوم أسماء ذكر
هذه فإن أخرى جهة من الشأن. هذا في نقص كلمة تورد لم تلك املادة كما أن اتضح. قد اخلصوم

الشأن. هذا في املصري قانون املرافعات ١٧٨من في املادة ملا جاء متاماً املادة مماثلة
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١٧٨ املادة
عرض على احلكم أوجبت اشتمال «١٤٧» أن املادة ضرورتها ذلك لعدم املادة هذه إلغاء هو االقتراح
ال املادة هذه إن غيره. مييزه عن وصفاً املال وصف حتماً يتضمن العرض الدعوى، وهذا لوقائع مجمل

واألردني. املصري القانونني في يقابلها ما يوجد

١٨٩ املادة
املقترح التعديل

اخلصم  إلزام للمحكمة جاز الدعوى إقامة قبل احملكوم عليه قبل من مسلماً به احلق كان إذا )
اعذر قبل قد عليه يكن احملكوم لم بعضها ما أو واملصاريف كلها بالرسوم حكم لصاحلة الذي

.( املدعى به احلق يؤد ولم الدعوى إقامة
خصمه استعد الذي له للمحكوم الدعوى نفقات تبعة النص حتميل هذا من املشرع لقد هدف
أمام ااصمة عناء خصمه يكلف أن إال أبى ذلك رغم أنه إال حقه،  إعطاءه الدعوى إقامة قبل
ال الصياغة املادة وبهذه لهذه احلالي النص إن باخلسارة. أولى املغر يكون احلالة هذه ففي احملاكم،
أن يجب وهنا إقامة الدعوى، بعد حتى جائز باحلق التسليم يفهم منه أن فقد الغاية، هذه يحقق
الدعوى إقامة قبل بالتسليم املتعلقة األولى احلالة عن مختلف متاماً وهذا النفقات املدعي يتحمل
للقضاء اللجوء إلى املدعي مما دفع الدعوى، إقامة قبل احلق لهذا ً منكرا عليه املدعى يكون ،فقد
إن تبعاتها. يتحمل أن وعليه بااصمة متسبباً عليه املدعى يكون فهنا ذلك احلق، بأداء إللزامه
ما املذكورة عبارة من املادة األخيرة الفقرة في جاء عندما التسبيب هذا في جاء ما عنى ذاته النص

به. املدعى احلق يؤد ولم الدعوى إقامة قبل اعذر قد عليه يكن احملكوم لم
األردني. القانون في يقابلها ما يوجد وال املصري القانون في «١٨٩» املادة تقابلها املادة هذه

١٩١ املادة
تنص والتي هذه املادة من الثالثة الفقرة إلغاء التعديل املقترح هو

.( اخلصوم اتفاق على الصادرة بناء األحكام في يقبل الطعن ال أنه على )
اتفاق على بناء تصدر أحكاماً توجد بصدده ال نحن مبوجب القانون الذي أنه مرده وسبب التعديل
قوته مبثابة من حيث االتفاق ذلك اعتبرت اخلصوم اتفاق عن حتدثت التي «١١٨» أن املادة اخلصوم، ذلك
والفرق كبير السند ذلك كأثر أثره أن بل تنفيذياً ً سندا ليس بذاته أنه أي حكماً، وليس ً تنفيذياً سندا
وخصومه لم نزاع الفصل في األحكام تكون في أن القول عن وغني . واحلكم التنفيذي السند بني
جوهري دور للمحكمة وال يوجد هم شأنهم من أمر املتخاصمني؛ ألن اتفاق املتخاصمني تنته باتفاق

األمر. هذا فاصل في قرار يكون لها وال فيه
أصول قانون من «٢٠٦» املادة كانت وان واألردني املصري القانونني في له مقابل يوجد ال النص هذا إن

أخرى. صورة في األمر ولكن هذا حتدث عن امللغي احملاكمات احلقوقية

١٩٤ املادة
املقترح التعديل

األحكام ذلك تطبق تعذر فإذا األصلي موطنه في أو عليه تبليغ احلكم لشخص احملكوم يكون )
 .( القانون هذا في املنصوص عليها بالتبليغ اخلاصة
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هو ما هو سببه التبليغ طالب مسؤولية على والتي تنص املادة من هذه األخيرة الفقرة إلغاء إن
فكيف له احملكوم بإرادة منوطه ليست وإجراءاته التبليغ طرق أن طاملا بهذه املسؤولية املقصود

فاعلة فيه. يد له مسؤولية أمر ليس املذكور يتحمل
واألردني. املصري القانونني في يقابلها ما لها ليس الصيغة املادة بهذه هذه إن

١٩٧ املادة
املقترح التعديل

قانوناً ميثله كان من أهليته أو زوال صفة فقد أو إعالن إفالسه أو عليه وفاة احملكوم على يترتب )
جملة دون احلكم لورثته تاريخ تبليغ من للسريان إال وال يعود امليعاد هذا انقطاع الطعن ميعاد خالل
أما حالة الوفاة يوميتني محليتني وذلك في صحيفتني وفي للمورث موطن آخر على أسمائهم ذكر

.( مقامه يقوم من فإلى احلاالت األخرى
احملكوم عليه، ورثة هم من معرفة في بالغة صعوبة سيجد له احملكوم أن في تكمن التعديل إن علة
النص تعديل فاألصوب ولهذا املدة سريان انقطاع حالة لتفادي اإلجراءات دون متابعة يحول ما وهذا
ورثة بتبليغ يتعلق فيما الرأي هذا من اقترب «١٩٨» في املادة املشرع وأن سيما الوجه. ذلك على

بني احلالتني. للتفريق مبرر يوجد وعليه ال له، احملكوم

(١) فقره ١٩٨ املادة
املقترح التعديل

دون جملة ورثته مواجهة في الطعن رفع يجري الطعن مدة سريان أثناء له احملكوم توفي إذا )
صحيفتني آخر موطن ملورثهم وفي في الوجه هذا على ثم يجري تبليغهم ومن أسمائهم ذكر

.( محليتني يوميتني
دون املدة هذه انقضت فإذا محددة مدة خالل طعنه تقدمي على مجبور عليه احملكوم أن ذلك علة
يوم آخر في حتدث قد احملكوم عليه وفاة حادثة ولكون ولهذا دعواه. وخسر احلكم قطعياً أصبح تقدمي
ال تفوت وحتى ولهذا احملكوم له، ورثة ملعرفة الكافي الوقت وجود يحول دون الذي األمر مثالً للطعن
ورثة مواجهة في الطعن ورفع املسألة بتيسير األمر يستدرك أن يجب عليه احملكوم على الفرصة
أوجبت املادة هذه من الثانية الفقرة وأن سيما ال . احلالة هذه على إياه وتبليغهم له جملة احملكوم
«١٩٩» املادة إليه األمر أشارت هذا إن الخ. ..... وصفاتهم بأسمائهم جميعهم تبليغ الورثة إعادة
فأجازت رفع الطعن أثناء سريان ميعاد األهلية فاقد عن اخلصومة يباشر كان من بوفاة يتعلق فيما

السابقة. العلة لذات وذلك األهلية فاقد وتبليغه إلى الطعن
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املدنية احملكمات أصول قانون الواردة في النصوص بعض تعليق على
وتعديالته لعام ٢٠٠١ ( ٢ ) رقم والتجارية

*( عشر من الباب الثاني من الفصل الثاني ابتداءاً )

اهللا رام موريس زيادة- احملامي

لسنة (٩) القرار رقم أن يستوقفنا ال بد هذه جلستنا موضوع في اخلوض في أشرع وقبل أن بداية
بتاريخ  الصادر والتجارية املدنية احملاكمات أصول قانون في ألحكام معدل قانون بشأن ٢٠٠٦
 ٢٠٠٦/٥/٣١ بتاريخ من (٢٠) املادة مبوجب النفاذ حيز والذي دخل عباس محمود الرئيس عن ٢٠٠٦/٢/١٦

الرسمية. اجلريدة في نشره تاريخ وهو

الفلسطينية، بالوقائع نشره تاريخ منذ النفاذ واجب هو القرار هذا أن الصدد هذا في أقوله أن أود ما
بل عرض عليه عندما يرده لم التشريعي الس أن طاملا القرار هذا دستورية عن النظر بغض وذلك

املوضوع. هذا تُدلِ برأيها في لم الفلسطينية الدستورية احملكمة أن وطاملا فيه أرجأ النظر

األصول،  بها قانون تعثر التي الثغرات ًُ من جزءا سد قد ٢٠٠٦ لسنة املعدل القانون هذا أن وبال شك
االعتبار بعني فيه جاء ما املشرع أخذ من إقراره عدم أو إلغائه، حال في يجدر بنا أن نطلب الذي األمر

والتجارية. املدنية احملاكمات أصول قانون على تعديل أي إجراء عند األيام قابل في

_ماجستير في الطزيز معاذ مكتبي في تقديري للمحامي املتدرب عن ألعرب الفرصة انتهز كما
من لعدد املقارنة الدراسة هذه التحضير إلعداد في  بذله الذي  املتميز للجهد _ اخلاص القانون
امللغي، وفي القانون في مواد من يقابلها وما والتجارية املدنية احملاكمات قانون أصول ومواد نصوص

املصري. والقانون األردني من القانون كل

الفلسطينيني القضاة جمعية نظمتها محاضرة في القيت *ورقة
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عشر الثاني الباب
الثاني الفصل

االستئناف
( ٢٠١ ) املادة

على: تنص
الواقعة في البداية محكمة إلى الصلح محاكم من الصادرة والقرارات تستأنف األحكام » .١

.» اإلستئنافية بصفتها دائرتها
أمام أول درجة محكمة بصفتها البداية محكمة من الصادرة والقرارات األحكام تستأنف » .٢

.» االستئناف محكمة

محاكم عن اإلستئنافية الصفة نزعت بحيث بقانون القرار من (٩) املادة مبوجب املادة ألغيت هذه
األولى الدرجة محاكم عن الصادرة األحكام جميع وغدت الصلحية لألحكام بالنسبة البداية

االستئناف. محكمة لدى تستأنف

اجلديد: النص يقول
االستئناف محكمة إلى الصلح ومحاكم البداية محاكم من الصادرة والقرارات تستأنف األحكام »

» آخر قانون أي في عليها املنصوص األحكام تراعى في ذلك على أن
األردني. املدنية األصول من واملادة (١٧٦) القدمي القانون من (٢٠٥) املادة ذاتها وهي

٥ لسنة ٢٠٠١ التي  النظامية رقم احملاكم تشكيل قانون من (١٥) املادة أن إلى اإلشارة جتدر كما
في استئناف للنظر قضاة ثالثة من اإلستئنافية بصفتها البداية محكمة انعقاد على تنص كانت

٥ لسنة ٢٠٠٦. من القرار بقانون رقم (٥) باملادة ألغيت قد الصلح محاكم عن الصادرة األحكام
البداية محكمة كاهل يثقل كان القدمي النص أن ذلك من القدمي، أفضل اجلديد النص أن تقديري وفي
ذلك وكان الصلحية األحكام ضد إليها املرفوعة الطعون في نظر من وقتها كبيراً ويستغرق جزءاً
ينبغي أن األولى الدرجة أحكام محاكم أن كما أولى. كمحكمة درجة عملها األصيل حساب على
األصيل يستوي االختصاص صاحبة » االستئناف محكمة » الثانية الدرجة لدى محكمة تستأنف

بدائية. أم أحكاماً صلحيه كونها في

(٢١٠) املادة
تقرر أن املستأنف القرار احلكم أو على أكثر من استئناف لها قدم إذا للمحكمة اإلستئنافية يجوز »

.« لوحدة السبب واملوضوع ضمها
االستئناف جهداً محكمة يوفر على وهو القدمي القانون في ينص عليه لم مستحدث نص هذا
ضمها في احلق النص منحها إذ أو القرار، ذات احلكم على واحد استئناف من أكثر نظر ووقتاً في

االستئناف. حملكمة جوازياً األمر أن هذا على فيها معاً وتفصل واملوضوع لوحدة السبب

( ٢١٥ ) املادة
ويرد حتددها مدة خالل ناقصاً كان إذا  االستئناف  رسم دفع بإمتام املستأنف احملكمة تكلف »

.» مقبول عذر بذلك دون يقم املستأنف لم إذا االستئناف
معينة حتت مدة خالل الناقص الرسم بإمتام دفع املستأنف على احملكمة تكليف أوجبت هذه املادة
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مقبول. عذر دون الدفع عن التخلف كان إذا االستئناف طائلة رد
إكمال  أمر جعل الذي من القانون القدمي ( ٢٢٠ ) فقرة ( ٣ ) املادة نص أكثر عدالة من النص وهذا
من أنه كما الرسم. إلكمال مهلة االستئناف واحليف رد الظلم من للمحكمة. إذ جوازياً الرسم
ما إلكمال الوقت من فسحة املستأنف إعطاء إزاءه يجب الذي األمر يومياً التي حتصل األخطاء

استئنافه. طائلة رد القانوني حتت الرسم من نقص

( ٢١٧ ) املادة
يرفع أن االستئناف لنظر األولى اجللسة من االنتهاء قبل ما إلى عليه للمستأنف يجوز  .١

استئنافه. أسباب على مشتملة مبذكرة أو املعتادة مقابالً باإلجراءات استئنافا
يتبع االستئناف فرعياً استئنافا اعتبر االستئناف مضي ميعاد بعد االستئناف املقابل رفع إذا .٢

بزواله. ويزول األصلي
االستئناف بسقوط احلكم يستتبع األصلي االستئناف في اخلصومة  ترك  بقبول احلكم .٣

الفرعي.
األولى بعد الفقرة التالية تضاف الفقرة أن يفضل

بعد تقدمي املستأنف باحلكم قبل قد عليه املستأنف يكون أال املقابل االستئناف لقبول يجب »
.» األصلي االستئناف

ص٢٧٣ س١٦ ١٩٦٥/٣/٤ رقم حتت الصادر للنقض املصرية بقرار ذلك وأدعم
علة االستئناف ألن الفرعي، االستئناف يقبل فال األصلي االستئناف رفع بعد القبول مت  إذا أنه »
رضا العتقاده إال احلكم قبل نفسه أو على الطعن ميعاد فوت عليه ما أن املستأنف وهي الفرعي
االستئناف رفع بعد احلكم عليه تنتفي إذا ما قبل املستأنف العلة هذه باحلكم الصادر، خصمه

األصلي».
أيام عشرة أو بأسبوع املقابل االستئناف تقدمي مدة تقييد الفلسطيني املشرع على األفضل وكان

احلقوقية  أصول احملاكمات قانون من ( ٢١١ املادة ( احلال في عليه كان مبا أسوة يوماً عشر خمسة أو
امللغى.

مصطلح االستئناف استعمال في املصري توافق مع النص الفلسطيني النص أن إلى هنا وأشير
سمياه باالستئناف التبعي. األردني األصول وقانون القانون القدمي أن حني في الفرعي أو املقابل

( ٢٢٠ ) املادة
كان وما دفاع جديدة وأوجه ودفوع بينات من لها يقدم ما أساس على االستئنافية احملكمة « تنظر

درجة «. أول إلى محكمة ذلك من قد قدم

مصري (٢٣٣) املادة تقابل
املادة ويقابل (٢٠٠٦) لسنة   (٩) رقم  بقانون القرار من  (١٠) املادة  مبوجب  ألغيت (٢٢٠) املادة هذه
قانون من املادة (١٨٥) ذاتها هي (١/٢٢٣) املادة امللغي احلقوقية احملاكمات أصول قانون في املستحدثة

... األردني املدنية احملاكمات أصول



٣٧

قـــانونية دراســات

ما يلي: املستحدثة على املادة وتنص
التالي: عنه بالنص ويستعاض األصلي القانون من ( ٢٢٠ ) نص املادة يُلغى

وأوجه دفاع أدلة ودفوع لها من يقدم ما أساس على االستئناف تنظر أن احملكمة على يجب .١
األولى. محكمة الدرجة من ذلك إلى قدم كان قد وما جديدة

احملكمة في إبرازها إمكانهم في  كان  إضافية بينات يقدموا أن  االستئناف  لفرقاء يحق  ال .٢
إال: حكمها املستأنف

الواجب قبولها. من كان بينة قبول رفضت قد حكمها احملكمة املستأنف كانت إذا أ.
لسماع شاهد إحضار  أو مستند إبراز الالزم من أن إليها املستأنف احملكمة رأت إذا  ب.
تسمح أن لها فيجوز آخر، جوهري داع ألي الدعوى أو الفصل في من لتتمكن شهادته

شهادته. لسماع الشاهد ذلك لتدقيقه أو إحضار املستند هذا بإبراز مثل
الدرجة محكمة أمام غيابه أن الفريق املعني حضورياً واثبت كان احلكم املستأنف إذا ج.
التي البينات بتقدمي له تسمح أن االستئناف مشروع فعلى محكمة لعذر كان األولى
إما البينة لتقدمي عليه املستأنف احلالة متكني هذه في ويتعني الدعوى. في تؤثر أنها ترى
أخرى أية بينة أو االبتدائية احملاكمة مرحلة في قدمها قد يكون فردية بينة أية لتأييد

املستأنف. بينة لتفنيد
عليها يترتب إضافية بينات بتقدمي إليها املستأنف احملكمة فيها تسمح التي احلاالت جميع في .٣

لذلك. دعاها الضبط السبب الذي في تسجل أن
بنفسها. البينة تسمع أن فعليها إضافية بينات احملكمة بتقدمي سمحت إذا .٤

املادة  نص مع معظمه في يتفق الذي التعديل هذا في صنعاً أحسن قد وفي تقديري أن املشروع
اال بفسح كان امللغى املادة (٢٢٠) أن نص ذلك القدمي، احلقوقية احملاكمات أصول قانون من (٢٢٣ )
تقوم التي التشريعية  الفلسفة ينافي بذلك وهو باملماطلة، بينته بتقدمي املعني الطرف أمام
التقاضي أمد إطالة عدم وهو أمام احملاكم والتقاضي تنظم إجراءات التداعي التي عليها القوانني

املستطاع. قدر

يكافئه أن يجوز ال األولى محكمة الدرجة أمام بينته تقدمي عن تقاعس أو أهمل الذي اخلصم أن إذ
الثانية. الدرجة محكمة بإبدائها أمام له بالسماح املشرع

الناقللإلستئنافاملنصوصعليهفياملادة(٢١٩)يستلزماإلبقاءعلىالبيناتواألدلةاملقدمة أناألثر كما
وإذاكاناألصلالعامهو عدم أمام محكمة الدرجةاألولىمطروحةعلىمحكمةاإلستئنافبذاتالقوة.
جوازقياماخلصوم فياالستئنافبتقدميبيناتإضافيةكانفيإمكانهمتقدميها أماماحملكمةاملستأنف
سبيل وعلى االستئناف حملكمة املشرع أجاز اخلصوم بني واملساواة العدالة لقواعد مراعاة فإنه حكمها،

مبوجب  املستحدثة ( ٢م٢٢٠ ) من الفقرة جـ) ب، أ، ) البنود في وذلك إضافية بينات تقدمي قبول االستثناء
أبدى من أو األولى الدرجة محكمة أمام تقدمي بيناته في حقه هُضم ملن منه مراعاة وذلك بقانون القرار
حضورياً قد صدر في حقه الصادر احلكم كان إذا الدرجة األولى محكمة أمام لغيابه مشروعة معذرة
كانت امللغى حيث القانون ظل في احلال عليه كان مما أفضل املتعلق باحلكم احلضوري التعديل وهذا ....
املدعى املستأنف بينة مصدرهالسماع إلى القضية وتعيد الغيابي احلكم االستئنافتفسخ محكمة

تقدميها. في املدعي يرغب املستأنف عليه قد إضافية بينة وأية عليه
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أو مستند أي بإبراز تسمح أن االستئناف محكمة لتقدير ً وعائدا جوازياً األمر املشرع ترك وكذا
أن إال آخر. أو ألي داع جوهري الدعوى، في الفصل من متكنها سبيل في ذلك رأت سماع شاهد إذا
بالرد اآلخر للطرف تأذن أن إضافية لبينات سماعها حالة في احملكمة املذكورة على أوجب النص

املقدمة. البينات على
على الطعن نظر احملكمة على توجب كانت التي إلغائها قبل (٢٢٠) املادة نص عكس على وذلك

األولى. الدرجة إلى محكمة قدم ما إلى إضافة جديدة ودفوع من بينات لها يقدم ما أساس

(٢٢١ ) املادة
.» قبولها بعدم نفسها تلقاء من احملكمة االستئناف وحتكم في اجلديدة الطلبات تقبل « ال .١

الطلبات تقدمي امللحقات بعد وسائر واملرتبات األصلي األجور الطلب يضاف إلى أن ذلك يجوز ومع .٢
هذه الطلبات. تقدمي بعد التعويضات من يزيد وما األولى الدرجة محكمة أمام اخلتامية

به الكيد. قصد قد االستئناف كان بالتعويضات إذا حتكم للمحكمة أن يجوز .٣

مصري ( ٢٣٥ ) وتقابلها املادة
موضوعية طلبات طرح أن ذلك املادة، هذه في أورده الذي النص في الفلسطيني موفقاً املشرع كان
على التقاضي ومبدأ يتنافى األولى أمام محكمة الدرجة تبد لم أمام محكمة االستئناف جديدة
في النظر لذلك تبعاً يجوز فال املستأنف، احلكم في الطعن هو االستئناف ألن الهدف من درجتني
اجلديدة لم الطلبات إبداء موضوع أن حيث جيد أمر وهو األولى. الدرجة محكمة على يعرض لم أمر

احلقوقية القدمي. احملاكمات قانون أصول يعاجله

فذلك ألنها  املادة، هذه  من ( ٢ ) الفقرة في والواردة جديدة طلبات إضافة املشرع إجازة عن وأما
بحق وهي والعمال املوظفني بفئة تتعلق أنها عن فضالً األصلي، بالطلب لصيقاً ارتباطا ترتبط

باحلماية. جديرة

يحول االستئناف أن تقدمي ذلك الثالثة، الفقرة في عليه نص ما املادة هذه في للمشرع يسجل ومما
هذا جراء له للمحكوم حاصل الضرر ريب أن وال في الدعوى، الصادر احلكم تنفيذ دون القانون بنص
هذا الكيدي االستئناف صاحب يضمن أن تقتضي واإلنصاف العدالة  قواعد  فإن وعليه التأخير،

الضرر.
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الثالث الفصل
النقض

احلياة القانونية الفلسطينية، مستحدثة في تعتبر املتعلقة بالنقض النصوص أن إلى هنا أشير
االحتالل سلطات قد ألغتها القانون القدمي كانت عليها في املنصوص التمييز محكمة أن حيث

.١٩٦٧ عام حرب بعد

السلطة القضائية في الهرم قمة تتربع قانون كمحكمة النقض محكمة وجود وبالتأكيد فإن
الصادرة واألحكام القرارات املعقب واملراقب على دور من لها ملا للمتقاضني، أساسية ضمانة يعتبر

درجة. األدنى منها عن احملاكم

النقض محكمة أن غير دقيق؛ ذلك النقض أمر مبحكمة القانون محكمة تسمية أن تقديري وفي
للقانون احلكم املوافق فتقوم بتأييد أمامها فيها املطعون األحكام بني التمييز عملها إلى ينصرف

للقانون. االف منها وتنقض
العمل. من هذا جزء هو والنقض األحكام بني التمييز عملها األساسي هو إذاً

األردن من كل في به العمل جاري هو ما غرار على التمييز مبحكمة التسمية وعليه اقترح استبدال
ولبنان.

(٢٢٥ ) املادة
إذا إال االستئناف محاكم عن الصادرة النهائية في األحكام النقض بطريق الطعن حق « للخصوم

.» في تأويله أو تطبيقه في خطأ أو للقانون مخالفة على الطعن مبنياً كان
من املشرع حول مقصد يكتنفها الغموض يلي، املبينة فيما اإللغاءات إجراء وقبل في السابق كانت
البداية محكمة إليها باإلضافة تشمل أم فقط، محكمة االستئناف هل هي محاكم االستئناف

بقانون  القرار من ( ٩ ) املادة في املشرع به أتى الذي األخير التعديل االستئنافية؟ غير أن بصفتها
على  نصت التي األصول من ( ٢٠١ ) للمادة امللغي

محكمة إلى الصلح ومحاكم البداية محاكم من  الصادرة  والقرارات األحكام تستأنف أن »
.» آخر قانون أي في عليها املنصوص األحكام ذلك على أن تراعى في االستئناف

من (١٥) املادة بإلغاء  رقم ٥ لسنة ٢٠٠٦  بقانون القرار من ( ٥ ) املادة الذي جرى مبوجب  والتعديل
االستئنافية  الصفة نزع حيث األمر، هذا تدارك قد ٢٠٠١ النظامية لسنة احملاكم تشكيل قانون
الدرجة محاكم عن الصادرة األحكام جميع وغدت الصلحية لألحكام بالنسبة  البداية  حملاكم

فقرة  ) ( ١٧٦ ( املادة املستحدثة املادة هذه ويقابل االستئناف، محاكم أمام مباشرة تستأنف األولى
األردني. األصول من قانون ( أ

(٢٣١ ) املادة
ويرد الطعن حتددها مدة إذا كان ناقصاً خالل الطاعن بإكمال دفع الرسم النقض محكمة تكلف »

.« مقبول عذر دون بذلك الطاعن يقم لم إذا
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(٢١٥ ) املادة بحق قيل ما عليها ينسحب

(٢٣٣ ) املادة
(٣ ) فقرة

طريق « بأي احملكمة عن الصادر القرار في الطعن يجوز ال األحوال جميع في »

األردنية. األصول من (٢٠٤ ) واملادة القدمي القانون من (٢٥٥ ) للمادة مشابهة وهي
التالي: النحو على لتكون عندنا أصول (٢٣٣ ) للمادة رابعة إضافة فقرة أقترح أنني إال

الصادر قرارها في النظر إعادة النقض حملكمة املادة يجوز من هذه (٣ ) الفقرة في ورد الرغم مما « على
ألي أو القانونية املدة احتساب في خطأ نتيجة شكالً الطعن رد مت قد أنه تبني لها إذا قضية في أي
املادة نص مبوجب الدعوى صالح لنظر غير النقض قضاة أحد إذا كان ما وحالة شكلي آخر، سبب

.» القانون هذا من (١٤١ )
واملادة (٢/١٤١ )  احملاكمات األردني أصول قانون من (١٣٣ ) ٢/٢٤٠) واملادة ) املادة نص اقتراحنا إلى ويستند
القاضي قرار يصدره أو حكم كل على بطالن نصت الفلسطيني والتي احملاكمات أصول قانون من

الصالحية. عدم حاالت إحدى توافرت فيه الذي

(٢٣٩ ) املادة
تنعقد للنقض مستقرة قضائية سابقة أنها ستخالف النقض محكمة دوائر إلحدى تبني إذا »

األحوال». جميع في األخرى احملاكم لدى اإلتباع واجب ويكون هذا إلصدار حكمها هيئتها بكامل

قصده ندري ما الذي ال إذ توضيحه لطلب يكفي ما الغموض من فيه هذا النص أن تقديري وفي
كالدائرة معني في مجال املتخصصة الدائرة املقصود هل النقض، محكمة دوائر املشرع بإحدى
احملاكم تشكيل نص قانون حيث النقض محكمة جناحي أحد مقصده أم اجلزائية الدائرة أو املدنية

وغزة. رام اهللا في مؤقتة بصورة انعقادها على النظامية الفلسطينية
رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ جاء أكثر دقة  األردني املدنية احملاكمات أصول من ( ٢٠٥ ) رأيي أن نص املادة وفي

بنصه.
إلى الدعوى حتيل حكم سابق في مبدأ مقرراً تخالف التمييز أن هيئات محكمة إحدى رأت إذا »

.« العامة الهيئة

الرابع الفصل
الغير اعتراض

(٢٤٧ ) املادة
خالف ذلك تقرر احملكمة لم ما عليه احلكم املعترض تنفيذ وقف الغير تقدمي اعتراض على يترتب ال »

.« بدونها بكفالة أو تنفيذه ضرر جسيم مواصلة متى كان في املعترض على طلب بناء
مسألة استحدث صراحة اجلديد القانون أن إال القدمي، القانون من (٢٠٣ ) املادة تقابلها املادة هذه
على ينبغي الكفالة، إذ يوجب تقدمي أن باملشرع أجدر وكان احملكمة، لتقدير وتركها الكفالة تقدمي
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به للمحكوم يتسبب كل ضرر يضمن أن احلكم تنفيذ ويطالب بإيقاف الغير اعتراض يعترض من
عليه. املعترض له

الفصل اخلامس
احملاكمة إعادة

 
(٢٥١ ) املادة

اآلتية: احلاالت في إحدى األحكام النهائية في احملاكمة إعادة الطعن بطريق للخصوم يجوز
احليلة. أو الغش بطريق على احلكم احلصول مت إذا .١

التزوير. بهذا قضي أو إقرار بتزويره صدوره مت بعد على مستند احلكم بني إذا .٢
بزورها. صدوره بعد قضي شاهد شهادة على احلكم بني إذا .٣

حمل أو أخفاها قد خصمه كان احلكم تأثير في أوراق لها على احلكم صدور بعد إذا حصل .٤
إخفائها. على الغير

طلبوه. أو بأكثر مما اخلصوم يطلبه لم بشيء احلكم قضى إذا .٥
بعضه لبعض. مناقضاً احلكم كان منطوق إذا .٦

امللغي. القانون من ( ٢٣٣ ) املادة نص الطعن هذا يحكم وكان
موفقاً األردني كان أن املشرع أرى إال أنني األردني، األصول من (٢١٣ ) املادة مشابه بنص تقابلها كما
أكثر  جاء حيث بطلب إعادة احملاكمة للتقدم ) حاالت ٨ ) تناول من املشرع الفلسطيني عندما أكثر

على: ينصان اللذان والثامن السابع البندان وهما شموالً،
السابع: البند

عدا فيما وذلك في الدعوى صحيحاً ممثالً يكن لم اعتباري أو طبيعي شخص على احلكم صدر إذا
االتفاقية. النيابة حالة

الثامن: البند
متناقضان. حكمان واملوضوع الصفة وبذات أنفسهم اخلصوم بني صدر إذا

الواردة احلاالت ألن نظراً (٢٥١ ) املادة إلى البندين هذين إضافة الفلسطيني املشرع أمتنى على وإنني
بذلك. ذي مصلحة كل على يفوت الفرصة ال وحتى احلصر، سبيل على هي فيها

عشر الثالث الباب
األول الفصل

خاصة وإجراءات خصومات

(٢٥٩ ) املادة
كان إذا للمدعي اجلوابية، يجوز اللوائح وتقدمي الدعاوى إقامة  في العامة القواعد من استثناء »
بذاته معيناً منقوالً أو األداء املقدار وحال معني دين استيفاء في طلبه وينحصر بالكتابة ثابتاً حقه

مختصرة ». بعبارة إجراءات مظهرة احملكمة اتصة أمام دعواه أن يقيم ومبقداره بنوعه أو
الفلسطيني  املشرع عليه ينص لم شرطاً تتضمن إال أن األخيرة القانون القدمي من ( ٨٠ ) املادة تقابلها
، ويطلب الدعوى دفاع ضد يوجد ال اعتقاده بحسب أنه » عبارة في الئحة دعواه املدعي يذكر وهو أن
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.« اللوائح تبادل عدم
خاصة مختصرة. إجراءات بصدد دمنا ما الشرط هذا الفلسطيني النص أن يتضمن وأرى

الثالث الفصل
تعيني قيِّم

(٢٧٦ ) املادة
ما يلي: القيم يتعني على

احملكمة. بها التي تأمر والكيفية املواعيد في يقبضه ما كل عن تقدمي احلساب أ.
تأمر احملكمة. حسبما احملصلة املبالغ دفع ب.

اجلسيم: أو إهماله تقصيره املتعمد بسبب باألموال تلحق خسارة أية عن القيم مسؤوال يكون ج.

املادة ( نص مبوجب العمل عليه كان ما وفق كافياً تأميناً أو كفالة القيم تقدمي يستوجب النص لم
أوجبت  التي األردني من القانون ( املادة ( ١٥٥ وكذلك امللغى، احلقوقية احملاكمات أصول قانون من ( ٩٩

عليه. الالزم التعديل تداركه وإجراء الذي يجب األمر ذلك ...........

عشر الرابع الباب
العليا العدل محكمة أمام املتبعة احملاكمات أصول

احلقوقية احملاكمات قانون أصول  في  األردني املشرع  أثر اقتفى عندما أخطأ الفلسطيني املشرع
أمام إتباعها الواجب األصول تناول الذي عشر الرابع الباب ثناياه بني أدرج عندما  وذلك القدمي،

.« والتجارية املدنية احملاكمات أصول قانون » القانون هذا مسمى أن مع العليا العدل محكمة
األردن في سائد هو ما غرار على العليا العدل حملكمة خاصاً يفرد قانوناً أن األجدر مبشرعنا وكان

حالياً.
قياس الصدد هو هذا في امللغى احلقوقية احملاكمات أصول قانون اجلديد، على قانوننا  قياس وان 
أصول قانون صدور ساعة بعد منشأة تكن لم األردنية العليا العدل محكمة أن الفارق، ذلك مع
اختصاص ضمن تدخل التي في الدعوى تنظر التمييز كانت محكمة حيث احلقوقية، احملاكمات
محكمة إنشاء عند أنه بدليل القدمي القانون  في النص عليها جاء لهذا العليا العدل  محكمة 

قانون  لها ١١ لسنة ١٩٨٩ أقر رقم املؤقت القانون مبوجب األردن مستقلة في عليا كمحكمة عدل
بها. خاص

(٣٢) املادة مبوجب في فلسطني اإلداري للقضاء ملأسسته عليه بالثناء التحدث ملشرعنا املنصف ومن
العليا العدل محكمة استقالل وحتقيق (٢٠٠٦ ) لعام (٥ رقم ( النظامية احملاكم تشكيل قانون من
اختصاصاتها بقاء مع من قبل متلكها تكن اختصاصات لم ومنحها العادي، القضاء  جانب إلى

سبيل احلصر. محددة على
مجموعها  في ٢٠٠٦ فهي لسنة (٩ ) بقانون رقم القرار جاء بها التي األخيرة  التعديالت عن أما

.١٩٩٢ لسنة (١٢ ) األردني رقم العليا العدل محكمة قانون عن مأخوذة
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األردن، في اإلداري القضاء منها  يعاني كان التي الثغرات جميع في سد جناعته أثبت قانون وهو
له املتعاطني بني ً ارتياحا كبيرا كما أنه عكس جوهري منذ إصداره، أي تعديل يطاله لم أنه بدليل

قضاة ومحامني. من

قانون خاص إصدار إلى السعي في املزيد بذل يؤمل من ما مع ملشرعنا فيشكر يذكر التعديل وهذا
ظروفنا مع يتناسب وجه  على اختصاصاتها ويحدد العليا، العدل أمام محكمة التداعي ينظم

واالجتماعية. واالقتصادية السياسية
مجلس أو عليا دستورية  محكمة استحداث على  العمل  وجوب إلى بإحلاح موجهة والدعوة 
مبدأ مع متاشياً وذلك العليا، العدل محكمة الصادرة عن االستئنافي لألحكام املرجع دولة يكون

درجتني. على التقاضي

التالية: املادة إضافة اقترح فإنني العليا العدل محكمة أمام املتبعة األصول وعودة إلى
الصادر بالقانون محصنا كان لو حتى نهائي إداري قرار أي في الطعن مصلحة ذي لكل يجوز »

.« مبقتضاه
األردني. العليا العدل محكمة قانون من ١٠/٩ املادة بنص أسوة وذلك

تشريعية بنصوص احملصنة اإلدارية الشرعية وهي جعل القرارات مبدأ في هامة إلغالق ثغرة وذلك
يعطي بحيث باإللغاء، فيها الطعن عند العليا العدل محكمة لرقابة تخضع القوانني بعض أوردتها
بالقانون محصناً كان حتى ولو نهائي إداري قرار أي في طعن أي العليا بنظر العدل حملكمة احلق
اخلاضعني نفوس االطمئنان في ولبعث عليها، الرقابية هيمنتها لبسط وذلك مبقتضاه، الصادر

العليا. أمام محكمة العدل للطعن تخضع فإنها محصنة كانت القرارات بأنها وإن لهذه
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في فلسطني واألولوية الشفعة دعاوى

املتدرب احملامي
اهللا رام الصمد اجلريري- عبد يوسف

احملترم البرغوثي إبراهيم األستاذ احملامي
«مساواة» و القضاء احملاماة الستقالل للمركز الفلسطيني التنفيذي الرئيس

التحية،، بعد
استقالل ضمانات لتعزيز الرامية و اجلريئة مواقفكم على الشكر نتقدم بجزيل أن إال ابتداء يسعنا ال
كبيرة باعتبارها آماال عليها التي نعلق املواقف تلك سلوكا، و و منهجا تشريعا القضاء احملاماة و

باخلروج منه. قانون- ورجال قضاة و -محامني جميعا نفق مظلم نأمل نهاية مرشدا في ضوءا

معرفة إليه من ما توصلنا نشر في رغبتنا نبدي فإننا القانونية، املشاركة منا بوجوبية إميانا  و
في فلسطني، أعددناه األولوية و الشفعة بدعاوى معنون بحث طريق عن إليها توصلنا متواضعة،
احملاماة، إجازة على احلصول ملتطلبات استكماال الفلسطينيني احملامني نقابة في وقدمناه وناقشناه

العملية. القانونية حياتنا في يفيد ما تقدمي إعداده على حرصنا في و

هذه ودعمنا  األولوية و الشفعة ملاهية بيان  فيه، األولى كانت ركيزتني، على ببنائه  قمنا بحيث
من تنطويان عليه وما األولوية، للشفعة و القانوني التكييف القانونية و للطبيعة بشرح الركيزة،

أسباب و خصائص و شروط

ــفعة الش دعوى إقامة آللية ــرح بش فتمثلت البحث، هذا عليها بني التي ــة الثاني ــا الركيزة أم
أم الدعوى رفع ميعاد في تعلقت ــواء س إتباعها، الالزم اإلجراءات على ذلك في معتمدين أو األولوية

نتائج. و آثار من اإلجراءات هذه عنه تتمخض وما الثمن، إيداع كانت متعلقة مبوضوع

و  نصت مادته السابعة رقم٢٠٠٤/١ والذي احملامني تدريب نظام اليخالف البحث هذا بأن نشر علما
ملقدميها. ملك املقدمة األبحاث أن على العشرون

ضمن  القانون مجلة العدالة و في هذا البحث نشر على مبدأ باملوافقة تتكرموا منكم أن آملني
قانونية. دراسات باب

مزيدا من التقدم و اإلزدهار ملؤسستكم املوقرة و لكم متمنيا     
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املقدمـــة 
    

قضية تستدعيه،  لكل تأمل جاد أن يكون احلقائق، يقتضي رحاب في الفكر تسريح إن
اقتضاها التي  التأمل وقضية فيهما. ال خير واجلهد، للوقت العبث، ومضيعة  من ضرباً كان وإال

األخذ  كون ، أنصارهما(١) -برأي أهمية من لهما ملا فلسطني، في واألولوية الشفعة دعاوى بحثنا هي:
الغبار، وإثارة اجلدار، وإعالء إيقاد النار، حيث؛ من سوء ااورة إلى البادي الضرر لدفع جاء إمنا بهما
إزالة إلى إضافة وقلق. وحرج ضيق مصدر يكون قد غريب، شريك دخول وخشية النهار، لضوء ومنع

العقار. جتزئة عدم على وحفاظاَ الشيوع وأضراره،
إقامة آللية شرح منتج تقدمي كيفية حول تتمحور جوهرية مسألة أمام أنفسنا ذلك، وجدنا وإزاء

امللكية. لكسب سبباَ بوصفهما األولوية الشفعة أو دعوى
الشفعة واألولوية توضيح ماهية في املتمثل املمتنع؟! السهل نفسر أن دون ميكن ذلك كيف ولكن!

إقامة الدعوى. عند واملالزم حكماَ التوأم املوضوع
الشفعة  ملاهية بياناً فيه األولى كانت ركيزتني، على البحث هذا بنينا اجتهدنا بأن الصدد وفي هذا
الشريعة من أحكامهما  العربية، البالد في املدنية القوانني واضعو أستمد اللتني - واألولوية
بوصفها العدلية األحكام  مجلة طرت سُ ومصدراَ التاريخي، مصدرهما تعتبر التي اإلسالمية،
القانونية، للطبيعة الركيزة بشرح هذه ودعمنا عليه-. فلسطني باالعتماد في املطبق القانون املدني
وموضحني وأسباب. وخصائص شروط من تنطويان عليه واألولوية. وما للشفعة القانوني والتكييف

هامة. من آثار يترتب عليه ملا واألولوية بني الشفعة معيار التفرقة أيضا
واألولوية  الشفعة إلقامة دعوى بإرشاد متثلت فقد البحث، هذا عليها التي بني الثانية الركيزة أما

ونتائج. آثار من هذه عنه تتمخض وما إتباعها اإلجراءات الالزم على هذه الركيزة واعتمدت
بطريقة  التقدمي عدم ارتأينا العملية، القانونية  حياتنا في  املفيد تقدمي  على الشديد وحلرصنا
كالقانون األردني األخرى العربية القوانني تضمنته أبرز ما إلى ذهبنا وإمنا املقارنة، القانونية الدراسة

الضرورة. اقتضت متى إليها باإلشارة واللبناني واملصري
القوانني  في  األولوية بالشفعة  متعلقة  أحكام من تفرق شمل ما أيضا جمع حرصنا باب ومن
املتعلقة القانونية  النصوص يحتوي خاصاً، ملحقاً البحث هذا في أحلقنا وتعديالتها، اتلفة
اخلاصة القوانني وغيرها من العدلية) األحكام (مجلة  األم  املدني القانون من األولوية، بالشفعة
مجلة على ما جاء في تقييدات وإضافات من عليه حتتوي بحثنا مبا في بدلوها تدلو أن إال أبت التي

العدلية. األحكام

األول املبحث
واألولوية الشفعة ماهية

    
وعليه  الزيادة.... والشفعة هي العدد من الزوج هو فالشفع فرد؟ أم هو زوج وتر؟ أي أم هو أشفع  يقال

للشفعة اللغوي املعنى وهذا هو وزاد(٢)، ضم ) أي شفع ) الثالثي الفعل مأخوذة من فإن الشفعة

٢٠٠٥ - ص ١٢. لسنة باإلسكندرية- املعارف منشأة الشفعة فقهاَ وقضاء - أحكام خليل- محمود أحمد -١
. ٣ صفحة -١٩٩٤ عمان- – الوطنية املكتبة واألولوية- الشفعة أحكام في اخلالصة اجللية عباسي- ٢- جالل
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امللك بأنها متلك العدلية األحكام مجلة من (٩٥٠) املادة عرفتها فقد لها القانوني التعريف أما
على املشتري. قام الثمن الذي مبقدار املشترى

بأن فيها جاء والتي منه، (١١٥٠) املادة في الشفعة تعريف ورد فقد األردني املدني القانون في أما
املشتري من الثمن على مبا قام على املشتري جبراً ولو أو بعضه املبيع حق متلك العقار هي الشفعة

والنفقات.
مبا يلي: املصري القانون املدني (٩٣٥) من املادة في الشفعة املصري املشرع وعرف

املنصوص عليها وبالشروط األحوال في املشتري محل العقار احللول في بيع جتيز رخصة الشفعة
القانون. في

يجيز حق الشفعة على أن العدد هذا في اللبناني امللكية العقارية من قانون (٢٣٨) املادة وتنص
املواد في  عليها  املنصوص وبالشروط األحوال  في املشتري من املبيع العقار ينزع أن لصاحبه

التالية:
األميرية. العقارات وعلى امللك العقارات الشفعة على حق يسري -١   

العثماني(٣). األراضي قانون في عليها املنصوص والطابو الرجحان حقوق وتظل ملغاة -٢   
    

مدار في التقدم واالبتداء والرجحان واألفضلية، وهي واألولى، أي األول من مشتقة فهي أما األولوية
املثل(٤). بدل بدفع غيره على مفضال بأرض التصرف حق متلك صاحبه يخول امتياز بحثنا

نصت  والتي ( ١١٦٨ ) املادة واضح في تعريف األولوية دون إلى أشار فقد األردني املدني القانون أما
الترتيب على الطلب عند ببدل املثل يكون فراغها جرى التي األميرية في األراضي األولوية على: حق

اآلتي:
وعلى األرض نطاقها في تقع التي القرية أهل من للمحتاج -٣ للخليط -٢ األرض للشريك في -١    
في إمنا تكون املبيع فالشفعة نوع في ابتدءا ويتمثل واألولوية الشفعة بني واضح فالفرق تقدم، ما
العثماني قانون األراضي وقد عرفها البلديات، حدود ضمن تقع األراضي التي وهي (امللك)، األراضي

امللكية. وجه على بها التصرف احلاصل احملالت بأنها:
ما كان  العثماني بأنها األراضي عرفها قانون والتي (األميرية) في األراضي فإنها تكون األولوية  أما

البلديات(٥). خارج حدود تقع التي األراضي وهي املال. بيت إلى عائدا
باإلذن أوقفها آخرون أو العظام، السالطني أوقفها والتي األميرية، األراضي من املفرزة األراضي «أما
طرف من ما جهة إلى األميرية، ورسومها أعشارها مثل منافعها، تخصيص ومت  السلطاني،
وتعود رقبتها (وقف تخصيصات) صحيح غير وقفا املوقوفة من األراضي فتعتبر السنية، السلطنة
أحكام عليها تنطبق املوقوفة األراضي من النوع وهذا األميرية، مثل األراضي مثلها بيت املال إلي

أيضا»(٦). األولوية
 

عليه من ما قام لقاء املشفوع العقار بان الشفيع يتملك القيمة حيث من الفرق إلى باإلضافة هذا

صفحة -٢٠٠٥ األولى- الطبعة احلقوقية- احللبي منشورات األول- اجلزء األصلية- العينية احلقوق موجز قاسم- حسن ٣- محمد
 ٢٥٧

١١ صفحة -٢٠٠٢ احلقوقية- احللبي منشورات - مسجلة- دراسة مقارنة عقود البيع غير في الشفعة طوبيا- أميل بييار
قوانني كتاب في املنشور .١١٩ صفحة العثمانية السلطة عن املنفصلة العربية البالد في املتبعة األراضي -أحكام املر دعيبس -٤

الرزاق العناني. عبد بدر األراضي- إعداد
..١٧ ،١٦ صفحة املرجع السابق-  عباسي-  جالل -٥

. ٢ صفحة -٩٩/١٨٠ رقم احلقوقية القضية في اهللا- رام بداية محكمة لدى مقدمة خطية مرافعة النشاشيبي-  ٦- شكري
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األولوية فإنه طالب الرسمي. أما البيع عقد في ذلك الثمن املسمى هو فالثمن والنفقات، الثمن
ببدل املثل. املبيعة األميرية األراضي التصرف في حق يكتسب

تفصيال سنتناوله ما وهذا أو األولوية، الشفعة طلب يحق لهم من يتمثل في الفوارق هذه وآخر
البحث. هذا من الحق مقام في

األول يتناول مطلبني، إلى املبحث هذا نقسم أن ارتأينا فقد واألولوية، الشفعة ماهية ولتوضيح
لهما. القانوني التكييف فيتناول الثاني أما املطلب للشفعة واألولوية. القانونية فيه الطبيعة

    

القانونية الطبيعة األول: املطلب
    

تنطبق ال واألولوية الشفعة أحكام أن إلى القانونية، جتدر اإلشارة ابتدءا الطبيعة في اخلوض قبل
لسنة (٤٠) رقم واملياه تسوية األراضي لقانون وفقا التسوية، أعمـال فيهـا متت التي األراضي في إال

عليها. لتطبيق هذه األحكام مجال فال التسوية بأعمال املشمولة غير األراضي أما ،١٩٥٢
االحتالل أن نرى فإننا واألولوية، الشفعة موضوعي  عاجلت  التي األحكام بطبيعة يتعلق  وفيما
األحكام هذه تطبيق من احلد في األكبر الدور  له كان فلسطني،  أوصال  قطع الذي اإلسرائيلي
الضفة في االحتالل، سواء قبل بها معموال كان التي القوانني شأنها شأن بقية جزئيا، أو كليا
األردنية للسيادة خاضعة -والتي كانت الغربية الضفة ففي محافظات غزة، قطاع في أو الغربية
مجلة في املتعلقة بهما القانونية النصوص واألولوية حتكم الشفعة -١٩٦٧ عام قبل احتاللها
قانون معدل لألحكام ،١٩٥٨ لسنة (٥١) رقم القانون إلى باإلضافة األراضي وقانون العدلية، األحكام
فإن في قطاع غزة أما ٩٨ لسنة ١٩٦٦، رقم املؤقت القانون وأيضا املنقولة، املتعلقة باألموال غير
وأحكام نصوص من واألولوية بالشفعة تعلق ما يطبق وإمنا بهما معمول غير القانونني األخيرين
واألحكام، النصوص هذه ولشرح العثماني فقط. األراضي وقانون العدلية األحكام مجلة ورد في مبا
نتناوله بالدراسة الذي املوضوع على منها ينطبق ما ذكر عند نتناولها ذكرها سردا وإمنا عدم آثرنا

هذا البحث. في حسب وروده كل
إلى ننوه أن يجب لهما، املكسب البيع وشروط بالشفعة واألولوية، شروط األخذ شرح مباشرة قبل
فقد ولذلك األولوية والرجحان ألحكام تفصيلي بيان من خلت قد فلسطني في املطبقة القوانني أن
املادة األردني املشرع له أفرد ما وهذا األولوية، على الشفعة أحكام القضائية االجتهادات أحالت

ما يلي: على نصت والتي املدني القانون من (١١٧٠)
ممكنا»، ذلك كان حيثما القانون هذا من الشفعة باب في الواردة األحكام األولوية، «تسري على حق

الضرورة. اقتضت متى بينهما االختالف إلى ونشير الشفعة أحكام في سنبحث فإننا وعليه
    

األولوية أو بالشفعة األخذ شروط األول: الفرع
بالشفعة أو األخذ يتم لكي توافرها من بد ال شروط للملكية، هناك األسباب املكسبة من كأي

يلي: فيما أهمها نعرض األولوية
به تعلق الذي العقار وهو - يكون املشفوع العدلية أن األحكام مجلة (١٠١٧) من أوال: اشترطت املادة
الشفعة جترى ال عليه بناء عقاريا، ملكا من القانون املذكور- (٩٥٢) املادة وفق ما عرفته الشفعة حق

األميرية. الوقف واألراضي وعقار املنقوالت وسائر السفينة في
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عند شرح أسلفنا كما األولوية أحكام عليها  جترى األميرية األراضي أن إلى نشير أن بد ال وهنا
املبحث. هذا بداية في واألولوية ماهية الشفعة

           
األحكام مجلة من (٩٥٣) املادة عرفته - والذي أيضا به املشفوع على ينطبق الشرط السابق : ثانيا
العدلية األحكام مجلة من (١٠١٨) أن املادة حيث به الشفعة – ملك الشفيع الذي العدلية بأنه

أيضا. ملكا به املشفوع أن يكون أشترطت
    

بالشفعة. األخذ متام وقت إلى قائما الشفعة يبقى سبب أن يجب : ثالثا
يجب فيه، بل املشفوع العقار بيع وقت أسبابها من سبب للشفيع يتوفر أن الشفعة جلواز ال يكفى

أو قضاء(٧). األخذ بالشفعة رضاء متام حني قائما إلى السبب هذا يبقى أن ذلك فضال على
متام قبل ناقال طلب الشفعة تصرفا في إليه يستند الذي في احلق الشفعة طالب تصرف إذا وعليه
مالكا جارا طلب الشفعة بوصفه كما لو سببها، في الشفعة لزوال سقط حقه بالشفعة األخذ
أو أو وهبه باعه كان ناقال للملكية تصرفا به شفع الذي العقار في الدعوى نظر أثناء ثم تصرف،

بالشفعة(٨). له احلكم حينئذ يجوز فال وقفه
    

. املبيع العقار شراء من ممنوعا أن يكون للشفيع يجوز ال : رابعا
ومعنى  حقوقه والتزاماته في جميع املشتري محل الشفيع يحل أن بالشفعة األخذ على ويترتب
ال املبيع العقار شراء من يكون ممنوعا من على ذلك أن الشفيع هو املشتري وينبني أن يصير هذا

يشفع فيه. أن يجوز له
    

ضدهم. الشفعة جتوز ال الذين األقارب املشتري من يكون أن ال خامسا: يجب
املعدل  ١٩٥٨ لسنة (٥١) رقم قانون من الثانية للمادة البند الثالث من (ب) الفقرة إلى استنادا وذلك

فيها: جاء والتي املتقولة غير باألموال املتعلقة لألحكام
بني أو الزوجني بني أو والفروع األصول بني الفراغ أو البيع حصل إذا الشفعة أو األولوية حق ميارس ال

الثانية. الدرجة لغاية أو بني األصهار الرابعة لغاية الدرجة األقارب
    

واألولوية للشفعة املكسب البيع شروط الثاني: الفرع
    

الصحيح. البات البيع بعقد إال الشفعة تثبت ال أنه الة صراحة على من (١٠٢١) املادة نصت
املعدل  ١٩٥٨ لسنة (٥١) قانون رقم من الثانية للمادة األول البند من (أ) الفقرة الذي أكدته األمر

فيها: جاء والتي املنقولة غير باألموال املتعلقة لألحكام
مرور شخص بعد أي أعاله من جانب املذكورة املواد من أي مبقتضى الشفعة أو األولوية حق «ال ميارس

التسجيل». دوائر البيع في أو القطعي تاريخ الفراغ على أشهر ستة
فيها الشفعة جتوز ال التي منه البيوعات الثانية من املادة الثالثة الفقرة األخير في القانون وقد حدد

واألولوية إذا: ميارس حق الشفعة ال أنه على نصت بأن حصرا
القانون. رسمها التي لإلجراءات وفقا العلني باملزاد الفراغ حصل البيع أو أ–

.٩ صفحة   -١٩٩٥ اهللا – رام بيرزيت- جامعة احلقوق- ألقيت في مركز الشفعة- محاضرة موريس زيادة- -٧
.٢٧٦  - سابق مرجع قاسم- حسن ٨- محمد
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أو الرابعة الدرجة لغاية األقارب بني أو بني الزوجني أو والفروع األصول بني الفراغ البيع أو حصل ب-
متييز ) قرارها األردنية في محكمة التمييز أكدته ما الثانية. وهذا الدرجة لغاية بني األصهار

٦٩/١٩٠ صفحة ٩٤٠ سنة  حقوق متييز ) قرارها وأيضا ٦٥/٦٦ صفحة ٩٨٥ سنة ١٩٦٥) حقوق
األرض بيع ويكون بالدرجة الثانية، صهرا يعتبر البائعة شقيق زوج أن فيه جاء والذي .(١٩٦٩

األولوية(٩). جترى علية وال األصهار مت بني له قد
مبحل عبادة. أو ليلحق عبادة محل منه ليجعل أفرغ أو قد بيع العقار كان ج-

الدولة. تفويض من جانب حصل د-

القانوني التكييف الثاني: املطلب
    

شخصي ؟! أم عيني حق الشفعة هل  
رخصة ؟! أم الشفعة حق هل  

حق أصال ؟! هل الشفعة  
    

قد القوانني من أن هناك فنرى اجلاد، بعني الباحث إليها ننظر واسع فقهي جدل ثار حولها أسئلة
األردني املدني القانون من (١١٥٠) املادة نص في جاء حيث وواضح، صريح بنص اجلدل هذا حسمت
ال أنه وحيث (رخصة). الشفعة بأن بالقول ارتأى املصري املشرع حني أن في متلك)، (حق الشفعة بأن
في ورد ما –باستثناء واألولوية للشفعة القانوني التكييف لبيان تطرقت رؤية فلسطينية يوجد
يقودنا الذي األمر - متلك حق الشفعة بأن الفلسطيني املدني القانون من مشروع (١٠٦٨) املادة نص
«الشفعة حق بأن: حيدر على الفقيه الصدد يرى هذا الفقهاء، وفي إليه آل سريعة ملا قراءة إلى

املشترى»(١٠). املالك من العقار حكم في كان ما أو عقار متلك
ليست  هي شخصي بل أو حق عيني بحق ليست «الشفعة بأن املرحوم السنهوري في حني يرى
على عينيا حقا أو ملكية عقار بالشفعة فالشفيع يكسب لكسب احلق، سبب هي وإمنا أصال، بحق
كسبه»(١١)فهي بذلك مصدر من أسباب من سبب نفسه وبني بني احلق واضح والفرق العقار هذا

العقارية(١٢). العينية احلقوق مصادر
بالرغم وذلك معينني، ألشخاص القانون منحها رخصة الشفعة أن على استقر الرأي أن وهنا جند
غير القانون علم في يزال ال  املصطلح هذا أن حيث (رخصة)، مصطلح على حتفظات  ورود من
التملك كحرية العامة، احلريات معنى به يقصد فأحيانا معنى. من أكثر في منضبط، ويستخدم
معني لشخص سبب قيام إلى حاجة دون للناس كافة، التي تثبت احلريات وهي التنقل....الخ. وحرية

معني،

١٩٦٣ حتى  منذ بداية احملامني- نقابة مجلة في املنشورة احلقوقية- القضايا في التمييز حملكمة املبادئ القانونية حداد- تركي -٩
٤٨٨ وصفحة ٤٩٠. صفحة األول- القسم الثاني- اجلزء -١٩٧٠ سنة نهاية

 . ٥٩١ صفحة األولى- ١٩٩١- الطبعة بيروت- العلمية- الكتب الثاني-  دار الد األحكام- مجلة شرح احلكام درر حيدر- علي - ١٠
العربية- النهضة دار التاسع - الد امللكية- كسب أسباب القانون املدني اجلديد- شرح في الوسيط السنهوري- الرزاق ١١-د.عبد

.٤٤٧ صفحة -١٩٦٨ القاهرة-
٢٠٠٣ صفحة ١١٣٧. والتشريع- الفتوى ديوان الفلسطيني – املدني القانون ملشروع اإليضاحية املذكرات

.٢٥٧ صفحة انظر لطفا سابق- مرجع قاسم- حسن محمد -١٢
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املوجه كحق سبب خاص، إذا وجد معني، حق في كسب الرخصة- احلق – مصطلح به يقصد وأحيانا
الشراء. بأن يقبل شيئاً، يتملك أن في اإليجاب بالبيع إليه

اخلصائص شرح خالل من وضوحا أكثر بصوره واألولوية للشفعة القانوني التكييف ويظهر لنا هذا
املبحث. هذا ركيزتي بوصفهما واألسباب

    

اخلصائص     الفرع األول:
    

استثنائية. أسباب واألولوية الشفعة أوال:
في  في التصرف حر املالك بأن القاضي األصل خالف على قررتا واألولوية الشفعة أن إلى ويرجع ذلك

لهما(١٣). املقررة النصوص تفسير في التوسع يجوز ال وعلى ذلك ملكه،
 

الشفيع. بشخص ثانيا: االتصال
في  يخلف شريكه أن الشفيع من تضرر – الشفعة واألولوية عليها قامت التي االعتبارات كانت  ملا
الشفيع، تقدير للمختص تترك بحته هي اعتبارات شخصية – جديد جار أو شريك جاره، أو امللك،
بشخص متصلتان الشفعة واألولوية أن ميكن القول لذلك تركها. شاء وإن بالشفعة اخذ شاء إن

التالية(١٤): النتائج ذلك على ولصيقتان بهما ويترتب األولوية الشفيع وطالب
غير الدعوى  طريق عن  الشفيع عن  نيابة الشفعة  يستعملوا  أن  الشفيع لدائني  يجوز ال  –١

املباشرة.
احلوالة. بطريق األولوية أو الشفعة تنتقل ال -٢ 

    
للسقوط. القابلية : ثالثا

يكون  أن يصح الصريح النزول أو ضمنا، صراحة البيع بعد  الشفعة حق عن ينزل أن للشفيع  
عمل بأي فيكون  الضمني النزول أما شفويا، يكون أن يصح كما العرفية أو الرسمية بالكتابة 
البيع بعقد يشير إلى رضا الشفيع ما يوجد كأن حقه(١٥)، عن نزل الشفيع يفيد حتما أنه من يصدر

العقار. على املشتري فساوم لو علم بالبيع كما
    

للتجزئة. القابلية عدم رابعا:
ما يلي: على العدلية األحكام مجلة من (١٠٤١) نصت املادة هذا الصدد وفي

املشفوع  العقار من مقدار أخذ حق في للشفيع ليس ذلك بناء على التجزئة، تقبل ال «الشفعة
باقية». وترك

يتضرر التقدير بذلك الواحد (املشفوع) املشترى يرض لم إذا والتبعيض التجزئة الشفعة تقبل فال
فادحا(١٦). تضررا الصفقة تفرق من

متعددة عقارات أو  عقارا املبيع  يكون أن – للتجزئة القابلية عدم القاعدة- هذه تطبيق ومحل
بحيث واحدة استغالل لطريقة أو واحد لعمل مخصصة تكون أن بشرط منفصلة ومتالصقة،

.١٦٦ صفحة انظر لطفا سابق- مرجع سوار- الدين وحيد محمد -١٣ 
.٤٥٢ مرجع سابق- صفحة عبد الرزاق السنهوري- -١٤

.٤٥٦، ٤٥٥ صفحة السابق- املرجع -١٥
.٧٣٢ صفحة سابق- مرجع حيدر- علي -١٦



٥١

قـــانونية دراســات

من له أعد ملا صالح غير الباقي  يجعل منها  جزء إلى  بالنسبة الشفيع  حق استعمال يكون
االنتفاع(١٧).

            
القابلية لإلرث. خامساً :

وذلك الوارث إلى ينتقل ال بالشفعة حق األخذ أن العدلية مجلة األحكام من (١٠٨٣) املادة قررت
للمشفوع، يكون مالكاً أن وقبل التقرير وطلب املواثبة طلب بعد مات الشفيع «لو على: نصت بأن

إلى ورثته». الشفعة حق احلاكم لم ينتقل بحكم أو بالتراضي مع املشتري بتسليمه
    

أنه «إذا ثبتت (١١٥٨) املدني فقال في املادة للقانون وضعه عند األردني املشرع به يأخذ وهذا ما لم
الشفيع». أو املشتري أو البائع مبوت تبطل فال الشفعة

    
على فيه فنص الشيوخ مجلس أعضاء خالف بني ثار مشروعه وضع عند املصري املدني القانون أما
الجتهاد األمر وترك عليه، النهائي التصويت عند النص هذا حذف ثم الشفعة بامليراث. انتقال أن
أن جلسة ١٩٨٢/١١/١١)، (٨٤/١٤٨٧ ق رقم في الطعن املصرية النقض محكمة اعتبرت وقد القضاء.
حق انتقال على وتواترت أحكامها القانون املدني ألحكام الشفعة ثم مصدر اإلسالمية الشريعة
بالشفعة(١٨). األخذ في رغبته املورث إعالن عن النظر بغض مطلقاً بامليراث للوارث بالشفعة األخذ

    

األسباب الثاني:     الفرع
    

ً وهي: حصرا العدلية مجلة األحكام من (١٠٠٨) املادة أوردتها ثالثة للشفعة املكسبة األسباب

شائع.  عقار في كاشتراك شخصني املبيع نفس في مشاركاً يكون أن أوال:

بأنه (٩٥٥) املادة عرفته وقد – اخلاص الشرب حق في كاإلشراك املبيع حق في خليطاً يكون أن ثانيا:
في تعريفه ورد حسبما ينفذ ال الذي الزقاق وهو – اخلاص الطريق – أو املاء اجلاري في الشرب حق

أعاله. من القانون املذكور (٩٥٦) املادة
    

مالصقاً. جاراً يكون أن ثالثا:
(متييز حقوق ٥٣/١٣٨ صفحة ٦٢٩ عدد ١٢ سنة  قرارها في األردنية التمييز قررت محكمة وهنا
بحق بالتملك املطالب املدعي عقار وبني بالشفعة متلكه املطلوب العقار بني كان إذا أنه أولى)(١٩)،

مالصقاً. جاراً يعتبر ال الشفعة طالب فإن آخر شخص على مسجلة الشفعة طريقا خاصا
املالصق.  للجار ثالثاً املبيع، حق في نفس املبيع، ثانياً للخليط في للمشارك أوالً الشفعة وحتق
حق للثالث  فليس طالباً، الثاني دام وما  الشفعة، حق لآلخرين  فليس طالباً، األول دام وما

.١٤ صفحة سابق- مرجع خليل- محمود احمد -١٧
-٢٠٠٦ اإلسكندرية- القانونية الفني للموسوعات املكتب العقار- في امللكية لكسب كسبب عرفة- الشفعة الوهاب عبد -١٨

.٤١ صفحة
في املنشورة احلقوقية القضايا - في األردنية محكمة التمييز عن القانونية الصادرة مجموعة املبادئ العباسي- الدين صالح -١٩

.٣٨٦ صفحة نهاية ١٩٦٢- ١٩٥٣ إلى من بداية سنة نقابة احملامني- مجلة
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األحكام العدلية. مجلة من (١٠٠٩) مبقتضى املادة وذلك عمالً الشفعة.
    

فتعتبر: ( حق الرجحان ) األولوية أما
األراضي قانون من (٤١) والشرب املادة املرور حق في الشريك وهو أو اخلليط، األرض في للشريك اوال:

العثماني.
باحتياج إليها،  إذا كانوا أخرى قرية من ألحد أفرغها العقار، ما إن فيها القرية الكائن ألهالي ثانيا:
التمييز محكمة قرار في وجاء العثماني. األراضي قانون من (٤٥) املادة عليه  ما نصت وذلك

األولوية  األراضي بحق «يشترط لطلب ٧٠/٣ صفحة ٩٩ سنة ١٩٧٠)(٢٠) حقوق (متييز األردنية
لها» . احملتاجني من الطالب يكون أن األراضي قانون من (٤٥) املادة ألحكام باالستناد

من (٤٤) املادة غيره. ألحد فراغها األرض اجلاري يطلب بأن احلق واإلنشاءات األشجار لصاحب ثالثا:
العثماني. األراضي قانون

عليه  املنصوص الترتيب أن يتبع جميعها االمتيازات إن وجدت هذه في اتباعه الالزم والترتيب
وعليه – انتقال حق أصحاب أي نظاميني املتصرف دون ورثة وفاة حني - املكتسب الطابو في حق

ثالثاً(٢١). األشجار وصاحب ثانياً البلد وابن الشريك أوالً فيأتي
للشريك،  أوالً يترتب الرجحان فحق اخلليط، على برجحان الشريك تقتضي العامة واألحكام
باالعتماد وذلك األعم، ً أسقطه، فللخليط بترجيح األخص على إذا وأباه، كان أو يكن لم فإن

.(٢٢)( ثانية سنة ٥٤/٧٦ صفحة ٤٣٢ عدد ٨ حقوق ( متييز القرار جاء في ما على

املبحث الثاني
األولوية دعوى الشفعة أو إقامة

    
هي تكون وبذلك حق أو حمايته(٢٣). تقرير على للحصول القضاء إلى االلتجاء سلطة هي الدعوى
املشتري يرض لم حال في األولوية  أو بالشفعة متلكه املطلوب العقار المتالك البديل  الطريق 
املشتري، قبل من املدفوع الثمن بذات  بالتراضي األولوية طالب أو للشفيع، املبيع العقار بإعطاء

العدليّة . مجلة األحكام من (١٠٣٦) املادة ألحكام وفقاً وذلك
    

يحدد نص  يوجد ال فإنه الدعاوى  من  النوع  هذا  في الفصل  في  اتصة  باحملكمة يتعلق  وفيما
اختصاصها، النزاع ضمن دائرة العقار موضوع يقع التي احملكمة تنظرها وإمنا لها نوعياً، اختصاصاً
نظرت وإال البداية محكمة تنظرها دينار (١٠٫٠٠٠) قيمته عن زادت فإن العقار هذا وحسب قيمة

الصلح. محكمة أمام
األرض أصبحت ذلك وبعد باألولوية دعوى يطلب فيها التمليك أقام شخصاً أن فرضنا لو ولكن ماذا
أم تبقى ؟ ترد دعواه هل – األراضي امللك من نوع أصبحت – حدود البلديات ضمن الدعوى موضوع

.٤٣٩ صفحة سابق- مرجع - حداد تركي -٢٠

.١٢٤ صفحة - سابق مرجع املر- دعيبس -٢١
.١٤٩ صفحة سابق - مرجع - العباسي الدين صالح  -٢٢

١٩٩٠ صفحة ١١٤. سنة املعارف- منشأة - عشرة اخلامسة الطبعة - والتجارية املدنيّة املرافعات الوفا- أبو أحمد  -٢٣
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؟ صحيحة
٦٩/٢٥٢ صفحة ٩٥٦  متييز حقوق ) في قرارها التساؤل هذا على األردنية محكمة التمييز أجابت
املباعة  احلصص املدعي متليك هو الدعوى هذه في املطلوب ما دام وضح أنه الذي (٢٤)( ١٩٦٩ سنة
ثبوتها حالة في رتب القانون والتي املدعي، إليها يستند الواقعية التي األمور وسبب املطالبة هو
يطلب أنه ذكر ولو صحيحة فإن دعواه تكون شريكاً، كوقوع البيع وكونه احلصص، هذه مبلكية احلق

يكون بحق الشفعة. أن يجب التمليك للمحكمة أن وتبني األولوية بحق التمليك
احملكمة  توافرها حتكم وبغير معينة، شروط توافر لسماعها القانون يشترط أخرى دعوى  وكأي 

هي(٢٥): وهذه الشروط موضوعها. إلى التطرق إلى احلاجة دون الدعوى، قبول بعدم
رفعها. يكون لرافع الدعوى مصلحة في أن .١   

موضوعها. حكم في صدور سبق يكون قد ال أن .٢   
املشرع. حدده امليعاد الذي أو املناسبة في أن ترفع الدعوى .٣   

بصددها . التحكيم اتفق على قد يكون ال أن .٤   
املرفوعة. بصدد الدعوى اخلصوم بني مت الصلح يكون قد أن ال .٥   

    
إتباعها الواجب القضائية اإلجراءات ذكرها-(٢٦)، السابق – املفعول  السارية النصوص حددت وقد
األولوية، أو بالشفعة في املطالبة احلق سقوط بها، التقيد عدم على على العقار، وترتب للحصول
يتناول فسوف الثاني أما هذا املبحث من األول في املطلب للدراسة مجاالً ستكون (اإلجراءات) وهذه

الدعوى. هذه املترتبة على إقامة (اآلثار)
    

اإلجراءات األول: املطلب
    

املعدل لألحكام  ١٩٥٨ لسنة (٥١) رقم القانون ١٩٦٦ لسنة (٩٨) رقم املؤقت القانون عدل أن بعد
تقبل أنه على والتي نصت الثانية، للمادة بإضافة الفقرة (ج) وذلك املنقولة، غير باألموال املتعلقة
املادة أوجبتها التي اإلجراءات تلك واإلشهاد. والتقرير املواثبة بإجراءات التقيد الشفعة دون دعوى
أبقته الذي اإلجراء والتملك، اخلصومة طلب إليها مضافاً العدلية،  األحكام  مجلة من (١٠٢٨)
يطلب أن «يلزم جاء فيها: التي الة من (١٠٣١) املادة عليه نصت ذكرها، والذي السابق القوانني
وقد والتملك». اخلصومة لهذا ويقال واإلشهاد التقرير بعد طلب احلاكم حضور في ويدعي الشفيع

٧٥/٢٩ صفحة  حقوق (متييز –١٩٧٦ املدني سنة القانون قبل صدور التمييز – محكمة قرار أشار
وإمنا برمتها، الة من (١٠٣٤) املادة إلغاء  إلى تنصرف لم املشرع نية أن إلى (٢٧)(١٩٧٥ ١٢٦٢سنة
وإمنا يشمل واإلشهاد فقط، والتقرير املواثبة بإجراءات املتعلق اجلزء وهو منها جزء إلغاء إلى اجتهت

تاريخ التقرير واإلشهاد. شهر واحد من خالل اخلصومة طلب أيضا
احملكمة عند صندوق في إيداعه الواجب املبلغ هو وما واألولوية؟ الشفعة دعوى متى تقام ولكن
مستقلني، نبحث فرعني لهما أن نفرد يستدعيان مبكان األهمية من تساؤالن هذه الدعوى؟ إقامة

.١٣٤٥ صفحة - سابق مرجع - حداد تركي -٢٤
.١٤٣ ٢٠٠٢- صفحة  األول- اجلزء والتجارية- املدنيّة احملاكمات أصول قانون شرح في - الوجيز التكروري عثمان -٢٥

صفحة (٧)  بحثنا أنظر ٢٦- لطفاً
 ١٩٧١ سنة بداية احملامني- منذ نقابة في مجلة املنشورة - القانونية القضايا في التمييز القانونية حملكمة املبادئ - مزاوي منير -٢٧

.٦٣٤ صفحة الثالث- اجلزء -١٩٧٥ نهاية حتى
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(إيداع الثمن). موضوع مدار بحثه فيكون الثاني الفرع الدعوى، أما إقامة األول وقت في
    

الدعوى رفع وقت الفرع األول:
بالبيع. العلم تاريخ من يوماً ثالثني خالل األولوية أو الشفعة دعوى تقام أوال:

العلم؟ هو هذا ما ولكن
سنة   ٥٥٦ صفحة   ٨١/٥٨٧ حقوق (متييز التمييز  محكمة قرار في التساؤل هذا عن اإلجابة  جند 

ومقدار الثمن. العلم اليقيني بحصول البيع وباسم املشتري بأنه ،(٢٨)(١٩٨٢
العلم على فقط ينطبق الثمن، مقدار مبعرفة يتعلق فيما األخير القرار في تقدم  مما نرى وإننا
ملزم األولوية طالب ألنه الثمن مبقدار ضرورة للعلم فال األولوية أما إلقامة دعوى الشفعة، املطلوب

مبقدار بدل املثل.
طلب بعد  اخلصومة طلب الشفيع أخر  «لو  العدلية:  األحكام مجلة من (١٠٣٤) املادة في  وجاء
ما أيضاً وهذا يسقط حق شفعته». أخرى دار في لكونه شرعي عذر ً من دون شهرا واإلشهاد التقرير
األخذ بالشفعة يريد من على انه بحيث األولى، الفقرة (١١٦٢) املادة في األردني املدني أوجبه القانون
عن أخرها إن فيها حقه سقط وإال املبيع، تسجيل علمه تاريخ من يوماً ثالثني خالل يرفع الدعوى أن

شرعي. عذر دون املدة هذه
في دوائر  البيع القطعي او الفراغ تاريخ من أشهر ستة خالل واألولوية الشفعة دعوى إقامة ثانيا:

التسجيل.
غير  باألموال املتعلقة لألحكام ٥٨ املعدل لسنة (٥١) رقم قانون األول من البند من الفقرة (أ) نصت
جانب أعاله من أي من املواد املذكورة الشفعة مبقتضى األولوية أو حق ميارس «ال أنه: على املنقولة
التسجيل». ويعتد دوائر في البيع تاريخ الفراغ القطعي أو على أشهر ستة مرور شخص بعد أي
ألي إجراء عبرة دوائر التسجيل، وال في البيع القطعي أو الفراغ أشهر بالسريان بعد الستة بدء في

الذي وقع  ٦٩/٢٠٩ صفحة ٧٢١ سنة ١٩٦٩)(٢٩) «إن اليوم حقوق (متييز القرار في وجاء سابق، متهيدي
املقررة القانونية القواعد من الن وذلك األولوية، دعوى لرفع املقرر امليعاد من ال يحتسب الفراغ فيه
العمل فيه جرى أو احلادثة فيه دفعت األول الذي اليوم امليعاد من ال يحسب أن املواعيد حساب في

ذلك». على فيه نص يرد لم ولو حتى القانونية حساب املدة عند
رفع صندوق احملكمة عند لدى الواجب إيداعه املبلغ هو ما ولكن بوقت رفع الدعوى، يتعلق فيما هذا
في سنجيب عنه ما هذا األولوية؟ دعوى في عنه الشفعة دعوى في املبلغ وهل يختلف الدعوى؟

الثمن. عنوان إيداع حتت املطلب هذا من الثاني الفرع

إيداع الثمن الفرع الثاني:
البند من (ب) الفقرة النص هو الثمن لصندوق احملكمة وهذا إيداع وقت مت حتديد وواضح صريح بنص

املنقولة  غير باألموال املتعلقة لألحكام املعدل ١٩٥٨ لسنة (٥١) قانون رقم من الثانية األول للمادة
تقدمي  عند األولوية أو الشفعة مدعي «على بأن جاء فيه: ١٩٦٦ لسنة (٩٨) رقم مؤقت بقانون املعدل
وفي مبقداره، كفالة مصرفية يقدم أو أن البيع، عقد في املذكور الثمن احملكمة صندوق يودع أن دعواه
تقدير احملكمة فعلى املثل، بدل أو احلقيقي يزيد على الثمن العقد الثمن املذكور في بأن االدعاء حال

.٤٢ صفحة -١٩٩٤ سنة بداية التمييز حتى محكمة قرارات في الشفعة واألولوية - مدغمش جمال -٢٨
.٤٩٢ صفحة - سابق مرجع - حداد تركي -٢٩
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عن الثمن ما زاد استرداد في حقه في ذلك يؤثر على أن ال الكفالة به، تقدمي أو إيداعه الواجب املبلغ
املثل املقدر». بدل أو احلقيقي

الثمن مبقدار يتعلق وفيما احملكمة، قلم إلى الدعوى الئحة تقدمي عند وقت إيداع الثمن يكون وعليه
احلقيقي) (الثمن املشرع أطلق الذي وهو البيع عقد في املذكور الثمن كامل الشفعة في دعوى فهو

األولوية. دعوى إيداعه عند إقامة الواجب بدل املثل املقدر فهو الثمن أما
الثمن كان لو ماذا ولكن الثمن. مصرفية بقيمة كفالة تقدمي يتم أو أن ،ً نقدا املبلغ يقدم يجوز أن
للحيلولة األولوية، طالب أو الشفيع على اإلثقال بقصد فيهما؟ مبالغا املقدر املثل بدل أو احلقيقي
إذا أنه الفقه يرى وهنا الثمن؟ بصورية املتعلق احلكم ما أخرى وبعبارة العقار. متلك من متكينه دون
فإذا احلقيقي، الثمن يثبت أن جاز للشفيع احلقيقي الثمن من العقد أكبر في املذكور الثمن كان
يستطيع احلالة هذه وفي عليه. الدليل الذي أقام احلقيقي بالثمن إال يلتزم اإلثبات فال هذا في جنح
الدليل يقيم حينئذ أن عليه ويكون ِ احلقيقي، الثمن انه يعتقد إيداع ما على يقتصر الشفيع أن
وال يحول بالشفعة، األخذ في حقه ذلك سقط عن عجز اعتقاده. فإذا صحة الدعوى على نظر أثناء
القيام مبا عن تخلف قد أنه يعتبر إذ الدعوى، نظر أثناء الثمن بتكملة يقوم أن السقوط دون هذا

الدعوى(٣٠).  رفع قبل احلقيقي الثمن كل إيداع يفرضه القانون من
تقدمي إيداعه أو الواجب املبلغ تقدير للمحكمة أن أوضح والذي النص، في مورد اجتهاد ال أنه وحيث
يزيد في العقد املذكور بأن الثمن االدعاء حال في الدعوى في موضوع قبل الدخول وذلك به، الكفالة
ولم احملكمة قبل الثمن املقدر من طالب األولوية أو أودع الشفيع فإنه إذا وعليه احلقيقي. الثمن عن
الثمن باقي بإيداع يقوم ال يسقط، وإمنا األولوية أو بالشفعة األخذ فإن حق هذا الثمن، صورية يثبت
ما وهذا صندوق احملكمة، في احلكم، بعد صدور املقدر املثل بدل البيع أو في عقد املذكور احلقيقي

٧١/٨٧ صفحة ٩٨٤ سنة ١٩٧١)(٣١). القرار (متييز حقوق في محكمة التمييز أكدته
العقار، املشتري على التي أنفقها بالنفقات يتعلق ما الثمن موضوع إيداع في نوضح أن علينا بقي
وواقع احملكمة، صندوق لدى املثل املقدر بدل أو املسمى الثمن مع النفقات إيداع عدم صحة ومدى
محل فهي النفقات أما معروف، ألنه املقدر املثل بدل  أو املسمى الثمن  بإيداع يكتفى أنه األمر

احملكمة. قرار خالل ظهرت من فال تودع إال إذا محاكمة

اآلثــــار الثاني: املطلب
   

من ذلك ويتضح مراكز قانونيه جديدة، نشوء واألولوية الشفعة دعوى في احلكم صدور يترتب على
للمشفوع بتسليمه بالتراضي مالكا الشفيع «يكون األحكام العدلية، مجلة من (١٠٣٦) املادة نص

احلاكم». أو بحكم املشتري مع
عليهفاألحكام وبناءً وكذلكاملادة(١٠٣٧)والتيجاء فيها«أنمتلكالعقاربالشفعةهومبنزلةالشراءابتدءً

أيضا». بالشفعة املأخوذ في العقار تثبت العيب وخيار الرؤية كرد بخيار ابتداء بالشراء تثبت التي
أو طالب الشفيع أو املشتري على سواء التزامات حتما ترتب اجلديدة القانونية املراكز وعليه فإن
أن الضرورة من انه نرى  كما  املطلب، هذا  من األول الفرع في  االلتزامات هذه وسنتناول األولوية،

وتنفيذه). طبيعته (احلكم عنوان حتت الثاني الفرع في احلكم، وآلية تنفيذه هذا طبيعة نوضح

االلتزامات األول: الفرع
العقار ملكية بنقل : االلتزام أوال

.٤٤٥ صفحة -١٩٨٢ بيروت - النهضة العربية دار - األصلية العيينة احلقوق - الصده فرج عبد املنعم -٣٠
مرجع سابق - ٦٢٧. - ٣١ - منير مزاوي
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البيع  عقد على هامش احلكم تسجيل بطلب امللكية نقل األولوية، طالب أو الشفيع ويتولى
التسجيل(٣٢). دوائر في

املشتري بتسليم املشفوع. التزام : ثانيا
في  هو مستحق له انتظارا الستيفاء ما العقار، حبس في املشتري حقه ما لم ميارس وذلك  
يعد احملكمة، وحينئذ لدى املودع املبلغ سحب للمشتري يتسنى انه إلى ونشير الشفيع. ذمة

الثمن والنفقات. بدفع اللتزامه موفيا األولوية طالب أو الشفيع
والعيب اخلفي. التعرض واالستحقاق املشتري بضمان التزام : ثالثا

يرجع  أن األولوية طالب أو األولوية، فللشفيع أو بالشفعة أخذه للغير بعد العقار استحق فإن
املشتري أن على ويتعني له، التعرض في حال أو جزئيا كليا االستحقاق بضمان املشتري على
على يرجع أن األولوية، طالب أو للشفيع أن نشير أن وبقي التعرض. دفع ويعمل على يتدخل
إنقاص أو العيب بإصالح يقوم املشتري آن على يتعني ثم ومن اخلفي العيب بضمان املشتري

الفسخ. أو الثمن
احلكم. تسجيل فيه يتم الذي التاريخ منذ الثمار برد التزام املشتري رابعاً:

الهالك. تبعة خامساً:
املشتري  على  الهالك تبعة تكون التسليم قبل كانت فإذا التسليم، بعد أو بقبل وتتحدد
حق الثمن من ويكون الشفيع على فتكون التسليم بعد كانت إذا أما الثمن، ويسترد الشفيع

املشتري(٣٣).
غرس. بناء أو من املشتري أحدثه ما قيمة بدفع األولوية طالب الشفيع أو التزام سادساً :

املشتري زاد لو أنه على نصت والتي العدلية األحكام مجلة من (١٠٤٤ ) املادة ملقتضى وفقاً وذلك  
ثمن بإعطاء متلكه شاء وإن تركه شاء إن مخير فشفيعه ماله من شيئا املشفوع البناء على

. الزيادة وقيمة البناء
    

وتنفيذه طبيعته الثاني: احلكم، الفرع
    

مللكية العقار سندا يعتبر احلكم هذا فإن األولوية، أو الشفعة احلق في بثبوت نهائي حكم إذا صدر
حلق املنشئ القانوني السبب  هو  السند هذا فإن وعليه  باألولوية. متلكه املطلوب أو املشفوع
على ويترتب له، – كاشفاً- ً مقررا األولوية وليس طالب أو الشفيع منشئ حلق امللكية، وهذا احلكم
العقار يسجل أن املشفوع العقار الذي بيده حكم يقضي مبلكية األولوية طالب أو الشفيع أن ذلك

. احلكم ذلك إلى ً استنادا
صندوق لدى املودع املبلغ على يزيد دفعه الواجب املثل  بدل أو الثمن  أن احلكم  نتيجة تبني وإذا
من يوما عشر خالل خمسة الزيادة أن يدفع املدعي فعلى مصرفية، به كفالة املقدم أو احملكمة
الفقرة بنص عمالً وذلك احلكم. في تنفيذ حقه سقط وإال القطعية الدرجة احلكم اكتساب تاريخ
لسنة (٥١) رقم املنقولة املتعلقة باألموال غير لألحكام املعدل القانون من الثانية املادة من الثانية

رقم ٩٨ لسنة ١٩٦٦. املؤقت بالقانون املعدل ١٩٥٨
    
    

صفحة ٢٠٦. مرجع سابق – - سوار محمد وحيد الدين - ٣٢
.١٠١ سابق- صفحة مرجع - عرفة عبد الوهاب -٣٣
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اخلامتـــــة

احلقوق  من رؤيته حسب  ألنهما  – واألولوية الشفعة  بإلغاء  قام بأن اجتهد السوري املشرع
بهما(٣٤)-. األخذ توجب ال واالقتصادية االجتماعية وألن احلياة الضعيفة،

املتواضع رأينا نقول وإمنا السوري، باملشرع أسوة بإلغائهما نقول  ال البحث، هذا  ختام في ونحن
كلتا إقامة وإجراءات وأسباب شروط على وضوابط لتقييدات ووضع للتشريعات، التوحيد بضرورة

الدعويني.
للوصول إليه، سبيال اعتمدناها هامة بعد وقفة إليه فكري، وإمنا خلصنا نزق أو بترف ليس هذا ورأينا

االولوية. أو الشفعة لدعوى واملضار الفوائد بني متثلت باملوازنة
مضار من بالتقليل  الضرر  يدفع  البالد،  في  تقليديا قانونيا موروثا  نخسر فإننا باإللغاء قلنا فإن 

العقار. جتزئة عدم بدوره ويحفظ امللك الشيوع في
املشتري حرمان ويؤدي الى التعاقد، حرية على قيدا يشكل نظام فإنه ضوابط، باإلطالق دون قلنا وإن
قد نظام وأنه كما الدعوى. لتقدمي القانونية املدة متضي ان الى ما اشتراه، على حقوقه ممارسة من

البعض. لدى ومبادئ قيم فيه تهاوت ومجتمع زمن في املادي لالبتزاز تصبح فيه الدعوى أداة
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

١٦ -انظرصفحة سابق مرجع عباسي - جالل ايضا انظر -١٦٠ صفحة انظر لطفا سابق مرجع سوار- الدين وحيد محمد -٣٤
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امللحــق

العدلية: مجلة األحكام املواد املتعلقة بالشفعة في
الثمن. املشتري من على قام ملا املشترى هي متلك امللك الشفعة - ٩٥٠ مادة

الشفعة. حق له كان من هو الشفيع – ٩٥١ مادة
الشفعة. تعلق به حق الذي املشفوع هو العقار – ٩٥٢ مادة

الشفعة. وجبت به ملك الشفيع الذي هو املشفوع به – ٩٥٣ مادة
والطريق. املاء امللك كحصة حقوق في املشارك مبعنى هو اخلليط – ٩٥٤ مادة

بأشخاص معدودين. املاء اجلاري اتص في الشرب حق هو اخلاص الشرب – ٩٥٥ مادة
ينفذ. ال الذي الزقاق هو اخلاص الطريق – ٩٥٦ مادة

في اثنني كاشتراك املبيع نفس في يكون مشاركا أن ثالثة. األول: الشفعة أسباب -١٠٠٨ مادة
الشرب اخلاص حق في املبيع كاالشتراك حق في خليطا يكون أن عقار شائع. الثاني:

املبيع. للعقار مالصقا يكون جارا الثالث: أن اخلاص. والطريق
ثالثا  املبيع، حق في للخليط ثانيا: املبيع ، نفس في للمشارك .أوال : الشفعة حق – ١٠٠٩ مادة
طالبا الثاني دام وما الشفعة حق لآلخرين ليس األول طالبا دام وما املالصق، للجار :

الشفعة. حق للثالث فليس
الشفعة  حق كان وترك شفعته مشاركا كان أو املبيع، نفس في إذا لم يكن مشاركا – ١٠١٠ مادة
كانت حقه وأسقط  كان أو  يكن  لم  وإن  خليطا ثم  كان  أن  املبيع  حق في للخليط

للجار املالصق. احلال هذه في الشفعة
جارا  لآلخر أحدهما  عد غيره ملك وأسفل واحد  ملك البناء من العلو كان  إذا – ١٠١١ مادة

مالصقا.
مشاركا  يكن لم أما إذا الدار، نفس في املشارك حكم في هو الدار املشارك في حائط – ١٠١٢ مادة
وال جاره فيعد جارا مالصقا حائط على ممتدة سقفه أخشاب كانت ولكن احلائط في

جاره. حائط على سقفه أخشاب رؤوس وضع مبجرد شريكا وخليطا يعد
ملقدار  اعتبار  ال يعني السهام ملقدار  ال الرؤوس لعدد  فالعبرة الشفعاء تعدد إذا – ١٠١٣ مادة

احلصص.
األعم. على األخص يقدم اخللطاء صنفان من اجتمع إذا – ١٠١٤ مادة

في  للخلطاء شربها فليس حق يبع روضته فقط ولم خاص شرب له حق من باع إذا – ١٠١٥ مادة
هذا. على الطريق اخلاص شربه شفعة. وليقس حق

الشرب  حق في خليط لها روضه الطريق. فلو بيعت حق على مقدم الشرب حق – ١٠١٦ مادة
حق صاحب على الشرب صاحب حق ويرجح فيقدم اخلاص طريقها وخليط في اخلاص

الطريق.
الشفعة في السفينة  جترى بناء عليه ال املشفوع ملكا عقاريا. يكون يشترط أن – ١٠١٧ مادة

األميرية. وسائر املنقوالت، وعقار الوقف واألراضي
ملتولي  فيه شفعة فال ملك عقاري فلو بيع ملكا أيضا. املشفوع به يكون يشترط أن – ١٠١٨ مادة
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به. للمتصرف وال املتصل به الوقف عقار
حكم  في األميرية هي األراضي الوقف أو أرض في اململوكة الواقعة واألبنية – األشجار ١٠١٩ ماده

فيها الشفعة. جترى ال املنقول
في  جترى الشفعة واألبنية مع ما عليها من األشجار اململوكة العرصة بيعت لو – ١٠٢٠ مادة
فيها جترى فال واألبنية فقط األشجار بيعت إذا أما لألرض. تبعا أيضا واألبنية األشجار

الشفعة.
البيع. بعقد إال تثبت الشفعة ال - ١٠٢١ مادة

البيع. حكم بشرط العوض في الهبة – ١٠٢٢ مادة
شرط  بال بهبة عقارا واحد متلك لو بال بدل كما آلخر في عقار ملك الشفعة جترى – ال ١٠٢٣ مادة

مبيراث أو وصية. أو العوض
بعقد  سمع فإذا الواقع بعقد البيع داللة أو صراحة رضي الشفيع يكون يشترط أن – ١٠٢٤ مادة
بعد ذلك، وكذا الشفعة طلب له وليس شفعته حق سقط مناسب البيع وقال هو
سقط من املشتري استئجاره أو املشفوع العقار بالبيع شراء سماعه بعد طلب إذا
باعه الذي العقار في الشفعة حق له فليس للبائع وكيال كان إذا وكذلك شفعته حق

بوكالته.
ملك  الذي في العقار الشفعة جتري املقدار فال معلوم البدل ماال يكون أن يشترط – ١٠٢٥ مادة

غير مال. ببدل هو
البيع  في الشفعة جتري  ال  عليه وبناء  املبيع عن البائع ملك يزول أن يشترط – ١٠٢٦ مادة

الفاسد.
فال شفعة  مشتركة الشركاء دارا اقتسم فلو العقار في تقسيم الشفعة جتري – ال ١٠٢٧ مادة

املالصق. للجار
وطلب  واإلشهاد، وطلب التقرير املواثبة، طلب وهي طلبات: ثالث الشفعة في – يلزم ١٠٢٨ مادة

والتملك. اخلصومة
فيه  سمع الذي الس في كالما يدل على طلب الشفعة أن يقول الشفيع يلزم – ١٠٢٩ مادة
الطلب لهذا ويقال بالشفعة اطلبه أو املبيع شفيع  أنا كقوله  احلال البيع في عقد

املواثبة. طلب
أن  واألشهاد هو التقرير طلب ويطلب يشهد أن املواثبة طلب  الشفيع بعد على – ١٠٣٠ مادة
أو العقار هذا اشترى قد فالنا أن املبيع عند وامرأتني رجل أو رجلني حضور في يقول
موجودا في العقار كان إن البائع عند أو الفالني، العقار اشتريت قد أنت املشتري عند
اطلب الشفعة واآلن طلبت وكنت اجلهة بهذه شفيعه وأنا عقارك بعت قد يده أنت
بنفسه واألشهاد التقرير ميكنه طلب بعيد ولم محل في الشفيع كان وان األشهاد.

أرسل مكتوبا. وكيال يجد لم وان آخر يوكل الوجه هذا على
ويقال  واألشهاد التقرير طلب بعد حضور احلاكم في ويدعي الشفيع يطلب أن يلزم – ١٠٣١ ماده

اخلصومة والتملك. طلب لهذا
له. ثبوت الطلب كان جاهالً ولو بطلت شفعته املواثبة طلب الشفيع أخر إن – ١٠٣٢ مادة

مكتوب  بإرسال ولو فيها إجراؤه ميكن واألشهاد مدة طلب التقرير الشفيع أخر لو – ١٠٣٣ مادة
شفعته. حق يسقط

كوجوده  شرعي بدون عذر شهرا واألشهاد التقرير بعد اخلصومة طلب الشفيع لو أخر – ١٠٣٤ مادة
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شفعته. حق يسقط أخرى ديار في
يبقى  فال الصغير شفعة حق يطلب الولي لم وليهم. وان احملجورين شفعة – يطلب ١٠٣٥ مادة

البلوغ. بعد الشفعة حق يطلب أن له
احلاكم. بحكم أو مع املشتري بالتراضي مالكا للمشفوع بتسليمه يصير – ١٠٣٦ مادة

في الشراء  تثبت التي فاألحكام ابتداء االشتراء مبنزلة هو بالشفعة العقار متلك  – ١٠٣٧ مادة
أيضا. في الشفعة تثبت العيب وخيار الرؤية كالرد بخيار ابتداء

بتسليمه  مالكا للمشفوع يكون أن وقبل والتقرير، املواثبة طلب بعد الشفيع مات لو – ١٠٣٨ مادة
ورثته. إلى الشفعة حق ينتقل ال بحكم احلاكم أو املشتري مع بالتراضي

املشفوع  متلكه الوجه املشروح وقبل على الشفيع بعد طلبي به املشفوع بيع لو – ١٠٣٩ مادة
شفعته. حق يسقط

الوجه  على الشفيع يتملكه أن قبل املشفوع بامللك متصل آخر عقاري ملك بيع لو – ١٠٤٠ مادة
العقار الثاني. لهذا شفيعا يكون ال املشروح

ويترك  املشفوع العقار بعض يأخذ أن للشفيع فليس التجزيء تقبل ال الشفعة – ١٠٤١ مادة
باقيه.

سقط  ذلك أحدهم فعل اآلخر فإن للبعض حصته يهب أن الشفعاء لبعض ليس – ١٠٤٢ مادة
شفعته. حق

العقار  يأخذ كل أن اآلخر فللشفيع احلاكم قبل حكم الشفعاء حقه أحد أن أسقط – ١٠٤٣ مادة
حقه. يأخذ لآلخر أن احلاكم فليس حكم بعد أسقطه وأن املشفوع.

إن شاء تركه  فشفيعه مخير كصبغه ماله من شيئا املشفوع في املشتري زاد لو – ١٠٤٤ مادة
في العقار أحدث قد املشتري كان وإن الزيادة وقيمة البناء ثمن بإعطاء أخذه شاء وإن
اخذ املشفوع شاء وإن تركه شاء إن باخليار أشجارا فالشفيع غرس أو بناء، املشفوع
األبنية قلع على  املشتري يجبر أن له وليس واألشجار األبنية وقيمة ثمنه بإعطاء

واألشجار.

العثماني: األراضي قانون

إذن بدون ببدل وال مجانا حصته يتفرغ عن مشتركة أن بأرض املتصرف للشخص ليس -٤١ مادة
الشخص الذي من احلصص تلك يأخذ بأن الشريك صالحية وإال فلذلك وشريكه، خليطه

الطلب. حني ببدل املثل خمس سنوات ملدة أخذها
من احد يترجح فال حصته، عن آلخر يتفرغ أن أكثر، أو ثالثة شركاء من واحد أراد  إذا -٤٢ مادة
بينهم أخذها فلهم احلصة  اآلخرين متلك  الشركاء باقي طلب فإذا غيره، على الشركاء
اآلخرين فللشركاء شركائه إلى احد متاما حصته عن الشركاء من أحد وإذا تفرغ باالشتراك.

احلصة. تلك من ما يصيبه منهم كل يأخذ أن
تباعا حاصال وزراعتها بها التصرف الغير وكان وأبنية ملك أشجار بها يوجد التي األراضي -٤٤ مادة
يطلب طاملا ببدل وال مجانا عنها يتفرغ أن بها للمتصرف ميكن واألبنية، فال األشجار لتلك
لطلبها صالحية له فيكون خلالفه، عنها تفرغ وإذا الطابو مبثل أخذها األشجار صاحب

الطلب. حني املثل ببدل أن يأخذها سنوات وله عشر مدة واالدعاء بها
ألحد متصرفها تفرغ إذا بالطابو، بها التصرف وحاصل القرى، إحدى حدود داخل التي األراضي -٤٥ مادة
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التي القرية أهالي لألرض من فأصحاب الضرورة احملتاجون أخرى، قرية أهالي من األشخاص
املثل. ببدل واحدة سنة واالدعاء بها مدة بطلبها صالحية لهم يكون األرض، تلك بها توجد

تفرغ إذا يعني واملوقوفة، بجارية في األراضي األميرية ليست األمالك في الشفعة اجلارية -٤٦ مادة
للجار صالحية فال معلوم، بدل في مقابلة متصرف بها هو التي األراضي عن آلخر شخص

البدل. بذلك آخذها أنا يدعي قائال أن لها، املالصق

املنقولة املتعلقة باألموال غير لألحكام معدل قانون لسنة ١٩٥٨ ( ٥١ ) رقم قانون
لسنة ١٩٦٦: ( ٩٨ ) املؤقت رقم بالقانون املعدل

الة: من واملادة (١٦٦٠) األراضي قانون من (٤٤ املادتني (٤١، مما ورد في الرغم على -١ : ٢ املادة
شخص أي أعاله من جانب املذكورة من املواد أي مبقتضى الشفعة أو األولوية حق ال ميارس – أ

التسجيل. دوائر في البيع أو القطعي الفراغ تاريخ على أشهر ستة مرور بعد
الثمن صندوق احملكمة في يودع أن تقدمي دعواه عند األولوية الشفعة أو مدعي على – ب
الثمن بأن االدعاء حال مبقداره وفي مصرفية كفالة يقدم ان او البيع فيعقد املذكور
املبلغ الواجب تقدر فعلى احملكمة أن املثل بدل أو احلقيقي الثمن يزيد العقد في املذكور
زاد عن الثمن ما استرداد في حقه في ذلك يؤثر تقدمي الكفالة به على أن ال أو إيداعه

املقدر. املثل بدل أو احلقيقي
واألشهاد.   والتقرير املواثبة بإجراءات التقييد الشفعة دون دعوى تقبل ج –

في  املودع املبلغ على يزيد دفعه  الواجب املثل  بدل أو الثمن أن احلكم بنتيجة تبني إذا – ٢
عشر خمسة خالل الزيادة يدفع أن املدعى فعلى املقدم به كفالة أو احملكمة الصندوق

احلكم. تنفيذ في حقه سقط القطعية وأال اكتساب احلكم لدرجه تاريخ من يوما
إذا: األولوية أو الشفعة حق ميارس ال – ٣

إلجراءات رسمها القانون. وفقا العلني باملزاد الفراغ أو البيع حصل – أ
األقارب لغاية الدرجة أو بني بني الزوجني، والفروع،أو األصول بني الفراغ أو حصل البيع ب –

لغاية الدرجة الثانية. األصهار بني أو الرابعة،
عبادة. مبحل يلحق أو محل عبادة منه ليجعل أو أفرغ بيع قد العقار كان – ج

جانب الدولة. حصل التفويض من – د
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العقابية املعاصرة السياسة ضوء في التنفيذ العقابي
الفلسطيني اجلزائي اإلجراءات لقانون تطبيقية حتليلية دراسة

براك احمد / األستاذ
اجلنائي القانون في دكتوراه باحث
أريحا العامة- النيابة رئيس

متهيـــد:-

للسياسة قمعها فكان محاوالً املتفشية اإلجرامية للظاهرة تصدت الدول أن كافة فيه شك ال مما
تطابقت السياسة التنفيذ حيث موضوع ووضعها لذلك وسيلة خير تضعها الدولة اجلنائية التي
للظاهرة التصدي عن تعجز وحينما الغرض  هذا اجل من والقضائية  والتشريعية التنفيذية

. (١) للسياسة اجلنائية أزمة فعالً هناك فإن اإلجرامية
الردع حتقيق تغليب من للعقوبة األساسي عن الهدف للبحث العقابية تعاقبت املدارس وان كانت
احلديثة العقابية للسياسة في النهاية وطبقاً كانت حتقيق العدالة وان أو اخلاص، الردع أو العام،
اتمع دمجه مع وإعادة عليه احملكوم تأهيل إعادة مبعنى اخلاص، الردع بأولوية الدول معظم أخذت
لعقوبة الدول بعض  إقرار مثل احلاالت بعض في  العام الردع دور يخفى ال كان  وان وإصالحه(٢)
بأزمة يسمى ما ظهر أهدافها  حتقيق  عن العقوبة عجزت وحينما اخلطيرة اجلرائم في اإلعدام
قبل سواء اإلجرامية اخلطورة ملعاجلة األزمة هذه ملعاجلة االحترازية التدابير (٣).فظهرت العقوبة

اتلفة. العقابية للدول في املدونات هو واضح كما وقوعه بعد أم الفعل وقوع
أن أساسي وحيث  كهدف اخلاص الردع حتقيق إلى تسعى احلديثة العقابية السياسة  كانت وان
العقاب توقع أن تستطيع الدولة ال وان ،ً وليس اختيارا ً جبرا يتم أن العقابي هو التنفيذ في األصل
ضوء في الفلسطيني املشرع هو اجتاه من محكمة مختصة والسؤال ما قضائي حكم مبوجب إال
مرحلة إدارية أم مرحلة هي التنفيذ مرحلة وهل اعتبر أن العقابية؟ السياسة في احلديثة االجتاهات

النقاط اآلتية: يتناول سوف البحث فأن قضائية؟ وعليه
. العقابي التنفيذ :مفهوم األول املبحث

. اإلعدام عقوبة تنفيذ : الثاني املبحث
. البدني : اإلكراه الثالث املبحث

. العقابي التنفيذ إشكاالت : الرابع املبحث
آثارها. العقوبة وزوال سقوط املبحث اخلامس :أسباب
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األول املبحث
العقابي التنفيذ مفهوم

: تقسيم
العقابي، بالتنفيذ التعريف محددين والتحليل بالشرح العقابي التنفيذ مفهوم نتناول سوف
التنفيذي، والسند التنفيذ لروابط القانونية والطبيعة العقابي، التنفيذ واهداف التنفيذ، وانواع
النحو على وذلك التنفيذ العقابي واحوال ارجاء التنفيذ املنوط بها والسلطة االجرائية واثر العيوب

اآلتي:

العقابي: بالتنفيذ التعريف .١
باالدانة الصادر احلكم تطبيق عن طريق في العقاب حق الدولة اقتضاء العقابي بالتنفيذ يقصد
ً بعيدا اجلبرية ويتم بالقوة يتصف العقابي التنفيذ فإن .وعليه (٤) عليه احملكوم مواجهة في
اتباع وبعد باإلدانة حكم دون ال عقوبة ملبدأ منطقية نتيجة هو ذلك فإن عليه، احملكوم ارادة عن

واملادة  ١٥ املادة املعدل في االساسي القانون وهو ما نص عليه قانوناً، عليها املنصوص االجراءات
يجوز  ال » بأنه تقضي والتي رقم ٣ لسنة ١..٢ الفلسطيني اجلزائية االجراءات قانون من ٣٩٣

. » مختصة محكمة من صادر حكم مبقتضى جرمية اال ألية بالقانون املقررة العقوبات توقيع
حق اقتضاء بها املنوطة االجهزة يخاطب ال يخاطب احملكوم عليه وامنا باالدانة الصادر واحلكم
العقابي التنفيذ في محيط االختياري غير جائز التنفيذ فان ذلك اجل ومن العقاب، في الدولة
بدور االعتراف وهو السابقة، القاعدة على استثناء الفلسطيني املشرع اورد  فقد ذلك ومع 
الثالثة تتجاوز  ال ملدة البسيط باحلبس  الصادرة العقوبات وهي التنفيذ في عليه للمحكوم
على ينص احلكم لم مادام السجن خارج هذا العمل على (٥) .أ.ج ٣٩٩ املادة نصت فقد اشهر
من حيث جهة قواعد هذه االعمال يحدد لم أنه الفلسطيني املشرع على يؤخذ ولكن ذلك خالف

املذكور. النص من الفائدة ويعطل االجرائية بالشرعية ميس امر وهو العمل وساعاته ...الخ

التنفيذ):- الواجبة االحكام التنفيذ( انواع .٢
: ثالثة انواع الى العقابي التنفيذ ينقسم

. : التنفيذ االصلي اوالً
. املؤقت التنفيذ : ثانياً

. االحتياطي التنفيذ : ثالثاً
جعل  املؤقت بل التنفيذ من خال قد ٣ لسنة ٢٠٠١ رقم الفلسطيني  االجراءات قانون  ان وحيث
الصادرة  االحكام تنفذ ال » والتي تقضي ٣٩٤ للمادة طبقاً النهائية لالحكام التنفيذ كقاعدة عامة
القانون ان وحيث » ذلك خالف على القانون ينص لم ما نهائية اصبحت اذا اال اجلزائية احملاكم من

مؤقت. تنفيذ في القانون يوجد ال فإنه وعليه على استثناء، ينص لم
: التنفيذ االصلي: اوالً

هو الذي النهائي واحلكم النهائي بها حكم باالدانة الصادر العقوبة على ينصب فانه وعليه
واالستئناف. املعارضة وهي العادية بالطرق الطعن يقبل ال

االحتياطي التنفيذ : ثانياً
شك ال فمما االحتياطي بالتوقيف صادر ينصب على امر الذي ذلك االحتياطي بالتنفيذ يقصد
ظروف في املتهم وضع به يقصد إجراء هو بل دائمه عقوبة يعتبر ال احلبس االحتياطي ان فيه
باالدانة واجب حكم صدور عند الهرب من او التحقيق، مرحلة في االدلة التأثير على من متنعه
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االحتياطي احلبس يعتد مبدة الفلسطيني املشرع اخرى ان ناحية من يالحظ ولكن التنفيذ
من تستنزل او  حلرية سالبة  كانت اذا بها  احملكوم العقوبة مدة من وتستنزل التنفيذ  في
قانون من و٤٠٠) ٣٩٧) املواد ما نصت عليه وهو بالغرامة ً صادرا احلكم كان اذا الغرامة قيمة
تنفيذ ادخال الى (٦) الفقه في الراجح مييل االخيرة االعتبارات اجل تلك اجلزائية. ومن االجراءات
قد يصدر التي للعقوبة ً احتياطياً التنفيذ العقابي بوصفه تنفيذا نفاذ في االحتياطي احلبس
بالتوقيف خاصة قواعد تنفيذ ورود ودليل ذلك  نؤيد  ونحن اجلنائية. الدعوى في حكم بها
املشرع موقف يوضح ما وهو االجراءات، قانون من بالتنفيذ اخلاص الرابع الباب االحتياطي في
موضوع االجراء من الغرض بحسب يتحدد العقابي التنفيذ ألن ً ونظرا (٧) بجالء الفلسطيني
احملكوم لها يخضع التي تلك عن  تختلف احتياطياً احملبوسني معاملة  قواعد  فان التنفيذ 

االصالح  مراكز بشأن رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ قانون ٢٥ من املادة عليه نصت كما بالعقوبة عليه
. السجون) ) والتأهيل

العقابي : التنفيذ ٣. اهداف
فإذا . العقوبة تتوخاها التي واالغراض االهداف اساس على تتحدد العقابي التنفيذ اهداف ان
والسبل الوسائل العقابي التنفيذ يتضمن وان بد والزجر فال االيالم إلى كانت العقوبة تهدف
داخل العقابية املعاملة نظام  على  ذلك وينعكس  . العقوبة  بالم  عليه  احملكوم تشعر التي
االصالح في العقوبة غرض اذا انحصر أما العقوبة تنفيذ على كيفية وايضاً العقابية املؤسسة
.وقد رأينا عليه للمحكوم االجتماعي التأهيل على والتركيز االيالم عنصر من التخفيف فيتعني
تنوع في يظهر وهذا ، كقاعدة العقوبة واإليالم في الزجر بفكرة اخذ قد الفلسطيني ان املشرع
في هدفها ايضاً راعى كما ، منها نوع لكل العقابية املعاملة للحرية تنوع العقوبات السالبة
يتطلبها التي القيود من التدريجي بالتخفيف عليه للمحكوم االجتماعي اإلصالح والتأهيل
املشرع فيها راعى عقوبات فهناك ذلك ومع . العقوبة وقسوة باأللم واإلشعار احلرية سلب 
فيها يراعى عقوبات وهناك ، االعدام عقوبة في الشأن هو كما فقط ، واإليالم الزجر املصري
األحداث على تطبق التي والتدابير العقوبات في الشأن هو كما رئيسية، بصفة االصالح جانب

االردني. ١٦ لسنة ١٩٥٤ رقم للقانون طبقاً

: التنفيذ لروابط القانونية الطبيعة .٤
الرابطة هذه ومؤدى عليه احملكوم وبني الدولة بني اجرائية رابطة نشوء العقابي التنفيذ على يترتب
السجون وقانون قانون االجراءات وينظم االخر حيال اطرافها من طرف لكل والتزامات حقوق نشوء

. بها ويلتزم عليه بها احملكوم التي يتمتع وااللتزامات احلقوق
اعتبارها من الى البعض .فذهب التنفيذ لرابطة القانونية الطبيعة حول الفقهاء وقد اختلف
من سبب اي فإن في العقاب، ولذلك املوضوعي تتصل باحلق انها باعتبار العقوبات روابط قانون
اي التنفيذ ولو طرأ بعد الرابطة تلك ينهي ان ميكن العقاب في الدولة بحق املتصلة االسباب
رابطة ان يالحظ العقوبة .ولكن عن العفو او العام العفو في الشأن هو ، كما قانوناً قيامها بعد
مراكز ايضاً تشمل وامنا في العقاب، الدولة حق أو تنظيم سلطة على تقتصر فقط ال التنفيذ
لها عالقة ال والتي فيها، املتبعة والنظم العقابية املؤسسة داخل عن الوضع ناشئة اخرى قانونية
البعض االخر يرى ما على عكس القضائية االعمال من وليس االدارة اعمال من عمالً العقابي باحلق
ما بني بالتمييز تسمح العقابي التي تنشأ في محيط التنفيذ االجرائية الروابط طبيعة أن .اال
العقابية ادارة املؤسسات نظام في الشأن هو ، كما القضائية االعمال نطاق في داخالً منها يعتبر
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العقابية(٨) . املعاملة معني من لنوع عليه احملكوم ذاتها وإخضاع

التنفيذي: السند .٥
العقوبة نوع يبني الذي التنفيذي بالسند ومضمونه جوهره في يتحدد العقابي التنفيذ ان
لم فإذا . التنفيذية بالقوة املشمول احلكم او القرار في يتمثل التنفيذي السند وكمها، وهذا
ملبدأ تطبيق هي وهذه القاعدة . في التنفيذ ميكن البدء فال القوة بتلك مشموالً احلكم يكن
الذي هو التنفيذي والسند معاً التنفيذ واجراءات احملاكمة على اجراءات ينعكس الذي الشرعية
املقررة بالقانون العقوبات توقيع يجوز «ال انه بالنص على اجراءات (٣٩٣ املادة( في املشرع عناه
اال تتقرر ال العقوبة كانت فإذا » مختصة محكمة من صادر حكم مبقتضى اال ، جرمية ألية
هذا يتوافر لم فإذا . لها التنفيذي السند ميثل حكم مبقتضى  اال يتم  ال  توقيعها  بنص،فإن 
من و١٧٩) ١٧٨ املواد( في عليها املنصوص اجلرمية نطاق في جرميةكما يعد فتوقيعها السند
غير في شخصاً حبس او اوقف موظف كل «(١٧٨ املادة( تنص حيث االردني العقوبات  قانون
اذا «(١٧٩ واملادة( » سنة الى اشهر ثالثة من باحلبس يعاقب القانون  التي ينص عليها احلاالت
بصالحيتهم اضطلع من وكل االصالحيات أو التأديبية املعاهد أو السجون وحراس مدير قبل
احملدد، من االجل استبقوه الى ابعد أو قضائي قرار أو قضائية شخصاً دون مذكرة املوظفني – من
التنفيذي السند على للتفتيش قواعد املشرع نظم كما » سنة الى شهر يعاقبون باحلبس من
البداية محاكم ورؤساء العامة «للنيابة ١٢٦أ.ج) وذلك في املادة( وحدوده والتثبت من مضمونه
دوائرهم، في املوجودة التوقيف وأماكن (السجون) والتأهيل االصالح مراكز تفقد واالستئناف
سجالت املركز على يطلعوا ان ولهم قانونية ، غير موقوف بصفة او نزيل وجود عدم من للتأكد
ويسمعوا منه نزيل أو موقوف بأي يتصلوا وأن منها ً صورا يأخذوا وأن واحلبس التوقيف اوامر وعلى
للحصول مساعدة كل  لهم يقدموا املراكز أن ومأموري مديري ، وعلى لهم يبديها شكوى أية

بصفة غير  نزيل أو موقوف بوجود علم من ١٢٨ أ.ج لكل .واملادة » يطلبونها التي املعلومات على
يأمر بذلك، الذي مساعديه احد أو العام النائب يخطر ان لذلك اصص في املكان قانونية أو
بذلك التخاذ ً محضرا ويحرر قانونية، بصفة غير احملبوس أو املوقوف عن التحقيق واإلفراج بإجراء
السجون قانون من (٤/ و١١ ٦ املادتني( ايضاً تضمنتها االحكام وهذه الالزمة القانونية اإلجراءات
يجوز ١٢٥أ.ج) تنص على انه «ال فاملادة( االحتياطي للتنفيذ بالنسبة ايضاً الزم والسند التنفيذي
اصصة التوقيف (السجون) وأماكن والتأهيل االصالح في مراكز اال انسان اي حبس او توقيف
اال مبقتضى امر فيه انسان اي قبول مركز اي في الضبط ملأموري القانون.وال يجوز مبوجب لذلك

األمر. لهذا احملددة املدة بعد يبقيه ان له يجوز وال اتصة، السلطة موقع من

: السندات التنفيذية على اإلجرائية العيوب ٦. اثر
فيه يراعى ان يجب  ، قرار أو حكم في متثل ،سواء قضائياً عمالً بوصفه التنفيذي  السند  ان 
الشروط تلك شرط من تخلف .فإذا اثاره وإنتاج لصحته الالزمة واملوضوعية الشكلية الشروط
البطالن أو هو جزاؤها قد يكون والتي اإلجرائية من العيوب بعيب مشوباً السند التنفيذي كان
التنفيذي السند فاعلية على يؤثر ال البطالن ان هو والقاعدة العامة ، االحوال بحسب االنعدام
فإنه املقضي الشيء لقوة ً وحائزا باتاً صار متى فاحلكم مؤقتاً. أم باتاً أكان سواء ، اثره انتاج في
املشرع جعل ذلك أن والدليل على مطلقاً. بطالناً كان ولو حتى شابه قد يكون بطالن أي يصحح

يترتب على  ال )على انه أ.ج ٣٩٨ املادة( في صراحة ونص الطعن بالنقض(٩)، اسباب البطالن من
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باالعدام. ً صادرا احلكم كان اذا ايقاف التنفيذ اال النقض بطريق الطعن
التنفيذ يجوز وال مقوماته يفقد التنفيذي السند فإن عيباً يرتب االنعدام احلكم شاب اذا اما
القاضي بني االجرائية الرابطة فيها تنشأ ال التي الفروض في االنعدام ويتحقق اليه، ً استنادا
تكون النيابة أن اجلنائي، أو والية القضاء له ليست احلكم أصدر من يكن لم كأن العامة والنيابة
التي االحوال وفي طريقها غير عن االخيرة تلك رفعت وإمنا الدعوى اجلنائية هي لم ترفع العامة
االختصاص قواعد مخالفة ايضاً ال يندرج حتت االنعدام ذلك وعلى ذلك . القانون فيها يجيز ال
غير منصوص بعقوبة باحلكم القانون مخالفة ايضاً يندرج حتته ال أو املكاني(١.).كما النوعي، 
يصحح العيب االحوال تلك مثل اذ في لها، قانوناً االقصى املقرر احلد عن تزيد بعقوبة او عليها،
طريق عن وإما االحكام، اخلطأ املادي في لتصحيح القانون رسمها القواعد التي طريق عن إما

احلكم. التي اصدرت احملكمة الى يرفع الذي التنفيذ في االستشكال

: للتنفيذ وأهليته عليه احملكوم شخصية التثبت من .٧
للجرمية، مرتكباً بوصفه احلكم شأنه  في الصادر الشخص على  ينصب العقابي التنفيذ ان
التنفيذي به السند االسم الصادر و احلقيقي االسم بني اختالفا يكون هناك ان يحدث ولكن قد
ان يكون هناك يحدث قد كما احلقيقي، اسمه عن مختلفاً اسما املتهم قد انتحل يكون كأن ،
هو أنه من والتثبت عليه احملكوم شخصية  بتفريد كله في هذا .والعبرة االسماء بني تشابه
في النزاع حالة اجلنائية االجراءات قانون نظم .وقد للجرمية مرتكباً بوصفه باحلكم املقصود
املقررة واألوضاع بالكيفية فيه  يفصل التنفيذ في اشكاالً بوصفه عليه احملكوم شخصية
قبل العامة للنيابة وايضاً االشكال، في بالفصل اتصة ويكون للمحكمة الشكاالت التنفيذ،

العقابي  للتنفيذ ج).واليكفي أ ٤٢٢ املادة( مؤقتاً احلكم تنفيذ توقف أن احملكمة الى النزاع تقدمي
تلك وتتمثل التنفيذ اهلية لديه ان تكون كذلك شخصه، وإمنا يلزم في عليه احملكوم يفرد ان
التدابير االحترازية أو العقوبة، حتقق الالزمة لكي والعقلية الصحية الظروف توافر في االهلية
نصت ذلك اجل نهايته ومن حتى التنفيذ بدء من االهلية تلك تستمر ان .ويجب منها الغرض

ان  العامة النيابة على بجنون،  للحرية سالبة بعقوبة عليه احملكوم  اصيب أ.ج)»اذا ٤٫٤ املادة(
التي احلال تستنزل املدة هذه يبرأ ،وفي حتى العقلية لالمراض احملال املعدة احد في بوضعه تأمر

. » بها العقوبة احملكوم من احملل هذا في يقضيها

العقابي: التنفيذ بها السلطة املنوط .٨
ظهرت قضائية؟ وقد مرحلة أو إدارية مرحلة هي وهل ، التنفيذ مرحلة طبيعة البحث عن ثار
االحكام. تنفيذ على القضاء إشراف وجوب الى الدولية حديثة يؤيدها الفقه واحملافل علمية دعوة
يتمثل ال النه بالطبيعة القضائية، االحكام يتمتع تنفيذ ان الدعوة لهذه ً تبريرا قيل ما بني ومن
وسائله حتديد في التنفيذ سلطة لتقدير يخضع وامنا احلكم، ملنطوق احلرفي التنفيذ املادي في
ذلك وبناء على . احلكم استهدفها قاضي التي الغاية حتقيق اجل من معينة حدود في ومدته

يزاول  ١٩٦٩ بأن اكتوبر سنة في في روما املنعقد العقوبات لقانون العاشر الدولي املؤمتر أوصى
ادخلت االوروبية الدول معظم فإن وعليه ،(١١) العقوبة تنفيذ  اختصاصاته بني من القاضي
اجلهاز هي العامة النيابة فان الفلسطيني القانون في اما قوانينها في العقوبة تنفيذ قاضي

حيث  ج) ٣٩٥ أ املادة( في صراحة ذلك على االجراءات قانون نص االحكام وقد تنفيذ به املنوط
مقرر ملا هو وفقاً اجلزائية الدعاوى في الصادرة االحكام تنفيذ النيابة العامة «(تتولى فيها جاء
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الذي االجتاه نؤيد «ونحن مباشرة  الشرطة بقوات االستعانة اللزوم  عند  ولها القانون، بهذا
السياسة من الغاية عليه وبهذا يتحقق لالشراف العقوبة تنفيذ قاضي وجود الداعي الى ينص

عليه(١٢) . اصالح احملكوم في العقابية

التنفيذ: ارجاء احوال .٩
التنفيذية، بالقوة املشمول التنفيذي السند وجود من بالرغم التنفيذ فيها احوال يؤجل هناك
ذاته التنفيذي السند مبضمون  تتعلق ال أسباب الى راجعاً التأجيل يكون االحوال هذه وفي
التنفيذ وقف عن فروض التنفيذ يختلف تأجيل فإن ولذلك باحملكوم عليه، تتعلق لظروف وامنا

ذاته،  السند التنفيذي بقوة تتعلق لظروف التنفيذ يتم ال فيها والتي أ.ج ٢٨٤ للمادة بالتطبيق
. فروض اخرى وجوازياً في فروض في وجوبياً يكون وتأجيل التنفيذ قد

: الوجوبي التأجيل فروض
إال االعدام حكم تنفيذ يجوز فال باإلعدام الصادرة لألحكام بالنسبة بالنقض الطعن ١-احوال

اجراءات. (٣٩٨ للمادة( طبقاً بالنقض الطعن طريق استنفاذ بعد
يبرأ، حتى التنفيذ تأجيل فيجب بجنون مصاباً للحرية مقيدة بعقوبة عليه احملكوم كان ٢-اذا
تستنزل هذه وفي لألمراض العقلية املعدة احد احملال بوضعه في تأمر أن العامة للنيابة ويجوز

٤٫٤) اجراءات . املادة( بها العقوبة احملكوم مدة من احملل هذا في يقضيها التي املدة
: اجلوازي التأجيل فروض

حتى تضع عليها التنفيذ تأجيل جاز حبلى للحرية مقيدة بعقوبة عليها احملكوم كانت ١-اذا
ظهر أو عليها احملكوم على التنفيذ رؤى فإذا . الوضع على شهور ثالثة مدة ومتضي حملها
حتى احتياطياً معاملة احملبوسني السجن في معاملتها وجبت انها حبلى التنفيذ اثناء في

. اجراءات) ٤٫٢ م الوضع ( شهرين على متضى مدة
التنفيذ بسبب  أو بذاته  يهدد مبرض مصاباً للحرية مقيدة عليه بعقوبة احملكوم كان ٢-اذا

اجراءات). ٤٫٣ عليه(م العقوبة تنفيذ تأجيل جاز باخلطر حياته
جرائم مختلفة، عن ولو سنة على تزيد ال باحلبس مدة وزوجته الرجل على محكوماً كان ٣-اذا
االخر، يفرج عن حتى أحدهما على العقوبة تنفيذ تأجيل جاز قبل من مسجونني يكونا ولم
اقامة محل لهما سنة كاملة، وكان عشرة خمس يتجاوز ً لم يكفالن صغيرا كانا اذا وذلك

فيها  يجوز التي االحوال في العامة وللنيابة وللمحكمة اجراءات ٤٫٥ م بفلسطني معروف
التنفيذ يفر من ال بان كفالة تقدمي تطلب منه عليه ان احملكوم على تنفيذ العقوبة تأجيل
تشترط ان ايضاً بالتأجيل. ولها الصادر في االمر الكفالة مبلغ ويقدر التأجيل زوال سبب عند
الهرب. من عليه احملكوم االحتياطات الكفيلة مبنع من مناسباً تراه ما التنفيذ عند تأجيل
والذي تنفيذ احلكم، بوقف االمر حاالت عن تختلف التنفيذ أن حاالت تأجيل  بالذكر وجدير
تختلف عن وقف كما التنفيذ، اشكاالت  في العامة النيابة او اتصة احملكمة من يصدر
بالغاً بوصفه حدث على احلكم حالة في الشأن هو كما قضائي خطأ لتصحيح تنفيذ احلكم
احلكم تنفيذ هذه احلالة يوقف في إذ كذلك، ليس حقيقته في بينما هو اجلنائي الرشد سن

فيه(١٣) . النظر العادة احلكم اصدرت التي احملكمة الى ويرفع النائب العام االمر

وإبدال العقوبة التنفيذ أحوال وقف .١
وهو نص العقوبة، وإبدال العقوبة وقف تنفيذ يتم فيها حالة على الفلسطيني القانون لقد نص
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«ال يجوز حكم االعدام فيها جاء والتي (٤١٤ املادة( نص وهو به عليها احملكوم مت به مراعاة حقوق قد
حكم من بالنزول احلكم اصدرت التي احملكمة تقضي حياً مولوداً وضعت فاذا احلامل، املرأة في 
االردني العقوبات قانون من (٢/ ١٧ نص املادة( مع يتطابق وهو ما املؤبد السجن عقوبة الى االعدام
االعدام حكم  تبدل  حامالً  عليها احملكوم املرأة كون  ثبوت حالة في  نصها جاء والتي  ،٦٠ لسنة

 ) والتأهيل االصالح قانون من املادة(٦ ). نص مع تعارض حدث قد كان وان املؤبدة باألشغال الشاقة
النزيلة  بحق االعدام حكم تنفيذ يوقف التي جاء نصها و ٦ )لسنة ٩٨ رقم( الفلسطيني ( السجون
يفهم حيث » العمر سنتني من الطفل بلوغ وحتى الوالدة مابعد الى باالعدام احلامل احملكوم عليها
(٤١٤ املادة( نص مع يتعارض ما وهو الطفل، عمر سنتني من مرور ينفذ بعد ولكن التنفيذ يوقف انه
واننا الفلسطيني املشرع به وقع خطأ وهو االردني، العقوبات من قانون (١٧) واملادة جزائية اجراءات

القانون  هذا ان االجراءات حيث قانون من ٤١٤ املادة نص هو التطبيق الواجب النص ان ونؤيد نعتقد
نص  قد نسخ ٢٠٠١ ويعتبر انه العام في صدر وحيث انه اجلنائية، لالجراءات العامة الشريعة هو
االحدث لقاعدة ١٩٩٨طبقاً العام في صدر من قانون االصالح والتأهيل (السجون) والذي (٦ املادة(

االقدم. ينسخ

املبحث الثاني
تنفيذ عقوبة االعدام

: متهيد

فيه يراعى تنفيذها وكان العقابية، األنظمة عرفتها التي العقوبات من أقدم اإلعدام عقوبة تعتبر
عصورها في أهداف العقوبة على سيطرت التي والردع االنتقام لفكرة حتقيقاً عليه احملكوم تعذيب

القدمية.
سبل التعذيب في استبعاد الى ادى العقوبة اهداف الى وتغيرالنظر العقابي تطور الفكر غير ان
الثورة عقب التشريعات العقابية التي جاءت في اإلعدام عقوبة بقيت ذلك ورغم ، العقوبات تنفيذ

الفرنسية.
العقوبة، أغراض اجلنائي حول الفكر في من تغيير أحدثته وما الوضعية املدرسة ظهور مع لكن
ثار اجلاني، لدى اإلجرامية اخلطورة أسباب باستئصال والتهذيب الى اإلصالح تهدف ان يجب وانها
في بذلك ، وظهرت مشروعيتها مناقشة حول البعض أثار ، كما اإلعدام عقوبة جدوى حول اجلدل
في الفقه استند وقد . احلديثة اجلنائية التشريعات في االعدام عقوبة تيارات تنادي بالغاء الفقه

الى: ذلك
اإلعدام. إنسان في شكل روح إزهاق لها حتى يخول احلياة حق متنح الفرد لم الدولة ان -١
املرتكبة. اجلرمية يتناسب مع جسامة ال والذي اإلعدام عقوبة عن الناجت الضرر جسامة -٢

عقوبة جبره في حالة تنفيذ ميكن ال والذي للخطأ وهم معرضون بشر عن تصدر األحكام إن -٣
اإلعدام.

يتحقق ال وهذا في اجلماعة، صاحلاً عضواً وتهذيبه ليعود اجلاني إلى إصالح تهدف ٤- إن العقوبة
كلية. اجلماعة من عليه احملكوم تستأصل والتي االعدام لعقوبة بالنسبة

 ً سندا تصلح ال السابقة احلجج أن ويرى اإلعدام عقوبة على يبقى قويا هناك اجتاها ولكن
احملكوم روح بإزهاق في العقوبة الدولة حقها انكرنا على انه اذا العقوبة. ذلك تلك قوياً اللغاء
السالبة العقوبات ذلك في مبا اجلماعة لصالح العقاب في حقها بذلك ننكر  فامنا عليه
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فان .كذلك العقوبات انواع جلميع واحد بالنسبة العقاب في الدولة حق فأساس . للحرية
كانت هناك واذا اجلها، من توقع التي اجلرائم وجسامتها عادة مع تتناسب االعدام عقوبة
اجلرمية تتناسب وجسامة ال بحيث العقوبة تلك على النص في تسرف التشريعات بعض
بالسياسة اجلنائية املشكلة وامنا تتصل االعدام عقوبة مشكلة ليست فإن هذه ، املرتكبة
بالنسبة أما لها. والعقوبات املناسبة املعاقب عليها األفعال حتديد في املشرع تقود التي
تخضع مشكلة هذه فان التنفيذ، في حالة تفادى أضرارها إمكان وعدم القضائية لألخطاء
احملكوم براءة لو ثبتت كما السالبة العقوبات وهي تطبيقاً العقوبات وأكثرها معظم لها
االجتماعي النفع أن عن فضال للحرية.هذا السالبة العقوبة فعالً يكون قد نفذ ان بعد عليه
احوال يحدث من ان بكثير ما ميكن يفوق العقوبة تلك اجلماعة من وجود على الذي يعود
القضائية االخطاء لتالفي التشريعات التي تضعها الضمانات فإن وعموماً للخطأ نادرة
االصالحي العقوبة هدف فإن اخرى ناحية االخطاء، ومن هذه تقلل من متنع او كفيلة بان
متعددة االعتبار عوامل في  فيدخل القاضي من تطبيقها في اما تنفيذها  في يراعى امنا
الردع من نوعاً حتقق اإلعدام وعقوبة اجلرمية جسامة بينها درجة ومن شخصية وموضوعية
املعارض الرأي انصار كان واذا الناس من الكثير قبل من اجلرمية ارتكاب دون العام والذي يحول
في زيادة عليه لم يترتب التشريعات بعض عقوبة اإلعدام في الغاء بأن رأيهم على يدللون
معدل أن يالحظ فإنه اجلرمية، من معدل يقلل لم اآلخر في البعض بقاءها ان كما اجلرائم
على اإلبقاء او باإللغاء املعدل ربط معه يستحيل مما متعددة، وظروف لعوامل يخضع اجلرمية
كان إذا بالضرورة اجلرمية معدل من أن يقلل من شأنه عليها االبقاء ان عن فضالً العقوبة

. الوقوع أكيد اإلعدام ان يعلم اجلرمية وقت ارتكاب اجلاني
اواخر  في ظهرت التي تلك التشريعات وخاصة بعض السابق على اجلدل اثر وعموماً فقد
العقوبات قانون ذلك ومثال . االعدام عقوبة فألغت العشرين القرن واوائل عشر التاسع القرن
مرة كانت قد الغيت وان ،١٩٣٣ سنة واالسباني لسنة ١٩٣٣، واالملاني ، ١٨٨٩ لسنة االيطالي

فقط  قاصر السابق فاإللغاء ذلك ومع ( ١٩٤٧ سنة ايطاليا ( مثال ذلك بعضها من واحدة
مكانتها من حتتل االعدام عقوبة زالت فما العسكرية اما اجلرائم العام القانون جرائم على

املقررة(١٤). العقوبات بني
لبعض  أصلية مقررة عقوبة باعتبارها اإلعدام عقوبة على فينص الفلسطيني املشرع أما
جهة من الدولة أمن جنايات  بعض ذلك ومثال واخلطورة باجلسامة تتسم التي اجلنايات

. الداخل جهة من امن الدولة جنايات وبعض اخلارج

الفلسطيني: التشريع في االعدام بعقوبة على احلكم ترد التي القيود
بإجماع احلكم صدور وجوب وهو االعدام احلكم بعقوبة على قيدا املشرع الفلسطيني أورد لقد 

غرفة  في احملكمة احملاكمة تختلي اختتام بعد اجراءات) ٢٧٢ املادة( القيد هذا على نصت وقد اآلراء
فيما أو باألغلبية باإلجماع حكمها وتضع ، وادعاءات بينات من امامها طرح فيما وتدقق املداولة
االخطاء ضد عليه ضمانة للمحكوم يعتبر القيد وهذا اآلراء» بإجماع فتكون اإلعدام عقوبة عدا

. احلكم بطالن اإلجراء هذا مخالفة على ويترتب القضائية

اإلعدام: عقوبة تنفيذ قواعد
إيالماً. الوسائل بأقل لتنفيذها بالنسبة اجلنائية في التشريعات احلديثة العقابية األفكار أثرت لقد
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بالرصاص رمياً التنفيذ يكون أن على البعض ،فنص وسائل اإلعدام في التشريعات اختلفت وقد
تنفيذ يكون  ان على نص فقد الفلسطيني املشرع أما بالغاز،  اخلنق على ينص  االخر  والبعض
قانون من (٤٫٨ املادة( في  املشرع نص وقد للعسكريني. بالرصاص للمدنيني ورمياً العقوبة شنقاً

عقوبة  بتنفيذ اخلاصة القواعد  على ١٩٩٨ السجون) والتأهيل( االصالح مراكز وقانون االجراءات،
اآلتي: في القواعد هذه وتتلخص اإلعدام

وزير بواسطة الدولة رئيس الى ً فورا الدعوى اوراق رفع وجب نهائياً باالعدام احلكم صار ١-متى
لم إذا إال العقوبة تنفيذ يجوز بحيث ال عليه ضمانة للمحكوم يعتبر االجراء وهذا العدل،

.( اجراءات ٤٫٩ املادة( بغيرها إبدالها العقوبة او عن الدولة بالعفو رئيس من األمر يصدر
العالنية فيه يتوافر ال أن التنفيذ مبعنى اجراءات (٤١٨ املادة( السجن داخل ٢-تنفيذ عقوبة االعدام

عكس التشريعات القدمية. على
وطبيب ومأمور السجن العام وكالء النائب أحد بحضور اإلعدام عقوبة تنفيذ يكون ٣-يجب أن
إال التنفيذ يحضروا أن ذكروا من لغير وال يجوز العامة، النيابة اخر تنتدبه طبيب او السجن
ويجب باحلضور. عليه احملكوم للمدافع عن يؤذن ان دائماً العامة ويجب من النيابة خاص بإذن
عليه، احملكوم اجلها على من احملكوم منطوقه والتهمة باالعدام الصادر احلكم من يتلى ان
وكيل حرر أقوال إبداء في احملكوم عليه احلاضرين. واذا رغب التنفيذ مبسمع من مكان في وذلك

. ( اجراءات ٤١. و٤١٣ بها( املواد ً محضرا النائب العام
وساعة  بالوفاة الطبيب شهادة فيه بذلك يثبت ً احملكمة محضرا كاتب يحرر التنفيذ متام وعند

. اجراءات) ٤١٦ حصولها (مادة
عليه احملكوم بديانة اخلاصة أو االعياد الرسمية األعياد أيام في اإلعدام تنفيذ عقوبة يجوز ٤-ال

اجراءات). ٤١٧)
قانون ٦.من (مادة وضعها من سنتني بعد ما الى احلبلى على االعدام عقوبة تنفيذ ٥-يوقف

.( السجون ) والتأهيل االصالح
قبل املوت وجب الدينية من الفروض غيره او عليه االعتراف، تفرض عليه احملكوم ديانة كانت  ٦-إذا

اجراءات). ٤١٢ (مادة مقابلته من رجال الدين احد لتمكني التسهيالت الالزمة اجراء
من إخطارهم ويجب اإلعدام حكم تنفيذ قبل اقاربه مقابلة باالعدام عليه للمحكوم ٧-يحق

. اجراءات) ٤١١ (املادة بذلك السجن

الثالث املبحث
البدني اإلكراه

به : ١- التعريف
الى  يصار بها فإنه احملكوم املالية املبالغ عليه احملكوم يدفع لم اذا أنه البدني باإلكراه يقصد
للحكومة بها واملقضي اجلرمية عن الناشئة املبالغ لتحصيل عليه احملكوم البدني حبس اإلكراه

اجلرمية(١٥) . مرتكبي ضد

الفلسطيني املشرع موقف -٢
العقوبات قانون ٣ لسنة ٢٠٠١ومشروع رقم الفلسطيني اجلزائي اإلجراءات قانون استقراء بعد
األخذ بعدم املنادي باالجتاه أخذ الفلسطيني املشرع بأن بشكل قاطع جند املقترح، الفلسطيني
ان بعد املدة العقوبة القصيرة من مساوىء من الرجوع الى يحمله مبا وذلك البدني باالكراه
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أنه وحيث الفلسطيني، العقوبات قانون مشروع اقرار ولعدم ولكن بالغرامة القاضي حكم
اإلكراه البدني،  على منه ٢٢ املادة نصت قد .١٩٦٠ لسنة االردني العقوبات قانون مطبقاً زال ما
ال حينما الغرامة إلى احلبس اي حتويل البدني باإلكراه يعمل مازال تاريخه حتى أنه يعني وهذا

الزام  هي «الغرامة، للغرامة تعريفها ١/٢٢ بعد املادة نصت حيث عليه بها يدفع الغرامة احملكوم
بني خمسة دنانير تتراوح وهي في احلكم املقدر خزينة احلكومة املبلغ الى يدفع بأن احملكوم عليه

: ذلك خالف على القانون نص اذا دينار إال ومائتي
او  ٥٠٠ فلس كل مقابل يحبس في ، عليه به احملكوم املبلغ بالغرامة عليه يؤد احملكوم لم اذا -١

سنة واحدة. احلالة هذه احلبس في مدة التتجاوز أن على واحداً يوماً كسورها
حبس وجوب على نفسه املذكور في القرار ينص بفرض غرامة ً قرارا احملكمة تصدر ٢- عندما
عند الفقرة السابقة في املفروضة بالنسبة املقررة الغرامة تقابل التي املدة عليه احملكوم

العامة. النيابة بقرار خاص تصدره الغرامة تستبدل حالة عدم النص وفي تأديتها، عدم
من الفقرة االولى في ورد كما حددها احلكم، بالنسبة التي الغرامة هذه أصل من ٣- يحسم

.» حتصيله وكل مبلغ مت أثنائه أو في احلبس جزئي قبل اداء كل ، املادة هذه

البدني املقررة لإلكراه ٣-املدة
ً يوماً واحدا كسورهما فلس او خمسمائة كل مقابل في بانه يحبس حكمه املشرع وضع لقد
أن النيابة على (٢٢ املادة( نص املالحظ في ومن واحدة سنة احلبس مدة تتجاوز بشرط أال ولكن
احلكم لم ينص حينما دفعها حالة عدم باحلبس في الغرامة باستبدال تقوم التي هي العامة

. للحبس الغرامة حتويل على اتص القاضي من الصادر

مبلغ الغرامة من االحتياطي احلبس مدة ٤-خصم
مواجهة  في مت جزئي حبس كل بانه االردني العقوبات قانون من ٣/ ٢٢ املادة نص من بوضوح يتبني

. مدته من االحتياطي احلبس يحتسب وبالطبع الغرامة مبلغ من تخصم أن يجب احملكوم عليه

املبحث الرابع
إشكاالت التنفيذ العقابي

: متهيد
يجز لم ما ، بها احملكوم العقوبة تنفيذ املقضي نهائياً وجب األمر قوة احلكم حاز متى األصل أنه

. ذلك قبل التنفيذ هذا القانون
التنفيذ). تعبير (خصومة عليها يطلق جديد نوع من جنائية خصومة التنفيذ تبدأ مرحلة وفي
التي اجلنائية للسياسة وفقا  أهدافه لتحقيق اجلنائي اجلزاء تنفيذ هو اخلصومة هذه  وموضوع
تتعلق بتنفيذ ال النها التنفيذ خصومة التنفيذ ليست جزءا من إشكاالت أن املشرع.على اعتنقها
سابقة مبسألة تتعلق  وإمنا . اجلنائية  السياسة  في  املقررة  الهدافه وفقا اجلنائي  اجلزاء مضمون
باعتبار إشكاالت املصرية النقض محكمة قضت ولذلك للحكم، التنفيذية القوة هي ذلك على
بعيدة هامة ظلت مسألة فإن ذلك ومع للتقادم، قطعها يستتبع مما اجراءات احملاكمة التنفيذ من
الشخص يدفع قد عملها التنفيذ تباشر سلطة التنفيذ فعندما إشكاالت البحث وهي نطاق عن
تنفيذه الى املطلوب طرفا في احلكم ليس بأنه العقوبة، او التنفيذ، او بانقضاء سند سالمة بعدم

: املطلبني االتيني في املوضوع هذا ندرس يأتي وفيما املنازعات. من غير ذلك
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. قبوله التنفيذ وشروط في اإلشكال ماهية االول: املطلب
. فيه والفصل اإلشكال إجراءات الثاني: املطلب

االول املطلب
وشروط قبوله التنفيذ في اإلشكال ماهية

. التنفيذ في االشكال ١-ماهية
في التنفيذ. اإلشكال إلشكاالت التنفيذ، ودعوى القضائية نقطتني: الطبيعة نبحث سوف

التنفيذ: الطبيعة القضائية إلشكاالت
دعوة ظهرت وقد قضائية، مرحلة أو إدارية مرحلة هي وهل التنفيذ، مرحلة طبيعة عن البحث ثار
ومن تنفيذ االحكام على القضاء اشراف وجوب الى الدولية واحملافل الفقه يؤيدها حديثة علمية
في اليتمثل  ألنه  القضائية بالطبيعة  يتمتع االحكام تنفيذ ان الدعوة لهذه ً تبريرا قبل ما بني
ومدته وسائله حتديد التنفيذ في سلطة وإمنا يخضع لتقدير احلكم، ملنطوق التنفيذ املادي احلرفي
املؤمتر أوصى ذلك على وبناء احلكم. قاضي استهدفها التي الغاية حتقيق اجل معينة من حدود في

بني  من القاضي يزاول بأن ١٩٦٩ سنة اكتوبر في روما في العقوبات املنعقد العاشر لقانون الدولي
العقوبة(١٦). تنفيذ اختصاصاته

ترتبط وهي مسألة للحكم التنفيذية القوة متس النها التنفيذ اشكاالت اخلالف إلى هذا ميتد وال
االجراءات من االشكاالت اعتبار في الخالف فانه لذلك عليه الحقة وليست مرحلة ذاته باحلكم
قبل من بينا كما احملاكمة اجراءات من جزءا  املصرية النقض اعتبرتها محكمة .وقد  القضائية
اشكاالت جعل انه القاضي اال لرقابة التنفيذ اجراءات اخضاعه عدم الفلسطيني رغم والقانون

وحده. القضاء اختصاص من التنفيذ

التنفيذ: في اإلشكال دعوى
التكميلية اجلنائية بالدعاوى وتسمى املستقلة ذاتيتها لها أخرى دعاوى اجلنائية الدعوى عن تتفرع
بني من  التنفيذ في اإلشكاالت دعوى وتعتبر التنفيذ وقف الغاء ودعوى االعتبار رد  دعوى مثل 

الدعاوى(١٧).
األحكام في الطعن عن تتميز فانها التنفيذ في اإلشكال لدعوى القانوني التكييف هذا ضوء وعلى

: تية اآل الوجوه في
بخالف االصلية اجلنائية  الدعوى بها  متر التي املراحل من مرحلة احلكم في الطعن ١-يعتبر

. تكميلية دعوى إال ليست فانها التنفيذ اشكاالت
ان يجوز ال فانه التنفيذ في اإلشكال بخالف مضمونه إلى تعديل احلكم في الطعن ٢-يهدف
تقدير حيث من البطالن او او الصحة سواء من حيث مضمون احلكم في يهدف الى التغيير

. غير مقبول واالكان العقوبة
للتنفيذ  املتعرض يثيرها قد التي العقبات املادية تتميز عن التنفيذ في اإلشكال دعوى ان كما
توقفه التعدي أعمال من عمل محض فهي املادية العقبات أما قضائية، طبيعة ذات االولى بأن

تنفيذية . من قوة لالحكام ما على بناء (١٨) اجلبرية القوة
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االشكال: دعوى قبول شروط
يتعلق الثاني: املستشكل. بشخص يتعلق األول: شروط ثالثة توافر االشكال دعوى لقبول يشترط

والتنفيذ. النزاع باسباب يتعلق الثالث: تنفيذه في املستشكل باحلكم
: الشروط هذه من كل معنى نبني يلي وفيما

املستشكل: :شخص االول الشرط
: شرطان املستشكل في يشترط

املصلحة . -٢ ١-الصفة
٣/٦٢٨اجراءات) (املادة  وااليطالي اجراءات) ٧١١ (املادة  الفرنسي القانونني من كل اجاز : ١-الصفة

دعوى اإلشكال. رفع الشان ولذوي للنيابة العامة
او  ٤٢٠ اجراءات) (املادة عليه احملكوم على ان اإلشكال يرفع من نص ،فقد الفلسطيني القانون أما
عليه تنفيذها املطلوب األموال أو بشأن ٤٢٣اجراءات) (املادة شخصيته في النزاع عند سواء غيره

بناء  اجلنائي احلكم تنفيذ الصادر بوقف احلكم يستأنف ان للمدعي املدني اجراءات) وليس ٤٢٤ (املادة
فعندئذ املدنية الدعوى في به بااليقاف ماقضي احلكم يشمل هذا ما لم فيه، على االستشكال

خطأ. املدني احلكم تنفيذ بايقاف قضاء من احملكمة اصدرته ما استئناف في صفته تتوافر
مت  قد التنفيذ كان فاذا استشكاله، وراء من مصلحة للمستشكل يكون ان يجب : ٢-املصلحة
رفع وقت تتوافر ان املصلحة هذه تقدير في ويستوي وراء هذا االشكال مصلحة من فال وانتهى
للمادة طبقاً العامة النيابة ولو أمرت في االشكال املصلحة وتتوافر فيه احلكم عند او االشكال،
من حكم على احلصول املستشكل مصلحة من الن مؤقتاً  احلكم تنفيذ بوقف  اجراءات (٤٢٢)

. ومشيئتها االيقاف واليترك لتقديرها بهذا العامة النيابة يلزم القضاء

رفع اإلشكال: العامة يحق للنيابة -هل
على النزاع لتحسم تلقاء نفسها من اإلشكال دعوى رفع حق العامة النيابة تخويل يرى البعض
اجلنائية األحكام تنفيذ على تشرف التي السلطة هي العامة النيابة ان األمر وواقع التنفيذ(١٩)

ولكن  متالزمان. قرنان والواجب السلطة ألن بهذا الواجب، القيام غير متلك وال اجراءات) ٣٩٥ (املادة
تنفيذ توقف احملكمة ان الى النزاع تقدمي وقبل االقتضاء عند العامة للنيابة أجاز املصري القانون

حق  العامة النيابة عدم تخويل علة عن االخير النص هذا اجراءات) ويكشف ٤٢٢ (املادة مؤقتا احلكم
يبرر ما هناك يعد لم بوقف التنفيذ مؤقتا تأمر ان لها أجاز دام القانون قد فما التنفيذ في اإلشكال

الغرض. هذا لتحقيق القضاء الى التجاءها
تنفيذه: في املستشكل احلكم الشرط الثاني:

خالف ذلك. على لم يكن القانون نص ما نهائية صارت اال متى تنفذ ال األحكام أن االصل
في املستشكل في احلكم فيشترط عليه احملكوم من مرفوعا االشكال إذا كان انه االصل أ)
هو االشكال من عليه احلصول املراد احلكم أن باعتبار وذلك فيه، مطعونا يكون أن تنفيذه
الطعن بعد احلكم حال عليه يصير ما على يتوقف بطبيعته وقتي حكم وهو التنفيذ، وقف
اإلشكال يجز لم للتنفيذ نهائيا سندا وأصبح احلكم هذا احد بالطعن في يقرر لم فإذا فيه،

. شكال قبوله بعد باحلكم اغلق قد باب الطعن في احلكم إذا كان الشأن وكذلك فيه،
منعدما، ألنه  كان فيه اذا تنفيذه مطعونا في املستشكل احلكم يكون أن يشترط ال أنه على
التنفيذ كان وايضا اذا انعداما، يقرر حكم الى يحتاج وال سندا للتنفيذ ألن يكون يصلح ال
استمر او تنفيذها، يوقف احلكم  رغم العقوبة  نفذت  اذا كما احلكم عكس منطوق على
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.ويترتب اجلرمية عن بالعفو قانون صدور أو العقوبة، عن بالعفو رئاسي قرار صدور رغم التنفيذ
معدوم واعتباره احلكم هذا الغاء احملاكمة واعادة تنفيذه املستشكل في احلكم نقض على

. غير محل واردا على االشكال احلالة يكون هذه وفي له وجود ال االثر
او شخصية في النزاع بسبب (سواء عليه احملكوم غير من مرفوعا اإلشكال  كان اذا اما  ب)
هو عدم اإلشكال من عليه املراد احلصول فإن احلكم عليها) التنفيذ املطلوب االموال بسبب
احلكم احلال عليه ما يصير عليه يتوقف ال فانه ولذلك وقتيا. حكما ليس وهو التنفيذ جواز

باتاً. اصبح للطعن او أن يكون محال فيستوي تنفيذه املطلوب
قبول  في واملناط األحكام في الطعن ال يجوز له قانون عليه احملكوم غير ان الى باالضافة هذا

. تعارضه مع حقوقه هو االشكال من الغير
األموال  بسبب عليه احملكوم  غير  من تنفيذه في املستشكل احلكم في يشترط انه  إال
ان املصرية النقض محكمة قضت وقد املالية، االحكام من ان يكون عليها التنفيذ املطلوب
مما واملصاريف التعويضات او رده، يجب او ما املصادرة بالغرامة املالية تلك باالحكام املقصود
الى بيع احملكوم عليه، وهو التنفيذ الذي ينتهي اموال على التنفيذ طريق عن حتصيله يراد
هذا على وبناء بها(٢٠) املنفذ املالية األحكام قيمة على منها للحصول عليها االموال املنفذ

. بالغلق او باإلزالة احلكم املالية االحكام من يعتبر املبدأ ال

التنفيذ في النزاع اسباب الثالث: الشرط
اآلتيتني: احلالتني في اال االشكال يقبل احملكوم عليه ال من كان اإلشكال مرفوعا اذا اوالً:

على الحق لسبب او للتنفيذ، السند صالحية عدم على منصبا التنفيذ في النزاع كان أ) اذا
تنفيذه املستشكل في احلكم وكان فيه املعارضة رغم غيابي حكم تنفيذ ذلك مثال احلكم
عليه احلكم صدور بعد باجلنون اصيب قد عليه احملكوم كان او  التنفيذ بايقاف مشموال
صدر او عن العقوبة، رئاسي بالعفو قرار صدر اذا كسند للتنفيذ، غير صالح ويعتبر احلكم
شابه غموض اذا للتنفيذ صالح غير احلكم يعتبر ايضا وكذلك  اجلرمية، عن بالعفو قانون

. بها احملكوم العقوبة حول مقدار
يبحث مدى  أن او او بطالنه، صحته جهة من احلكم على املستشكل يطعن ان يجوزمطلقا وال  
تقييم يعيد ان او تنفيذه، في احلكم املستشكل مضمون في يجادل أن للقانون او مخالفته
هو وسيلته بها املدعى هذه االخطاء كل اصالح ان جديدة ذلك واقعة على بناء الدعوى وقائع
على ال على التنفيذ نص التنفيذ في فاالشكال في تنفيذه االشكال ال احلكم في الطعن

. بيانها اآلتي لقبول االشكاالت احلالة الثانية تتوافر لم ما هذا احلكم مضمون
نظرية على  احلالة  هذه  في اإليقاف ويستند  الضرورة حالة متليه  التنفيذ ايقاف كان إذا ب)
عندما ذلك ويكون خاص، نص الى والحتتاج كله القانون عامة تطل على نظرية وهي الضرورة

. تداركه ميكن ال جسيم إحلاق ضرر التنفيذ يترتب على
أمرين:  أحد في سببه فينحصر عليه احملكوم غير من مرفوعا اإلشكال أما إذا كان ثانيا:

بشأن  املالية األحكام تنفيذ على (الثاني) االعتراض اجراءات) ٤٢٣ (املادة شخصيته في النزاع االول) )
التنفيذ املطلوب ان قضاء احلكم النظر هذا يؤيد احلكم، تنفيذ عدم وراء من تعود التي االموال
طرفاً يكن لم اذا للمستشكل بان املصرية النقض وقد قضت محكمة ٤٢٤اجراءات) (املادة عليها
يجوز ال ألنه صدور احلكم؛ على سابقة اسباب على اشكاله يبنى ان املستشكل فيه احلكم في
االستمرار ان يكون موضوعيا االشكال ويشترط لقبول (٢١) طريق فيها بأي يطعن الغير أن لهذا
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للمؤجر يجوز فال ذلك على وبناء التنفيذ، في يعارض الذي الغير حقوق مع متعارضا التنفيذ في
املؤجرة العني حيازة  دامت  ما املؤجرة العني على  الواردة  الغلق عقوبة  تنفيذ في يستشكل ان
قد انه يفيد ما يقدم املستشكل ولم يزال ساريا، ال االيجار عقد دام وما للمؤجر، للمستأجر ال

.(٢٢) انقضى

املطلب الثاني
فيه والفصل اإلشكال نظر إجراءات

: االتية املسائل سنبحث
إشكال دعوى ١-رفع

اتصة ٢-احملكمة
العقابي. التنفيذ إشكاالت ٣-حاالت

اإلشكال في ٤-احلكم

اإلشكال دعوى ١-رفع
. عليه احملكوم غير من االشكال املرفوع عليه، احملكوم اإلشكال املرفوع من

: عليه احملكوم املرفوع من اإلشكال
املشرفة على السلطة بوصفها العامة النيابة الى عليه احملكوم يقدمه بطلب اإلشكال دعوى ترفع
على احملكمة الى الطلب هذا تقدمي العامة النيابة وعلى احملكمة، الى لرفعه اجلنائية تنفيذ االحكام

اجراءات). ٤٢١ (املادة حتدد لنظره التي الشأن باجللسة ذوي إعالن السرعة مع وجه
بتقدمي إال احملكمة  أمام املرفوعة  الدعوى تعتبر وال  الطلب لهذا اشكال اي القانون يشترط ولم
فهو لنظره حتدد التي باجللسة الشأن ذوي إعالن وأن احملكمة الى العامة النيابة الطلب بواسطة
مباشرة إشكاله يدفع أن للمستشكل وال يجوز الدفاع حلقوق ضمانا مراعاته، يتعني إجراء محض

. قبوله بعدم قضى وإال احملكمة إلى
مرجعه للمحكمة فاألمر الثانية للمرة كان ولو اإلشكال طلب أن حتفظ العامة للنيابة يجوز وال

األحوال. جميع في
: عليه احملكوم غير من املرفوع اإلشكال

(املادة٤٢٣  السابقة بالطريقة اإلشكال رفع  يتم عليه احملكوم  شخصية في نزاع حصل ١-اذا
. اجراءات)

بشأن عليه احملكوم  غير من نزاع قام اذا عليه  احملكوم اموال على  املالية  االحكام تنفيذ ٢-عند 
املرافعات في قانون هو مقرر املدنية طبقا ملا للمحكمة يرفع عليها التنفيذ املطلوب االموال

اجراءات). ٤٢٤ (املادة

اتصة ٢-احملكمة

املدنية احملكمة -٢ ١-احملكمة اجلنائية 

١-احملكمة اجلنائية
اجراءات. ٤٢٠ املادة ً الحكام سندا اإلستشكال دعوى بنظر احلكم أصدرت التي احملكمة تختص
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املدنية: ٢-احملكمة
تنفيذ حكم حالة في عليه احملكوم من غير مرفوعا كان اإلشكال إذا املدنية بنظر تختص احملكمة

عليها. التنفيذ املطلوب األموال النزاع بشأن قام اذا مالي،
الدعوى في الصادر احلكم تنفيذ في باإلشكال املدنية احملكمة مدى اختصاص عن البحث ويثور 
ليست املدنية الدعوى في الصادر باحلكم اخلاصة التنفيذ إشكاالت أن رأي التبعية، وذهب املدنية
في العمومية للدعوى املدنية الدعوى ضم في التشريعية الفكرة وان اجلنائية الدعوى توابع من
الدعوى سير حتكم التي واإلجراءات القواعد جلميع الدعوى املدنية ان تخضع توجب واحد قضاء
تنتهي عند الوحدة هذه أن إال ومواعيده، الطعن وطرق فيها احلكم اجلنائية، وصدور احملكمة أمام
يخضع مدنيا حقا يقرر فإنه اجلنائية احملكمة املدنية من الدعوى في احلكم صدر فإذا احلد، هذا
الى وما املدعي مال  على تنفيذه حيث ومن بقائه،  أو  سقوطه حيث من املدني القانون ألحكام 
هذه تختص ان احملكمة اجلنائية من الدعوى املدنية احلكم في صدور مجرد يستلزم ال ذلك .وبذلك
له سندا تشريعيا هذا الرأي ويجد من صعوبات(٢٣) ما يعترض تنفيذه في كل احملكمة بالفصل

بناء  تنفيذها يكون املدنية الدعوى في الصادرة االحكام أن نصت على اذ اجراءات، ٤٢٤ املادة في
قانون دام املدنيه فما احملاكمات اصول بقانون مقرر هو ملا وفقا املدنية باحلقوق على طلب املدعي
التنفيذ في االشكال رفع وجب احلالة هذه في التنفيذ اجراءات الذي يحكم املدنية هو احملاكمات

املرافعات. قانون في طبقا للقواعد املقررة املدنية احملكمة امام
العقابي: التنفيذ حاالت إشكاالت -٣

اخرى وحاالت عليه، احملكوم شخصية حول الشك حالة في كما قانوناً عليها منصوص حاالت هناك
تثور مثل: ميكن ان

احلكم البات. بعد العقوبة او اجلرمية سقوط -١
التنفيذ. على عليه احملكوم يعترض حينما املتعددة العقوبات تنفيذ -٢

قرار على عليه احملكوم يعترض حينما للحرية سالبة عقوبات إلى املالية العقوبات حتول   -٣
الشأن. هذا في العامة النيابة

التبعية. العقوبات سقوط -٤
االجنبي. باحلكم االعتراف -٥

التنفيذ. إرجاء -٦
املكنة هذه لتوافر يكفي عليه صراحة. قد نص يكون القانون يلزم أن اإلشكال ال ولكن لكي يقوم
الصادر التنفيذي القرار على لالعتراض تكون هناك ضرورة أن أو تفسير املنطوق، ضرورة تتوافر ان
يكون حينما معينة قاعدة مسألة دستورية في اإلشكال يتمثل ان ويجوز  التنفيذ.  سلطة من
إثارة يجوز ال ولكن باتاً، صيرورة احلكم على الحق حدث الى يستند الدستوري النص مع التعارض
عدم كانت أو إذا اثناء الدعوى، طبقت اجرائية بقواعد يتعلق كان اخلاص بالدستورية إذا اإلشكال

.(٢٤) باتاً صيرورة احلكم قبل قد قررت الدستورية
واحلكم فيه: االشكال رفع ٤-اأر

اآلتية: املوضوعات بالبحث نتناول سوف
في الطعن. في اإلشكال الصادر احلكم -٣ احلكم في اإلشكال -٢ اإلشكال رفع ١-أثر

١
اإلشكال: رفع -أثر

أن ولكنه أجاز التنفيذ، أي اثر بالنسبة إلى االشكال رفع على يرتب لم اجلنائية االجراءات قانون إن
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االقتضاء  عند العامة للنيابة أجاز كما اجراءات) ٤٫٦ (املادة النزاع تفصل في التنفيذ حتى بوقف تأمر
اجراءات). ٤٢٢ (املادة مؤقتا تنفيذ احلكم توقف ان الى احملكمة اإلشكال تقدمي وقبل

ضوء على لتقديرها متروكة االشكال في قبل احلكم املؤقت التنفيذ وقف في احملكمة وسلطة
النزاع موضوع تتحسس ان سبيل ذلك في ولها على التنفيذ اخلاطىء، النتائج املترتبة خطورة مدى
وقف في فسلطتها أما النيابة العامة املوضوعية من الناحية االشكال قول ترجيح مدى تبني حتى

احملكمة. الى اإلشكال تقدميها مبجرد السلطة هذه التنفيذ وتنتهي

اإلشكال: في ٢-احلكم
قبول بعدم تتوافر قضت لم فإذا اإلشكال قبول شروط توافر من مدى اوال تتحقق ان احملكمة على
مدى من تتحقق لكي اإلشكال موضوع تفصل في احملكمة فان شروطه توافرت إذا أما اإلشكال،
أو التنفيذ، بوقف تقضي إما ان ذلك سبيل في ولها ونطاقها تنفيذه املراد للحكم التنفيذية القوة
اإلشكال كان سبب به اذا فيحكم التنفيذ االحوال. أما وقف االشكال حسب برفض أو جوازه، بعدم
احملكمة بوقف فهنا تقضي احلكم عليه بعد باجلنون احملكوم عليه اصابة مثل زواله ميكن عارضا
بسالمة ميس سبب االشكال اذا كان التنفيذ جواز بعدم مرضه ويحكم يشفى من حتى التنفيذ

عليه. احملكوم على غير أريد التنفيذ منعدما أو احلكم اذا كان كما االحوال جميع في التنفيذ
قد شابه منطوق احلكم ان اذا رأت احملكمة كما العقوبة بايقاف جزء من تأمر ان ويجوز للمحكمة

غيرها. دون عليه تنفذ هو مدة معينة املتيقن القدر وان العقوبة غموض حول حتديد مدة
تنفيذه في املستشكل احلكم إحتمال الغاء على بناء بوقف التنفيذ تقضي ان يجوز للمحكمة وال
نظر االشكال عند مؤقتا التنفيذ توقف أن هو لها ما وكل باملوضوع. مساس على ينطوي ذلك ألن

اإلشكال. موضوع في تفصل حتى جلسة أو فيه
عليها. تبنى التي األسباب صحة عدم تبينت اذا االشكال برفض احملكمة وتقضي

االشكال: في الصادر احلكم في ٣-الطعن
العامة للقواعد يخضع األمر ولكن ذلك على صراحة اإلشكالية على االجراءات قانون  ينص لم

: وعليه
في املعارضة وهي اجلنائية األحكام في الطعن طرق جلميع االشكال في  الصادر احلكم يخضع

والنقض. واالستئناف الغيابي احلكم
قبل من صار  قد الطاعن ضد الصادر احلكم كان  اذا  بأنه املصرية النقض  محكمة قضت وقد
في بالنقض الطعن يجوز فال النقض بالطعن بطريق فيه التقرير  بعدم باتا اي نهائياً  االشكال
احلكم في بالنقض تطعن  او تستأنف ان العامة للنيابة  ويجوز اإلشكال(٢٥) في الصادر احلكم

.(٢٦) اصدرت احلكم احملكمة التي لنوع ووفقا االحوال حسب على اإلشكال في الصادر

املبحث اخلامس
اثارها وزوال العقوبة سقوط اسباب

: متهيد
الطبيعية واألسباب عارضة. وأسباب طبيعية اسباب إلى العقوبة انقضاء اسباب تنقسم
العارضة االسباب  أما بتنفيذها. تنقضي العقوبة ان فالقاعدة التنفيذ في تتمثل لالنقضاء 
وتتمثل تنفيذها. متام قبل اقتضاء العقوبة الدولة في فيها حق يسقط التي األحوال فيقصد بها
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زوال عليه يترتب ال العقوبة انقضاء غير ان والعفو. احملكوم عليه ووفاة التقادم في األسباب تلك
السقوط أسباب أن ذلك ومعنى بالتنفيذ، بااللتزام اخلاص االثر سوى بها للحكم اجلنائية اآلثار
اثاره جلميع منتجا احلكم ذلك بعد ويظل العقوبة بتنفيذ االلتزام انقضاء أسباب هي السابقة
األسباب العارضة عن املشرع عبر وقد االعتبار. اال برد اجلنائية اآلثار تلك وال تزول اجلنائية االخرى،
األسباب إال الى تنصرف ال والتي االنقضاء اسباب من ادق اصطالح وهو سقوط العقوبة بأسباب

الكامل للعقوبة(٢٧). التنفيذ في واملتمثلة لالنقضاء الطبيعية

بالتقادم العقوبة سقوط : اوالً
متهيد:

عليه جرت ما ذلك في متبعاً املدة  مبضي  العقوبة سقوط مببدأ الفلسطيني املشرع أخذ
صدور  على معينة مدة املبدأ أن مضي وأساس اجراءات). ١/٤٢٥ (املادة اتلفة اجلنائية التشريعات
ذلك بعد تنفيذها يجعل تلك املدة يوقف او يقطع ما حدوث تنفيذها ودون دون بالعقوبة احلكم
وتهذيب االجتماعي التأهيل تهدف الى احلديث اجلنائي للفكر وفقاً العقوبة، ما دامت اجلدوى عدمي
القاطعة اإلجراءات من التقادم فترة خالل مماثلة جرمية ارتكاب من املشرع جعل ولذلك عليه احملكوم
يكون ال وقد النسيان طواه قد أن احلكم يفترض املشرع عليها ينص التي املدة مرور وكذلك فأن له
الى باملشرع حدت التي هي إالعتبارات وذات اتمع على  تعود مصلحة اية من جديد  اثارته في
بها تسقط التي املدة غير أن اجلرمية، الناشئة عن اجلنائية للدعوى مسقطاً املدة سبباً مضي اعتبار
صدور تفترض االخيرة تلك ان العقوبة باعتبار بها التي تسقط تلك عن تختلف اجلنائية الدعوى
لسقوط املقررة املدة من اطول العقوبة سقوط مدة  املشرع جعل وبالتالي النفاذ واجب حكم 

.(٢٨) بالتقادم اجلنائية الدعوى
اخلاضعة للتقادم: العقوبات

مدة خالل تتخذ لم إجراءات تنفيذها أن باعتبار للتقادم تخضع اجلنائية جميع العقوبات القاعدة ان
ال تخضع عقوبات ذلك هناك ومع األصلية والتكميلية والتبعية العقوبات ذلك في ويستوي معينة
وهذه اجراءات تنفيذية اية حتتاج الى بها وال باحلكم بالنطق القانون بقوة تنفذ ألنها ً نظرا للتقادم
تعتبر والتي املصادرة عقوبة وكذلك احلقوق عليه من بعض حترم احملكوم التي التبعية العقوبات هي

اجراءات). ٢/٤٢٥) املادة في نص عليه املشرع الفلسطيني ما وهو بها منفذة باحلكم
بالتقادم: العقوبة سقوط مدد

حددت وليست اجلرمية السقوط موضوع هي انها باعتبار العقوبة نوع هو مناط املدة جعل واملشرع
ومدة التقادم  ثالثون عاماً االعدام عقوبة التقادم في مدة ، العقوبة سقوط مدد ( اجراءات ٤٢٧) املادة
مدة ضعف اخرى  جزائية عقوبة اية في التقادم  ومدة عاماً  عشرون املؤبد السجن عقوبة في

عن عشرسنني تقل وال سنة عشرة خمس تتجاوز اال على بها احملكوم العقوبة
سقوط عقوبة الغرامة: مدة

ما ينطبق عليها ينطبق فانه ولذلك حبس الى وان جاز حتويلها حتى عقوبة الغرامة هي ان حيث
سقوط اجراءات يصبح مدة (٣/ ٤٢٧ املادة( لنص وطبقاً وعليه عام كأصل تقادم من العقوبات على

. سنوات عشر هي الغرامة عقوبة
االحترازية: التدابير سقوط مدة

 ٤٢٥ لنص املادة طبقاً والوفاة بالتقادم تسقط االحترازية التدابير الفلسطيني بأن املشرع نص لقد
تواجه  والتي االحترازية التدابير تقادم مدة على ان نص حيث ٤٣٠ املادة في خاصة مادة لها افرد بل
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او ً نافذا االحترازي التدبير يصبح تبدأ حينما ثالث سنوات هي عليه للمحكوم اخلطورة االجرامية
عالج به يقصد اصال اي تدبير بأن العلم مع االحترازي، التدبير تالزم هذا التي تقادم العقوبة بعد
احملكمة الى يقدم تنفيذه، العامة بطلب تقوم النيابة كاملة مدة سنة تنفيذه اغفل عليه احملكوم

اجراءات. ٤٣١ املادة نص ً الى التدبير استنادا مصدرة
املدة: سريان مبدأ

استنفذ طرق الذي البات هنا النهائي باحلكم ويقصد نهائياً. احلكم صيرورة  وقت من املدة تبدأ
ان املتصور غير ومن البات. باحلكم تنتهي اجلنائية الدعوى أن ذلك بالنقض، والطعن العادية الطعن
ويترتب على فيها، بات حكم بصدور بعد تنقض لم مازالت والدعوى اجلنائية العقوبة تقادم مدة تبدأ
بتاريخه يعتد ال االستئناف في احلكم النفاذ بعد صيرورته واجب او بالنفاذ احلكم شمول أن ذلك

جزاء  التنفيذ من التهرب من جعل ان املشرع مالحظة مع اجراءات) ٤٢٩ املادة( بدء سريان املدة في
.(٢/٤٢٩ عليه املادة( احملكوم من نفذت التي العقوبة مدة نصف سقوط هو

مبجرد القبض على املتهم ويبطل نهائياً حكماً ليس احملكمة من الصادر الغيابي احلكم ألن ونظراً
مدة وبالتالي فإن تنقض لم الدعوى اجلنائية ذلك ان جديد، فمعنى االجراءات من وتعاد او حضوره
الوضع هذا ً ألن العقوبة. ونظرا تقادم مدة من اقل وهي الدعوى مدة تقادم ستكون هي التقادم
احلكم استثناء على املشرع نص فقد  الغائب، املتهم من اسوأ مركز في احلاضر املتهم يجعل
ونص العقوبة تقادم ومطبقاً عليه الدعوى تقادم مدد من احملكمة من جناية في الصادر الغيابي

 ١/٤٢٨ املادة نصت فقد نهائي غير حكماً كونه من بالرغم احلكم صدور يوم من املدة بداية على
من عليه تهرب احملكوم يوم ومن غيابياً صدر احلكم اذا تاريخ من التقادم «يجري ان على اجراءات

.» حضورياً كان إذا التنفيذ
العقوبة: تقادم انقطاع

القاطعة االجراءات من اجراء قبل اتخاذ انقضت التي املدة عدم احتساب التقادم بانقطاع ويقصد
ال أنه في االنقطاع عن فيختلف التقادم وقف أما االجراء. هذا من تاريخ مدته حساب للتقادم ويبدأ
استكماال عليه السابقة املدة احتساب مع الوقف اسباب من سبب خاللها يقع حتتسب املدة التي
لم انه حني في بوقفه وايضاً العقوبة تقادم بانقطاع الفلسطيني املشرع وقد أخذ الالحقة. للمدة

لالنقطاع: على سببني ونص الوقف دون بنظام االنقطاع اجلنائية اال الدعوى تقادم يأخذ في
احملكوم  على التقادم بالقبض مدة تنقطع على أن فنصت اجراءات ٤٣٢ عليه املادة نصت االول: وقد
او في مواجهته تتخذ التي التنفيذ  اجراءات من إجراء وذلك للحرية  بعقوبة مقيدة عليه

علمه. الى تصل
سبب أن على املشرع نص السابقة الشروط بها  توافرت التي  التنفيذ اجراءات وخالف والثاني:
اجلرمية نوع جرمية من التقادم خالل مدة ارتكب اذا وهو عليه احملكوم سلوك الى راجع االنقطاع

منها. اشد لها او مماثلة او من اجلها عليه احملكوم
املدة انتهاء حكم باالدانة قبل صدر فيها قد التقادم مدة خالل املرتكبة اجلرمية ان تكون يلزم وال
ً فنظرا بالبراءة فيها احلكم صدر اذا اما ذلك بعد االدانة حكم صدر ولو ينقطع بارتكابها فالتقادم
عليه احملكوم يعتبر اذا للتقادم السبب القاطع به فال يتوافر منشئاً كاشف وليس البراءة حكم ألن

. التقادم مدة خالل جرمية يرتكب لم
العقوبة: تقادم وقف

دون  يحول مانع كل املدة سريان اجراءات «حيث يوقف ٤٣٢ املادة عليه التقادم فقد نصت وقف أما
يحول مانع اي فيها يتوافر التي املدة ان ذلك «ومعنى مادياً او أكان قانونياً سواء التنفيذ مباشرة
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التي االحوال القانوني باملانع ويقصد التقادم. مدة حساب من تسقط التنفيذ اجراءات دون اتخاذ
إرجاء حاالت ذلك ومثال العقوبة. إمكان تنفيذ دون قانوني يحول وضع في عليه فيها احملكوم يكون
أشد اخرى عقوبة السجن لقضاء في عليه احملكوم وجود وايضا او اجلوازية، سواء الوجوبية التنفيذ
املادية املوانع اما الوقف إلغاء السابقة على الفترة التنفيذ طوال بايقاف مشموالً احلكم وصدور
كان لو كما التنفيذ اجراءات اتخاذ السلطات معها تستطيع ال التي املادية فيقصد بها الظروف
عليه احملكوم ووجود االسر، وقع هو في قد كان االعداء، او أيدي في وقعت في منطقة عليه احملكوم

املدة. سريان يوقف مادياً عائقاً العتباره يكفي الدولة اقليم خارج في

نقــد:

العقوبة، اجلنائية وتقادم الدعوى تقادم بني خللطه وذلك الفلسطيني املشرع موقف واننا ننتقد
اليوم  من  ً اعتبارا التقادم مدة «حتسب فيها جاء والتي ١/٤٣٢ املادة من نص بجالء واضح وذلك
البات، احلكم صدور منذ العقوبة يبدأ تقادم ان لالصل طبقاً انه حيث ارتكاب اجلرمية» ليوم التالي
٣/٤٣٢/ب املادة في نص ذكر حينما وذلك املشرع الفلسطيني موقف ننتقد فاننا ذلك عالوة على
من السلطة اتصة الصادرة احملاكمة او التحقيق باجراءات تنقطع العقوبة ان على نص حيث
احملاكمة، باجراءات تنقطع فكيف بالعقوبة الصادر باتاً احلكم يصبح حينما انه واضح فانه وعليه
تدعو مما اجلنائية، الدعوى انقطاع العقوبة وتقادم بني الثانية للمرة املشرع خلط حيث التحقيق او

تلك النقاط. في تشريعي الى تعديل معه
التقادم: آثار

فقط يقتصر العقوبة سقوط أن غير بها، التقادم سقوط العقوبة احملكوم انقضاء مدة على يترتب
الثارها ومنتجة قائمة تظل بها احلكم على تترتب التي االخرى اجلنائية  االثار أما  التنفيذ، على 
احلكم على  املترتبة واملزايا احلقوق للحرمان من ويظل سبباً العود، في كسابقة باحلكم فيعتد 

إال برد االعتبار. جميعها تلك االثار تزول وال باالدانة
املقررة االحكام شأنها في بها فتتبع احملكوم واملصاريف رده، يجب وما للتعويضات بالنسبة  اما 
ان بالتقادم عقوبته سقوط بعد غيابيا عليه للمحكوم يجوز وال املدني، القانون املدة في ملضي

٤٣٤ اجراءات.  املادة محاكمته بإعادة يطالب

عليه احملكوم وفاة ثانياً:
واستثناءاته: املبدأ

شخصية العقوبة  ملبدأ تطبيقاً ).وذلك اجراءات ٣/٤٢٥ املادة ) عليه احملكوم بوفاة تسقط العقوبة
تسقط عليه احملكوم ووفاة اجلها. من عليه اجلرمية وحكم ارتكب من سوى بتنفيذها ال يلتزم حيث
بعد. تنفذ لم دامت ما ام تكميلية تبعية ام اصلية أكانت عليه سواء بها احملكوم جميع العقوبات
على يؤثر ال  باملصادرة احلكم بعد عليه احملكوم فوفاة بالتنفيذ فينقضي منها تنفيذه مت ما  أما 
تنفيذية اجراءات اتخاذ تتطلب التي العقوبات أما بها احلكم بصدور تنفذ انها باعتبار  العقوبة 
مبدأ يخالف ما وهو عليه، احملكوم غير التنفيذ حتمل واال التنفيذ، يتم لم طاملا بالوفاة تسقط فهي
بوفاة بدورها تسقط  املالية والعقوبات الغرامة ان السابق املبدأ مؤدى  .وكان العقوبة شخصية
التي النظر بوجهة الفلسطيني اخذ املشرع أن غير احلياة. قيد على وهو تنفذ لم طاملا عليه احملكوم
(٢٩) احملكوم عليه ذمة الى دين تتحمله بها باحلكم تتحول الغرامة فيها مبا املالية العقوبات ان ترى
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املادة صراحة على ذلك نصت وقد بها باتاً احلكم صيرورة لذلك ويشترط تركته في وتنفذ بالتالي
والتعويضات  املالية العقوبات تنفيذ من متنع ال احملكوم عليه وفاة انه» فيها ورد حيث اجراءات ٤٢٦
يقصد به إمنا هنا احلكم النهائي تعبير أن البيان عن وغني تركته» في واملصاريف رده يجب وما
الدعوى تنقضي بها البات احلكم الوفاة قبل أن إذ اجلنائية الدعوى به تنقضي الذي احلكم البات

اجلنائية وليس العقوبة.

التوصيات

نخلص فإننا النافذة اإلجرائية للقوانني طبقاً العقابي التنفيذ ملوضوع التحليلية الدراسة هذه بعد
يأتي: فيما جنملها نتائج عدة الى

مبا يحمله املدة احلبس قصير الى اخرى مرة من العودة عليه يترتب ملا البدني نظام اإلكراه ١-الغاء
من نوع لعقوبة الغرامة هو ً تنفيذا احلبس في البدني أن اإلكراه البعض برر وإن حتى مساوىء، من
احلبس تفاديه لعقوبة من املشرع قصد يفقد فهو الغرامة عقوبة لدفع عليه احملكوم حلمل اإلكراه
انظمة عدة الفلسطيني االجرائي القانون في ندخل ان نستطيع فإننا ذلك عالوةً على املدة، قصيرة
يستطيع حتى الغرامة مبلغ تقسيط نظام إدخال إمكانية في يتمثل البدني االكراه عن بديلة

والدراسة. بالبحث جديرة وهي الغرامة ايام أونظام دفعها عليه احملكوم
التنفيذ بها اجلهة املوكول أن بجالء حيث يتضح التنفيذ العقابي العامة في النيابة دور عن ٢-أما
للنيابة القانوني حتديد املركز في اختلف الفقه وحيث النيابة العامة ان هو االجراءات، طبقاً لقانون
انها او وقضائية تنفيذية انها مبعنى وسطية أم قضائية أم  تنفيذية سلطة هي هل العامة
هي فلسطني في العامة ان النيابة اعتبار الى منيل نحن كنا وان الدولة هيئات مستقلة من هيئة
القضائية قانون السلطة في واضح كماهو واالتهام التحقيق سلطتي بها منوط قضائية هيئة
تستطيع توقيع ال فانها العامة للنيابة القضائية الطبيعة (٣٠)وبرغم ٢٠٠٢ لعام الفلسطيني
على األقدر هو أن القاضي وحيث سلطة احلكم من اختصاص العقاب هو توقيع أن حيث العقاب،
والفني القانوني باملعنى العقوبة تفريد يحقق مما اتمع اصالح غايتها في وحتقيق العقوبة تفريد
مبا نظامنا القضائي في من منازعات تنفيذية يحمله مبا التنفيذ قاضي وبشدة بادخال ننادي فإننا
يحتج ال حتى به يحتذى منوذجاً املغرب في جتربة املعاصرة. ولنا العقابية غايات السياسات يحقق

العربي. مجتمعنا على غريب أنه أو العدالة مرفق ميزانية يرهق النظام هذا تكاليف بان البعض



٨٢

ملحق
واشكاالت التنفيذ وقف لطلبات عملية مناذج صيغ

التنفيذ(٣١)



٨٣

قـــانونية دراســات

(١) رقم صيغة
حكم منعدم تنفيذ اشكال في

.........املوقرة محكمة لدى
..........احملترم نيابة رئيس بواسطة
املستشكل:....................................

االستاذاحملامي/........................... وكيله
املستشكل). للحكم دقيق (وصف فيه تنفيذ احلكم املستشكل وقف املوضوع:

االستشكال واسباب الئحة
شكالً. قبوله املستدعي يلتمس الشكلية شرائطه االستشكال الستيفاء -١

احلكم .....................وصدر التهمة) رقم......لسنة......(تذكر القضية في اتهمت انني حيث الوقائع: -٢
. العقوبة) ب....................(تذكر مبعاقبتي فيها

في قيمة كل افقده عيب من شابه منعدما ملا جاء الذكر باإلدانة سالفة الصادر احلكم كان وملا -٣
القاضي ارادة انتفت اذا ،او عن قاضي احلكم لم يصدر اذا ( كما احلكم مدلول القانون وجرده من نظر
إذا أو جسمه ، اعضاء على فقد السيطرة الكراه مادي او خاضعاً القاضي كأن يكون اصداره في
دينية أو أخالقية قاعدة طبق وامنا عليه املطروحة الواقعة على القاضي قاعدة قانونية يطبق لم
نظام الى يستند للدولة وإمنا القانوني النظام الى احلكم يستند لم إذا أو ، القانون بها يعترف ال
يصدر لم إذا ،أو الوطنية احملاكم بها في دعوى تختص أجنبية محكمة من احلكم صدر لو كما آخر

.( احلكم انعدام اسباب من ذلك غير .....أو وموضوعها وسببها اطرافها لها دعوى في احلكم
. للتنفيذ قانونيا يصلح سندا الصورة ال هذه على احلكم كان وملا

لذلك
ما التخاذ السرعة الى محكمة ............املوقرة األمر على وجه رفع سيادتكم من يلتمس مقدمه -٤
.  وتفضلوا فيه املستشكل احلكم تنفيذ بوقف املوضوع وفي شكال اإلشكال تراه نحو قبول

االحترام فائق بقبول
ً في   /  /                                                   املستشكل حتريرا



٨٤

قـــانونية دراســات

( ٢) رقم صيغة
مخالفة او جنحة في صادر غيابي حكم في اشكال

.........املوقرة محكمة لدى
..........احملترم نيابة رئيس بواسطة
املستشكل:....................................

االستاذاحملامي/........................... وكيله
املستشكل). للحكم دقيق (وصف فيه تنفيذ احلكم املستشكل وقف املوضوع:

االستشكال واسباب الئحة
شكالً. قبوله املستدعي يلتمس الشكلية شرائطه االستشكال الستيفاء -١

 / / وبجلسة ..................... التهمة) رقم......لسنة......(تذكر القضية في اتهمت انني حيث ٢- الوقائع:
. العقوبة) ب....................(تذكر مبعاقبتي احلكم غيابياً صدر

وسنة سنوات في اجلنح (ثالث املقررة  املدة خالل الغيابي احلكم  بهذا اعالني لم يتم كان وملا -٣
آخر احلكم بإعتباره املدة وزوال مبضي إنقضت قد تكون اجلنائية الدعوى فإن ثم ومن ( االفة في

قانوني. سبب مستند الى غير ويضحى التنفيذ اجراءاتها
لذلك

ما التخاذ محكمة...........املوقرة الى السرعة وجه على األمر رفع سيادتكم من يلتمس مقدمه -٤
. فيه احلكم املستشكل تنفيذ بوقف املوضوع وفي شكال اإلشكال قبول نحو تراه

فائق االحترام وتفضلوا بقبول
ً في   /  /                                                   املستشكل حتريرا



٨٥

قـــانونية دراســات

(٣) رقم صيغة
األصلية نسخته فقدت حكم تنفيذ في اشكال

.........املوقرة محكمة لدى
..........احملترم نيابة رئيس بواسطة
املستشكل:....................................

االستاذاحملامي/........................... وكيله
املستشكل). للحكم دقيق (وصف فيه تنفيذ احلكم املستشكل وقف املوضوع:

االستشكال واسباب الئحة
شكالً. قبوله املستدعي يلتمس الشكلية شرائطه االستشكال الستيفاء -١

احلكم .....................وصدر التهمة) رقم......لسنة......(تذكر القضية في اتهمت انني حيث الوقائع: -٢
العقوبة). ب....................(تذكر مبعاقبتي فيها

منها ولعرض رسمية صورة على احلصول فقدت ولن يتم قد نسخة احلكم االصلية ان وحيث -٣
لقانون طبقاً احملاكمة وبإعادة فيه املطعون احلكم قضت بنقض النقض محكمة على القضية

اجلزائية. االجراءات
ثم ومن صدوره، سبق قد الذي احلكم زوال احملاكمة يعني بإعادة النقض محكمة قضاء وملا كان

قانوني. تنفيذه على غير سند يكون
لذلك

نحو تراه ما ............املوقرة التخاذ السرعة الى محكمة وجه على األمر رفع سيادتكم من ٤- التمس
تنفيذ احلكم املستشكل فيه. بوقف املوضوع وفي شكال اإلشكال قبول

فائق االحترام وتفضلوا بقبول
ً في   /  /                                                   املستشكل حتريرا



٨٦

قـــانونية دراســات

(٤) رقم صيغة
التنفيذية للحكم القوة إلنتفاء اشكال

.........املوقرة محكمة لدى
..........احملترم نيابة رئيس بواسطة
املستشكل:....................................

االستاذاحملامي/........................... وكيله
املستشكل). للحكم دقيق (وصف فيه تنفيذ احلكم املستشكل وقف املوضوع:

االستشكال واسباب الئحة
شكالً. قبوله املستدعي يلتمس الشكلية شرائطه االستشكال الستيفاء -١

قضت / / وبتاريخ  التهمة)  رقم......لسنة......(تذكر القضية في اتهمت انني  حيث الوقائع:  -٢
. العقوبة) ب....................(تذكر مبعاقبتي ..................... محكمة

تتوافر ولم الطعن مواعيد بعد تنقضي –ولم أو االستئناف للمعارصة قابال هذا احلكم كان وملا -٣
أو العقوبات لقانون طبقاً احلكم  في العقوبة تنفيذ  بإيقاف حكم او ) املعجل التنفيذ حاالت
لقانون عليه طبقاً معاقب غير اجله من صدر الذي الفعل يجعل النهائي احلكم بعد قانون صدر
( طبقته احملكمة التجرمي الذي نص دستورية بعدم الدستورية محكمة حكم صدر او العقوبات

التنفيذية. القوة فقد قد فيه املستشكل يكون احلكم انه لذلك وحيث
. بات يصير لم هذا احلكم وملا كان

لذلك
نحو تراه ما ............املوقرة التخاذ السرعة الى محكمة وجه على األمر رفع سيادتكم من ٤- التمس
في الفصل (او حلني تنفيذه في احلكم املستشكل تنفيذ بوقف املوضوع وفي اإلشكال شكال قبول

. ( نهائياً النزاع
فائق االحترام وتفضلوا بقبول

ً في   /  /                                                        املستشكل حتريرا



٨٧

قـــانونية دراســات

(٥) رقم صيغة
مقدارها أو العقوبة بنوع خاص اشكال

.........املوقرة محكمة لدى
..........احملترم نيابة رئيس بواسطة
املستشكل:....................................

االستاذاحملامي/........................... وكيله
املستشكل). للحكم دقيق (وصف فيه تنفيذ احلكم املستشكل وقف املوضوع:

االستشكال واسباب الئحة
شكالً. قبوله املستدعي يلتمس الشكلية شرائطه االستشكال الستيفاء -١

قضت / / وبتاريخ  التهمة) رقم......لسنة......(تذكر القضية في اتهمت انني حيث الوقائع:  -٢
. العقوبة) ب....................(تذكر مبعاقبتي محكمة...........

تنفيذ مثال  تريد  ) به قضى ملا مخالفة عقوبة تنفيذ تريد بالتنفيذ اتصة  اجلهة ان وحيث   -٣
يجب ما مببلغ يجاوز مبدة أو التنفيذ او ( بدال من السجن االشغال الشاقة او ، احلبس من بدال السجن
تطبق لم أو ، بها احملكوم العقوبة مدة من اإلحتياطي احلبس مدة لم تخصم ( النها به التنفيذ
العقوبات- تعدد –عند للعقوبة االقصى قاعدة احلد العقوبات ،او لقانون طبقاً جب العقوبة قاعدة

( العقوبات لقانون طبقاً
بليغاً. ً ضررا بي يضر التنفيذ وكان بات يصير لم احلكم كان وملا

لذلك
نحو تراه ما ............املوقرة التخاذ السرعة الى محكمة وجه على األمر رفع سيادتكم من ٤- التمس

تنفيذ احلكم املستشكل فيه. بوقف املوضوع وفي شكال اإلشكال قبول
فائق االحترام وتفضلوا بقبول

ً في   /  /                                                   املستشكل حتريرا



٨٨

قـــانونية دراســات

(٦) رقم صيغة
للحرية عقوبة مقيدة تنفيذ في عليه احملكوم غير من اشكال

.........املوقرة محكمة لدى
..........احملترم نيابة رئيس بواسطة
املستشكل:....................................

االستاذاحملامي/........................... وكيله
املستشكل). للحكم دقيق (وصف فيه تنفيذ احلكم املستشكل وقف املوضوع:

االستشكال واسباب الئحة
شكالً. قبوله املستدعي يلتمس الشكلية شرائطه االستشكال الستيفاء -١

التهمة)........... رقم......لسنة......(تذكر قضية في  املستشكل) غير اتهم.............(وهو الوقائع: -٢
. العقوبة) بجلسة....................(تذكر عليه وحكم

اسم مع إسمي لتشابه قبض علي وإمنا املذكور باحلكم املعنى احملكوم عليه غير ٣- وحيث إنني
. ذلك على تدل التي املستندات ومرفق اإلقامة ومحل واملهنة السن إختالف رغم عليه احملكوم

ً بليغاً. ضررا بي يضر التنفيذ وملاكان هذا
لذلك

نحو تراه ما ............املوقرة التخاذ السرعة الى محكمة وجه على األمر رفع سيادتكم من ٤- التمس
أو ) لي بالنسبة تنفيذه في احلكم املستشكل تنفيذ بوقف املوضوع وفي اإلشكال شكال قبول

. النزاع نهائياً) الفصل في حلني
فائق االحترام وتفضلوا بقبول

ً في   /  /                                                   املستشكل حتريرا



٨٩

قـــانونية دراســات

(٧) رقم صيغة
غلق عقوبة تنفيذ في عليه احملكوم غير من اشكال

.........املوقرة محكمة لدى
..........احملترم نيابة رئيس بواسطة
املستشكل:....................................

االستاذاحملامي/........................... وكيله
املستشكل). للحكم دقيق (وصف فيه تنفيذ احلكم املستشكل وقف املوضوع:

االستشكال واسباب الئحة
شكالً. قبوله املستدعي يلتمس الشكلية شرائطه االستشكال الستيفاء -١

للدعارة(تذكر منزلها لسنة......بإدارة رقم............. القضية ................في املدعوة اتهمت الوقائع: -٢
بالعقوبة املتهمة على القضية هذه في .وقضي الغلق) عقوبة تستتبع اي جرمية ..(او الوصف)...........

املقررة قانونا والغلق.
عقد مبوجب للعقار مالكا بصفتي مني الشقة لهذه مستأجرة املذكورة املتهمة كانت ٣- وقد
لي خالصة بغلقها احملكوم العني حيازة وأصبحت انقضى قد العقد هذا أن إال  / / في ايجار مؤرخ

. ( ذلك على الدالة املستندات (تقدم
هذه ممثالً في اكن ولم حقوقي مع مساسا بحيازتي ويتعارض يتضمن الغلق عقوبة تنفيذ وملاكان

القضية.
لذلك

نحو تراه ما ............املوقرة التخاذ السرعة الى محكمة وجه على األمر رفع سيادتكم من ٤- التمس
الغلق. تنفيذ عقوبة بوقف املوضوع شكال وفي اإلشكال قبول

فائق االحترام وتفضلوا بقبول
ً في   /  /                                                        املستشكل حتريرا



٩٠

قـــانونية دراســات

(٨) رقم صيغة
التنفيذ إلرجاء وجوبي سبب لوجود اشكال

.........املوقرة محكمة لدى
..........احملترم نيابة رئيس بواسطة
املستشكل:....................................

االستاذاحملامي/........................... وكيله
املستشكل). للحكم دقيق (وصف فيه تنفيذ احلكم املستشكل وقف املوضوع:

االستشكال واسباب الئحة
شكالً. قبوله املستدعي يلتمس الشكلية شرائطه االستشكال الستيفاء -١

 / / التهمة)........... وبجلسة رقم......لسنة......(تذكر القضية في املدعوة............. اتهمت ٢- الوقائع:
. العقوبة) ب..........(تذكر محكمة................مبعاقبتي قضت

باإلعدام إمرأة عليها احملكوم تكون كأن التنفيذ وجوبي الرجاء قانوني يتوافر سبب إنه وحيث -٣
مصابا  للحرية بعقوبة مقيدة عليه احملكوم يكون أن اجلزائية) أو قانون االجراءات من ٤١٤ (م حامال

. اجلزائية) قانون االجراءات من ٤٫٤) باجلنون
لذلك

نحو تراه ما ............املوقرة التخاذ السرعة الى محكمة وجه على األمر رفع سيادتكم من ٤- التمس
حلني............. العقوبة بوقف املوضوع وفي شكال اإلشكال قبول

فائق االحترام وتفضلوا بقبول
ً في   /  /                                                   املستشكل حتريرا



٩١

قـــانونية دراســات

(٩) رقم صيغة
التنفيذ إلرجاء العامة للنيابة طلب

النيابة.........احملترم. /رئيس االستاذ السيد لدى
......................... املستشكل:
االستاذ/...................... وكيله

العقوبة. تنفيذ ارجاء املوضوع:طلب
االستشكال واسباب الئحة

محكمة............ قضت / / وبجلسة الوصف) رقم.......لسنة.......(تذكر قضية في اتهمت الوقائع: -١
. العقوبة) ب.............(تذكر مبعافبتي

احملكوم عليها –(أن تكون التنفيذ –يذكر السبب إلرجاء جوازي سبب قانوني يتوافر إنه وحيث -٣
التنفيذ  بسبب أو بذاته يهدد مبرض مصابا عليه احملكوم يكون أو اجراءات) ٤٫٢ (املادة حامال إمرأة
على  ال تزيد باحلبس ملدة وزوجته رجل على صدر يكون احلكم أن او ٤٠٣ اجراءات) (املادة للخطر حياته
أسباب  أي أو ( ٤٫٥ اجراءات كاملة (املادة سنة عشر خمسة يتجاوز ال صغير يكفالن كانا إذا سنة

اجراءات). ٤٠٦ للمادة تخضع أخرى
يعتبر لم فيه املستشكل وكان احلكم األسباب) تذكر بليغاً( ً ضررا بي التنفيذ يضر هذا وملاكان

باتا.
لذلك

على أشهر ثالثة ومرور عليها حلني.........(وضع احملكوم التنفيذ بإرجاء التكرم من سيادتكم التمس -٤
أحد الزوجني). عن اإلفراج عليه،أو احملكوم شفاء الوضع،أو

فائق االحترام وتفضلوا بقبول
ً في   /  /                                                      املستشكل حتريرا
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الهوامش
انظر:

عدد القانون واالقتصاد، ،مجلة اجلنائية للسياسة املعاصرة املشكالت : سرور فتحي -د.أحمد (١)
. ومابعدها ،١٩٨٣ ، ص ٢٨ احلقوق لكلية املئوي العيد مبناسبة خاص

النهضة العام،دار  –القسم  العقوبات قانون  شرح  : حسني  جنيب محمود  / الدكتور –انظر (٢)
االحكام  : شرح كامل السعيد ، والدكتور / ومابعدها ،ص٦٩١ ١٩٩٦ سنة ، القاهرة ، العربية
ص٦٤٥  ، ٢..٢ سنة عمان ، ، والتوزيع للنشر الثقافة ،دار اولى طبعة العقوبات قانون العامة في

. ومابعدها
وتاريخ التجرمي والعقاب ،طبعة بدون رقم في واثره الفلسفي الفكر : سالمة محمد د.مأمون - (٣)

. ،ص٢٠٢ نشر ومكان
، اجلزء النقض واحكام بالفقه عليه معلقاً اجلنائية قانون االجراءات : سالمة محمد مأمون -د. (٤)

،٢..٥ /ص ١٣٩٤ القاهرة القضاة، لنادي ،طبعة خاصة الثانية الطبعة الثاني،
يطلب ان اشهر ثالثة تتجاوز ال ملدة باحلبس عليه محكوم انه»لكل على املادة نصت -حيث (٥)
عقوبة تنفيذ من بدالً » والتأهيل «السجن االصالح مراكز خارج تشغيله العامة النيابة من

. اخليار» هذا من حرمانه على ينص احلكم عليه، ما لم احلبس
.١٣٩٧ ص ، املرجع السابق االجراءات، :قانون سالمة محمد مأمون (٦) –د.

. لسنة٢..١ رقم ٣ الفلسطيني اجلزائية االجراءات قانون من ٤٫٢ ٤٫١و ٤..و انظر املواد (٧)
. ١٣٩٨ ص السابق / سالمة: املرجع مأمون د. (٨)

احملاكمات اجلزائية، دراسة اصول قانون في البطالن : نظرية حدادين جميل لؤي الدكتور/ انظر (٩)
سرور فتحي احمد .الدكتور/ ص٤٩٢ومابعدها ،...٢ عمان، ، النشر جهة من خالي مقارنة،
ص ،١٩٥٩ ، القاهرة جامعة دكتوراة، ،رسالة اجلنائية االجراءات قانون في البطالن نظرية  :

بعدها. ٤٢٣وما
التأليف جلنة االولى، الطبعة اجلزائية، االجراءات في االنعدام  غنام:نظرية محمد غنام د. (١٠)

،ص٢٨٣ومابعدها. الكويت،سنة١٩٩٩ والنشر، والتعريب
طبغة من ، مصورة اجلنائية االجراءات قانون في :الوسيط سرور فتحي انظر الدكتور /احمد (١١)

. ومابعدها ،ص٩٣٨ ١٩٨٥، ،القاهرة العربية النهضة ،دار ١٩٨٥
تعديله بعد املسطرة قانون العقوبة في قاضي تنفيذ ادخال احلديثة في املغرب جتربة انظر (١٢)

. والتطبيق بالدراسة جديرة جتربة وهي
. السابق، ص١٤٫٤ املرجع ، اجلنائية سالمة، قانون االجراءات محمد مأمون الدكتور / انظر (١٣)

حسني جنيب والدكتور/محمود ،١٤٫٧ السابق،ص ، املرجع سالمة محمد مأمون الدكتور/ انظر (١٤)
:شرح  السعيد والدكتور/كامل ، ومابعدها السابق، ص٧١٢  املرجع العقوبات، قانون شرح :

. ومابعدها ٦٥٥ ص ، السابق ، املرجع العقوبات في قانون العامة االحكام
السابق، ص١٤٣. اجلنائية، املرجع االجراءات سالمة: محمد مأمون د. (١٥)

انظر  ، سنة١٩٣٧  باريس في  املنعقد العقوبات لقانون الدولي املؤمتر ايضا املعنى وفي هذا (١٦)
املرجع السابق،ص٩٣٩ ، اجلنائية االجراءات في الوسيط سرور : فتحي احمد الدكتور/

السابق،ص٩٣٩. املرجع ، االجراءات اجلنائية قانون في الوسيط سرور: فتحي د.أحمد انظر (١٧)
في الدعاوى اجلزائية  الصادرة االحكام تنفيذ العامة النيابة تتولى » اجراءات ٣٩٥ انظر املادة (١٨)

الشرطة مباشرة». بقوات االستعانة عند اللزوم ولها بهذ القانون مقرر هو ملا وفقا
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اجلنائية،ص١٤. في املواد التنفيذ الشكاالت العامة النظرية اللطيف: عبد محمد حسني (١٩)
والطعن  سنة١٩٨٤  ٥٣ق،٢٦مارس رقم٧١٨١من سنة١٩٨٤الطعن ١.ابريل مصري نقض  (٢٠)

. س٣١ ص ٦٤١ االحكام سنة١٩٨٠ مجموعة مايو ٦٢١٣لسنة٥٣ق،١٨
رقم١٨١ص١٩٥٠ س١٦ االحكام ١٩٦٥ مجموعة ٢١ديسمير نقض مصري (٢١)

. ص٣٦٠ س٣٠رقم٦٣ االحكام سنة١٩٧٩ مجموعة مارس اول مصري نقض (٢٢)
السابق، ، املرجع اجلنائية  قانون االجراءات في : الوسيط سرور فتحي احمد الدكتور / انظر (٢٣)

ص٩٤٧ومابعدها.
ومابعدها. السابق، ص١٤٤٥ املرجع سالمة، مأمون الدكتور / انظر (٢٤)

،ص٤٧٤. رقم ١١٤ مجموعة االحكام س٢١ ، سنة ١٩٧. ٢٩ مارس نقض مصري (٢٥)
قابل غير  تنفيذه في املستشكل احلكم اصبح اذا بانه املصرية النقض محكمة قضت (٢٦)
فإن وبالتالي في االشكال الصادر احلكم به قضى الذي التنفيذ وقف اثر فينقضي للطعن
ديسمبر رفضه، نقض٣. يتعني اجلدوى عدمي اخلير الوقتي احلكم هذا في العامة النيابة طعن

. س ٢٥ ص ٨٩٩ االحكام مجموعة ١٩٧٤ سنة
١٤٥. ومابعدها . ص املرجع السابق، سالمة: مأمون د. (٢٧)

العام املدني احلق اجلزائية ودعوى الدعوى «١-تنقضي نصها جاء والتي اجراءات ١٢ انظر املادة (٢٨)
لم ينص ما االفات في واحدة اجلنح وسنة في سنوات وثالث اجلنايات في سنوات عشر مبضي
من اعتباراً ، احلاالت جميع في اجلزائية الدعوى تقادم مدة .٢-حتتسب ذلك خالف على القانون
املدة املسقطة تبدأ ال السابقتني الفقرتني بأحكام عدم اإلخالل .٣-مع فيها مت اجراء تاريخ آخر
انتهاء اخلدمة او اجلرمية اكتشاف تاريخ من اال املوظفني العمومني في جرائم للدعوى اجلزائية

الصفة .» او زوال
عليه) (احملكوم املتوفي تركة الغرامة من مبلغ حتصيل على وبحق الفقهاء اعترض بعض وقد (٢٩)
: اجلنزوري محمد  سمير الدكتور/ ذلك انظر في العقوبة  شخصية مببدأ اخالل من فيه ملا

 ،  ١٩٦٧ ، احلقوق كلية ، القاهرة جامعة  ، دكتوراة رسالة ، ،دراسة مقارنة اجلنائية الغرامة 
ص٤٠٩.

الواقع بني العدالة جتسيد في النيابة العامة دور : احمد براك قبلنا من املقدم البحث انظر (٣٠)
فندق اجلراند  ، ٢٠٠٥/٤/٢٩ االول، بتاريخ الفلسطيني العدالة ملؤمتر مقدمة ،دراسة والطموح

ومابعدها. ص٨٩ ، ، رام اهللا بارك
القاهرة، ، الكتب القانونية ،دار اجلنائية في املواد القانونية :الصيغ خليل عدلي انظر املستشار/ (٣١)
مع تنسجم حتى وتغييرها تنقيح كافة النماذج بأنه مت علماً ومابعدها .٤٣ ص سنة٢٠٠٠،

الفلسطيني. القانون
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اجلزائية  مباشرة الدعوى في النيابة العامة حرية الواردة على القيود

أريحا نيابة وكيل رامي احللبية-

فهي  اتمع، عن وكيلة بصفتها تستعملها العامة بالنيابة منوطة الدعوى اجلزائية إن مقدمة:-
للجماعة ملكاً أي عمومية اجلزائية الدعوى كانت وملا ومباشرتها، برفعها غيرها دون تختص التي
الدعوى تقام فال االساس هذا اجلماعة ممثلة بصفتها العمومية بالنيابة نيطت مباشرتها فقد 
الى ترفع بدعوى اليه  والسبيل يكون بحكم العقوبة فتوقيع العمومية،  النيابة من  إال اجلزائية 
واقامة قانونا  عليه املعاقب الفعل وجود الثبات توصال ولصاحله اتمع باسم اتصة احملكمة
أوالً ميزات ثالث لها العمومية الدعوى وهذه عليه، املقررة العقوبة لتوقيع فاعله إدانة على الدليل
على يتعني ما جرمية شخص يرتكب كل أن جرمية أي ناشئة عنها، مبعنى على حتما مترتبة أنها -:
وعقابه. ثانياً:- ومحاكمته في تعقبه عليها املفروض واجبها تؤدي أن بل تستعمل حقها أن الدولة
أن فيكفي ال، أم ترتب عليه ضرر قد أنه من حيث نشات عنه الذي وبني الفعل بينها عالقة ال أنها
ثالثاً ضار. أو غير ً النظر عن كونه ضارا الدعوى بصرف احلق في هذه ينشأ حتى الفعل جرمية يكون

ولصاحلها. باسم اجلماعة تقام جماعية ذات صفة دعوى وهي -:
جرمية عليها اذا ما وقعت ويتعني وسالمته اتمع أمن على السهر الدولة واجبات من أهم أن فاملبدأ
الدولة في العامة النيابة ونظام بإدانته ، حكم على حتصل حتى فاعلها على الدعوى أن تقيم فيه
طبقا حتريكها االمتناع عن العمومية أو الدعوى في حتريك احلرية مطلق وللنيابة ، الغاية هذه حتقق
حرية النيابة يقيد أن أحوال خاصة في رأى املشرع أن بيد غيرها، دون االمينه عليها فهي تراه ملا
الى رعاية ترجع خاصة حكمة حتقيق الى وراء هذا هادفا من العمومية الدعوى في مباشرة العامة
اذا وما  املصلحة تقرير هذه احلكم في هو العامة النيابة غير يكون آخر أن وقصد ، معني صالح
قيد وعندما حددها، القانون الذي مصدرها القيود وتلك ال، الدعوى أم تلك مباشرة اخلير من كان
القيد وضع اجلرائم بعض الى بالنسبة اجلزائية الدعوى مباشرة في النيابة العامة حرية القانون
متس شخصية تلك اجلرائم إعتبار من هذا احلكمة وليست اني عليه من تصدر شكوى أحيانا
على مصلحة صالح اني عليه فيها يغلب ولكنه كذلك اموعة صالح متس إنها بل عليه، اني
أمام أثير أمرها لو مما به أقل اضرارا عليه وقعت التي اجلرمية عن التغاضي أن يرى قد اجلماعة، إذ
على اجلزائية االجراءات مباشرة يعلق قد وكما أن املشرع مثال)، الزنا كجرمية ) القضائية اجلهات
تقديرها في هذا أن يرى معينة جهة جانب من طلب على يعلقها قد فإنه عليه اني من شكوى
الصور ويغلب في تلك ال، اجلزائية أم الدعوى مباشرة اجلماعة صالح كان اذا ما تعرف أقوم في الصدد
فتغلب الدولة، هيئات من معينة هيئة متس أو العامة نواحيها من ناحية من اجلماعة في تؤثر أن
املشرع راعى وقد يشغله، الذي العامل بسبب العامة الصفة اجلرائم هذه  في عليه  اني في
في عاتقها على تلقى التي املهمة بأداء تقوم أن ابتغاء استقاللها يحفظ لبعض الهيئات أن أيضا
والقضائية النيابية رجال الهيئتني الى بالنسبة احلل وهو الدولة ملصلحة حتقيقا واطمئنان حرية
التي اجلهة من إذن يصدر أن  أيهما الى املنتمني من فرد قِبَلَ الدعوى  اجراءات ملباشرة فاشترط

الهيئة. تلك أفراد من خاص نحو على مشكلة جهة من أو املتهم، يتبعها
ومتى غيره، أو اني عليه هو آخر شخص إرادة على اجلزائية مباشرة الدعوى املشرع علق فقد وإذن
حريتها وجاز العامة النيابة اجلزائية استردت الدعوى في السير في رغبة عن اإلرادة تلك افصحت
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إياها. القانون خولها االجراءات التي كافة أن تتخذ لها
حرية العملية على القيود  أنها إعتبار على الشكوى والطلب واإلذن هذه دراستنا في وسنعرض

العمومية. الدعوى ومباشرة حتريك في العامة النيابة

الشكوى

الشكوى ماهية - اوال
ماموري أحد الى أو العامة، النيابة الى يوجه  ميثله من او عليه اني من مقيد غير  تعبير  هي
في املتهم ضد اجلزائية الدعوى حتريك في عليه اني ارادة عن بوضوح ويكشف الضبط القضائي

هذا االجراء. توافر على التحريك هذا النيابة العامة في حرية فيها تتوقف اجلرائم التي

( تقدم الشكوى ممن ) صفة الشاكي -: ثانيا
بشان اجلرمية خاص وكيل بواسطة بنفسه أو بها يتقدم وله أن وحده عليه للمجني الشكوى حق

قانون  من ( ٤) املادة في صريحا نص وفق ما العامة الوكالة مجرد يكفي لذلك فال الشكوى، موضوع
الذي االمر العام الى وكيله تشر اخلاص»ولم وكيله او عليه اني ذكرت «من حيث اجلزائية االجراءات

-: الشكوى هم تقدمي في عليه اني ميثلون والذين النصوص، مواطن عند نقف يجعلنا
النفس جرائم اجلرمية من عمره واذا كانت من دون اخلامسة عشر عليه اني كان اذا -: الولي -:١

والسب. القذف االعتبار كجرمية او
فيجوز  واالزواج واألُصول الفروع بني كالسرقة جرائم االموال من كانت اذا -: القيم أو الوصي -: ٢

احلق. يستعمل هذا ان أو القيم للوصي
ذلك مثال تقدم. ميثله فيما من مصلحة عليه مع اني مصلحة تعارضت اذا العامة :- النيابة -:٣
عن احلقوق مسؤوال أحدهم يكون وان القيم أو الوصي أو الولي من القاصر على تقع اجلرمية أن

اجلرمية. عن الناشئة املدنية

من تقدم الشكوى ثالثا:- ضد
عبرة فال كافيا تعيينه ان يتم شريكا، ويجب كان أم فاعال جزائيا عن اجلرمية املسئول تقدم ضد
أحدهم والنيابة العامة ضد تقدم أن فيكفي املتهمون تعدد واذا مجهول، ضد قدمت اذا بالشكوى
في احلق سقوط مدة ان الشرط هذا ويؤيد الزنا، جرمية الباقني باستثناء متلك تقدمي الدعوى ضد

ومبرتكبها. باجلرمية الشاكي علم تاريخ من تبدا شهور الشكوى ثالثة

الشكوى اليها تقدم التي اجلهة -: رابعا
رجال من حاضرا يكون من أو الضبط القضائي، مأموري أو الى العامة، النيابة الى الشكوى تقدم
االدعاء بطريق اجلزائية  الدعوى  حتريك  ويعتبر اجلرمية بارتكاب التلبس حالة في العامة السلطة

شكوى. مبثابة املباشر

-: الشكوى شكل خامسا:-
معلقة وغير كتابة أو شفاهة تتم ان  فيستوي الشكوى في  معينا شكال القانون  يشترط لم
قبل املتهم في حتريك الدعوى اجلزائية رغبة اني عليه تدل بشرط ان عبارة، بأي تصدر ويستوي أن
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شكوى. مبثابة تعتبر العامة السلطة رجال يكون حاضرا من اجلاني ملن من اني عليه واستغاثة

سادسا:- علة تقرير قيد الشكوى
الضرر الناشئ  من ضررا أشد اجلاني محاكمة جراء من عليه تقع التي االضرار اني عليه ان قد يرى
أثرها ميتد وقد وحده اجلاني تصيب ال العلنية من احملاكمة اجراءات في ملا ذاتها، اجلرمية ارتكاب عن

نفسه. الى اني عليه

بني اجلرائم التعدد سابعا:-
احلالة  هذه ففي فيها، املتهمون تعدد أو عليهم، اني وتعدد اجلرمية واحدة كانت اذا صعوبة   ال
حتى عليهم اني أحد من تقدميها مجرد فيكفي تتجزأ ال وحدة حيث الشكوى اجلرمية من تعتبر
يرفع املتهمني أحد ضد وتقدميها اجلزائية، حتريك الدعوى في النيابة حرية على الوارد القيد يرفع

مسائل:- ثالث ولها اجلرائم اذا تعددت الصعوبة إمنا تثور املتهمني، جميع على القيد
مجال  فإن يضربه، ثم كمن يسب شخصا -: اجلرائم بني االرتباط البسيط حالة في -: االولى املسألة
اجلزائية حتريك الدعوى في حرة تكون العامة النيابة فان ولهذا االخر، عن مستقل اجلرميتني من كل
في لتقدمي الشكوى انتظار ودون بليغا) إن كان ( الضرب بالشكوى فيها تتقيد التي ال اجلرمية في

.( ( السب االخرى اجلرمية
ليفر  يقتلها ثم بامرأة يزني  كمن -: التجزئة اليقبل الذي االرتباط حالة في  -: الثانية املسألة
باجلرمية اال ال يعتد القانون أن االصل الدعارة، ممارسة على االعتياد مع تزني ومن الزنا، من عقوبة
فانها العقوبة األخف ذات اجلرمية أما اجلاني، عليها التي يعاقب وحدها فهي االشد العقوبة ذات
تكون أن االرتباط هذا مناط أن على االشد، العقوبة ذات مع اجلرمية االرتباط القانوني بقوة تذوب
اجلاني معاقبة في يؤثر  فال اجلرميتني هاتني  إحدى عن بالبراءة حكم فإذا قائمة املرتبطة  اجلرائم 
احلق النقضاء اجلرميتني إحدى عن اجلزائية الدعوى  انقضت اذا  لذلك وتطبيقا  االخرى  اجلرمية عن
للنيابة فان املعنى نفس وفي االخرى، اجلرمية اجلاني عن معاقبة في يؤثر فان هذا ال في الشكوى
تخضع اخرى بجرمية كانت مرتبطة ولو اجلرمية عن اجلزائية حتريك الدعوى في حقها متارس ان العامة
ذلك في االخير شكواه بعد، ويستوي هذا يقدم لم ولو عليه اني بشكوى عنها الناشئة الدعوى
بجواز النقض محكمة قضت وقد االخف، او ذات العقوبة العقوبة االشد ذات اجلرمية هذه ان تكون
جرمية عن الشكوى تقدم لم فيه ولو جرمية ارتكاب بقصد منزل جرمية دخول معاقبة الزاني عن
اجلرمية يثبت نوع أن جرمية ارتكاب بقصد منزل دخول على لللعقاب يشترط القانون ال الن نظرا الزنا
االعتياد بجرمية املرتبطة الزنا على جرمية ذاته املبدأ ويسري فعال، وقوعها إلثبات اجلاني انتواها التي

الدعارة. ممارسة على
نظر  في جرمية أكثر من واحد يكون فعل يقع :- حيث التعدد الصوري في حالة -: الثالثة املسألة
احلالة هذه الفعل الفاضح معا، في وجرمية الزنا فهو يرتكب جرمية عالنية بإمرأة يزني كمن القانون ،
الوصف ذات هي فقط واحدة وجرمية تعدد االوصاف وامنا يتوفر اجلرائم تعدد حقيقي بني يوجد ال

االوصاف. على ال يعاقب على االفعال األشد فالقانون

تقدمي الشكوى أثر ثامنا:-
حتريك الدعوى على السابقة اإلجراءات كافة يجوز اتخاذ -: الشكوى على السابقة اإلجراءات اوال :-
الضبط القضائي ملأمور فال يجوز ذلك االستدالل، وعلى إجراءات وهي الشكوى تقدمي دون اجلزائية
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هذه تصدر لم ما شكوى تقدمي فيها القانون يشترط التي اجلرائم احدى املتهم في على يقبض أن
اجلزائية الدعوى قبول عدم املبدأ هذا مخالفة على ويترتب القبض قبل عليه اني من الشكوى
تكون عليه املترتبة االجراءات وكل اجلزائية الدعوى حتريك فان االجرائي اجلزاء  هذا يتقرر  لم فاذا 
أي األوان بعد الشكوى البطالن تقدمي هذا يصحح العام، وال بالنظام متعلقا مطلقا باطلة بطالنا

اجلزائية. الدعوى حتريك عقب
في حريتها العامة النيابة استردت الشكوى متى قدمت -: الشكوى على الالحقة :- االجراءات ثانيا
واحملاكمة واحلفظ، ولكن واالتهام التحقيق اجراءات كافة مباشرة لها وجاز اجلزائية، الدعوى حتريك
املقدمة شكوى؟ إن الشكوى تقدمي عنها وقائع أخرى يلزم عن التحقيق كشف لو احلل يكون ماذا
وقائع اضافة بعد أو بذاتها للواقعة سواء القانوني الوصف قانونا الى تنسحب االصلية الواقعة عن
التجزئة الذي اليقبل التعدد وكذلك الصوري التعدد فان اخرى ناحية ومن ناحية هذا من اليها اخرى
وحدها اجلرمية هذه عن تقدمي الشكوى يكفي ثم ومن األشد، العقوبة ذات اجلرمية وحدة على  يقوم

الوقائع. من غيرها على ينسحب حتى

الشكوى في احلق انقضاء تاسعا:-
االتية:- أحد االسباب الثالثة الشكوى بتوافر في احلق وينقضي

علم  تاريخ شهور من ثالثة خالل في تقدم أن الشكوى لقبول القانون أوجب املدة:- مضي -: اوال
الذي القانوني االستقرار حتقيق املدة هذه حتديد في املشرع ومبرتكبها، وقد راعى باجلرمية اني عليه
على يحثه وحتى مداها، يعلم ال فترة اجلاني على مسلطا سيفا شكوى اني عليه جعل يتأذى من

الشاكي. الهواء وفقا استعمالها يساء ال وحتى مناسب، في وقت مالءمة تقدميها مدى تقدير
احلق  هذا انقضاء عليه الشكوى ويترتب في احلق صاحب هو عمل قانوني يصدر من التنازل:- -: ثانيا
اني وهو الشكوى في احلق صاحب من إال التنازل يصح وال ممتدا، ال زال استعماله ميعاد كان ولو

لديه أهلية الشكوى. تتوافر ملن القانوني او املمثل اخلاص، وكيله عليه أو
ضمنيا  حرفيا او شفويا أو كتابة يتم فقد معينا التنازل شكال في يشترط ال التنازل:- شكل
الزنا ارتكابها بعد لزوجته كمباشرة الزوج معني تصرف من القاضي ضمنيا يستخلصه وقد
النقض، محكمة أمام مرة ألول ولو كانت عليها الدعوى حالة أية في تقدمي التنازل ويحق ،
في احلق يثبت ان  التنازل في  ويشترط فيها، احلق على ال  ذاتها الشكوى على يرد والتنازل

بالفعل. وقوع اجلرمية على يتوقف ما ابتداء وهو الشكوى
كانت  واذا تقدميها في احلق الشكوى أنتج أثره بانقضاء تقدمي مت التنازل قبل متى -: التنازل أثر
بصدد االجراء القيام بهذا نهائيا عليها امتنع اجلزائية الدعوى بعد حترك لم العامة النيابة

واملتهم، اجلرمية
انقضاء الى  يؤدي  فإنه اجلزائية الدعوى وحتريك  الشكوى تقدمي بعد صدر قد التنازل كان اذا أما
وأساس املتهم، ببراءة تقضي احملكمة أن أي اجلزائية الدعوى انقضاء يستتبع ما وهو الشكوى،
يتعني كما معاقبة املتهم الى الوصول يستحيل اجلزائية الدعوى في احلق بإنقضاء أنه البراءة هذه
احملكمة واجب على هذا البراءة يؤثر اعالن وال املتهم في االصل أنها هي بإعتبار براءته تأكيد معه
االدعاء في عليه حق اني في أو أمامها، املرفوعة التبعية الدعوى املدنية في في الفصل اجلزائية
املدني أيضا. احلق التنازل عن الشكوى عن تنازله يتضمن لم ما هذا كل املدنية، احملكمة امام املدني
الشكوى ميعاد وكان اجلزائية الدعوى حتريك قبل صدر كان التنازل ولو في ثانيا الرجوع يجوز وال
أحدهم يسري عليهم جميعا الى بالنسبة التنازل فإن اجلرمية في املتهمون تعدد واذا ممتدا ال زال
قدموا من جميع من صدر إذا صحيحا إال التنازل يعتبر عليهم فال اني تعدد واذا يتجزأ، ال فالتنازل
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الشكوى.
الشكوى تقدمي بعد الوفاة اذا متت أما عليه، اني مبوت ينقضي الشكوى في احلق إن -: الوفاة -: ثالثا
الزوج أوالد من واحد فأجاز لكل الزنا جرمية الشارع استثنى وقد اجلزائية. الدعوى على سير فال تؤثر

هذه الشكوى. عن لسمعتهم أن يتنازل املتوفى صيانة

الطلب

ماهيته اوال:-
تتطلب اجلوهرية الدولة مبصالح إلتصالها طبيعة خاصة ذات اجلرائم هناك بعض ان املشرع قدر
أقدر العامة النيابة  غير جهات فيها وتكون عدمه، من الدعوى ورفع حتريك اعتبارات بني املوازنة
طلب على ورفعها الدعوى معلقا حتريك ذلك تقدير لها ترك فقد ومن ثم هذه املوازنة، إجراء على
عليها مجنيا بوصفها سواء الدولة هيئات احدى عن يصدر ما بالطلب يقصد عنها يصدر كتابي
والطلب كالشكوى االعتداء، أصابها أخرى ملصلحة ممثلة بصفتها مبصلحتها أو أضرت جرمية في
معني، قبل متهم اجلزائية الى حتريك الدعوى مقدمه تتجه رغبة أن من لقيامه بد ال إجرائي عمل
مع الطلب كما يتفق قبله، اجلزائية الدعوى حتريك يجوز اداريا املتهم مساءلة مجرد الى انصرف فإذا

القضائي. الضبط او مأمور العامة النيابة وهي إليها التي يقدم اجلهة في الشكوى

الطلب تعريف ثانيا:
معلوم مبوضوع العلم من أو املسألة القصد هو والطلب الشئ وأخذه، محاولة إيجاد لغة: الطلب

.( واالعالم اللغة في املنجد ) وغيره حق من ما يطلب واملطلوب هو
في رغبتها  عن العامة النيابة الى معينة جهة من كتابة اإلفصاح فهو اصطالحا: الطلب أما
فيها االتهام مباشرة مالءمة تقدير ترك الشارع قرر التي اجلرائم في بعض جزائيا االدعاء مباشرة
ينجم وما بالدعوى حتيط التي واملالبسات الظروف تقدير على غيرها من أقدر ألنها ، الهيئات لهذه

عليه. باني إضرار من القضاء أمام مباشرتها عن

الطلب قواعد ثالثا:
املتهمني ضد أحد أو الطلب فتقدمي الشكوى، الواقعة، وحدة على الشكوى تقوم كما الطلب ويقوم
ألحدهم والطلب بالنسبة الشكوى عن تعددهم، وكذلك النزول حالة في الباقني ضد يعتبر مقدما
للدعوى املقررة املدة مبضي  الطلب تقدمي في ويسقط احلق املتهمني، لباقي  بالنسبة  نزوال يعتبر
تقدميها في احلق يسقط التي الشكوى )،عكس (التقادم العامة للقواعد طبقا بشأنها املقدم 
يكون أن الطلب عن التنازل في ويشترط ومبرتكبها، عليه بها علم اني من أشهر مبضي ثالثة

مكتوبا. بوصفه إجراء نفسه الطلب طبيعة أمر تقتضيه فهو مكتوبا

رابعا: شروط الطلب
موقعا يكون أن تقتضي الكتابي الطلب اشتراط من واحلكمة مكتوبا، الطلب أن يكون يشترط (١
ألن بإصداره اتص من صادرا يكون أن التوقيع في ويفترض إصداره في السلطة صاحب من
الشفهي فالطلب وعليه طرق االثبات، بكافة العكس لم يثبت ما الصحة االجراء االصل في
مقرر هو ما أثره يتعدى ال اجلرمية وقوع عن تبليغا يعتبر وامنا املقرر القانوني اثره يحدث ال
اخلاصة مباشرة االجراءات معه ميكن الشفهي الطلب أن الى الفقهاء بعض ذهب وقد للبالغ،
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عن الشفوي غ االبال سبق فيه الى يشار وأن ذلك بعد الطلب الكتابي يقدم أن على بالدعوى
املرصفاوي. صادق حسن الدكتور به أخذ الرأي وهذا فيها، االجراءات اجلرمية ملباشرة

مباشرة وأن الغرض لهذا القانون الذي حدده مبعرفة الشخص بوشر قد الطلب يكون يجب أن (٢
اجرائي أثر أي ترتب ال بذلك يسمح القانون ينيبه عندما من أو الشخص هذا غير من الطلب

فقط. بالغا يكون أن االمر يعد وال
فقد واال عن اجلرمية الدعوى ورفع حتريك في اجلهة إرادة عن بوضوح معبرا الطلب يكون أن يجب (٣
التحديد لهذا يكون دون الرفع فال التحقيق فقط االرادة على انصبت القانونية، واذا قيمته

والرفع. في التحريك كامال أثره الطلب يؤتي وإمنا قيمة
به أخذت الرأي وهذا مجهوال، املتهم كان ولو آثاره يؤتي فالطلب محددا املتهم يكون أن يلزم ال (٤

١٤١ صفحة ٧٤٣ لسنة ١٩٦٥. رقم النقض أحكام مجموعة في املصرية النقض محكمة
موصوفة الوقائع تكون أن يلزم وال معينة، بوقائع االتهام متضمنا  الطلب يكون  ان يجب  (٥
املوضوع، رقابة محكمة حتت النيابة العامة بتكييف فالعبره هي الصحيح، القانوني الوصف
فيها يستلزم جرمية عناصر طياتها بني حاملة بالطلب الواقعات الواردة تكون إن يلزم ومن ثم

ورفعها. الدعوى لتحريك طلبا املشرع

عن الطلب خامسا: النزول
في زالت ال والدعوى الشكوى فيجوز تقدميه عن النزول هي ذاتها أحكام الطلب عن النزول أحكام
الدعوى إنقضاء النزول عن ويترتب النقض، محكمة أمام حتى احملكمة النيابة العامة وأمام حوزة
بجرمية آخر طلب تقدمي الطلب عن النزول يحول ، وال وردت بالطلب للجرمية التي بالنسبة العمومية
الطلب، على سابق استمرار حلالة مكونة ذاته مالم تكن املتهم ارتكبها أو جرمية أخرى جديدة
احلكم على الالحق االستمرار أن اال متتابعة، اجلرمية كانت اذا التتابع فقرات من لفقرة مكونة أو
الدعوى العمومية بالنزول.، والنزول بانقضاء احلكم ذلك دون يحول وال جديد طلب تقدمي معه يجوز
كما شفاهة ، يكون أن يجوز كما كتابة يكون ان فيجوز الشكوى شأن شأنه خاص له شكل ليس
الكتابة في استلزم قد املشرع كان واذا احلال، من ظروف أيضا بطريقة قاطعة يستدل عليه أنه
منهما، كل صفة مقدم الى راجع فقط ذلك الشكوى فإن تقدمي في يستلزمها ولم الطلب تقدمي
الدعوى في أثرها تؤتي لكي كتابية تكون مخاطبتها ثم ومن حكومية جهة هي فاجلهة اإلدارية

العمومية.

اإلذن  

-: االذن تعريف : أوال
أي  بإذني فعله علم به، ويقال أي بالشئ أذن فيقال به العلم بعد املوافقة على الشئ لغة: اإلذن
والسماح إعتراضها عدم عن به تعبر معينة جهة من يصدر إجراء هو اصطالحاً واإلذن بعلمي، 
أرتكبت ضدها. معينة بصدد جرمية إليها ينتمي شخص ضد اجلزائية إجراءات الدعوى في بالسير
املتهمني قبل اجلزائية الدعوى بتحريك هيئات الدولة يسمح بعض من يصدر إجرائي عمل أيضاً وهو
تتمتع اجلرائم التي من بعضا هناك أن قدر فاملشرع مثال، كالقضاة هذه الهيئات الى ينتمون الذين
حيث املتهم، الذي يشغله املركز حيث من أو عليه املعتدى احلق حيث من سواء خاصة بحساسية
احلرية من نوعا يضمن لهم أن يلزم الدولة في عامة وظائف يباشرون هناك أشخاصا أن املشرع رأى
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احلصول ضدهم اجلزائية الدعوى لتحريك ولذلك استلزم من احلصانة، كنوع مباشرة وظائفهم في
هؤالء تتلوث سمعة ال  االتهام كي جدية  مدى تقدر حتى اليها ينتمون  التي اجلهة إذن من على

لشبهات أو اتهامات كيدية. مهامهم االشخاص ويعاقون عن أداء
سلبي. اإلذن: االول: إيجابي، والثاني: من نوعني هناك أن ذلك على ويترتب

وقعت  التي القانونية املصلحة إعتباره طبيعة في وضع قد كان املشرع اذا ايجابيا يكون فاإلذن
او احلق باحلسبان  يأخذ وإمنا ومركزه اجلاني بشخص املشرع يهتم ال وهنا عليها، اعتداء اجلرمية
يختلط قد االذن من النوع هذا أن اجلرمية، ويالحظ وقوع من بالضرر هددت او أضيرت التي املصلحة
فيه تراعى الطلب أن وهو فارقا جوهريا أن هناك غير  الطلب، مع  اليه دعت التي االعتبارات في
اإلذن االيجابي أن حني إدارية، على جهات مبصالح تتعلق اني عليه أو بشخص إما تتعلق إعتبارات
العليا باملصالح املتعلقة االعتبارات فيه بقدر ما تراعى عليه، اني شخص إعتبارات فيه ال تراعى

االدارية. اجلهات مبصالح ال للبالد

ينتمي  الذي بشخص اجلاني كلها تتعلق العتبارات املشرع يستلزمه الذي فهو السلبي اإلذن أما
معينة. جهة الى وظيفته بحكم

والطلب الشكوى من بكل مقارنة اإلذن ثانيا :-
على قيدين باعتبارهما االحوال معظم  في بالشكوى االذن أحكام تتشابه والشكوى االذن  (١

إختالف. أوجه بينهما جند ذلك من وبالرغم اجلزائية، الدعوى مباشرة
الشبه الفرع االول :- أوجه

اهمها: معينة أمور في والشكوى االذن أحكام تتفق
االتهام. في سلطتها ممارسة العامة في النيابة على حرية حقفيقي قيد كالهما اوال:

قدر معينة جرائم في الفرد ملصلحة  تقررت فالشكوى عليه، اني ملصلحة تقرر كالهما ثانيا:
متعددة، العتبارات العامة املصلحة من والتقدير بالرعاية أولى فيها عليه اني مصلحة أن املشرع

عليها. مجنيا أيضا باعتبارها املتهم يتبعها التي الهيئة االذن تقرر ملصلحة كذلك

أوجه اخلالف الفرع الثاني:-
أهمها: كثيرة أمور في الشكوى عن ويختلف االذن

متهم اليه وحده دون إال ينصرف فال معني شخص أعطي عن ، فمتى بحت شخصي االذن أ :
أما الشكوى ،! الواقعة نفس في معه كان مشتركا ولو احلصانة بنفس متمتعا يكون ممن آخر

الباقني. ضد مقدمة تعتبر فإنها متهم معني ضد
فيه وال يشترط ذلك تقتضي طبيعته الطلب ألن مثله مثل مكتوبا يكون االذن يجب أن ب :

خاص عكس الشكوى. شكل
بالتقادم، بعد تنقض لم الدعوى دامت ما جائز فهو باملدة شرط خاص االذن أي يشترط في ال : ج

ومبرتكبها. باجلرمية العلم يوم من شهور ثالثة تقدمي الشكوى خالل يجب أنه حني في
فقبل الشكوى، تقدمي قبل عنها  االذن على احلصول قبل العامة النيابة سلطة تختلف : د
مثل املتهم: شخص متس ال التي أن تتخذ كافة االجراءات االذن للنيابة العامة على احلصول
املتهم، ومسكن شخص عن شياء بعيدا اخلبراء وضبط اال وندب واملعاينة سماع الشهود
املتهم اجراءات متس تتخذ لها أن ليس ولكن عليها. طعن ال صحيحة االجراءات هذه وتكون
أن العامة النيابة فال متلك الشكوى أما قبل تقدمي االحتياطي، واحلبس والتفتيش كالقبض
فإذا االستدالالت، جمع حتى أو الدعوى مباشرة أو التحقيق اجراءات من كان إجراء أي تتخذ
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النزول الشكوى فيجوز تعدل عنه، أما أو تسحبه أن للجهة التي أصدرته فال يجوز االذن صدر
اشرنا. أن سبق كما عنها

والطلب  االذن -: ٢
الشبه أوجه الفرع االول:-

ومباشرتها اجلزائية الدعوى برفع اإلذن فيصدر عامة، جهة من اجلزائية الدعوى برفع االذن يصدر : أ
ومباشرتها اجلزائية الدعوى برفع يصدر اإلذن من الس، كما الس التشريعي أعضاء ضد
من كذلك ويصدر الطلب خاص ، نحو على مشكلة هيئة قضائية القضاء من رجال ضد

الدولة. في العام النشاط بإحدى نواحي صلة املرتكبة لها اجلرمية ألن جهة عامة
الدعوى العمومية. مباشرة في العامة النيابة حرية على كالهما قيد ب:

يشترط وال ذلك تقتضي منهما كل طبيعة ألن كتابة، كذلك الطلب – – االذن يتم : يجب أن ج
خاص. شكل فيهما

بهما املتعلقة الدعوى  بسقوط  يتعلق فيما العامة التقادم لقواعد والطلب  اإلذن  يخضع د:
املدة مبضي

أوجه اخلالف الفرع الثاني:
تقدمي فقبل الطلب، تقدمي قبل عنها اإلذن على احلصول قبل العامة النيابة سلطة أ: تختلف
جمع أو حتى الدعوى، مباشرة أو التحقيق، إجراءات من اجراء أي إتخاذ النيابة متلك ال الطلب
شخص متس ال التي االجراءات كافة تتخذ أن فللنيابة اإلذن احلصول على قبل أما االستدالالت،

واملعاينة. الشهود كسماع املتهم
أي دون  وحده،  إليه إال ينصرف فال معني لشخص اعطي اذا بحتا،  شخصيا االذن كان إذا  : ب
الواقعة، فان نفس معه في مشتركا كان ولو احلصانة بنفس متمتعا يكون ممن قد آخر متهم
والنزول الباقني، ضد مقدم على أنه يدل املتهمني أحد ضد فتقدميه إال تبليغا ليس الطلب

للباقني. بالنسبة نزوال يعد ألحدهم بالنسبة عنه

االذن أحكام : ثالثا
يتخذ الذي والثالث يصدره الذي الذي يطلب اإلذن والثاني الطرف هناك اإلذن: اطراف االول: املطلب

مواجهته. في
وهي الدعوى اجلزائية، على االمينة هي العامة النيابة ان شك ال االذن: طلب سلطة : االول الفرع
فبالنسبة جلرائم القانون ذلك، اشترط التي اجلرائم الدعوى في برفع االذن طلب متلك التي السلطة
بعد إال وحبسه إحتياطيا القاضي على القبض باجلرمية التلبس حالت في غير – يجوز ال القضاة
القضائية، والذي ميلك من قانون السلطة مادة(٥٦) األعلى  القضاء مجلس من إذن على احلصول
ذكرها السالف (٥٦) املادة في عليه صراحة نص ما وهو شخصيا العام فقط النائب هو االذن طلب

أحكام القانون. وفق العام النائب سوى العامة النيابة أعضاء من عضو أي ميلك ذلك فال
وبالتحديد العامة النيابة يد  في طلب االذن سلطة اذا كانت االذن: إصدار سلطة الثاني:- الفرع
تختلف اجلزائية الدعوى العامة برفع للنيابة االذن إعطاء التي متلك فان السلطة العام النائب يد

املتهم. اجلهة التي يتبعها بإختالف
القضاء مجلس من الدعوى االذن برفع يصدر العامة النيابة واعضاء القضاة من تقع التي فاجلرائم

القضائية. السلطة قانون من و٧٢) ٥٩) املواد نصوص وفق االعلى
وإذا تعدد املتهم مواجهة في اجلزائية الدعوى برفع االذن االذن:- يصدر من يصدر ضد : الثالث الفرع
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املتهمني. بالنسبة لكل الشرط هذا يستوفي ان يتعني فإنه االذن جرائم جرمية من املتهمون في
العامة ان تعود للنيابة عليه ترتب اتصة اجلهة من االذن صدر اذا -: االذن صدور : آثار الثاني املطلب
التحقيق وتتصرف في الدعوى، ورفع حتقيق اجراءات من اجلزائية الدعوى مباشرة في حريتها كامل
النيابة وحرية الدعوى اجلزائية، في ال محل للسير أن رأت إذا االوراق حفظ فيمكنها لها، يتراءى كما
للنيابة يجيز ال جناية رتكابه ال على قاض الدعوى برفع فاالذن ، واملتهم بالنسبة للوقائع إمنا تتحدد
تعدد اذا القاعدة تسري  ال عنها، وكذلك التحقيق اخرى يكشف جنحة في الدعوى رفع العامة
رأينا تطبيقها التي فهذه القاعدة الباقني يعتبر إذنا ضد أحدهم ضد الدعوى برفع فاالذن املتهمون
اذا أنه  البيان وغني عن طبيعته، الختالف نظرا لالذن بالنسبة تسري ال بصدد الشكوى والطلب
يلزم نوابا فال وال قضاة مثال ليسوا التشريعي الس عضو مع القاضي أو مع متهمون هناك كان
ضدهم اتخاذ اجراءات التحقيق دون يحول ال باالذن عدم ذكرهم فإن قيد، أي ضدهم الدعوى لتحريك

االذن. على احلصول قبل حتى
برفع االذن اتصة اجلهة أصدرت اذا فيه  الرجوع او  عنه  االذن للنزول قابلية الثالث: عدم املطلب 
يجوز ال كما في مباشرته عن احلق التنازل يجوز ال فإنه وبالتالي فيه، الرجوع لها يجوز فال الدعوى
سبب ألي شابه البطالن مختصة أو غير هيئة من االذن صدر اذا أنه على مباشرته بعد عنه العدول
االخيرة احلالة هذه وفي تقدميه، تريد ال انها جتدد االذن أو أن تقرر أن إما بإصداره للجهة اولة فيجوز
عليها االذن هذا عدم سريان وهو تقرير لواقع هو وإمنا عنه عدول او االذن عن تنازل بصدد نكون ال
كانت الذن مهما فهذا العيب اذا شابه هذا االذن بطالن تقرر ان ، وللمحكمة منها صدوره لعدم
يخضع فهو ومن ثم اجلزائية الدعوى في حتريك الالزم أثره الى بالنظر جزائيا اجراء طبيعته يعتبر

القضاء. لرقابة

دستورية غير نصوصا تضمن اجلزائية قانون االجراءات

بطالن تصويبها يترتب على عدم ألنه هامة أنها نرى مسألة أيديكم بني نضع أن نود اخلتام وفي
وعند التلبس، حالة في العدلية الضابطة أعضاء بها يقوم التي اجلوهرية االجراءات من العديد

 ٣٠ املواد دستورية عدم الى ونوجز القول والقبض ، بابي التفتيش سيما في وال العامة النيابة غياب
صريحة  دستورية نصوصا خالفتا قد رقم ٣ لسنة ٢٠٠١ لكونهما اجلزائية االجراءات قانون من و٤٨
يقبض  أن القضائي الضبط « ملأمور فيها نص اجلزائية والتي االجراءات قانون من ٣٠ فاملادة وواضحة
فالشاهد » ألخ ...... التالية في االحوال اتهامه دالئل على توجد حاضر شخص أي على مذكرة بال

يجوز  ال » على نصت قد االساسي من القانون ١١ فقرة ٢ املادة ان جند حني في بال مذكرة قوله هو
قضائي بأمر اال التنقل من منعه أو قيد تقييد حريته بأي أو حبسه أو تفتيشه أو أحد القبض على

املنازل من  دخول يجوز ال » على نصت االجراءات والتي قانون ٤٨ من املادة االمر كذلك وجند ، الخ» .......
أي ) احلاالت في اال قوله هو .......الخ» والشاهد التالية احلاالت في اال مذكرة بدون اتصة السلطات

على  نصت االساسي من القانون ١٧ املادة وجند ( احلاالت هذه في مذكرة بدون دخول املسكن يسمح
الحكام ووفقا مسبب بأمر قضائي اال تفتيشها دخولها أو أو مراقبتها جتوز للمساكن حرمة فال »
في ذلك احلق جراء من وملن تضرر هذه املادة أحكام على مخالفة يترتب ما كل باطال ويقع القانون

.» الفلسطينية السلطة تضمن عادل تعويض
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ما فيها يرد مطلقة لم نصوص عامة األساسي الفلسطيني هي القانون في فالنصوص الواردة
املتعلقة االحوال جميع في تسلتزم الدستورية النصوص هذه أن مؤداه مما ، يقيدها يخصصها أو
بإصدار اتصة اجلهة من قضائيا أمرا صدور مسكنه تفتيش او تفتيشه أو املتهم على بالقبض
شخص هو أي على فالقبض وحقوقهم األفراد حلرية صونا وذلك القانون، أحكام  وفق االمر هذا
الشخصية احلرية تنبثق منه الذي املسكن حلرمة صون وكذلك احلرية، لهذه ومصادرة سلب حلريته
وسكينته، سره موضع وهو اليه  يأوي الذي ومسكنه اخلاصة وحياته الفرد بكيان تتعلق التي
عليهم القبض بالقاء االشخاص حرية انتهاك حظر تأكيد على القانون االساسي حرص ولذلك
من فما ورد مسبب، قضائي أمر يصدر لم ما تفتيشها أو بدخولها سواء مساكنهم وانتهاك حرمة
مخالفة الدستوري النصوص لصريح مخالف استثناء هو االجراءات اجلزائية قانون في استثناءات

حتما. باطل فهو عليه ترتب ما كل وبالتالي باطال اجراء هذا االجراء جتعل
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شــــــرطـــة احملــــاكــــم

القـانوني الــمساعد اعـداد
ســائد صــايل خلـيـل
طولكرم بـداية مبحكمة العدل كاتب

املقدمة

ثالث  خالل  من مواطنيها و أراضيها على  بسيادتها التمتع هو  الدول استقالل من مظاهر إن
يرسمها اختصاصاتها السلطات هذه من ولكل والقضائية، والتشريعية التنفيذية وهي سلطات،
السلطة هي املتواضع، العمل هذا في عنه التحدث نود والذي الدولة هذه وقانون دستور  لها
حق وإرجاع لكل صاحب املظلوم، إنصاف وهو وجودها، من الغاية خلدمه يساعدها قد وما القضائية
قواعد هناك تكون ان يجب بهذه املهام وللقيام اتمع. أفراد ملصلحة ارم من والقصاص حقه،
يعد والذي احلنيف ديننا من بدورها واملستمدة اتمع، هذا وأعراف عادات من مستمده وقوانني
األفراد وتقوم القانونيه على القواعد هذه احملاكم بتطبيق و تقوم أخالقياته. عن خروجا عنها اخلروج
وبطريقه وجه أكمل على املهمة وللقيام بهذه نصوصها. من يخالف كل على املقررة بإنزال العقوبة
و تكفل القضائية، تقف الى جانب السلطة يكون هناك جهة مساعده أن يجب سريعة وصحيحة
القوه تكون التنفيذية التي السلطة هي وأحكام وهذه اجلهة قرارات من احملاكم ما يصدر عن تنفيذ
خوفا املشرع حددها طرق خالل ومن بالقانون القانون يخالف من كل ردع على  القادرة  احلديدية
ولتأمني ضد أفراد اتمع. لهم املمنوحة استعمال القوه في التنفيذية أفراد السلطة إفراط من
خاللها من أوجب التي  واالنظمه القانونية القواعد من العديد الفلسطيني املشرع وضع  ذلك
بصدد املوجز ليس العمل هذا في ونحن بها وااللتزام احترامها التنفيذية السلطة على اعضاء
القضائي بالعمل يتعلق ذلك اجلزء الذي ولكن ما يهمنا بشكل عام، التنفيذية السلطة عن احلديث
بأعمالها على القيام اجلهات لهذه يتسنى حتى العامه النيابة وأعضاء للقضاء مساعد كطرف

واملواطن. خلدمة الوطن وذلك إعاقه ودون وجه، أكمل

وبأفرادها احملاكم بشرطة :التعريف االول الباب
   

احملاكم: شرطه
 

فيها، احملكمه تقع دائره لشرطة املدينه التي التابعني الشرطه أفراد من مجموعه عن هي عباره
وباقي العامة النيابة وأعضاء القضاه مساعده ذلك من والهدف احملكمه داخل عملهم  ويكون
الضباط من عدد احملاكم من شرطة وتتألف وجه. أكمل على بأعمالهم القيام على احملكمه دوائر
في به ويقومون الذي العمل طبيعة تتطلبه  ما وفق افرادها اختيار  ويكون املساعدين واألفراد
شرطة كأفراد للتعرف عليهم محكمه؛ دائرة كل داخل  ومقرخاص لباس لهم  ويكون احملكمة،
ألفراد وتوكل  سريعة بصوره أعمال  من إليهم يوكل مبا للقيام بهم خاصة سيارات و محاكم،
التعرف علينا ذلك قبل ولكن بحثنا خالل من إليها سنتطرق األعمال العديد من احملاكم شرطة
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وتبعيتهم العلمية ومؤهالتهم وعددهم احملاكم شرطة بأعضاء تتوافر أن يجب التي الصفات الى
والقانونية. اإلدارية

 
شرطة احملاكم: ضباط وأفراد *

حاصلني يكونوا ان دائرتها، ويشترط في احملكمه تقع التي املدينه شرطه من منتدبون ضباط هم
القيام على لقدرتهم الشرطة سلك في احلقوقيني العاملني الضباط من او جامعيه، شهادات على
من احملاكم عمل الى اقرب العلمي  حتصيلهم كون غيرهم، من افضل اليهم املوكله  باألعمال
من وعدد ضابطني يقل عن ال على أن احلاجة، حسب كل محكمه دائرة في عددهم غيرهم ويكون
احلاجة حسب عددهم ويكون العامة الثانوية عن العلمي حتصيلهم يقل ال الذين املساعدين االفراد 
مع التعامل على وقدرتهم فيهم توافرها الواجب اجليده السلوكية الصفات إلى باالضافه أيضا

املراجعني.

شرطة احملاكم افراد عن واجلزائيه االداريه املسؤوليه : الثاني الباب

القانونية: املسؤولية *

واملتعلقة بعمل  إليهم املوكلة األوامر تنفيذ حيث من قانونيا احملاكم شرطه ضباط وأفراد  يتبع
على يجب حيث بينهم فيما  بالتنسيق النيابة  ورئيس البداية  رئيس محكمة لسلطة احملكمة
ورئيس احملكمة وأعضاء من رئيس إليهم الصادرة األوامر جميع تنفيذ شرطة احملاكم وأفراد ضباط

العامة. النيابة وأعضاء

اإلدارية: املسؤولية *

فيها. احملكمة دائرة تقع التي املدينة شرطة ملدير إداريا احملاكم شرطة وأفراد ضباط يتبع

اجلزائية: املسؤولية *

قيامهم باالعمال اثناء احملاكم شرطة وافراد ضباط يرتكبها قد التي واالخطاء االعمال هناك بعض
من أي حال ارتكاب في و ذلك على وبناء جزائيا او تأديبيا عليها مؤاخذتهم اليهم تدعي املوكله
بكتابة البداية محكمة رئيس يقوم جزائيا، عليها مؤاخذته تلزم مخالفه أية احملاكم شرط ضباط
وإذا املراجعني احد ضد أو موظفيها، أحد أو ضد احملكمة، دائرة وقع في إذا باحلادث الالزم  التقرير
العامة إلى النيابة يقوم بإحالته جزائيا الضابط هذا يجب مالحقة انه التقرير هذا خالل من وجد
وقع إذا أما الالزمه االجراءات التخاذ دائرتها في احملكمة تقع التي املدينة شرطة قائد إشعار بعد
إذا اتصة اجلهة إلى إحالته بالتحقيق معه، او النيابة العامة يقوم رئيس النيابة دائرة في الفعل
جزائيا عليه يالحق أي فعل حال ارتكابهم وأفراد الشرطة في له ضباط يخضع خاص قانون وجد
إذا وجدوا أن النيابة رئيس أو محكمة البداية رئيس لكل من ويحق املدينة. شرطة مدير إشعار بعد
منهم سواء رئيس واحد أي أو يكتفوا أن جزائيا مؤاخذته يستدعي ال الضابط قام به الذي الفعل
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أن ولهم ذلك، رأى إذا بحقه تأديبيه عقوبة بايقاع الشرطة مدير بتوصية النيابة رئيس أو البداية
إذا أما بالنقل. لطلبهم يستجيب املدينة أن شرطة مدير وعلى احملكمة، شرطة من نقله يطلبوا
على بالفعل الالزم التقرير بكتابة املسؤول الضابط يقوم احملاكم أفراد شرطة أحد من الفعل وقع
لرئيس ونسخه لإلطالع الشرطة ملدير ونسخه البداية لإلطالع محكمة لرئيس نسخه نسخ: ثالث
الى التحقيق او يحيله إلى جزائيا الشرطي مؤاخذة يستدعي الفعل أن وجد بدوره إذا النيابة والذي
ملالحقته يجد داعيا لم وإذا بذلك، الشرطة وقائد البداية رئيس إشعار بعد اجلهة اتصة بذلك
يوصي أو لذلك هناك داع كان عليه إذا عقوبة تأديبيه لشرطة بايقاع يوصي مديرا أن له جزائيا

بالنقل. النيابة رئيس أن يستجيب لطلب مديرالشرطة وعلى بنقله،

احملاكم شرطة اجتاه العامة النيابة وأعضاء القضاة واجبات

العامة: النيابة وأعضاء عاتق القضاة على امللقاة الواجبات من
األفراد آو الضباط سواء احملاكم، شرطة ألفراد شهريه أسبوعيه أو تدريبيه دوريه دورات عقد *
مع التعامل وكيفية فيها،  املتبعة  واإلجراءات احملاكم في العمل سير كيفية  لتعليمهم
منهم مطلوب هو وما عاتقهم على امللقاة والواجبات اختصاصهم حدود وبيان املراجعني، 

به. القيام

إشكاالت حيث من احملكمة، شرطة أفراد و ضباط مرجعية العامة النيابة وأعضاء القضاة يكون *
والتي احملكمة، أو العامة من النيابة إليهم الصادر تنفيذا لقرارات أثناء تواجههم التي العمل

اختصاصهم. حدود في تدخل

احملاكم: شرطة مقرات
عمل أفراد  لطبيعة تكون مالئمة محكمه، كل دائرة بهافي خاصه الى مقرات احملاكم شرطة حتتاج

(نظارة). ومكان للتوقيف احملاكم شرطة أقسام عدد بقدر الغرف عدد من من تتكون الشرطة،

احملاكم: شرطة أقسام الثالث: الباب
التنفيذ قسم *

اجلزاء قسم *
السير قسم *

قسم  من أكثر لوجود معه  حتتاج الذي األمر وواسعة؛ متنوعة احملاكم  شرطة  عمل إن طبيعة  
ودقيقه منظمه بصوره األعمال بهذه للقيام محدده أعمال قسم بكل يناط بهذه األعمال، للقيام

وسريعة.

التنفيذ: قسم *
من اليه يصدر ما كل بتنفيذ يقوم الذي التنفيذي الطابع ذات األقسام من هو التنفيذ إن قسم

مايلي: وهي الوظائف ومن القرارات
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احملكمة. داخل األمن على احملافظة *
فيها، األمن على هو احملافظة شرطة احملاكم في التنفيذ عاتق قسم على امللقاة الواجبات من إن
القيام بأعمالهم اثناء واملوظفني العامة النيابة وأعضاء للقضاة الشخصي على اآلمن واحملافظة
ومنع احملكمة، داخل قاعات األمن على واحملافظه جهة. من هذا لهم التعرض ومنع احملكمة، داخل
احملكمه من ذ لك في واملتسببني احملرضني نظر الدعاوى، وإخراج أثناء املتنازعة األطراف بني االحتكاك
جهه من احملكمة، خروجهم من حلني احترازيه إجراءات من بحقهم القانون يخولهم اتخاذما أو
الدعوى نظر قاعة احملكمة، وأثناء داخل العام بالنظام الة األفعال من فعل أي حدث إذا اخرى. أما

الدعوى. تنظر التي الهيئه رئيس من لهم الصادرة احملكمة االلتزام باألوامر شرطة على أفراد

املرتبطة  األعمال ببعض للقيام احملكمة أثناء خروجهم خارج النيابة العامة أعضاء مرافقة *
بها. يحققون التي القضايا في

حتقيق،  جهه بصفتهم اختصاصهم، ضمن تدخل والتي النيابة أفراد عاتق على امللقاة إن األعمال
الكشف على مكان بها ومنها للقيام دوائرهم خارج خروجهم يتطلب األعمال ما هذه ومن كثيرة
فيه وقعت  الذي احملل على أو  القتل قضايا في  عليه اني  جثة على الكشف أو  اجلرمية، وقوع
بأعمال والقيام لذلك، إذا دعت احلاجة احملكمة خارج الشهود بعض مثال، واستجواب السرقة جرمية
حلمايتهم احملاكم افراد شرطة ملرافقة بحاجه فهم ولذلك إليهم؛ القانون أوكلها التي التفتيش
عملهم على يشوش أو لهم يتعرض أن ودون سريعة، بصوره بأعمالهم القيام لهم يتسنى حتى

احد.

خارج  أمامهم املنظورة بالقضايا املرتبطة ببعض األعمال قيامهم القضاة أثناء مرافقة * 
احملكمة.

امامهم. املعروض مبوضوع النزاع على عاتق القضاه التي ترتبط امللقاه االعمال من هناك الكثير
قدرته لعدم بيته في الشهود احد استجواب ذلك ومثال احملكمه، خارج مايكون االعمال ومن هذه
املعروض النزاع موضوع املواقع الكشف خارج احملكمه على بأعمال أو القيام للمحكمة، احلضور
وللقيام كثب، عن املواقع هذه على واإلطالع القضاة خروج فيه الفصل يتطلب والذي احملكمة أمام

احملكمة. أفراد شرطة قبل من يجب مرافقتهم للقضاة التعرض ولضمان عدم بذلك

احملكمة. تنتدبهم الذين اخلبراء والفنيني * مرافقة
الكشف أو معرفتها يكون والتي بها، للقيام فنيه خبرات إلى حتتاج التي  األعمال  بعض هناك 
يتسنى وحتى القضاء، أمام املعروضة القضية للفصل في  ضروريا اخلبراء هؤالء من قبل عليها
الالزمة احلماية لهم  تتوافر أن يجب تشويش دون احملكمة خارج بأعمالهم  القيام اخلبراء لهؤالء

لذلك.

وبالعكس احملكمة السجن إلى من جلب املوقوفني عن املسؤولية * 
إلى  املوقوفني إحضار شرطةاحملكمة هي في التنفيذ قسم وظائف من هي والتي املهمة األعمال من إن
املقدمة اإلفراج طلبات لنظر للمحكمة إحضارهم أثناء أو قضاياهم جلسات نظر أثناء وذلك احملكمة،
على قسم هذه املهمة وتلقى مثل أماكن توقيفهم. إعادتهم إلى ثم أو لتمديد توقيفهم ومن لهم،

احد. عليهم من االعتداء أو فرارهم من خوفا نقلهم أثناء بحاجه حلراسه املوقوفني هؤالء التنفيذ الن
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قاضي تصدر عن التي القرارات بتنفيذ قيامه أثناء احملكمة وموظفي مأمورالتنفيذ مرافقة *   
التنفيذ واحملاكم.

قاضي  عن يصدراليهم ما هي تنفيذ احملاكم وموظفي التنفيذ مأمور على الواجبات امللقاة من إن
دوائرهم خارج هؤالءاخلروج من تستدعي والتي لتنفيذ بحاجه قرارات من احملاكم وعن التنفيذ
قرار صدر بيوت أو بضاعة تسليم أو البضائع، على احلجز أعمال ذلك بتنفيذها. ومثال على للقيام
بواجبهم احملاكم وموظفو ينيبه من أو التنفيذ مأمور وليقوم إخالئها. أو بتسليمها احملكمة من
األطراف من احد يتعرض لسالمتهم أن دون ومن والقانون، وفقا لألصول سريعة وبصوره بأكمل وجه
واحلالة هذه املهمة وتكون املهمة، بهذه للقيام الشرطة أفراد من عدد أن يرافقهم يجب املتنازعة

شرطة احملاكم. في التنفيذ قسم من اختصاص هذه

والتوقيف. اإلحضار تنفيذ مذكرات عن املسؤولية *
جهة بحاجه إلى العامة والنيابة احملاكم من كل عن الصادرة والتوقيف اإلحضار مذكرات تنفيذ إن
هذه أصدرت التي اجلهة أمام ذلك عن مسؤوله و املذكرات، هذه تنفيذ مسؤوله عن متخصصة
قسم هذه املذكرات إلى إحالة الن والقانون، لألصول وفقا سريعة تنفيذها بصوره يتم حتى املذكرات
في واإلهمال اخلزائن، في والتكديس للضياع عرضة منها يجعل مباشرة املدينة شرطة في التنفيذ
مباشرتا تنفيذها العامة عن النيابة  ورئيس احملكمة رئيس أمام مسؤوله جهة وإليجاد تنفيذها
هذه وبعد استالم تقوم والتي بدورها احملاكم شرطة هي احملاكم عن يصدر تنفيذ ما عن ومسئوله
بأفراد تستعني ان بتنفيذهاولها تقوم ثم املذكرات، ومن بهذه خاص بسجل بتسجيلها املذكرات
اشرافها. هذه املذكرات حتت لتنفيذ دائرتها في احملكمه الواقعه املدينه شرطة في قسم التنفيذ

قسم اجلزاء: *
لقلم املهام املساعدة من العديد به تناط اجلزاء الذي املهمة هو قسم احملاكم أقسام شرطة من

املهام: هذه ومن واحملاكم النيابة

باجلهات واملتمثلة التنفيذية والسلطة جهه، من احملكمة وقلم النيابه بني الوسيط بدور يقوم *
من والتي اخرى، جهه من العدليه مثل الضابطة احملكمة إلى القضايا القانون إحالة لها خول التي
القيام الدور هذا على اجلرم ويترتب فاعل للقبض على والتحري البحث بأعمال القيام اختصاصها

األعمال وهي: ببعض

العامة للنيابة إحالتها ثم العامة، ومن للنيابة مبوجب استدعايات املقدمة الشكاوى استالم *
التحقيق مكتب إلى وإحالتها النيابة من تقوم باستالمهامره اخرى  وبعد ذلك عليها للشرح

للمحكمة. أو للنيابة األطراف وإحالتهم جللب املدينة شرطة في

بأرقام بذلك  خاص سجل العامة في للنيابة استدعايات مبوجب املقدمة الشكاوى تدوين *
ونوع سنويا االستدعايات طريق عن للنيابة املقدمة الشكاوى ملعرفة عدد ذلك متسلسلة، و
نوع ومعرفه الشكاوى هذه في أسماؤهم تتكرر والذين االسباقيات ذوي وملعرفة الشكاوى، هذه

املنطقه. في اجلرائم املرتكبة
إلى النيابة وإحالتها أطرافها قضايا مع من الشرطة التحقيق في مكتب من يحال استالم ما *
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من كانت إذا في السجل عليها اشاره وضع وذلك بعد ذلك، األمر استدعى إذا للتحقيق العامة
إحصاء من ذلك مسجله.والغايه لم تكن إذا أو تسجيلها واملسجلة، املقدمة االستدعايات
احملالة االستدعايات بالنسبة لعدد أطرافها مع التحقيق مكتب من قبل احملالة عدد القضايا
املقدمة القضايا نسبة من احملكمة إلى نسبة القضايا احملالة ملعرفة وذلك التحقيق، ملكتب
مكتب في تكديسها ويتم أطرافها، إحضار من  الشرطة تتمكن لم التي القضايا وعدد

اطرافها. احضار يتم لم التي القضايا بخصوص التحقيق مكتب مع التحقيق واملتابعه

في فيها والبراءة االدانه واسباب قرارات من العامة والنيابة احملاكم عن يصدر ما تسجيل *
في وذلك أو احملكمة، النيابة إلى  الشرطة في التحقيق من مكتب إحالتها مت  التي القضايا
مت التي ونوع التهم ذوي االسبقيات ملعرفة و ذلك فيه احملالة القضايا تسجيل مت التي السجل
ويستفاد القرار فيها صدر التي اجلرمية نوع من أخرى جرمية ارتكاب في حال ذلك بها، و إدانتهم
معرفة السبب من البراءة حال في ايضا فيهاويستفاد االساليب املتبعة معرفة ايضا ذلك من
في خطأ السبب كان وإذا امللف حتفظ النيابة جعل أو بالبراءة حتكم احملكمة جعل  الذي

األخرى. القضايا في لتالشيها اإلجراءات

بأفراد اخلاصة العامة النيابة أو احملكمة إلى احلضور تباليغ جميع اجلزاء قسم إلى يحال *
فروعها. بكافة الشرطة

هو تبليغ  أمامهم املعروضة للقضايا نظرهم أثناء القضاة أمام عائقا تقف التي املصاعب من إن
الذي يحول احملدد، لذلك األمر الوقت احملكمة في أمام للحضور والنفي اإلثبات أو شهود النزاع أطراف
ذلك على يترتب مما والقانون، لألصول وفقا سريعة بصوره القضايا هذه في الفصل دون هذه واحلالة
ذلك بالتبليغ املتعلقة ومن املشاكل حقه. على حق كل صاحب وعدم حصول احلقوق، ضياع من
قام من منهم سواء احملكمة النيابة أو أمام للشهادة املطلوبني الشرطة أفراد املتعلق بتبليغ اجلزء
قام أو اجلرم، في التلبس عملية في القبض بعملية قام أو اخذ إفادة املتهم، التفتيش، أو بعملية
تكون والتي ليه، العد الضابطة اختصاص ضمن هي التي االعمال من وغيرها الكشف بأعمال
التحقيق ملف إلقفال ضرورية أو احملكمة، املنظورة أمام القضايا في للفصل ضرورية شهادتهم
جهاز فروع بني دائم تنقل في االجهزه هذه أفراد كون في تكمن والصعوبة للمحكمة وإحالته
بصوره دائمه؛ في مقراتهم بقائهم دون حتول عملهم طبيعة أن أو أخرى إلى مدينه ومن الشرطة،
تبليغهم في من احملكمة محضري على يصعب الذي األمر لهم، ثابتة أماكن وجود عدم يؤدي الى مما
في اجلزاء قسم إلى التبليغ هذه بإحالة احملكمة قلم ولتالشي هذه املشكلة يقوم املناسب. الوقت
هؤالء فيها يعمل التي االقسام الى التباليغ هذه اجلزاءباحالة قسم أفراد يختص و احملاكم شرطة
عن تبليغ والنيابة أمام احملكمه جهة مسئوله يكون هناك ذلك وتبليغهم، والغاية من الشهود
ومعرفه إطالعا أكثر احملكمة أفراد شرطة يكون وبذلك احملكمة في اجلهة هذه عمل ويكون هؤالء،
بتاريخ مسبقة معرفه على اجلزاء يكون قسم بأن ذلك ويستفاد من األفراد. عمل هؤالء بأماكن

العامة. والنيابة احملكمة مع يومي بشكل احلضور هذا ومتابعة تنسيق يتم حتى حضورهم

أو إلى النيابة احملالة القضايا في يتم ضبطها واملضبوطات التي املبرزات حفظ املسؤوليه عن *
احملكمة. أمام املعروضة القضايا في الفصل نتيجة احملكمة في عليها يتم التحفظ التي

احملكمة، أو النيابة أمام املعروضة قي القضايا ضبطها التي يتم واملبرزات املضبوطات من هناك الكثير
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معينه فتره خالل ألصحابها ما يجيز القانون إرجاعها قسمني: منها إلى تنقسم املضبوطات وهذه
تستعمل إنها لم أو مخالفه للقانون، تعد ال حيازتها الن اجلزائية؛ األصول ذلك قانون كما نص على
بحوزة تضبط املسروقات التي املضبوطات هذه ومن في اجلرمية له دخل ال صاحبها أن أو اجلرمية في
في حفظها ويتم ألصحابها إرجاعها يجوز التي ال القسم الثاني: هي عليه و القبض عند املتهم
التي تستعمل األدوات والقانون ومنها لألصول مخالفة حيازتها تعد املضبوطات هذه الن احملكمة
التي أو واخلناجر واملضبوطات كالسكاكني احلادة األدوات أو النارية، مثل االسلحه اجلرائم: ارتكاب في
األشياء هذه على العملة املزورة, وللمحافظة أو مثل: ادرات للقانون مخالفا فيها التعامل يعتبر
يجب للقانون وفقا فيها التصرف حلني أو فيها املضبوطة القضايا انتهاء حلني والتلف الضياع من
الشيء ) لهذا فوالذية (مقاصات بها حلفظها خصيصا معده أماكن في املضبوطات هذه تكون أن
فيها، املضبوط القضية ورقم مضبوط هو ما أوصاف تتضمن خاص بسجالت تسجيلها وذلك بعد
اجلزاء، وذلك قسم في احملاكم شرطة مقر في هذه املضبوطات بها التي حتفظ املقاصات هذه وتكون
شرطة أن في ويستفادمن ذلك االستالم محضر على والتوقيع احملكمة أو النيابة من بعد استالمها
يحفظ أن ويجب بطبيعته خطرا بعضها يكون قد التي هذه األشياء مع التعامل احملاكم اقدر على
هذه األشياء حراسه على قادرة احملاكم شرطة وكون معها التعامل قادرة على أمنيه جهة لدى
فقط مسئوله عن واحده جهة هناك أيضا ان تكون والغايه من ذلك وسائل. من مبا يتوافر لديها
قرار على بناء احملاكم شرطة أفراد قبل من بها التصرف ويتم املضبوطات، هذه أو حراسة احملافظة

العامة. النيابة من أو القضية ينظر الذي القاضي من

السير: قسم
لقلم املساعد يقوم بدور الذي السير قسم هو محكمه أية دائرة في املوجودة األقسام املهمة من

عاتق املوظفني. على األعباء امللقاة من الكثير ويخفف احملكمة

السير: قسم وظائف
محاكمه إلجراء املرور شرطة من احملكمة إلى حتال التي االفات جميع قسم السير إلى يحال *
التي االفات السير باستالم يقوم قسم حيث محكمة الصلح, هذه االفات لدى مرتكبي
إلى إحالتها إلى بحاجه فيها فورا والتي تكون طبيعة التهمه دفعها أو عليها التصالح يتم لم
اسم و للمخالفة املتسلسل الرقم يتضمن الغرض بهذا خاص سجل في وتسجيلها احملكمة،

احلكم. وخالصة أليه املنسوبة والتهمه ( املتهم ) عليه املشتكي واسم املشتكي 

بإصدار أحكام يقوم والذي فورا الصلح قاضي إلى هذه االفات السير بإحالة قسم يقوم *
قسمني: الى فيهاوتقسم

او قيمة االفه، أن يقوم بدفع إما بدوره والتي املتهم بحضور يصدر التي احلكم وهو -: وجاهيه -١
القانون. عليهاحسب االعتراض مت إذا االفه إال قيمة بدل املقرره القانونيه توقيفه املده يتم

حاضر للجلسه، غير يكون املتهم املتهم أي أن غياب في تكون االحكام التي وهي حضوريه -٢
وتسليمها حملضري باملتهم خاصة حكم خالصة احلاله بتحرير بهذه التنفيذ قسم ويقوم

احملكمهلتبليغهاياها.
خاللها قيمة االفة لدفع للمتهم املمنوحة املده انتهاء بعد األحكام للنيابة خالصه إحالة *

تنفيذها. اجل من أو استئنافها وذلك عليها االعتراض أو
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العامة اخلاصة النيابة احلبس الصادرة من أوامر باستالم احملاكم شرطة في السير قسم يقوم *
في تسجيلها بعد احملاكم شرطه في التنفيذ قسم إلى وإحالتها السير وقضايا باالفات

بتنفيذها. قسم التنفيذ ثم يقوم ومن وإحالتها استالمها جرى بأنه لذلك، اخلاص السجل

قسم يقوم حيث إلى احملكمة، املرور شرطة قبل من احملالة السير قضايا السير قسم إلى حتال *
الى مباشرة اواحالتها األمر، لزم إذا فيها اخلاصة التحقيقات إلجراء إلى النيابة بتحويلها السير
فيه يسجل لذلك خاص تسجيلها بسجل يتم وبعد ذلك االفات، نوع كانت من احملكمة إذا
احملكمة عن الصادرة وخالصة احلكم السير قضيه ورقم إليه املسندة التهم نوع و املتهم اسم
من املتهم ومدة احلجز ويستفاد قيادة رخصة حجزت ما إذا فيه يسجل مكان هنالك ويكون

يأتي: ما ذلك
احملكمة. الى إحالتها ويتم حتدث سنويا التي احلوادث عدد معرفة *

بسحب احملكمة وتوصية اجلنح، من النوع هذا في االسبقيات ذوي األشخاص معرفة *
إعطائهم السير قبل دائرة لدى في السياقة لدورات واخضاعهم لفترات أطول رخصهم
فيما ثقيلة أو شاحنات ركاب نقل ملركبات رخص إعطائهم بعدم أو التوصية لرخصهم،

لذلك. تقدموا إذا

امللف، في األصل طبق صورة وضع بعد احملكمة أو النيابة من قبل احملجوزة االحتفاظ بالرخص *
احملكمة. أو النيابة من قرار بعد أصحابها إلى إعادتها ويتم

واملكاني الزماني االختصاص الرابع: الباب

املكاني: االختصاص *
الوطن  مستوى على متتد مكاني، وان مهماتهم اختصاص ليس لهم أي األمن رجال نعرف أن كلنا
ويستثنى الوطن، هذا داخل وجوده كان مكان مهما املواطن أمن على احلفاظ األمن رجال وظيفة ألن
أي إليها يتبعون التي احملكمة اختصاص اختصاصهم يتبع الذين احملاكم شرطه  أفراد  ذلك من
املكاني احملكمة اختصاص  نطاق وفي دائرةاحملكمة داخل احملاكم شرطة فراد ا اختصاص يكون
يقيم شخص ضد العامة النيابة أو احملكمة، من توقيف أو إحضار، مذكرة أية صدور في حال .أما
إليها التي يتبع احملكمة شرطه إلى املذكرة بإحالة احملكمة احملكمة تقوم شرطة خارج اختصاص
إحالته ثم ومن هذه املذكره بتنفيذ االخيره هذه تقوم ثم ومن توقيفه، أو املراد إحضاره الشخص
شرطة وتقوم املذكرة، أصدرت التي النيابة أو  احملكمة لها التابعة املدينة في قسم التنفيذ إلى

طلبته. التي للجهة إحالته ثم ومن باستالمه احملكمة

الزماني:    االختصاص *   
الثانية الساعة وحتى صباحا الثامنة أي من الساعة احملكمة دوام مع احملكمة شرطة يكون دوام
والداخلة العامة النيابة القضاة وأعضاء تصدر إليهم من أما بالنسبة لألوامر التي مساء والنصف
حدد والتي اجلزائية احملاكمات أصول قانون لنصوص تنفيذها في تكون مرجعيتهم اختصاصهم في

قانونيا. خاللها األوامر هذه تنفيذ يعتبر التي الفترةالزمنيه خاللها من
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محكمة بصفتها العليا احملكمة صادرة عن أحكام
عليها التعليق و دستورية
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مصر الصاوي- علي الدكتور االستاذ تعليق
مصر. نصار- جاد الدكتور جابر تعليق االستاذ

السودان. سليمان- بدرية الدكتورة تعليق
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دستورية محكمة بصفتها العليا احملكمة قرار التعليق على
٢٠٠٦/١ رقم

دستوري طعن

الصاوي علي الدكتور االستاذ
القاهرة-مصر بجامعة البرملانية الدراسات أستاذ

،٢٠٠٦/١ الطعن الدستورى فى العليا احملكمة حكم مالبسات على تعليق
٢٠٠٦/١٢/١٩ بتاريخ الصادر

   

قرارات  بإلغاء (احلالى) الس التشريعى الفلسطينى على قرار طعن موضوع: فى
الس السابق

    
والبرملانية، القانونية جوانبه من العام للموضوع، وبعض السياق على هنا التعليق ينصب سوف
وهي»عنوان النفاذ واجبة النهائية القضاء فأحكام  بالرأي،  القضاء أحكام الى يتطرق ال ولكنه

الدستورى. القضاء هو كان القضاء إذا بالنا فما احلقيقة»،
الس التشريعى املنازعة بني فيه حدثت الذى السياسي السياق الى أيضا التعليق يتطرق وقد
بهذا الشأن. الدول الدميقراطية فى املستقرة األعراف البرملانية استحضار محاوال واجلديد، السابق

السياسي السياق
حركة عليه وغلبت ١٩٩٦ الى عام ٢٠٠٦، عام من سنوات عشر حوالي (السابق) الس األول استمر

فتح-أغلبية حماس)،  بشكل درامي (أغلبية تركيبه تغير عضوا-١٣٢ عضوا)، و ٨٣) عدده زاد ثم فتح،
احلكومة سياسات وفى املنتظر، الس تغيرات جوهرية متوقعة فى هناك أن قبيل االقتراع واتضح
القوى بني العالقة وفى  ككل، بل الفلسطينية الوطنية السلطة بني مؤسسات  العالقات وفى
التى الوطنية، للسلطة والدولية العالقات اإلقليمية إزاء وتوجهاتها الكبرى السياسية والفصائل
وقيادة احلكومة ورئاسة السلطة رئاسة التشريعى وتوليها فى الس ظل أغلبية فتح فى أرستها
ضخمة، سياسية تركة  الفلسطيني.. الوطنى الس وزعامة الفلسطينية التحرير منظمة
بغير معاجلتها املصلحة من ليس  معقدة، ودولية إقليمية وترتيبات األرض،  على قائمة وأوضاع

املؤسسية. اآلليات الى اللجوء قبل السياسية القوى بني التدريجي التوافق طريق
واسعة حزمة ليمرر قريبا)(٣٥)، انتهاءها توقع رمبا واستغل أغلبيته (التى األحداث، فتح مجلس استبق
الدستورية، احملكمة قانون فى (تعديالت لفتح محددة مصالح يحصن بعضها التعديالت، من
حلماس، «احملتملة» األغلبية حركة حرية قيودا على وبعضها يضع عليا..)، تنفيذية مواقع تعيينات

السابق. الس فى فتح أغلبية متتعت احلركة التى بحرية مقارنة

خريطة سياسية  على «نحن مقبلني يناير: األولى ٢١ االستثنائية اجللسة فى فتوح السيد/روحى السابق، الس رئيس تعليق ٣٥
لدينا ان يكون العالم البد برملانات بكل اسوة الدستورى البناء عملية والستكمال واحترازا احتياطا وبالتالى الس متنوعة لهذا
وغزة اهللا رام فى األولى املنعقدة احلرفى للجلسة احملضر املصدر: مبكرة..، أو مواعيدها غير فى النتخابات الدعوة صالحية مواد تعطى

الفلسطينى. التشريعى الس ٢١ يناير ٢٠٠٦، فى ونابلس
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الى التصدى لنظر احملكمة اضطر قد بشأنه القضاء الى واللجوء السياسى الوضع هذا أن يالحظ
على دستورية  حماية أسبغت وبذلك يضعها، التى  القوانني  وليس التشريعى  الس من قرار
الشكل (جدول من حيث التشريعات الى مرتبة ترقى ال التى الس فى مراقبة قرارات سلطتها
حيز دخلت تشريعات املصادقة على (عدم موضوعها حيث من جوهرية ولكنها اجللسة)، أعمال
تنظيمي دستورية قرار على الطعن فإن احلقيقة، وفى الوقائع الفلسطينية). فى النفاذ ونشرت
دستورية على ينصب أن كان يجب يكن سليما، بل اجلديد لم للمجلس األعمال جدول مثل برملاني

نظام. أو قانون أو الئحة
اشتراط ضوء (على السابق الس قررها التى تعديل التعديالت يستطيع لن اجلديد الس ولكن ألن
إلغاء وسيلة  الى اجلديد الس جلأ فقد الس)، ألعضاء املطلقة األغلبية وليس الثلثني  أغلبية 
األغلبية وهى ذات أغلبية أبسط، آلية لها استخدم واحدة، رزمة الس السابق فى قرارات كافة

قرارات ومحضر  إقرار (٦ مارس) حول جلسة أعمال فى جدول بند إدراج  وهى صوتا)، ٦٩) املطلقة
تلك  كل أقر فيها التى السابق للمجلس األخيرة االستثنائية اجللسة محضر فبراير)، أى ١٣) جلسة

والتعيينات. التعديالت
عن تغيير عاجزة نفسها ولكنها ترى اجلديدة» «األغلبية هى أصبحت سابقة» «أقلية بصدد وكأننا
على االستحواذ الى اجلديدة األغلبية فلجأت حاليا»، «أقلية سابقة» أصبحت «أغلبية قررته ما
بقرار السابق» الس فى مت ما «إهدار وهى أمامها، املتاحة الوحيدة اآلليات من خالل كأغلبية حقها
اجلديد الس قرار ألغاه ما ألن األزمة ونشبت حماس)، إليها (التى تستند احلاضرين بأغلبية يصدر
االنتخابات قانون مثل اجلوهرية التشريعات مجموعة من هو الضمني واحدة، وباألسلوب حزمة فى
عليا تنفيذية مواقع فى تعيينات على من املصادقات ومجموعة العليا، الدستورية احملكمة وقانون

األوضاع. تلك واستقرت أوضاع جديدة على كليهما وترتب النفاذ حيز دخلت
ملناقشة استثنائية، جلسة الى الس دعوة حقه فى استخدم الرئيس، حيث من املبادرة وجاءت
استثنائية البرملانية أن الدعوة جللسة التقاليد فى فاملستقر مالحظة. األخرى من هى تخلو أمور ال
أن هو السياق هذا فى ما وأهم الدعوة، لقرار القانونى الشكل استيفاء من أهم موضوعى سياق له
استثنائية جلسة (أى فى التالية العادية للجلسة االنتظار وال يحتمل وخطيرا املوضوع عاجال يكون

أراد  التى املوضوعات أن واحلاصل مارس). أو ٦ فى ١٨ فبراير اجلديد الس ينتظر ولم ٢١ يناير بتاريخ
مصادقات (من ذلك: والروتينى اخلطير بني جمعت استثنائية فى جلسة مناقشتها الس السابق

األساسي). والقانون االنتخابات وقانون الدستورية العليا، احملكمة قانون تعديل تعيينات، على
الس استالم قبيل ولكن فورا، حيز النفاذ الوقائع الفسطينية ودخلت فى نشرها مت التعديالت وهذه
الى والدعوة الس حل فى الرئيس أبرزها سلطة جديدة عليه، معطيات وفرضت صالحياته، اجلديد
األغلبية البسيطة من للمجلس الداخلى النظام لتعديل الالزم النصاب مبكرة، وتشديد انتخابات
قد االنتخابات نتائج ألن التغيير نظرا ضد سيحصن النظام املعدل مما الثلثني، أغلبية الى لألعضاء

التشريعى. الس من مقاعد الثلثني لن تطال حماس أغلبية أن واتضح بالفعل ظهرت
أغلبية ظل الس فى انفعالية من موقف أكثر حماس أغلبية فى ظل  الس ردة فعل وكانت
ال متتد الى أن واليتها السابق، رغم الس بقرارات وال حماس بهذا، تعترف أغلبية لم حيث فتح،
استخدام بإمكانها لم يعد الوقت نفس فى ولكن السابق، الس هذا تصرفات على «املصادقة»
نظرا ذلك، إن أرادت السابق قررها الس التى التعديالت لتعديل أمامها املتاحة املطلقة أغلبيتها
النفاذ حيز دخلت السابق الس أقرها التى التعديالت وألن تشددا، أكثر أصبحت  اإلجراءات ألن
اجلديد بإلغاء الس قرار دستورية على بالطعن الدستورى القضاء الى فتح قيادات واجتهت بالفعل.
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بإلغاء (اجلديد) الس قرار دستورية عدم وأعلنت بذلك، احملكمة وقضت السابق، الس تصرفات
الدستورى، باحلكم االلتزام احلالى الس  على دستوريا احملتم من وأصبح السابق، الس قرارات

السابق،  الس أقرها التى التعديالت وفق العمل وبالتالى مارس، ٦ جلسة وبالتالى إلغاء قراره فى
ظل فى أراد الس إذا اجلديدة، بالطرق حني تعديلها الى الداخلى والتعيينات، والنظام القوانني فى

يتوقع حصوله عمليا. ال ما وهو املطلوبة، األغلبية حشد استطاع وإذا حماس، أغلبية

والقضائي البرملاني السياق
الس من أعضاء قدمه الذى الطعن بقبول الدستورية احملكمة بصفتها العليا احملكمة قضت
دورة فى منعقدا اتخذها عندما السابق الس قرارات ألغت التى احلالى، على قرارات الس السابق
النتائج إعالن بعد واستمرت فى االنتخابات التصويت جاءت قبل ولكنها قانونا، سليمة استثنائية
دستورية ببطالن وقضت احملكمة اجلديد. الس فى األمور زمام املنتخبني األعضاء استالم وقبيل
الذى الداخلى النظام تعديل من فيها مبا السابق، الس قرارات أقرت (وبالتالى اجلديد الس قرار
الثلثني)، أغلبيى الى لألعضاء املطلقة من األغلبية الداخلى النظام الالزم لتعديل النصاب عدل
وأن السابق، الس قرارات بإلغاء قراره على ترتبت التى األوضاع بتصويب اجلديد الس وألزمت 

(الذى تعدل بالفعل). للمجلس الداخلى هذا وفقا للنظام يكون
وحماس، فتح بني النخبة السياسية النقسام نتيجة نفسها، على انقسمت احملكمة أن واتضح
للتقاليد وفقا البرملان الستقاللية تعرض قد االف  والرأى احلكم به الصادر الرأى من كال وأن
حلكم املكفولة القانونية املشروعية وأن  اآلخر، وترك البعض منها فأخذ املعاصرة، الدميقراطية
من قضاتها ستة رأى على باملناخ السياسى، فتأسس تأثر أنه إال ليست محل مناقشة، احملكمة

فيهم الرئيس). (مبن قضاتها من خلمسة مخالف رأى مقابل
إقرار أى اإللغاء، إلغاء واحدة: نتيجة الى انتهيا قد االف الرأى وكذلك األكثرية  رأى أن ويتضح 
وبطالن (فتح) السابق الس قرارات حيث أقرا مشروعية السابق، الس ظل فى قام الذى الوضع
اجلديد الس قيام  دون يحوال ولم  السابق، الس قرارات  ألغى  الذى (حماس) اجلديد الس قرار

الداخلى ذاته.. النظام تعديل طريقة فيه مبا السابق، الس أنشأه الذى الوضع بتعديل
وال القدمي..، الس بفعل اجلديد الس فيه نشأ الذى التعجيزى املفارقة، والوضع شبه تكمن وهنا
ثم تقنينه القيادات السياسية، بني عام سياسى «توافق» الى اللجوء سوى كهذا حال فى ينفع
يعترف مبا الس، ألعضاء «متوازنة» فرصا ليقرر الداخلى النظام فى كحزمة تشريعية وتعديالت
كمؤسسة الس الستقاللية أطبر ضمانات ويراعى ناحية، من الس احلزبية فى التوازنات بحقائق

الفلسطيني. التشريعي للمجلس الداخلي النظام مراجعة أى: تشريعية،
    

املوضوع بنظر احملكمة اختصاص -١
تبرر بني أكثرية انقسمت ولكنها املوضوع، بنظر اختصاصها وقررت اجلانب، هذا احملكمة حسمت
على يجب العام وكان بالنظام تتعلق تراه مسألة موضوعية وأقلية إدارى قرار احملكمة بأنه تشكيل

ذلك. تأكيد األكثرية
نظر خالل املفعول سارى أصبح  قد العليا الدستورية احملكمة قانون أن  الى أيضا احلكم وأشار
احملكمة يخول وأنه مالحظات الرئيس، الس السابق على مصادقة بعد وذلك الطعن، لهذا احملكمة
يسرى ما جزئيا، وهو أو كليا دستوريته بعدم واحلكم للدستور مخالف تشريع أو عمل أى فى بالنظر

واحلالى). الس التشريعى (السابق قرارات على
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نشره فى بعد العليا الدستورية أن سريان مفعول قانون احملكمة االف الرأى قضاة تقرير أكد كما
احملكمة وليست العليا احملكمة احملكمة، ألنها انعقاد هذه صحة على يؤثر ال الفلسطينية الوقائع

«مؤقتا»  مختصة باعتبارها ولكن (١١ عضوا) النظامية بهيئتها انعقدت وأنها العليا، الدستورية
وقت قائمة تكن لم (التى العليا الدستورية واحملكمة اإلدارية للمحاكم املسندة  املهام بكافة 
تشكيلها وأن الدستورية»، بصفتها انعقدت العليا «احملكمة أى أنها للدعوى، العليا احملكمة نظر

٢٦ ابريل ٢٠٠٦. بتاريخ قرارها فى قضاتها بإجماع صحيح
   

الطعن موضوع تكييف -٢
يخضع ال برملانى عمل التشريعى باعتبار أنه قرارات الس «طبيعة» احملكمة موضوع حسمت كما
والقانون يتفق أن البد  التشريعى الس به يقوم عمل كل أن األكثرية ورأت الدستورية، لرقابة
متس اجلديد) الس ألغاها (التى السابق الس قرارات أن الى مشيرة األقلية وأيدتها األساسى،
الدستورية، احلماية مبظلة تتمتع وبالتالى االنتخابات)، قانون تعديل مباشرة (مثل القانون األساسى

بنظرها. احملكمة وتختص
   

املصلحة ركن -٣
الس مع اخلصومة وبصحة للطاعنني، مصلحة بوجود وأقرت املوضوع، هذا احملكمة حسمت
أو جزائية تتعلق مبسألة ال اخلصومة أن باعتبار البرملانية بحصانته الدفع وردت ورئيسه، التشريعى
الدستورية الدعوى أن الى األقلية وأشارت اخلصومة، فى العامة واضحة املصلحة أن وأكدت مدنية،
األساسى بالقانون وأنها تتعلق شخصيا، الطاعنني مصلحة تدور مع وال شخصية، عينية وليست

احملكمة. نظر تستوجب عامة، مصلحة فهى ثم ومن
ولكن املصلحة، بوجود  وأقرت األمر،  احملكمة حسمت الطاعنني، لدى املصلحة  لركن وبالنسبة 
الس قرارات بغبغاء اجلديد الس قرارات ألن للطاعنني، مستمرة بوجود مصلحة اعترفت األكثرية
ركن أن األقلية رأت حني فى الطاعنان،  طلب كما بطالنها يعلن ولم وسارية  مستمرة السابق
ليست كذلك، واكتفت وهى حسبة، دعوى الدستورية الدعوى يجعل استمرار مصلحة الطاعن

الطعن. ملوضوع لتصدى احملكمة كأساس املصلحة العامة وجود بإقرار
فى التسبيب، خالفه األقلية الذى ورأى به احلكم صدر األكثرية الذى رأى بني واحدة احملصلة كانت وإذا
مجلس يلغي ال بحيث والسياسية، احلزبية من الناحية البرملان استقاللية يعزز احملكمة موقف فإن
ذاته اجلديد الس  إن  بل جديدة.  بقرارات فيها يعدل أن له كان وإن مجلس سابق،  قرارات جديد
فى تغير الى السلطة تداول يؤدى  وهكذا  السابق، الس وضعه انتخابي قانون  وفق تشكل قد

الناخبني. لدى التغيير إلرادة احتراما السياسات،
   

املالءمة ركن -٤
اخلصومة، ينهى مبا النفاذ حيز دخلت السابق الس أصدرها التى أن التشريعات األقلية رأت أن إال
دستورية إذا أثيرت إشكالية بشأن إال ذات موضوع، غير أصبحت ألنها بحفظها، احلكم ويستوجب
موضحة األكثرية، ما خلفته وهو وجديدة، إجراءات أخرى حسب فقط ما يتم وهو التشريعات، تلك

(مثل  األساسى بالقانون تتعلق فبراير) ١٣ السابق (جلسة الس عن الصادرة التشريعات بعض أن
مثل موضوعات خالل على فيها تنته املصلحة تزال قائمة ولم وال الدستورية العليا)، احملكمة قانون
الذى ألغاها القرار بطالن بإعالن من احملكمة يستوجب حمايتها مما تنفيذية، مناصب التعيني فى
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اآلخر،  هو ما ترتب عليه كل بطالن (وبالتالى دستوريته بعدم مارس)، واحلكم ٦ فى اجلديد الس (قرار
املناصب فى من إلغاء للتعيينات فيه (مبا فبراير (١٣ تعديالت ( قبل ما إلى الوضع النظام إعادة أى
العام األمني ومنصب بل املالية، املراقبة وهيئة املوظفني  وديوان التقاعد هيئة مثل  التنفيذية
االنتخابات مثل قانون النفاذ حيز وأدخلت نشرت تعديالت أيضا من فيه ومبا التشريعى، للمجلس

عمليا). غير ممكن أمر وهو احملكمة الدستورية العليا..، وقانون العلم، حرمة وقانون
   

املشروعية ركن -٥
ودعت  وأعلنت بطالنها، مارس، ٦ بتاريخ التشريعى الس دستورية قرار مسألة احملكمة حسمت
الداخلى النظام تعديل مفهوم ضمنا- هو -كما النظامية، أى القرار بالطرق هذا تصويب الى الس

ورأت  جديدة. بتشريعات فى ١٣ فبراير عن الس الصادرة التشريعات فبراير، وتعديل ١٣ فى املعدل
نزاع  وجود لعدم ١٣ فبراير جلسة أقرتها التى القوانني دستورية لعدم تتصدى ال احملكمة أن األقلية
فى  تدخل ١٣ فبراير جلسة وقائع أن األكثرية احملكمة. وأكدت تنظره بأمر متصلة غير وألنها بشأنها

السابق. قرارات الس على اجلديد للمجلس والية السابق، وال الس والية
الى تنصرف أنها احملكمة أكدت السابقة..»، اجللسة ومحضر قرارات «املصادقة على معنى وفى
محضر صحة محتويات للتأكد من عليها التى صادقوا أنفسهم األعضاء من ذات مت ما «مراجعة
االنتخابى، (النظام تغيرت قد للمجلسني القانونية الطبيعة أن ومبا تغيروا، أن األعضاء ومبا اجللسة،

املعنى. بهذا فال محل للمصادقة الس..) أعضاء وعدد
على املصادقة األصل فى وأن خاصة احملكمة هذه، نظرة تعزز البرملانية األعراف فإن احلقيقة وفى
يعترض لم «ما حكما املصادقة ليفترض النص جاء بدليل أن التأييد، هو السابقة محضر اجللسة
األخيرة اجللسة محضر على التصديق مسالة فى العادة جرت أخرى، ناحية ومن عليها األعضاء».
هو الغرض منها إجرائية هى مسألة املصادقة أن باعتبار رئيس الس، عليها أن يصادق للبرملان

قرارات». من الس اتخذه فيما باب املداولة صحة احملضر، وليس «فتح التثبت من
سابق،  لس وليس لذات الس، هى «السابقة» اجللسة تعريف موضوع أيضا احملكمة وحسمت
حتسب  اجتماع» وال «مجرد فبراير هى ١٨ فى جلسته بأن الس اجلديد  تفسير بالتالى ورفضت
وبالتالى  الجتماع ١٨ فبراير، استمرار هى مارس ٦ اجتماع وأن بعد ترفع لم أنها أو برملانية، جلسة
حلف  متتد حتى الس السابق والية أن احلكم فبراير. وأكد ١٣ جلسة هى السابقة تكون اجللسة
فى  فقط بدات اجلديد الس والية فإن فبراير، وبالتالى ١٨ حتى أى الدستورية، اليمني اجلديد الس
يجب  وال واليته، ضمن أى فبراير، فى ١٣ السابق الس اتخذه ما الى رجعى» «بأثر متتد وال فبراير، ١٨

اجلديد. الس جانب للمصادقة من محال قراراته تلك تكون أن
اجللسة  وأنها برملانية، جلسة هى فبراير ١٨ أن جلسة أيضا االف وبالرأى باألكثرية احملكمة، وأقرت
القسم وتشكيل  أداء فيها مت فبراير جلسة ١٨ أن ودليل ذلك ٦ مارس. جللسة بالنسبة «السابقة»
جلسة وليست اجتماع مجرد العتبارها محل  وال رئيسه،  انتخاب فيها مبا الس مكتب هيئة
املصادقة بعدم السابق الس فى  جلسة آخر  قرارات إلغاء إمكانية  افترضنا  لو وحتى برملانية.

جلسة  ١٨ فبراير، وليس فى يتم ذلك فى جلسة أن أولى فكان اجلديد، الس جلسات أول عليها فى
لها. الحقة

وعملية، فقهية استحالة يثير السابق الس قرارات بإلغاء اجلديد الس قرار أن احملكمة وأكدت
أو بأغلبية احلاضرين قرار فيها يكفى وال معاجلتها، فى خاصة الى إجراءات حتتاج أمورا تتضمن ألنها
سبيل على ومنها القرار، التخاء خاصة أغلبية لصدورها تستوجب وإمنا لألعضاء املطلقة األغلبية
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يجب كان حيث العليا»، الدستورية قانون احملكمة الرئيس على مالحظات «إعادة احلصر ال املثال
يتم  لم وهو ما (أى ٨٨ عضوا، ثلثى األعضاء» «موافقة احترام قاعدة مارس ٦ جلسة فى على الس

عضوا فقط). ٧١ مبوافقة صدر القرار حيث فعليا،
   

اخلامتة
حالة عن تعبر ألنها الوليدة، الدميقراطية العملية فى مستغربة غير  ولكنها نادرة واقعة هذه 
القيم مجموعة من هى التى الدميقراطية، لبناء ضرورى وكالهما واملضمون، الشكل تناقض بني
نفس فى  وقابلة  احتضانها على وقادرة لها مالئمة مؤسسية أشكال ظل  فى إال حتيا  ال التى
لشرعية كاساس والنيابة لفكرة التمثيل احتراما الواقع السياسى متغيرات مع للتكيف الوقت

احلكم. مؤسسات
فإننا النوع، هذا من وتكون تدريجيا تنمو التى على التجربة الدميقراطية التى تأتى اللحظات وفى
فى األكبر العبء  السياسية القيادات على ويكون حتول، مرحلة ورمبا انتقالية نقطة إزاء نكون
السياسى التنافس بواعث بني توازن سياسية» «عقالنية وإرساء مأسسة التجربة الدميقراطية،
املتنافسة تفقد األطراف لكى ال أخرى، ناحية من العام السياسى وحقائق الوضع ناحية املشروع من
قيادة قدرتها على السياسية تثبت النخبة ولكى الرأى العام، لدى مصداقيتها قدرا من جميعا
املؤسسة حرمة صيانة ومن أبرزها: الدميقراطيات، بناء فى جوهرية سياسية قيم وترسيخ اتمع،

التشريع. بسلطة االنحراف ضد التشريعية
مسئولية الرئاسة وتتحمل مؤسسة اللحظات، هذه فى حاكما السياسية دورا القيادة وتلعب
أرضية لتكون الدميقراطية التوافقية اجتاه فى العام الرأى وحشد السياسية النخبة لقيادة املبادرة
الكبرى املوضوعات بشأن العامة املبادئ على أوال سياسيا الواسع التوافق أى القانونية، الدميقراطية
ويستطيع العامة، املبادئ مشتركة من أرضية على املؤسسة التشريعية دخول ثم اجلدل، محل
«غير دائما تكون النتيجة أن إال التفصيلية، املناقشات خالل جديدة مكاسب حتقيق أن يحاول الكل
املمارسة ويضيف الى اللحظات االنتقالية، تلك فى العبور اآلمن ويعزز أمر إيجابى وهذا صفرية»،

التاريخي. عمقها البرملانية
   

ولكنها املدنى،  السياسى الصراع إلدارة قوالب مجرد ليست هى املؤسسية اآلليات أن صحيح
-الوليدة التجارب الدميقراطية وتصاب املفارقة وهنا حتدث ذاته، الصراع فى أدوات الى تتحول رمبا
الدميقراطية، للثقافة ممكن ضرر بأقل خاللها من والعبور احتوائها من البد هيكلية، بأزمات خصوصا-
مباشرة التى تعبر املؤسسة ألنه البرملان»، استقاللية «احترام وتعزيز هذا اال هو فى أركانها وأهم

الدميقراطية. فى بناء مؤسسات الشعب مشاركة عن
األصل هو اخلروج عن واملقصود بقوة، بسلطته التشريعية حاضرا البرملان انحراف مفهوم يصبح هنا
مفرطة حزبية فى وانخراط أعضائه القانون، دولة فى ودوره البرملان وهوية لنشأة العام «األخالقي»
باعتباره البرملان، الوطني لعضو التوجه فى الشك من وتلقى بظالل العامة املصلحة على تطغى
أشكال عنه ويتفرع وأعماله، البرملان  لشرعية اجلوهري األساس هو هذا بأسرها. األمة  عن ممثال
القانونية املشروعية  مظلة تؤدي حينما بالتشريع، «اإلنحراف» من محتملة أخرى تطبيقات أو
الرخصة عنق البرملان الى تعسفه فى لىّ مقاعد أغلبية يحتل فريق بها يتمتع قد واإلجرائية التى
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اتسعت. ضيقة مهما حزبية مكاسب لتحقيق األمة متثيل فى اإلجرائية
على يؤكد احلالة) هذه فى األساسى (القانون  الدميقراطية ملؤسسات الدستورى البناء  أن كما
الى ثقافة ويحتاج الوطنية، السلطة مؤسسات كافة فى اعتبار أى فوق العامة املصلحة أولوية
العددية، باألغلبية االستقواء أو االستبداد الى متيل فال السياسية، النخبة بني  معه منسجمة
العامة األسس حول واملستمر التدريجى التوافق وحتقيق املشتركة األمور فى  بالبحث تبادر وإمنا
خالل من الدميقراطية مؤسسات استقاللية تعزز ثم  الدميقراطية،  الدولة لبناء الوطنى، للعمل
«اجلماعي العمل عن عجز انسداد أو حالة التشريعى عن دخول بالس وتنأى متدرج، توافقى مناخ
وأن االستحواذ وحده السياسية احلقيقة ميتلك أحد ال أنه على األطراف اتفقت طاملا املشترك»،
بسلطة االنحراف باب فى ويدخل البرملان، باستقاللية سيضر التوافقية وجتاهل  األغلبية على

التشريع.
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دستورية محكمة بصفتها العليا احملكمة قرار على التعليق
٢٠٠٦/١ رقم

دستوري طعن

نصار جاد جابر الدكتور االستاذ
القاهرة-مصر جامعة – احلقوق بكلية األستاذ
العليا والدستورية العليا واإلدارية بالنقض واحملامي

الوقائع: خالصة

لسنه ٢٠٠٦ وذلك  ( ١ ) رقم الدستوري الطعن في حكمها الفلسطينية العليا احملكمة أصدرت
تقرر قبول الطعن  احملكمة باألكثرية فإن األسـباب لهذه » منطوقه قضـى والذي ٢٠٠٦/١٢/١٩ بتاريخ
في احلالي من الس اتخاذها مت التي واحدة برزمة القرارات واإلجراءات دستـورية بعدم واحلكم موضوعاً

والـقرارات  اإلجراءات تلك عن نتج الذي الوضـع لتصـويب ضدهما املستدعى وإلزام ٢٠٠٦/٣/٦ جلسة
الصادر مبقتضاه .» للمجلس التشريعي الداخلي األساسي والنظام القانون وأحكام لتتفق

     
يلي:- فيما املوضوع وقائع وتتمثل

اإلجراءات  دستورية بعدم للحكم وكيلهما بواسطة ٢٠٠٦/٣/٨ بتاريخ الدعوى بهذه املدعيان تقدم
مبا في ذلك: ٢٠٠٦/٣/٦ بتاريخ املنعقدة في جلسته التشريعي الس اتخذها التي والقرارات

.( اجلديد ) احلالي التشريعي للمجلس األولى اجللسة ٢٠٠٦/٣/٦ بتاريخ املنعقدة اجللسة اعتبار
السابقة  اجللسة هي ٢٠٠٦/٢/١٣ بتاريخ املنعقدة واليته املنتهية التشريعي جلسة الس اعتبار

.٢٠٠٦/٣/٦ بتاريخ املنعقدة اجللسة على
. ٢٠٠٦/٢/١٣ ومحضر جلسة قرارات إقرار على إجراء التصويب

املنعقدة بجلسته التشريعي الس وقرارات محضر إقرار بعدم القاضي التشريعي قرار الس
. ٢٠٠٦/٢/١٣ بتاريخ

القضاء طبيعة إلي نشير أن الهام، احلكم التعليق على هذا في اخلوض وقبل األوفق، من يكون وقد
في القاضي كان فإذا األقضية.  من  غيره عن يختلف  قضاء أنه  حيث عامة. بصفة  الدستوري
وحدها القانونية االعتبارات من ويعلي وحده القانون يطبق اجلنائية أو أو اإلدارية املدنية املنازعــــات
نفسه وهو يجد الدستوري فإن القاضي أمامه، املاثل النزاع محل التي حتسم هي وهي فقط إذ ،
في تؤثر متداخلة سياسية واعتبارات قانونية اعتبارات تنازعته وقد أمامه املاثل في النزاع يفصل

عليه. املعروضة للمشكلة معني حل تبني نحو اجتاهه
   

موضوعاً دستورياً بامتياز ميثل احلكم هذا فيه صدر والذي املاثل موضوع الطعن أن فيه الشك فمما
وضوح وموضوعه، وأطرافه النزاع من استعراض أطر فليس بخاف السياسية. االعتبارات تتنازعه
ونتائج السياسة لتأثيرات جنباته وقد اتسعت مسرح فنحن أمام فيه. املؤثرة السياسية االعتبارات
وفي السابق. البرملان عن أغلبيته توجهات في يختلف برملاناً وأفرزت جرت االنتخابية التي العمليات
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موقف برملان بني التضارب ً جليا معه اتضح الذي املشهد فهم ميكن السياسي الواقع هذا ظل
السني من وكل االبتداء. على واليته أوشكت جديد مختلف وبرملان االنتهاء على واليته أوشكت

يأتي: كما مشهد النهاية والبداية ً في ً مؤثرا بطال يكون أن آثر
     

غير استثنائية دورة إلى أعضائه دعوة األفول قرر على نهايته أوشكت الذي األول التشريعي الس
التشريعي  الس معه قرر الذي األمر القرارات، من مجموعة ٢٠٠٦/٢/١٣ بجلسة فيها اتخذ عادية

تكن. لم كأن واعتبارها ٢٠٠٦/٣/٦ في املنعقدة بجلسته هذه القرارات على عدم املصادقة اجلديد
خلفية يفهم إال علي أن ميكن ال والثاني األول الفلسطيني السني التشريعيني من كل إن موقف
ال تتكرر قد سابقة ميثل إمنا املاثل النزاع موضوع أن ونعتقد في احلقيقة. قانونية وليست سياسية

منها. العربية والسيما املعاصرة الدستورية األنظمة في ً كثيرا

نبني باختصار شديد مسألتني أساسيتني: أن يجدر بنا احلكم فيه صدر الذي الواقع هذا ظل في
واالعتبارات السياسية االعتبارات بني واملوازنة الدستوري القضاء بطبيعة األولي: تتعلق

القانونية.
يأتي:- كما وذلك األكثرية، برأي احلكم بصدور والثانية:

الدستوري القضاء طبيعة املسألة األولى
القانونية) واالعتبارات السياسية االعتبارات بني (املوازنة

قانوني يقضي في نزاع إمنا القانون بدستورية يتعلق نزاع في يفصل حني أن القاضي في أحد مياري ال
من أمامه يعرض على ما القانون بتطبيق وهو يقوم القاضي ألن القانون، نصوص بتطبيق يتعلق
حكم ينزل يستبعده أو دستوري أن نص مع عادي تشريعي نص عند تعارض يكون ملزماً منازعات
حيث القاضي، أمام تعارضها عند القوانني تدرج يحكم الذي للمبدأ العام إعماالً وذلك الدستور،
حكم ينزل بينهما، أن التوفيق يستطيع وال قانونيتان، قاعدتان أمامه يتعارض حني القاضي يلتزم

األدنى. حكم القاعدة األعلى ويهدر القاعدة
في تفصل  فهي ، محكمة أي كعمل ليس الدستورية احملكمة عمل أن  ينفي  ال هذا أن على
ممارسة على قدرتها ومدي التشريعية السلطة بعمل وثيقاً اتصاالً يتصل أمر وهو ، قانون دستورية
أن احملكمة على يوجب عمل وهو الدستور، نصوص احترام ظل في بكفاءة التشريعي اختصاصها
ال شك اعتبـارات وهي تفصل فيه، الذي باملوضوع تتصل السياسية التي إلى االعتبارات متد بصرها
فذهب البعض إلى القضاء الدستوري، طبيعة حتديد اختلف الفقه في وقد باالهتمام. جديرة أنها
هيئة الدستورية مسألة في التي تفصل اجلهة كانت حتى ولو سياسية طاغية طبيعة ذا اعتباره

اآلتي: التفصيل الفقه، وذلك على من كثير به يسلم األمر الذي لم وهو قضائية،

الدستوري للقضاء السياسية الطبيعة الرأي األول: -١
في  هو عمل القاضي الدستوري أن يرى إذ  ( ١ )  Burdeau الفرنسي الفقيه االجتــــاه هـذا يتزعم
أمر خالف من بينهما ما ملعرفة بالدستور التشريعي النص مقارنة ألن عمل سياسي األول املقام
مخالفة عدم اعتباره في يأخذ القانون إصداره  املشرع عند  ألن وذلك ، القانونية اجلوانب يتجاوز

  Burdeau (G) :traité de science pohitques, T .iv ,Paris 1969    pp.367 et s. ( 1 )
– ص.٣٦ ١٩٩٢ العربية - النهضة دار ألحكامها – العليا الدستورية احملكمة إصدار أسلوب : عياد سالمة وهيب : أنظر الرأي هذا تأييد وفي
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الذي األمر وهو االفة هذه لبيان القانونية احليل اتباع األمر في يجدي ال ثم ومن الدستور نصوص
فكرة يحل أن خالله من يستطيع سياسي هو عمل ، وإمنا قانونياً عمالً القاضي ليس عمل أن يعني

. سياسية محل أخرى
من  أما النظرية، الناحية من قانوني منطق لها يكون قد القضائية الرقابة بأن  Burdeau ويسلم

متاماً. مختلف األمر فإن العملية الناحية

التي السياسية الساحة اقتحام إلى عملها تؤدي بالقاضي وطريقة القضائية الرقابة هذه فآليات
تقطع وال ذات أوجه حمالة في غالبها الدستور نصوص أن ، ذلك كله عمله األمر في نهاية تصبغ

. عمالً سياسياً آخر يعد وجه على ، وتفضيل مسألة واحدة في واحد بوجه

القوانني دستورية على القضائية للرقابة القانونية الطبيعة الثاني: ٢-الرأي
القوانني دستورية  علي الرقابة  في القاضي عمل اعتبار إلي آخرون يذهب  سبق ما خالف  على
باالعتبارات تأثر أي دون النزاع بها يحسم قانونية نصوصاً القاضي فيه يطبق بحتاً قانونياً عمالً

. السياسية
فضالً عن الدستور، نصوص في صون القوانني دستورية على القضائية الرقابة أهمية هنا تأتي ومن
حيدة واستقالل من القضاء به يتميز مبا تتميز إنها حيث من السياسية، على الرقابة أفضليتها
تنجح لم ولذلك ،ً كثيرا القوانني دستورية علي السياسية الرقابة تبتعد عنها أمور وهي وتخصص.

الدستور. نصوص احترام العادي في اجتاه ضبط سلوك املشرع في

واالعتبارات القانونية االعتبارات بني توازن القوانني دستورية القضائية علي الرقابة -٣
السياسية:

مبرر في الطبيعة غير تفريطاً األول تضمن ألن الرأي وذلك نظر ، محل لدينا الرأيني كال أن في شك ال
يصلح ال ولكنه السياسية بالرقابة األخذ لتبرير يصلح قد الرأي فهذا ، القضائية للرقابة القانونية
بالنظر احملكمة التزام ضرورة النهاية في تعني والتي القضائية الرقابة طبيعة لبيان – كما نري –
لالعتبارات تترك أن دون وأحكامه الدستور لنصوص وفقاً تشريعي نص دستورية حول النزاع في
التي السياسية الرقابة عكس على وذلك اجتاهاته، في تتحكم أو بقضائها تعصف أن السياسية

الطابع السياسي. الختصاصها ممارستها أو بها القائمة الهيئة تشكيل على يغلب
     

باالعتبارات اهتمام دون القانونية الطبيعة بأهداب التمسك في إفراطاً ميثل الثاني، الرأي أن كما
محكمة، أي كعمل ليس العليا الدستورية احملكمة فعمل كلية. تهمل أال يجب التي السياسية،
عمالً احلاصل والسيما السياسية واالعتبارات القانونية االعتبارات بني املوازنة علي يقوم قضاء فهو

مصر. في
     

أحكامها من كثير في تلجأ الواقع لهذا مصر إدراكاً منها في العليا الدستورية فإن احملكمة ولذلك
لو أن ليحدث يكن لم أمر وهو القانونية ، حساب االعتبارات علي السياسية تغليب االعتبارات إلي

ألحكامها. إصدارها عليها حني الضاغط السياسي الواقع تأثير مبفازة من كانت احملكمة
ً أمرا ليس احملكمة أحكام في  أيضاً واملتداخلة املتناقضة االعتبارات بني التوازن إقامة أن والشك
حدودا لنفسها بها ترسم القضائية التي للسياسة الدستورية احملاكم فاختيار ،ً ميسورا وال سهالً
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يدرك ولن وصعوبة،  دقة الدستورية احملكمة عمل أجزاء أكثر هي التشريعي العمل  في تدخلها
في – لنفسها تتلمس وهي  الدستورية احملكمة عاتق على امللقاة التبعة ثقل املتقاضني عامة

.( ١ ) اإلقدام في والغلو احلذر في اإلسراف ً بني قواما سبيالً قضائها –
السـياسية على االعتبارات تغليب إلي دفعاً يدفع احملكمة والتشريعي السياسي الواقع كان ولقد
تخسر قد معركة أتون من بنفسها احملكمة األحيان، وحتى تفلت من كثير في القانونية االعتبارات

دورها. جرائها من يتقـلص أو وجـودها فيها

جلسة د ٢٠ لسنة ١ق. الدعوى رقم في حكمها الصدد هذا في قضائها علي األمثلة أبرز ولعل
.١٩٩٧/٢/١ بجلسة رقم ٧ لسنة ١٦ق.د الدعوى في ١٩٨٥/٥/٤ وحكمها

     
نص املادة ٢٢٦ من  نعى على األزهر ) جامعة رئيس ) بصفته املدعي أن في ( ٢ األول:( املثال ويتعلق
بااللتزام الوفاء التأخر في مجرد عن القدر محددة فوائد باستحقاق تقضي أنها إذ املدني القانون
ًللمادة طبقا أصبحت التي اإلسالمية  الشريعة ملبادئ مخالفة  علي انطوت قد تكون النقدي

.( الرئيسي للتشريع املصدر ) الدستور، من الثانية
     

الدستور من املادة الثانية من األخيرة العبارة صيغة من أنه يبني على اعتبار الطعن احملكمة ورفضت
بالتشريع اتصة السلطة على بقيد أتى الدستوري املشرع – أن سلف نحو ما علي تعديلها بعد –
اإلسالمية الشريعة إلي مبادئ بااللتـجاء – التشريعات وضع بصدد وهي – هذه السلطة إلزام قوامه
لتعديل باإلعداد اخلاصة اللجنة إليه أشارت  ما  وهو  ، للمجتمع  املنظمة األحكام السـتمداد

سنة ١٩٧٩. ١٩ يوليه بجلسة الس أقره الشعب والذي إلي مجلس تقريرها في الدستور
     

املادة من بتعديل العبارة األخيرة تاريخ العمل ً من التشريع اعتبارا أن سلطة ما تقدم كان مفاد وملا
مستحدثه،  تشريعات من تسنه فيما مقيدة أصبحت سنة ١٩٨٠ – ٢٢ مايو في الدستور من الثانية
مبادئ مع متفقة التشريعات هذه تكون أن مبراعاة التاريخ هذا علي سابقة معدلة لتشريعات أو
تفرضها النصوص التي والقيود الضوابط عن – ذاته الوقت في – تخرج ال وبحيث اإلسالمية الشريعة
إلزام وكان ذلك كان ...ملا التشريعية  املمارسة صدد في التشريع سلطة علي األخرى الدستورية
–ال ينصرف بيانه ما سلف – على للتشريع املصدر الرئيسي اإلسالمية مبادئ الشريعة املشرع باتخاذ
على منها أي انطوى اإللزام، بحيث إذا فرض فيه التاريخ الذي بعد تصدر التشريعات التي سوى إلى
السابقة أما التشريعات ، في حرمة االفة الدستورية وقع قد يكون الشريعة مبادئ مع يتعارض ما

قبله. من فعالً لصدورها إليه املشار اإللزام إنفاذ حكم فال يتأتى التاريخ ذلك علي
     

قضاء عليه استقر ما احلكم يخالف ً وهذا منتقدا الصدد كان هذا في احملكمة قضاء أن شك وال
الدستور. إصدار علي السابقة دستورية القوانني واللوائح عدم بتقرير أحكامها احملكمة ذاتها في

تاريخ  يرجع نصاً  ٣٣ دستورية بعدم قضت ١٩٩٧قد سنة نهاية وحتى إنشائها منذ فاحملكمة

ص١١ – بتاريخ ٢٧ فبراير ١٩٩٦ بجريدة األهرام – مقال واحلريات احلقوق حماية في الدستورية احملكمة – دور اد أبو كمال ١ ) أحمد )
لشئون  العامة الهيئة إصدار – األول اجلزء – من عام ١٩٨١ حتى ١٩٨٩ الفترة احملكمة الدستورية الصادرة خالل أحكام مجموعة  ( ٢ )

.١٤٢ ص – األميرية املطابع
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،( ١ إليه( املشار حكمها في احملكمة إليه ما يناقض ما ذهبت ١٩٧١، وهو صدورها إلى ما قبل دستور
والالحقة لصدور السابقة متتد هذه الرقابة إلى جميع التشريعات بأن  املنطقي األمر أيضاً ويخالف
وحمايتها احترامها الواجب الدستور لقواعد مخالفتها من التشريعات وتنقية القائم، الدستور
ينظمه واحد إطار يجمعها في النظام القانوني جميعاً بحيث التشريعية النصوص تتسق وكي

.( ٢ )« الدستور

يفسر ال فإنه إليه وجهت التي احلكم واالنتقادات هذا حول دارت التي في املناقشات ودون الدخول
أرادت بحكمها أمرين: السياسي، وقد التصادم العليا الدستورية احملكمة جتنب إطار إال في يبرر أو

السياسي الذي قد  النظام مع ً مباشرا تصادماً يسبب قد حكم إصدار عن األول: أن تنأى بنفسها
على آثار من عليه يترتب ملا احلالة، هذه في الدستورية بعدم تقبل احلكم استطاعته في يكون ال

موضوع  في أن جتتهد ترد لم  أن احملكمة والثاني: تداركها، يصعب الدولة في االقتصادي النظام
وهي محكمة اإلسالمي، الفقه الشائكة في املسائل من مسألة لكونه برأي فيه وتقطع الدعوى

أصوله. في متخصصة ليست
     

٢٠٣ لسنة  رقم األعمال العام شركات قطاع قانون علي ينعى فيه املدعى كان فقد الثاني: املثال أما
بعدم  واحتياطياً  ١٩٤ ،١٨٥ املادتني  في الدستور رسمها التي واإلجراءات األوضاع  الفته ١٩٩١

الدستور. من ٣٠ املادة حلكم منافية يستهدفها الغاية التي ألن القانون، هذا دستورية
     

لألوضاع  ١٩٩١ لسنه   ٢٠٣ القانون مبخالفة التسليم احملكمة رفضت أن بعد احلكم،  هذا وفي
اتفاق هذا القانون مدى انتقلت إلى بحث ،١٨٥  ،  ١٩٤ املادتني الدستور في رسمها واإلجراءات التي

وتتأكد  الشعب ملكية هي امللكية العامة » أن: تنص على والتي الدستور من ٣٠ املادة نص مع
املسئولية ويتحمل ااالت في جميع التقدم العام القطاع ويقود العام ، للقطاع املستمر بالدعم

.» التنمية خطة في الرئيسية
     

التي لسياسة التحول االقتصادي تأييدها إلعالن مناسبة حكمها إصدار في رأت احملكمة أن على
مخالفتها بدعوى السياسة هذه إلى توجه دائماً كانت االنتقادات وأن وخاصة احلكومة عليها تسير
الدستوراملتعلقة نصوص تفسير إلي في حكمها الدعوى لتتطرق حدود احملكمة فتجاوزت للدستور،
عام استثمار من بها يتعلق وما العامة وبامللكية للدولة، العامة فيه، وباخلطة االشتراكي باالجتاه
وكل العام القطاع اخلصخصة والتحول عن نظام تأييد في ليصب كله ذلك وتأويل الدولة، تقوده

فيه. االجتاه االشتراكي لبناء الدستور عليه نص التي األسس
     

التصادم مع احملكمة علي جتنب إال في إطار حرص يفهم أن ميكن القضاء ال هذا أن في شك من وما
مدي في رأيها وإثبات الدعوى حدود لتجاوز احملكمة تطوع ذلك ظاهر في ولعل السيـاسي، النظام
في هدفها ولبلوغ وذاك، النظام هذا بني املفاضلة و نصوص الدستور، مع اتفـاق التحول االقتصادي
الدستورية النصوص فـفـسرت الدستور، نصوص مع توافقها وإثبات اخلصخصة، سياسة تبرير
من معيب منهج وهو » واالقتصادية  االجتماعية الظروف  بتطور التفسير تطور » وفقاً ملذهب:

- ١٩٩٨ – ص ٢٧٧. باألهرام واالستراتيجية السياسية الدراسات مركز – االستراتيجي – ١٩٩٧ التقرير ( ١ )
الفترة من  في وقرارات احملكمة أحكام من الثاني للجزء تقدميه في – األسبق احملكمة الدستورية رئيس – الصبور عبد فتحي ( ٢ )

ديسمبر ١٩٨٣. ١٩٨١ حتى أكتوبر
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بل يتعداه على التفسير، يقتصر ال فهو الدستور، لنصوص – يعتبر تعديال حقيقته في – إنه حيث
النص. يثبته ما تخالف جديدة قانونية قواعد خلق إلى

جاء ملا وفقاً  األقلية رأي إثبات مع األكثرية برأي  احلكم صدور الثانية: املسألة
احلكم: بوثائق

وهو نظام حتفظ األقلية. األكثرية مع برأي حكمها الفلسطينية العليا العدل محكمة أصدرت
بعض له كان نظام وإن وهو املتحدة األمريكية، الواليات ومنها الدول بعض في ومعمول به معروف
من ال يزيل القوانني دستورية بالرقابة على العهد حديثة البالد في به أن األخذ إال الظاهرة، املميزات

بذلك. املرتبطة ااوف
من سيق وما بهذا الرأي، لألخذ مصر في البعض به قال لرأي نعرض التعليق هذا مبناسبة ولعلنا

تخوفات. من صاحبه وما له، تبرير
إصدار في األمريكي باألسلوب مصر العليا في الدستورية احملكمة  تلتزم بأن البعض  نادى حيث
محضر مسبباً في رأيها لألقلية تدوين جاز اآلراء احلكم بأغلبية صدر إذا أنه يعني والذي أحكامها،

باإلجماع. أو باألغلبية ً صادرا كان إذا ما احلكم في ينص أن يجب اجللسة، كما
عديدة: مبميزات يتميز األسلوب هذا أن االجتاه أنصار هذا ويرى

يكون يجوز أن الشخصي، فال واستقاللهم القضاة كرامة األسلوب هذا أولى: يحقق ناحية فمن
القضاة يحث فإنه ناحية ثانية: ومن كلية. ويرفضها بأسبابها يرضى ال أحكام عن مسئوالً القاضي
ثالثة: ناحية ومن لزمالئهم. األمر آرائهم دون االتكال وترك واثبات األحكام تسبيب في االجتهاد علي
باجتاهات اجلمهور يعرف  مما  احملكمة ألعمال الكاملة العالنية حتقيق إلي يؤدي األسلوب هذا فإن
مناسبات في  أغلبية األقلية وتصبح اجتاهاتها احملكمة لتغير متاحاً دائماً األمر ويظل  احملكمة،

.( ١ تالية(

األقلية. حقوق مع حفظ األغلبية تعني حكم التي الدميقراطية مع اتساقا أكثر األسلوب إن هذا ثم
اخلاصة، نظرها وجهة لتنفيذ الدولة قوة األغلبية فيه تستخدم الذي النظام فالدميقراطية هي
فمن وآلرائها،» لها الكامل االحترام مع التامة لألقلية في املشاركات الكاملة الفرصة إتاحة عقب

.» االقليات علي بعنف رغبتها األغلبية تفرض أن النادرفي الدميقراطية
محل أمر مصر األحكام في إصدار في األمريكية العليا احملكمة أسلوب تطبيق أن وفي احلقيقة نرى

وجوه: عدة من وذلك نظر
كأسلوب صالحيته يعني بالضرورة ال أمريكا، فهذا األسلوب في هذا صالحية فرض على :ً فأوال
فيه تعمل التي والواقع العمل ظروف ألن وذلك مصر، في العليا الدستورية احملكمة إلصدار أحكام
غيرها أو مصر في العليا الدستورية احملكمة ظلها في تعمل التي تلك غير  أمريكا احملكمة في
السياسي الواقع وال متشابهة، والقانوني السياسي النظام آليات فال الثالث، العالم  دول  من

متماثل. واالجتماعي متقارب أو
يترتب أن دون احملكمة مع ويختلف رأيه القاضي يبدي أن مبكان السهولة من املتحدة الواليات ففي

فوزي محمد هشام العربية – ١٩٩٢ – ص ٥٠، النهضة دار – ألحكامها العليا الدستورية احملكمة : أسلوب إصدار وهيب عياد ( ١ )
اإلنسان  حقوق لدراسات القاهرة مركز – جامعية اطروحات – ١٩٩٩ – مصر و بني أمريكا مقارنة دراسة – القوانني دستورية رقابة :

.٣٥٤ ص –
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مستقبله. القاضي أو ميس بعمل ذلك أثر قد يتصل على
السلطة األمرعلي إلي تسهيل يؤدي سوف ذلك فإن مصر في األسلوب هذا تطبيق تصورنا فإذا
بالترهيب، أم بالترغيب سواء اتصلت كثيرة ذلك ووسائلها في احملكمة، اجتاهات للتأثيرعلي التنفيذية
، أعضاءها ويعني ً منفردا احملكمة رئيس الذي يعني السلطة التنفيذية هو رئيس يكون ما ً فغالبا 
اجلمعية العامة أحدهما يرشح اثنني بني من وذلك القضائية، للهيئات الس األعلى رأي أخذ بعد

. رئيس احملكمة األخر ويرشح للمحكمة
احملكمة على تطول التي فاحلملة أحد، على يخفي ال بالترهيب، احملكمة من للنيل احلكومة وسعي
فإنه ذلك وعلي أحد، على أحكام غير خافية تصدره من واإلعالمية عقب ما الرسمية في األوساط
ذلك مياري في وال مختلف، وأمريكا جد مصر بني فاألمر السياسي، النظام إغفال واقع يجب عدم
يلحق سوف انه األحكام، إذ إصدار في األمريكي باألسلوب األخذ املقبول غير من أحد، ومن ثم يبقى

إلفسادها. واسعاً باباً ويفتح باستقالل احملكمة، الضرر أكبر

تعبر عن أن لألقلية يتيح حيث الدميقراطية مع اتفاقاً أكثر األسلوب األمريكي بأن القول وثانياً: فإن
قبل احملكمة أعضاء التداول بني حني وتناقشه رأيها األقلية تبدي ضرورة أن بني خلط رأيها، ففيه
تتم واالنقسامات التي املناقشات كانت فأيا احلكم، حيثيات في إثبات ذلك ضرورة وبني احلكم إصدار
وهم اموع،  رأي عن معبراً يكون فإنه  باألغلبية صدر ما إذا  احلكم فإن احملكمة في حتدث التي
ما هو وهذا جهدهم وعملهم، ثمرة يعد ( احلكم ) األخير القرار أن حيث  عنه بالدفاع مطالبون
ويعد األغلبية برأي القانون يصدر التشريعية االس ففي الدميقراطية، املناقشات كل في يحدث
ذلك أحد إن يقل ولم ذلك، عن التنفيذية االس مداوالت تخرج وال ككل البرملان عن إرادة تعبيراً

للدميقراطية. مخالف
مردود قول فهو األحكام وتسبيب البحث في اجتهادهم وعدم القضاة اتكال اخلوف من فإن وثالثاً:
وهي إليه املوكول العمل إجناز في القاضي احملكمة ومدى قدرة في والداخلية لوجود الرقابة الذاتية
يقال ذلك أن يصح ال أنه إلى ذهبنا القول إذا نتجاوز إننا ال بل العمل باحملكمة، لوائح تنظمها أمور
والشخصي. والسلوك املهني العلم تراعي مبقاييس يختارون إذ أنهم الدستورية احملاكم قضاة في

ويكفل  العالنية، احملكمة واجتاهاتها سوف يكفل ألعمال األسلوب بهذا األخذ بأن القول أما رابعا:
الرأي لرقابة الختصاصاتها في ممارستها تخضع ال احملكمة ألن مردود، قول عليها الرقابة الشعبية
بعيد أو قريب من  اتصال دون سموه، مبدأ بأحكامها تؤكد التي الدستور، وإمنا لنصوص العام، 
إصدار احملكمة في األمريكي باألسلوب لــرفض األخذ القـول حجة هذا يبقى ثم ومن العام، بالرأي

ألحكامها.
ما وهو العربية، البالد في السياسي االستقطاب ظل في يبررها ما لها يصبح التخوفات هذه ولعل

احملكمة  أعضاء من ١١/٥ األقلية والتي متثل أن إذ إليه، املشار مطالعة وثائق احلكم حني جلياً اتضح
النظام، وإمنا هذا هو متبع وفق مبحضر اجللسة كما رأيها بإثبات تكتف لم احملكمة رئيس ومنهم
وقد يؤدي مريح، اجتاه غير احلقيقة في وهو احملكمة، من للحكم الصادر متاماً موازياً حكماً أصدرت
بفكرة نهايته يضر في وهو أمر داخلياً. تنازعها عن فضالً من خارجها، احملكمة اختراق إلى سهولة
من باحلكم جاء ما على التعليق إلى اآلن ندلف فإننا املسألتني، هاتني من انتهينا وإذ ذاتها. الرقابة

اآلتي: الوجه على وقانونية دستورية إشكاليات
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الدستوري: املصلحة في الطعن : أوالً
وال دعوى ال بأنه التقاضي أصول في املقررة العامة للقاعدة تخضع الدستورية الدعوى املسلم أن من
الدستوري القاضي أمام التقاضي من شروط شرطاً املصلحة تعتبر فإن ثم بغير مصلحة. ومن دفع

الدعوى. أو الدفع التقاضي صورة هذا اتخذ سواء
     

١١ مايو ٢٠٠٣ حيث  الصادر في حكمها مصر في في العليا احملكمة الدستورية قضت ذلك وفي
في احلكم يكون أن طها ومنا املصلحة فيها توافر الدستورية الدعوى لقبول يشترط » أنه: قررت
في الدعوى رحى اخلصومة حولها أو فرعية تدور في مسألة كلية للفصل الزما الدستورية املسألة
املوضوعي النزاع انعكاس على فيه املطعون النص دستورية للفصل في يكن لم فإذا ، املوضوعية
الدعوى الدستورية فإن موضوعه في الفصل على سابقة أو عنه متفرعة مسألة التأثير في أو

غير مقبولة». تكون
في ٢٩ مايو ٢٠٠٣  الصادر اجلريدة الرسمية العدد ٢٢ تابع – ق.د ١٢٧ لسنه ١٨ رقم الـقضية )

( ٦ ص

عينية دعوى أنها الدستورية وهي الدعوى بطبيعة تتعلق مهمة مسألة إلى اإلشارة هنا جتدر انه على
املشروعية. حماية تهدف إلى دعوى فهي للدستور، مخالف الئحياً أو تشريعياً نصاً تخاصم

قائمة الدستورية الدعوى في املصلحة تكون أن وجوب خالف محل ليست والتي املقررة املبادئ ومن
فيها. الفصل وحتى رفعها منذ

عليها استقرت التي القانونية احلقيقة هذه عن مصر في العليا الدستورية احملكمة وقد عبرت
منا الدعوى الدستورية لقبول شرط وهي املباشرة الشخصية إن املصلحة . . . » بقولها أحكامها
املصلحة هذه تظل أن املمكن من املوضوعية وكان الدعوى في القائمة ارتباطها باملصلحة طها
أال وجب فيها، الفصل قبل زالت أو رفعها فإذا انتفت منذ الدستورية، الدعوى في الفصل حتى قائمة
مباهية تؤكد أن ينبغي الدستورية الدعوى موضوعها باعتبار أن في العليا الدستورية تخوض احملكمة
من ويبلور بينهما التناقض حدة يعكس مبا فيها املثارة املصالح بني التعارض تناولها التي اخلصومة
العليا الدستورية احملكمة تدعي الدستورية التي املسألة ومجابهتها لبعض حقيقة خالل تصادمها
تظل واضحة مصلحة الدستورية الدعوى يقيم الذي للخصم يكون أن يجب ثم ومن فيها، للفصل
التي القضائية الترضية باعتبارها منها يتوقعها التي الفائدة اجتناء في فيها الفصل حتى مستمرة
أعمال من جراء تهددها ، أو حتى ، فعلية مضارة أصابتها قد التي يدعيها تكون احلقوق يردها عندما

بالنسبة له». قانونية آلثار حقه وترتيبه في عليه املطعون التشريعي النص
     

أحكام  مجموعة وبجلسة ٢١ أكتوبر ١٩٩٥ – ، د . ٩ لسنة ١٥ ق رقم القضية في (حكمها
( ٢٢٤ – ٢٢٥ ص التاسع اجلزء – العليا الدستورية احملكمة

املطعون فيه النص بزوال يتأثر ال في الدعوى الدستورية توافر املصلحة فإن كان األمر كذلك وإذا
املصلحة هذه ال تنتهي وكذلك . هذا النص بتطبيق تتأثر أن ميكن املقامة أن الدفع أو الدعوى طاملا
قائمة، املصلحة تظل وتلك، احلالة هذه في أنه إذ و إنتاجه آلثاره فيه النص املطعون نفاذ بتمام

الدستورية مصلحة فيها. ويكون لرافع الدعوى
األغلبية أن جند محل التعليق، للمحكمة العليا الفلسطينية، املذكور احلكم على سبق ما بتطبيق
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وأنها  الدستورية بوجود املصلحة في الدعوى أقرت وقد ١١/٦ الدستورية بعدم حكم بها صدر التي
أن املصلحة  ذهبت إلي فإنها االف لرأيها فوفقاً ١١/٥ األقلية أما احلكم إصدار حتى قائمة ظلت
وسوف منتهية. اخلصومة أن رأت ثم احلكم فيها ومن وقت زالت رفع الدعوى إال أنها حني توافرت وإن

يأتي: كما الرأيني نعرض لكل من

بها احلكم: صدر التي األكثرية األول: رأي الرأي
للطاعنني مصلحة بعدم وجود يتعلق بالدفع أما فيما . .» أنه بأسبابه إلي ملا جاء وفقاً احلكم ذهب
فهل الطاعنني من املقدم الدستوري الطعن هذا لقبول شرطاً املصلحة كانت إذا  نري فإننا

للطاعن؟. الشخصية املصلحة بتحقيق ينتهي أنه أو الزم استمرارها

وإذا هذا الطعن الدستورى، بنظر اتصة هي العليا الدستورية احملكمة سلمنا أن بدء إذا ذي بادئ
املصلحة مستمرة؟ زالت هذه ما فهل متوافرة للطاعنني املصلحة أن سلمنا ما

للمجلس  اجللسة االخيرة اقرار عدم قرر ٢٠٠٦/٣/٦ جلسة وفي اجلديد التشريعي الس أن نقول
الس  ميلك فهل ، ٢٠٠٦/٢/١٣ جلسة ما قرره في قرر قد كان والذي انتهت واليته الذي التشريعي

٢٠٠٦/٢/١٣؟ جلسة مت اقراره في الذي القرار هذا إلغاء اجلديد التشريعي

تنص والتي (١٩ ) املادة األساسي القانون أحكام مبقتضي الصادر الداخلي النظام العودة الي من البد
ومشروع السابقة ومحضر اجللسة التشريعي الس قرارات بتوزيع الس سر أمني يقوم » أن علي

اجللسة  أن يتضح هذا النص ومن اجللسة «. ساعة من عقد ٤٨ االعضاء قبل علي األعمال جدول
من األحوال حال بأي تعني الس احلالي، وال لدورة السابقة اجللسة وضوح بكل تعني امنا السابقة
االجتماع الذي يعقده يوم من تبدأ احلالي الس أعمال ألن سبقه، الذي عقدها الس التي اجللسة
القانون من (٤٩ املادة( وفق أحكام باألعمال الشروع قبل حلف اليمني فيها يتم والتي احلالي الس

احلالي. للمجلس الدورة تبدأ بتمامها التي االجراءات باقي تبدأ ثم األساسي،

أعماله تبدأ ال الذي احلالي السابقة للمجلس اجللسة تعتبر ال السابق الس جلسة هنا فإن من
بينا. كما االساسي القانون في عليه إال وفق الترتيب املنصوص

 ٢٠٠٦/٢/١٣ جلسة في  جاء ما  إقرار بعدم التشريعي الس  قيام يعتبر ذلك، ظل وفي ، فهل 
ما وفق مبقتضاه الصادر الداخلي ونظامه القانون األساسي ميس هو عمل سبقه الذي للمجلس

النظام ؟. هذا مقدمة جاء في
أن شخصي ضرر به حلق أنه يرى شخص ألي أباح العليا قد  الدستورية احملكمة  قانون إن وحيث 
جاء ما آخر وفق عمل أى أو األنظمة دستورية القانون أو اللوائح أو امامها للطعن في بدعوى يتقدم

االساسي  القانون من ( املادة ( ١٠٣ نصـت كما العليا، الدستـورية قانون احملـكمة من ( ٢٥ املادة( في
النظر في: وتتولى بقانون عليا دستورية محكمة تشكل » يأتي: علي ما

احملكمة هذه اختصاصات باقي املادة «. وعددت هذه أو النظم وغيرها واللوائح القوانني دستورية - أ »
احملكمه الدستورية. مهام العليا احملكمة تولي على املادة(١٠٤) ونصت فقراتها األخرى. في
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مصلحة ينشد إمنا الطعن الدستوري أن هل البد من اإلجابة عليه هو: الذي الكبير السؤال ويبقى
عامة؟ مصلحة لينشد ميتد أم خاصة للطاعنني

 
صدور حتى قائمة املصلحة تستمر أن يجب أنه العادية القضايا في به املسلم من بأن صحيح

صاحبه. إلى احلق بإعادة حسمه ومت انتهى قد بأمر القضاء ينشغل ال حتى فيها، احلكم

معنوي أو مادي ضرر من به حلق ما إزالة الطـاعن منه يتوخى طعن هي فإمنا الدستورية الطعون أما
مجموعات أو أفراد منه يستفيد فقد عامة، مصلحة الطعن ويتضمن الدسـتورية، وإزالة االفة
ومن تبقى قائـمة، العامة املصلحة فإن للطاعن، توقفت أو انتهت املصلحة ولو حتى من الشعب
بانتهاء للقول الوحيد املعيار  ليست  من عدمها الشخصية الطاعن  مصلحة فإن استمرار هنا

حتقيق مصلحتني: تستهدف إنها بل املصلحة
األولى: مصلحة شخصية لرافع الدعوى.

املشروعية. عن بالدفاع للجماعة عامة مصلحة الثانية:

احملكمة. لهذه للرقابة الدستورية مباشرة ذلك في ألن الثانية؛ وتبقى األولى تزول وقد
العامة واملصلحة مستمرة زالت ما املستدعيني مصلحة فإن أمامنا، الذي الدستوري الطعن وفي
اجللسة في جاء ما إقرار بعدم احلالي الس اتخذه الذي العمل واإلجراءات أو مستمرة، فالقرار أيضا

ينته. ولم لم يلغ قائماً بقي لها، التعرض بعدم له حق قلنا ال كما السابقة، التي

 ٢٠٠٦/٣/٦ جلسة في احلالي  الس اتخذه ما أن بعيد أو قريب من ال يشير ما  أمامنا يوجد فال
لهذه تتعرض أن القضائي احملكمة واجب ً، ومن هنا فإن من ومستمرا قائماً زال ولكن ما ألغي قد
،ووفق احملكمة فعلى دستوري، غير عمال احلالي الس اتخذه  الذي العمل كان ما وإذا  املسألة، 

الطعن. بقبول العمل هذا تبطل أن القانون، ووفق اختصاصها،

ملدير والتعيني املقررة،  غير اجللسة  موضوع القانون وأن أزيلت، قد الطعن أسباب بأن القول أما
كبير. تناقض أمام فإننا بذلك قلنا ما إذا وأنتهي األمر، املالية نفذ الرقابة

بعدم إقرار جلسة باتخاذ القرار األساسي القانون بأحكام املساس على ينصب أمامنا الطعن أن إذ
الذي  احملكمة الدستورية مثال، األمر صدور قوانني كقانون منها بنود لعدة واملشتملة ٢٠٠٦/٢/١٣
احملكمة قانون صدور  وتطبيقه قبل الواقع في القانون ونشر املوقف هذا دوام وأن  مازال حقيقة،

الدستورية. الطعون بخصوص احملكمة العليا عاتق على ملقاة املهام فإن الدستورية

التي يقوم  األعمال جميع تشمل وغيرها عبارة من ( ١٠٣ ) من املادة ( ( أ الفقرة في ما ورد تقدم فإن مما
السابق الس جللسة احلالي الس تعرض األساسي، وإن القانون طال والتي التشريعي الس بها

. بالقانون ماساً ً أمرا وتناول اختصاصه، خارج واقع أمر هو فيها، جاء ما إقراره وعدم
        

إنماميس القانوناألساسيواألنظمةالصادرةمبقتضاهإمناهو مسبالقانوناألساسي،ألنهذهاألنظمة
األعضاء. أغلبية إال مبوافقة أحكامها أو تعديلها إلغاء ال يجوز والتي منه، يتجزأ ال جزءا ً تعتبر
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أحكام مس إمنا احلالي التشريعي الس به العمل الذي قام فإن إلى ذلك توصلنا ما وإذا من هنا،
و أحدهما السابق، الس هما عضو اللذين للطاعنني، مباشرة مصلحة ومس األساسي، القانون

واحلالي. السابق الس في عضو واألول السابق، رئيس للمجلس التشريعي
            

مصلحة إنها معه القول يستقيم مصلحة للطاعنني أن  من احملكمة  إليه توصلت ما  إن ثم
التوفيق فكيف نستطيع بالقانون األساسي. املس على منصبا طعنها ما دام للطاعنني مستمرة
لهما القرار رتب و قائمة تعد املصلحة لم هذه إن الوقت نفس مصلحة وفي للطاعنني أن بني القول

؟!. قائماً زال ما الدستوري للطعن مصلحة
          

هذه مثل إن ثم ومن املصلحة، لشرط قاطعاً ً مبررا جند أن الفقهية من الناحية من العسير إنه
خاصة للدفاع وسيلة منها أكثر العام والصالح الشرعية عن للدفاع عامة وسيلة الطعون، وهي
احملكمة ال وهذه الدعوى، يكفل جدية ضمان هو إمنا شرط املصلحة ألن اخلاصة، واملصالح عن احلقوق
الشخصية املصلحة استمرار عن النظر وبصرف الدعوى، رفع وقت املصلحة توافر من أكثر تتطلب

الدعوى. هذه في مستمرة زالت ما العامة املصلحة ألن حكم فيها؛ وبصدور نهاية الدعوى حتى
         

الدستورية. الدعوى في للطاعنني مصلحة بوجود أقر بأكثريته احلكم ذلك فإن وعلى

١١/٥ األقلية رأي وهو الثاني الرأي أما
قبول شروط من املصلحة، وملا كان بانتفاء الدفع بخصوص أما . . . » أن إلى فقد ذهبت في رأيها
للطاعن مصلحة يتوافر أن يجب مصلحة بل بال دعوى إذ ال فيها املصلحة توافر الدستورية الدعوى

.» فيها يحكم قائمة حتى املصلحة تلك تستمر وأن الدعوى إقامة وقت
منها باملصادقة األول املتعلق (١/٢/١٠١٦) ،( ١/٢/١٠١٥) ،( ١/٢/١٠١٢ ) ،( ١/٢/١٠٠٩ ) القرارات إن وحيث
العامة االنتخابات قانون بتعديل القرار بقانون بإقرار والثاني الرقابة املالية ، لديوان رئيس تعيني على

 ٢٠٠٦ لسنة الفلسطيني العلم حرمة تعديل بقانون القرار بإقرار والثالث ٩ لسنة ٢٠٠٥، رقم
الدستورية احملكمة قانون على الفلسطينية السلطة رئيس من الواردة التعديالت بإقرار والرابع 

.٢٠٠٦/٢/١٣ بتاريخ املنعقدة جلسته في الس األول اتخذها العليا

وقرارات  محضر إقرار ٢٠٠٦/٣/٦ عدم بتاريخ جلسته املنعقدة قرر في ( احلالي ) الثاني الس كان وملا
مساس  والتي لها ذكرها اآلنف القرارات مبا فيها ٢٠٠٦/٢/١٣ بتاريخ املنعقدة األول الس جلسة

األساسي. القانون من ( ٤١ ، ٤٣ ، ٩٦ ) املواد بأحكام مباشر

تكون مصلحتهما فإن القرارات، تلك اقر ) الذي ( السابق األول الس في عضوين الطاعنان كان وملا
الطعن. هذا في بها خاصما التي الصفة حدود في الدعوى إقامة وقت قائمة

الرب أبو محمود تعيني مت بأن النور ورأت  تنفيذها مت  قد إليها، املشار األربعة القرارات ولكن كون
الثالثة القوانني ونشر إصدار مت أنه  كما  كاملعتاد، عمله باشر وقد العامة الرقابة لديوان  رئيساً

نفاذ  على يؤثر ٢٠٠٦/٢/١٣ لم محضر جلسة إقرار وعدم فيه املطعون أن القرار ومبا سارية، وأضحت
النظام  من ( ٢٠ ) املادة من الثانية الفقرة بنص املقصود ألن يلغها؛ ولم األربعة القرارات وسريان
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ومداخالت وأقوال مداوالت من احملضر في ما دون من صحة التأكد التشريعي وهو للمجلس الداخلي
تلك علي والتصويب النظر إعادة وليس قرارات من فيها اتخذ وما اجللسة احلاضرين في األعضاء
أن الدعوى الدستورية يكفي لقبول ال انه ذلك قائمة، غير هذه واحلالة تغدو املصلحة فإن القرارات،
املصلحة فإذا زالت فيها، حتى الفصل تظل كذلك بل يتعني أن إقامتها، حية وقت املصلحة تكون

النزاع. ينفى ذات موضوع مبا غير ، وتغدو الدعوى تنقضي اخلصومة

للطاعن، فإن املصلحة توقفت أو املصلحة انتهت ولو حتى » األغلبية: قول يدحضه أو ذلك يرد وال
املعيار ليست من عدمها الشخصية الطاعن مصلحة استمرار فإن هنا قائمة، ومن تبقى العامة
للرقابة مباشرة ذلك في ألن » الثانية وتبقى األولى تزول فقد . . املصلحة. للقول بانتهاء الوحيد

فقط. لها يكون محركاً أن يعدو ال فيها الطاعن دور وأن حسبة، كدعوى الدستورية

باجللسة جاء ما إقرار  بعدم احلالي الس اتخذه الذي القرار بأن  » القول أيضاً، ذلك يرد ال كما 
على مؤسساً بنظرها جاء وتقرير اختصاصها بالدعوى احملكمة اتصال دام ما ،» ينته لم السابقة
يخرج ضيق ال معنى يحمل على أن يجب والذي ، وعدماً ً وجودا معه غيرها ويدور تفسيرها لعبارة

لضيق. توسيع ذلك بعكس والقول ، مباشرة بعينه دستوري بنص املساس إطار عن
الدعوى رفع وقت للطاعنني املصلحة وجود  في يتفق كليهما أن  يتضح الرأيني  بني وباملوازنة
الثاني والطاعن واليته، األول املنتهية التشريعي بالس عضو األول إن الطاعن حيث الدستورية،
قد الرأيني أن إال فيها، املطعون اإلجراءات دستورية عدم تقرير في مصلحة ولهما هذا الس رئيس

النقطة. هذه عند افترقا
            

اإلجراءات بنفاذ انتهت قد  واملباشرة الشخصية الطاعنني  مصلحة  كانت إذا أنه األكثرية  ورأت
املصلحة، هذه مع بالتوازي قائمة ثمة مصلحة أخرى إال أن ، الس القدمي اتخذها التي والقرارات
مصلـحة املصلحة هي وهذه منه، فكاك ال ً أمرا الدستورية الدعوى استمرار يجعل الذي األمر 

املشروعية. عن بالدفاع للجماعة عامة مصلحة في وتتمثـل اتمع
         

هذه وبقاء للطاعنني املباشرة الشخصية املصلحة زوال على الدستورية بعدم احلكم ويترتب 
تستوجب التي  املصلحة واستمرار املشروعية،  عن  الدفاع تتضمن والتي اجلماعية املصلحة
غير ذلك بأن في حكمها األقلية عليه ردت الذي األمر وهو فيها، حكم وإصدار الدعوى نظر استكمال
إلى األقلية رأي وانتهى دعوى حسبة ، الدستورية الدعوى حقيقته يجعل من في قول وأنه صحيح،

اخلصومة منتهية. معها االستمرار املصلحة، ويضحى زوال يؤكد فيها القرارات املطعون نفاذ أن
          

للطاعنني واملباشرة  الشخصية املصلحة بأن  نظر. فمع تسليمنا  محل الرأيني من  كال أن واحلق
نقرر أننا إال عرضه، علي الوجه السابق الرأيني عليه بني خالف ال ما رفع الدعوى وهو حني متوافرة
محل القرارات تنفيذ مبجرد فناء تصبح ولم تنته لم الشخصية املباشرة املصلحة هذه أن أيضاً
شرط توافر على بعيد قريب أو من ال يؤثر تنفيذها عدم أو هذه القرارات فتنفيذ الدستوري، الطعن

. عن استمراره املاثلة فضال الدعوى في املصلحة
          

بعدم دستورية احلكم للطاعنني في ومستمرة قائمة زالت ما املصلحة أن كنا نؤيد فإن ذلك وعلى
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الس قرارات على التصديق عدم وتضمنت التشريعي اجلديد، الس اتخذها التي اإلجراءات رزمة
الدستورية املآخذ من يطهرها ال هذه اإلجراءات تنفيذ ذلك أن األخيرة، جلسته في القدمي التشريعي
أخذ محل  تنفيذها بعد  مشروعيتها حتى تظل وسوف ، التصديق عليها بعدم  التي استجدت
مصلحة لهما أعضائه  وأحد القدمي التشريعي  الس رئيس الطاعنني أن في شك  من وما ورد.

عليها. التصديق بعدم الس قرارات إلغاء في ومباشرة شخصية
                  

الشرعية هذه كانت ما شرعية إذا ذاتها في يكسبها ال القرارات هذه تنفيذ أن نقرر آخر ومبعنى
وهو ما أسبغه الغطاء الشرعي، إلى حتتاج فعلية وقرارات كإجراءات وتظل معيبة. أو منتقصة
هذه على التصديق التشريعي  الس فيها رفض التي  اإلجراءات دستورية بعدم احلكم عليها

للطاعنني. الشخصية املباشرة املصلحة استمرار يؤكد ما وهو القرارات.

الدستوري: القضاء لرقابة البرملانية األعمال خضوع مدى : ثالثاً
بجلسة واحدة برزمة الفلسطيني الس التشريعي بجلسة ما اتخذ دستورية تعلق الطعن بعدم

دستوريتها  بعدم واملطعون اجللسة هذه في اتخذت التي اإلجراءات إلى رزمة وبالنظر ٢٠٠٦/٣/١٣
: إلي تنقسم أنها جند وإلغائها

األولي: اموعة – أ
. التقاعد لهيئة رئيساً األفرجني فاروق / تعيني السيد علي باملصادقة ١/٢/١٠٠٧ رقم القرار .١
العام.  لديوان املوظفني رئيسا حمدان جهاد تعيني علي باملصادقة ١/٢/١٠٠٨ رقم القرار .٢ 

املالية  الرقابة لديوان رئيسا الرب أبو محمود علي تعيني باملصادقة ١/٢/١٠٠٩ رقم القرار .٣   
واإلدارية.

الثانية: اموعة – ب
القضائية  السلطة بقانون بتعديل القرار التقرير بشأن بتأجيل املتعلق ١٠١٣ رقم القرار .١

١ لسنة ٢٠٠٢. رقم
رقم  الشركات قانون بتعديل بقانون القرار بشأن التقرير بتأجيل املتعلق ١٠١٤ رقم القرار .٢

١٢ لسنة ١٩٦٤.

الثالثة: اموعة – ج
التشريعي  للمجلس الداخلي النظام بتعديل  ١/٢/١٠١١ ،١/٢/١٠١٠ رقما القراران .١

املعني. العام األمني إلي السر أمني اختصاصات كافة ونقل عام أمني منصب باستحداث
لسنة ٢٠٠٦. الفلسطيني العلم حرمة قانون تعديل بقانون قرار ١/٢/١٠١٥ بإقرار القرار .٢

احملكمة  قانون مشروع علي الوطنية السلطة رئيس تعديالت بإقرار ١/٢/١٠١٦ رقم القرار .٣
الدستورية.

رقم ٩ لسنة  العامة االنتخابات قانون لتعديل بقانون قرار بإقرار ١/٢/١٠١٢ رقم القرار .٤
.٢٠٠٥

الس رفض وأن برملانية،  أعماال األمر  حقيقة في متثل أغلبها في األعمال هذه أن الواضح ومن
تقليديا تخضع  التي التشريعية األعمال من  أيضاً هو  األعمال هذه على للتصديق  التشريعي
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القوانني. دستورية علي الرقابة لفكرة
بجملة دفع قد وبشخصه، بصفته الس اجلديد رئيس وهو ضده، املطعون فإن ذلك على وترتيباً

العمل. هذا بطبيعة تتصل دفوع
ما يأتي: إلي وميكن ردها

لوجود احلصانة البرملانية. الس رئيس مقاضاة جواز عدم *
برملانية. بإجراءات لتعلقه الطعن صحة عدم *

وبواعثه. وأهدافه التشريع لتعلقه مبالءمات الطعن صحة عدم *
الطاعنني. طلبات حتديد جتهيل الطعن وعدم *

الوجه اآلتي: على وذلك وبحق الدفوع هذه احملكمة ورفضت
القوانني تتقيد والية دستورية على القضائية الرقابة أن الثابت كان إذا فإنه أولى ناحية فمن .١
دستورية إليها ويضاف الدول بعض  في القوانني دستورية مدى بالنظر في احملكمة فيها

املثال. سبيل على املصري النظام في كما اآلخر البعض في اللوائح
الدستورية  احملكمة قانون من املادة ١٠٣ تنص حيث متاماً مختلفة الفلسطينية فإن احلالة

في: النظر علـيا وتتولى دستورية محكمة « تشـكل أن: علي العليا
وغيرها. والنظم واللوائح القوانني دستورية أ-

والتشريعات. األساسي القانون نصوص تفسير ب-
ذات اإلدارية اجلهات  وبني  القضائية اجلهات  بني االختصاص تنازع في الفصل ت-

االختصاص القضائي.

واآلثار االتباع الواجبة واإلجراءات العليا الدستورية احملكمة طريقة تشكيل القانون يبني .٢
. أحكامها علي املترتبة

املسندة  املهام كل العليا مؤقتاً احملكمة تتولى » أن: على املذكور من القانون ١٠٤ املادة نصت فيما
أخرى قضائية اختصاص جهة داخلة في لم تكن ما احملكمة الدستورية العليا و اإلدارية للمحاكم

النافذة.» للقوانني وفقاً
 

الرفض  األقلية لهذا تأسيس كان وإن الدافع، هذا رفض على وبحق واألقلية األكثرية توافقت وقد
عن والكشف املشرع إرادة « وباستجالء أن: على والذي نص جاء برأيها ما على وتفصيالً إقناعا أكثر
الدستورية التشريعات في املعهود غير علي جاءت التي العبارة تلك وغيرها «، » بعبارة مقصودة

األعلى  القانون وهو من القانون األساسي، ( ١٠٣ املادة ( من ( ١/أ ) الفقرة في وردت والتي املقارنة
ً وظائفها قواعد وضوابط، محددا القضائية و والتنفيذية من السلطات التشريعية وضع لكل الذي
في بعضاً بعضها تزاحم أخرى، أو على تتجاوز واحدة منها بحيث ال منها كل وتخوم وصالحياتها
وما تتولى الدستورية العليا احملكمة اختصاصات حتديد باب في جاءت فقد – اختصاصاتها ممارسة
أن في اللغة ومعلوم ( النظم اللوائح أو و القوانني ) عبارات بها واتصلت سبقتها أن بعد فيه النظر
استنباط ومنهج السليم القانوني املنطق وفق كذلك، ومعلوم املعنى، في زيادة زيادة املبنى تعني
فيه وردت الذي وفق السياق  املعنى فهم يتعني ولذلك اللغو والعبث، عن املشرع تنزيه األحكام،

وفلسفته. غاية املشرع مبا يحقق نصوص من وتبعها مبا سبقها وربطها العبارة،
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والقضاء الدستوري، الفقه في للتأمل بالتأمل، وتفتح آفاقاً جديرة حالة تلك أن شك فيه ال ومما
الذي لكلمة التشريع الفني باملعنى تشريعات تعتبر والتي ال البرملانية، األعمال في الطعن يتيح

القوانني. دستورية على القضائية الرقابة عليه يستنبط أن ميكن
ذلك في تـفـوق وقد بالدستور مساساً وتتضمن البرملان عن تصدر أعمال ثمة  أن  املسلم فمن

الرقابة. التي تخضع لفكرة التشريعات
ضبط في احلقيقة في التشريعية يساعد البرملان غير أعمال دستورية على القضائية إن الرقابة

الدستور. بأحكام البرملان التزام املشروعية ويكفل إطار
رفض في التعلل السواء على ورأي األقلية باألكثرية حكمها في احملكمة ردت فقد ثانية: ومن ناحية

التشريعي. الس رئيس بحصانة الطعن
ال البرملانية احلصانة أن أساس على الدعوى رفض واألقلية بجناحيها األكثرية احملكمة أسست وقد

مدنية. أو جزائية مبساءلة ترتبط ال دامت اخلصومة ما األمر شيئاً من تغير

فلقد  فهمه، يساء ما والذي كثيرا الدفع رفضت هذا حني حق على احملكمة كانت احلقيقة وفي
الدستور، يحدده الذي ومداه حدوده استثناء له احلقيقة في التي متثل البرملانية احلصانة استخدمت
توظيف في التقليدي الفقه جنح البرملان، ولقد أعمال على ومشروعية أبدية قداسة  إلضفاء وذلك

.( ١ البرملانية( عن األعمال الدولة مسئولية للقول بعدم املبدأ هذا

بيانه. السابق الوجـه علـى الدفع رفـض في موفقه كانت أن املـحكمة ولذلك نرى

للمحكمة العظيم إلى هذا االجتهاد االنتباه ينشد لفت إمنا احلكم هذا على فإن التعليق أخيرا و
والسيادة احلرية احلبيبة ولفلسطني وازدهار، تقدم كل لها نرجو والتي الفلسطينية، العليا 

والعزة.

بعدها. وما التعاقدية – ٢٠٠٧ – ص ٣٤ أعمالها من الدولة مسئولية في مؤلفنا ١ ) راجع )
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دستورية محكمة بصفتها العليا احملكمة قرار على التعليق
٢٠٠٦/١ رقم

سليمان -السودان بدرية الدكتورة /
السوداني التشريع والعدل بالبرملان جلنة رئيس
القضائية اخلدمة مفوضية عضو
الدستور مفوضية عضو

: من املقام
١- عـــــزام نــجيب األحــمد 

فتوح محمد أحمد روحي -٢

ضد

دويك عزيز د. الفلسطيني التشريعي الس -١
الفلسطيني التشريعي الس عطوفه رئيس -

األغلبية  رأي  على االطالع خالل ومن عليها والرد املقدمة الدستوري  الطعن  عريضة خالل  من 
النزاع استعراض ذلك ميكننا والثاني األول التشريعيني السني نشب بني الذي النزاع في واألقلية

اآلتي: الوجه على

الوقائع: ً أوال

العادية.  دورته األول التشريعي اختتم الس ٢٠٠٦/١/١٦ في -١
بناء  رئيسيه من بدعوة عادية جلسة غير دورة الس التشريعي األول في عقد ٢٠٠٦/٢/١٢ في -٢

٤/١ عدد أعضائه .                                                                               طلب على
القرارات. من ً عددا األول التشريعي الس اتخذ تلك اجللسة في -٣

رئيس  من بدعوة جلسته األولى ( احلالي الثاني ( التشريعي عقد الس ١٨ / ٢ / ٢٠٠٦ في -٤
رئاسية هيئة الس وانتخب الدستوري اليمني الس أعضاء فيها أدى الوطنية  السلطة

. التالية اجللسة أعمال جدول حتضير السر من أمني وطلب
رئيس  عرض حيث الثانية ) جلسته احلالي  ) الثاني التشريعي  الس عقد ٢٠٠٦/ ٣ /  ٦ في -٥
ومحضر اجللسة قرارات إقرار ) ضمنه ملناقشته ومن األعضاء على اجللسة أعمال جدول الس

.( السابقة
جلسة ١٨/ ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦ وليست جلسة هي السابقة اجللسة التشريعي الس رئيس اعتبر -٦

ومحضرها.  قراراتها إقرار ٢٠٠٦ لغرض /٢
على أصر الس رئيس أن إال التفسير هذا على التشريعي الس أعضاء من العديد اعترض -٧
جلسة الس وقرارات محضر إقرار نتيجته عدم للتصويت، وكانت ( واحملضر القرارات طرح (
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.١٣ / ٢ / ٢٠٠٦ في املنعقدة التشريعي

: للطعن القانونية األسباب :ً ثانيا

اآلتي:ـ في تلخيصها ميكن الطاعنني محامي األستاذ علي مهنا أوردها التي القانونية  األسباب

ذاته ً للمجلس رئيسا كان األول والثاني التشريعي الس ً في عضوا كان األول ١- الطاعنان :
واإلجراءات القرارات دستورية بعدم احلكم في مصلحة حقيقية لهما الصفة بهذه  وهما

لوقف تلك  يهدف إقرارها عدم ألن الطعن؛ موضوع وهي ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦ جلسة في الصادرة
. القرارات

«تنتهي  يلي ما فيها جاء املعدل لعام ٢٠٠٥ والتي األساسي القانون من مكرر ٤٧ للمادة ً وفقا -٢
وبناء اليمني الدستوري» املنتخب اجلديد الس أداء عند القائم التشريعي والية الس مدة

واليته  ضمن متت قد ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦ التشريعي األول املنعقدة في الس جلسة فإن ذلك على
والية  وبداية األول التشريعي الس والية انتهاء ميعاد هو ١٨ / ٢ / ٢٠٠٦ وتاريخ الدستورية
. التاريخ ذلك في ... الدستوري لليمني الثاني الس أعضاء أداء عند الثاني التشريعي الس

جللسة  السابقة اجللسة هي ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦ جلسة باعتبار التشريعي الس رئيس قرار إن -٣
ألحكام القانون  ومخالف دستوري غير قرار هو جلسة ١٨ / ٢ / ٢٠٠٦ ٦ / ٣ / ٢٠٠٦ وليست

للمجلس.. الداخلي والنظام األساسي

:ً ثالثــــا

واملادة ٥٠ من  مكرر واملادة ٤٧ ٤٧ املادة يخالف ( احلالي ) الثاني التشريعي الس اتخذه ما -١
األساسي. القانون

. العليا الدستورية املبادىء احلالي ) يخالف ) الس التشريعي الثاني اتخذه ما -٢
. وتأويلها وتفسيرها الطعن القوانني موضوع ٣- يخالف

واالختصاص. الشكل حيث من معيب الطعن موضوع -٤

: :االختصاص ً رابعا

العليا احملكمة فإن األساسي القانون ألحكام الطعن موضوع واإلجراءات القرارات ً الفة نظرا -١
لم  احملكمة الدستورية األساسي، حيث إن القانون من ( ١٠٤ املادة ( ألحكام ً وفقا اتصة هي

تتولى مهامها مؤقتاً. العليا فاحملكمة ثم ومن بعد تشكل
واللوائح  القوانني دستورية في ( النظر احملكمة الدستورية تتولى أن ) على أ / ١٠٣ املادة( نصت -٢
اإلجراءات نظر في  اإلختصاص صاحبة هي الدستورية احملكمة فإن ذلك وعلى  ( وغيرها 
مختصة أنها الدستورية كما الناحية من سالمتها مدى في للنظر الطعن موضوع والقرارات

األساسي والتشريعات . القانون نصوص تفسير في
لعدم احلكم املوضوع ناحية حيث الشكل ومن قبول الطعن من الطاعنني محامي التمس -٣

الطعن واعتبارها باطلة. موضوع اإلجراءات والقرارات دستورية
 ٢٠٠٦ /٢ /١٣ في األول التشريعي الس  جلسة في الصادرة القرارات و اعتباراإلجراءات -٤
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النفاذ. وواجبة صحيحة

: ً خامسا
على بردهما  العقاد وغسان  طه نضال األستاذين محاميهما بواسطة ضدهما املطعون تقدم

يأتي: ما فيه وجاء الطعن

التشريعي الس مقاضاة ً دستوريا ميكن ال إذ الشكل جهة من مقبول غير الطعن -١
في التشريعي الس أصدره برملاني قرار أي عن الوظيفية الوالية  صاحب الفلسطيني

البرملاني.  في صميم عمله يدخل شأن في ٦ / ٣ / ٢٠٠٦ في املنعقدة القانونية جلسته
التشريعي الس رئيس مخاصمة جواز لعدم الشكل حيث من مقبول غير الطعن  -٢

البرملانية. باحلصانة لتمتعه الفلسطيني
دستورية القرارات واإلجراءات في عدم طعنهما الطعن وحصرا يحددا موضوع الطاعنان لم -٣
األساسي، للنظام مخالفته ووجه القانون يبينا أن دون التشريعي احلالي الس أصدرها التي
كيفية معروفة له التفسير طلب ألن للتفسير ً طلبا اعتباره ميكن ال الطعن ذلك وإن كما

. مختلفة وشروط
أو إلى مالءمة التشريع متتد ال القضائية الرقابة ألن الشكل حيث من مقبول الطعن غير -٤

. أو بواعثه أهدافه
للطاعنني قائمة مباشرة شخصية مصلحة وجود لعدم الشكل حيث من مقبول غير الطعن -٥

الدستورية. الدعوى لقبول الزم كشرط

على القضائية الرقابة مبدأ تطبيق حول هذا النزاع يدور بأن ً وجليا ً واضحا يبدو السرد هذا من
رجال القضاء لدى باهتمام كبير حظيت التي الدستورية أهم املوضوعات من وهو القوانني، دستورية
إلى أحزاب بشأنها وتفرقوا حولها عظيم جدل دار التي املوضوعات أكثر من الدستوري، وهو والفقه

لديهم فرحون». مبا حزب كل «وشيع
ألحكام فيها جميع السلطات خضوع يعني التي القانونية الدولة مبوضوع وثيق ارتباط على وهو

والدستور. القانون

نصوص مع متفقة  وتصرفاتها أعمالها جميع  تكون  أن  يجب التنفيذية للسلطة فبالنسبة 
باإللغاء. جديرة للمشروعية فاقدة كانت وإال الدستور

كفالة احترام بذلك فيحقق التنفيذية أعمال السلطة مشروعية تراقب التي اجلهة هو والقضاء
ويقضي بها يتصدى لألعمال التي تقوم السلطة التنفيذية، وهو الذي جانب من الدستور نصوص

به. للحكم مقتضى هنالك كان إن التعويض مع إلغائها أو الدستور خالفت إن بإلغائها

، ألحكامه احترامها جدال بال عليها يحتم الدستور علو مبدأ فإن التشريعية بصدد السلطة أما
نصوص يناقض به من األعمال ما تقوم ما أو التشريعات من السلطة أن تسن تستطيع هذه فال
غير ً أعماال عنها الصادرة  التشريعات  واعتبرت اختصاصها، حلدود متجاوزة غدت وإال الدستور،

. بعدم دستوريتها احلكم يتعني مشروعة

مطابقة مدى من بالتحقق القضاء قيام هو القوانني دستورية على القضائية بالرقابة واملقصود
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للدستور. القانون
ثم تنوعت ومن بينها فيما ً ملمارستها اختلفت القضائية طريقا اسلوب الرقابة اتخذت التي والدول

: هما ئيسيتني طريقتني إلى تقسيمها ميكن أنه إال وتباينت الطرق تلك
اإللغاء. رقابة .١

االمتناع. رقابة .٢
القانون أن لها تبني إذا ما القانون بإلغاء باحلكم القضائية اجلهة تقوم أن بها يقصد اإللغاء رقابة

الدستور. ألحكام مخالف
محكمة أمام مباشرة فيه بالطعن املتضرر يقوم حيث القانون إصدار على الحقة رقابة  وهي
) دستوريته لعدم القانون بإلغاء فيها يطالب الدعوى األصلية عن طريق الدستور يحددها مختصة

بإلغائه . قضت اإلدعاء ذلك صحة للمحكمة تبني وإذا الدستور ) مع اتفاقه عدم أي
النظام وهو سابقة اإللغاء تكون رقابة ميكن أن إذ الوحيدة الرقابة هي ليست اإللغاء الالحقة ورقابة
في إحالة القانون احلق اجلمهورية لرئيس خول إذ ،١٩٣٧ في الصادر الدستور األيرلندي به أخذ الذي

. الدستورية الناحية من من سالمته والتأكد احملكمة العليا لفحصه إلى سنه املراد

تكون أن ذلك في وسواء القضاء، منظوره أمام دعوى هنالك أن تكون بها فاملقصود االمتناع أما رقابة
املتضرر فيدفع النزاع ذلك على تطبيق قانون معني إدارية ويجري فيها أو جنائية الدعوى مدنية أو

. البت محل الدعوى في تطبيقه عدم وبالتالي للدستور، الفته ذلك القانون دستورية بعدم
أي مبناسبة ، عارض نحو على دستورية القانون عدم القضاء بفحص اختصاص يكون احلالة هذه وفي
مبعنى دستوريته املدفوع بعدم للقانون خلصت احملكمة من فحصها وإذا ما ، منظورة أمامه دعوى
تطبيقه احملكمة عن امتنعت املتضرر ادعاء وثبت الدستور، ألحكام مخالف إلى أنه توصلت أنها

. لذلك ً تبعا الدعوى في وفصلت

جلميع تثبت هي الهيكل القضائي، إمنا في معينة حملكمة تقرر ال االمتناع رقابة أن هو بالذكر واجلدير
درجاتها. واختالف أنواعها اختالف احملاكم على

ويراد القضاء ، أمام ً فعال منظورة بصدد دعوى تثار إال ال االمتناع بأن رقابة القول ميكن ذلك وعلى
مع القانون لتناقضه دستورية الشخص بعدم ذلك فيدفع األفراد ، أحد على معني قانون تطبيق
ذلك فيها االستطراد مجال هذا ليس االمتناع، ورقابة اإللغاء رقابة وهنالك فروق شتى بني الدستور.
هي األمريكية الواليات املتحدة أن إلى نشير أن يفوتنا وال النزاع، هذا في جوهرية ً نقاطا ال متثل ألنها

. دستورية القوانني على القضائية الرقابة فيه الذي نشأت الوطن

بالقضية األمريكية املتحدة الواليات في  القوانني دستورية على القضائية الرقابة نشأة وترتبط
احملكمة رئيس أصدره الصيت الذي ذائع واحلكم ( ماديسون ماربوري ضد ) املعروفة بقضية الشهيرة

فيه  وقضت العليا احملكمة أصدرته الذي األول احلكم هو ويعد م،  ١٨٠٣ عام في مارشال العليا
الرقابة، عمالً أمر هذه في بالنظر غيره دون القضاء وباختصاص قانون احتادي دستورية بعدم بوضوح
تطبيق واجبات القضاء أوجب من وأنه ... العادية القوانني على الدستور بعلو تقضي التي بالقاعدة

األدنى مرتبة. حالة حدوث تعارض بينه والقانون في األعلى القانون
النزاع يندرج هذا أن بحسبان القوانني دستورية على القضائية الرقابة مفهوم استعرضنا أن بعد
فيه الفصل مناقشتها إلى والتي يؤدي النزاع هذا في اجلوهرية النقاط نتولى تناول ، املبدأ هذا حتت
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اآلتي:ـ الوجه على وذلك
للقانون األساسي؟ وجه صحيح وفقاً في النزاع على تشكيل احملكمة التي فصلت جاء هل .١

في واعتبارها اجللسة السابقة لكلمة ( احلالي ) الثاني التشريعي الس تفسير جاء هل .٢
األساسي؟ ً للقانون وفقا ً صحيحا ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦ وليست جلسة ١٨ / ٢ / ٢٠٠٦ جلسة

تتولى احملكمة الدستورية  تقول: ( التي أو / ١٠٣ املادة في الواردة وغيرها بعبارة املقصود هو ما .٣
)؟ وغيرها واللوائح القوانني دستورية في النظر

مختصة؟ النزاع التي باشرت نظر هل احملكمة .٤
الدستورية؟ الدعوى إلقامة الالزمة املصلحة شرط توافر هل .٥

. القضائية للرقابة البرملانية تخضع األعمال هل .٦
املسئولية؟ وعدم البرملانية للحصانة الصحيح هو املفهوم ما .٧

كيفية كتابة األحكام؟ .٨

الوجه اآلتي:ـــ  على تباعا ً باملناقشة نتناولها النزاع هذا في اجلوهرية النقاط بينا أن بعد

للقانون  ً وفقا صحيح وجه على النزاع هذا  في  فصلت التي احملكمة تشكيل جاء  هل .١
األساسي؟

بقانون  عليا دستورية محكمة تشكل ) على اآلتي املعدل األساسي القانون من ( ١٠٣ ( ١ املادة تنص
:ـ في النظر وتتولى

وغيرها . القوانني واللوائح والنظم ــ دستورية أ
والتشريعات. األساسي القانون تفسير نصوص ــ ب

االختصاص ذات اإلدارية اجلهات وبني اجلهات القضائية اإلختصاص بني تنازع في الفصل ــ ج
. القضائي

واآلثار اتباعها الواجب واإلجراءات العليا الدستورية تشكيل احملكمة طريقة القانون يبني ـــ د
. أحكامها على املترتبة

املسندة املهام مؤقتاً كل العليا احملكمة تتولى ) : ـــ على اآلتي القانون ذات من (١٠٤) املادة وتنص

ً أخرى وفقا قضائية جهة اختصاص في داخلة تكن لم ما الدستورية واحملكمة اإلدارية للمحاكم
. النافذة للقوانني

في اختصاص تدخل التي املنازعات نظر تتولى التي هي العليا احملكمة بأن النصني هذين من يتضح
تصدي فإن بعد تشكل الدستورية لم كانت احملكمة وملا . . . تشكيلها حني الدستورية إلى احملكمة

. املعدل األساسي القانون مع أحكام ً متفقا قد جاء النزاع لهذا احملكمة العليا

هي واعتبارها السابقة  اجللسة لكلمة احلالي ) ) الثاني الس التشريعي تفسير جاء هل .٢
؟  األساسي للقانون ً وفقا جلسة ١٨ / ٢ / ٢٠٠٦ صحيحاً ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦ وليست جلسة

أمني  يقوم ) باآلتي: ( ١٩ ) املادة األساسي في أحكام القانون مبقتضى الصادر الداخلي النظام يقضي
على األعمال السابقة ومشروع جدول اجللسة ومحضر الس التشريعي قرارات بتوزيع الس سر

من عقد اجللسة).  ساعة ٤٨ قبل األعضاء
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الثاني الس  لدورة  السابقة اجللسة تعني إمنا السابقة  اجللسة بأن يتضح النص هذا ومن
) الثاني الس  أعمال ألن ذلك السابق)؛  ) األول الس  عقدها التي اجللسة تعني وال احلالي) )
اليمني حلف والتي يتم فيها ( ( احلالي الثاني الس الذي يعقده االجتماع من يوم تبدأ احلالي)

تعتبر جلسة  لذلك ال األساسي؛ القانون من ( ٤٩ املادة ( أحكام وفق بقية األعمال في الشروع ثم
خالف ذلك بغير والقول ( احلالي ) الثاني للمجلس السابقة اجللسة هي الس األول (السابقة)

األساسي. القانون أحكام
 

) : تقول  التي األساسي القانون ١٠٣ ( ١) من املادة في الواردة غيرها بعبارة املقصود هو ما -٣
)؟ وغيرها النظم أو واللوائح القوانني دستورية إلي النظر الدستورية احملكمة تتولى

ال لذلك التشريعات صياغة في املألوفة غير  العبارات النص من الواردة في هذا «وغيرها» عبارة
اخلاضعة األعمال زيادة في وال الدستورية  احملكمة  اختصاص في للتوسع عليها االستناد ميكن
احملكمة جتعل فهذه العبارة ال هذا األساس وعلى ، الناحية الدستورية من سالمتها مدى في للنظر
ليشمل الدستورية احملكمة اختصاص متد وال أصالً اختصاصها من مبا يخرج مختصة الدستورية

. ( حالة الطوارئ إعالن السيادة ( كأعمال للنظر بواسطتها خاضعة غير أعماالً

؟ مختصة النزاع هذا باشرت نظر التي احملكمة هل -٤

من غيرها كما في وحددته األساسي القانون من (١٠٣) املادة وضحته الدستورية احملكمة اختصاص
اآلتي: في البلدان العربية الدستورية في احملاكم

وغيرها. النظم أو واللوائح القوانني دستورية في النظر أ-
والتشريعات. األساسي القانون نصوص تفسير ب-

االختصاص ذات اإلدارية  اجلهات وبني القضائية اجلهات بني االختصاص تنازع في الفصل – ج
القضائي.

لم العليا ما الدستورية واحملكمة اإلدارية للمحاكم املسندة املهام مؤقتاً العليا وتتولي احملكمة
النافذة. للقوانني وفقاً أخرى قضائية جهة اختصاص في داخلة تكن

الدستورية احملاكم شأن شأنها الفلسطينية الدستورية احملكمة بأن يتضح النصني  هذين من
النظم أو واللوائح القوانني مطابقة مدى من بالتحقق  تختص العربية األقطار من غيرها في
هي األخرى كما العادية والتشريعات األساسي القانون بتفسير اختصاصها عن ،فضالً للدستور
القضائي االختصاص ذات اإلدارية واجلهات القانونية اجلهات بني االختصاص تنازع في الفصل جهة
اختصاصها متارس  هذا في تنظر وهي الدستورية احملكمة كانت فهل  كذلك األمر دام وما  ،

؟ .  املعدل األساسي القانون ١٠٤ ) من ) واملادة اتلفة بفقراتها (١٠٣ ) املادتني عليه في املنصوص
ميكن وال عليها املطعون للقرارات القانوني التكييف نبني أن تقتضي السؤال هذا على اإلجابة إن

اختصاصاً  احملكمة الدستورية متنح أن األساسي القانون من ١/١٠٣ في املادة الواردة لعبارة غيرها
بطبيعته خاضع غير الدستورية احملكمة لوالية األعمال من عمالً تخضع أن أو ابتداء، ليس لها
القرارات تلك للفصل في تتصدى وهي  الدستورية احملكمة فإن ذلك على  وتأسيساً لسلطتها 

مختصة . لم تكن
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؟ الدستورية الدعوى إلقامة والضروري الالزم املصلحة شرط توافر هل -٥

مصلحة بال ال دعوى إذ ، توافر املصلحة فيها الدعوى الدستورية يشترط لقبول أنه ال خالف في
أن املوضوعية، والبد الدعوى في القائمة واملصلحة هذه املصلحة بني ارتباط هنالك يكون أن والبد
في الدعوى الطلبات املقدمة الفصل في في التأثير املسألة الدستورية في احلكم يكون من شأن
بل للدستور، فيه مخالفاً في ذاته املطعون القانوني النص يكون أن يكفي ال ثم املوضوعية، ومن
له يكفلها التي حقوقه من بحق تطبيقه إخالل وأن يترتب على الطاعن  على تطبيقه يشترط

: عنصرين يتحقق باجتماع مفهوم املصلحة القول بأن ميكننا ذلك وعلى الدستور،
حلق به. قد على أن ضرراً الصفة التي طعن بها على النص الدليل الطاعن في حدود يقيم أن -١

عليه. النص لتطبيق ً عائدا الضرر ذلك يكون وأن -٢

اخلوف ...دون أقاماها التي الدعوى الدستورية في للطاعنني املصلحة توافر شرط هل البيان بعد هذا
توضيحه سبق ملا وفقاً واملباشرة الشخصية املصلحة بأن القول ميكن الشطط؟ أو العثار من
الدعوى كافية لقبول عامة مصلحة أنها على فئة أو جماعة مصلحة وصف ميكن وال تتوافر لم
تشريعات وصف عليها يصدق ميكن أن ال مما والقرارات اإلجراءات كانت خاصة إذا وبصفة الدستورية..

. الدستورية احملكمة لسلطان تخضع

؟ القضائية للرقابة البرملانية تخضع األعمال هل -٦

أسمى سلطة تعد لذلك السلطات؛ مصدر هي التي املمثل لألمة هي السلطة التشريعية تعتبر
الدولة. في سياسة

عن مستقل الداخلي ونشاطه تنظيمه في البرملان  فإن السلطات  بني الفصل مببدأ وعمالً 
األعمال مراقبة القضاء على يحظر املفهوم فإنه لهذا ونتيجة والقضائية التنفيذية السلطتني

البرملان. عن الصادرة
األعمال وصف يصدق عليها النزاع هذا في الدستورية احملكمة أمام فيها املطعون األعمال كانت وملا
و محله، غير في يكون بالفحص وإن تناولها القضاء عن رقابة تكون مبنجى بهذا فإنها البرملانية
أعمال البرملان عمالً من موضوعها يكون الدعاوى التي جميع في بالنظر اختصاصها لعدم ذلك

. السلطات بني الفصل تطبيقاً ملبدأ املنازعات نظر عليها ميتنع أنه أساس على

: البرملانية املسئولية وعدم البرملانية احلصانة :ً أخيرا

الس استئذان بدون البرملان ضد عضو اتخاذ إجراءات جنائية هو منع باحلصانة البرملانية املقصود
املدنية. الدعاوى رفع متنع ال أنها إال اجلنائية باإلجراءات احلصانة يتعلق وضمان رئيسة أو

 
واآلراء األفكار عن البرملان عضو محاسبة عدم تعني فهي البرملانية املسئولية عدم ضمان أما 
هذه الضمانة وتوافر جلانه في أو الس داخل سواء ، عمله تأدية عنه في أثناء تصدر التي واملواقف
البرملان مبهام يتعلق في كل ما آرائه إعالن وفي من أفكار ، يراه التعبير عما في البرملاني للعضو احلرية
بسبب اختصامه يجوز وال مدنية، أو جنائية مسئولية أية ذلك على يترتب أن ، دون واختصاصاته
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واملناقشة اجلدل على أساساً قائمة البرملاني العمل طبيعة ألن املواقف؛ أو األفكار أو اآلراء  تلك 
فإن تقدم على ما العامة. وتأسيساً أجل املصلحة املواقف من واتخاذ النقد وتوجيه الرأي وإبداء
جاء قد يكون البرملانية األعمال عمل من بسبب وأحد أعضائه التشريعي الس رئيس اختصام

. باالفة لهذه األحكام
 .. ذلك كل األساسي القانون ) من ٥٣ ) باملادة الواردة حملت األحكام وقد

   
من عمل هي املطعون فيها والقرارات اإلجراءات بأن القول ميكن تقدم ما على كل وتأسيساً
كما بنظرها، غير مختصة الدستورية واحملكمة القضاء لرقابة تخضع ال البرملانية األعمال
فضالً عن عدم واملباشرة إلقامتها، احلقيقية املصلحة شرط الدستورية للدعوى يتوافر لم وأنه
وإعالن عن رأي إبداء كونه عن ال يخرج برملاني عمل عن البرملان وعضو اختصام رئيس صحة

.... البرملان عمل عضو صميم مهام من هي أفكار
القوانني الثالثة سريان وأن تنفيذها مت فيها قد املطعون القرارات أن إلى نشير أن يفوتنا هذا وال

قد أصبحت منتهية. بذلك اخلصومة وأن أيضاً مت قد ونفاذها
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 ٢٠٠٥/١٠١ رقم احلكم
في العامة للدولة النيابة متثيل بعدم الدفع

االدارية الطعون

اهللا. رام أحمد الدمنهوري- تعليق احملامي
االردن. البنا- هيثم احملامي تعليق

مصر الدرديري- هانئ / الدكتور املستشار تعليق
مصر. عفيفى- محمود مصطفى الدكتور االستاذ تعليق

السودان. عمر سليمان- القاضي تعليق
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احملكمة عن صادرة أحكام
- إداري طعن عامة»- العليا»هيئة

عليها والتعليق
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صحة  مبدى املتعلق الدفع بشأن  عامة» قرارها العليا «هيئة احملكمة ٢٠٠٦/١٢/١٩ أصدرت بتاريخ
من  عليا ٢٠٠٥/١٠١ عدل رقم الدعوى في و املثار اإلدارية، الطعون في للدولة العامة النيابة متثيل
املستند و اهللا، رام البرغوثي- إبراهيم احملامي اهللا رام عمر- سليم عمر ناديا وكيل املستدعية قبل
مصدر لوظيفته- باإلضافة اإلسكان و األشغال العامة لوزير العامة النيابة متثيل صحة عدم إلى

قضت: حيث الدعوى- موضوع اإلداري القرار

األوراق  تبلغ علي أنه نصت قد والتجارية احملاكمات املدنية أصول قانون من ( املادة ( ١٦ إن حيث »
املادة إن وحيث مقامه، يقوم من أو العام النائب اختصاص في باحلكومة املتعلقة القضائية
العامة لدى النيابة وظيفة يؤدى يجوز آن ال » نصت: القضائية قانون السلطة من فقرة٤) ٦٨ )
وظيفة العامة للنيابة علي أن قد أكدت عن رئيس نيابة « تقل درجته ال من العليا احملكمة

العليا. العدل ومحكمة النقض محكمة من تتكون التي العليا احملكمة لدي تؤديها
ال يجوز تقييده فإنه إطالقه على يجري وألن املطلق مطلقاً الوظيفة على هذه النص وقد جاء
في الوظيفية بصفته العام النائب فيها التي يخاصم الدعاوى أو واجلزائية احلقوقية بالدعوى

اإلدارية. الدعاوى
النيابة قبول متثيل على متواترة بصورة اجتهادها استقر قد العليا إن محكمة العدل وحيث
منذ ذلك تخالف هيئه ألي واحدة تسجل سابقه أمامها ولم املنظورة الدعاوى في للحكومة
املادة على جديدة فقرة أضاف عندما املشرع إن حيث ومن العليا،  العدل تشكيل محكمة
العامة النيابة متثيل صالحية على صراحة ونص النظامية احملاكم تشكيل قانون من (٣٢ )
العدل العليا محكمة اجتهاد عليه استقر ملا مؤيداً قد جاء اإلدارية القضايا في للحكومة
مستنداً االجتهاد ذلك كان سواء في الدعاوى اإلدارية للحكومة النيابة العامة بجواز متثيل
سد حلق القضاء في ممارسة أو إليها اإلشارة  سبقت التي القانون نصوص وتطبيق لتفسير
جواز بعدم املستدعية وكيل دفع رد تقرر احملكمة فإن وجوده،  حال  في التشريعي الفراغ
التي النقطة  من بالدعوى السير واستئناف ضدها املستدعى للجهة العامة النيابة متثيل

أحكام  تعديل ٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن بقانون رقم القرار نفاذ ضوء وعلي تقرر كما وصلت إليها
في وأفهم بياناته، استكمال في للمستدعى اال إتاحة أصول احملاكمات املدنية قانون في

.«٢٠٠٦/١٢/١٩
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 ٢٠٠٥/١٠١ رقم احلكم على التعليق
الطعون للدولة في النيابة العامة متثيل بعدم الدفع

االدارية

اهللا. رام أحمد الدمنهوري- تعليق احملامي
االردن. البنا- هيثم احملامي تعليق

مصر الدرديري- هانئ / الدكتور املستشار تعليق
مصر. عفيفى- محمود مصطفى الدكتور تعليق

السودان. عمر سليمان- القاضي تعليق
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٢٠٠٥/١٠١ رقم للمحكمة العليا العامة الهيئة على قرار التعليق
االدارية الطعون في النيابة العامة للدولة متثيل بعدم الدفع

اهللا رام الدمنهوري- أحمد احملامي

النيابة  متثيل جواز بعدم يتعلق دفعاً املستدعي وكيل أثار ٢٠٠٥/١٠١ رقم العليا العدل دعوى في
النعدام عليهم، مدعى أو مدعني فيها الدعاوى التي يكونون في اإلدارة العامة ألشخاص العامة
يسعف ذلك ما كان القوانني هذه أن ألغت بعد ذلك، الفلسطينية يفيد القوانني في أي نص وجود
الفلسطينية، و القوانني تلك مبوجب ألغيت أن إلى كانت سارية املفعول. األردنية التي القوانني في

األردني. النظامية احملاكم تشكيل قانون األخص على

العليا احملكمة إلى امللف إحالة لزوم  رأت أمامها املذكور الدفع أثير التي العليا العدل  محكمة
حيث من احملكمة، تلك درجت عليه عما العدول إمكانية من عليه ملا ينطوي الدفع، هذا في للفصل
هذا الدفع عليه ينطوي ملا جهة، و من اإلدارة العامة أشخاص في متثيل العامة النيابة لدور قبولها

أخرى. جهة من خاصة مستحدثة و أهمية قانونية نقطة من

أصدرت ٢٠٠٦/١٢/١٩م بتاريخ احملكمة العليا، و أمام رئيس النيابة و وكيل املدعي مرافعتي تكرار بعد
يأتي: ما إلى مستندة القاضي برد الدفع قرارها تلك احملكمة

القضائية األوراق أن على نصت التي و التجارية، و املدنية احملاكمات أصول قانون من املادة (١٦) -١
مقامه. يقوم من العام أو للنائب باحلكومة تبلغ املتعلقة

العامة لدى النيابة وظيفة أن على نصت القضائية السلطة من قانون املادة (٤/٦٨) أن كما -٢
إطالقه. على يجري نص وهذا نيابة، رئيس عن درجته تقل ال من العليا يؤديها احملكمة

في احلكومة متثل التي  هي العامة النيابة أن  على  العليا العدل محكمة اجتهاد  استقر  -٣
املنظورة أمامها. الدعاوى

اصطلح الذي و رئاسي، مبرسوم ٢٠٠٦م سنة صدر دل الذي املعّ النظامية احملاكم تشكيل ٤- قانون
صراحة على نصت األصلي القانون من (٣٢) املادة على جديدة فقرة أضاف بقرار قانون عليه
العليا محكمة العدل اجتهاد رأي و لتأييد في الدعوى اإلدارية للحكومة العامة النيابة متثيل
العامة اإلدارة أشخاص متثيل في العامة النيابة صالحية حول التشريعي الفراغ بسد السابق

أمامها.

يأتي: ملا البيان سالف قرارها في العليا احملكمة أخالف إنني

في  نص جنده قد األردني، ١٩٥٢ لسنة (٢٦) رقم النظامية احملاكم تشكيل قانون إلى بالرجوع أوالً:
أو تقيمها التي الدعاوى جميع في احلكومة ميثلون العامة النيابة األتي: «ممثلو على (٤/١٤) املادة

عليها». تقام
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احلكومة لدى كافة متثل التي العامة هي أن النيابة في لالجتهاد مجاالً تبق لم النص صراحة هذا
الهاشمية. األردنية اململكة اإلدارية في و النظامية احملاكم

 ١٩٩٢ لسنة (١٢) رقم القانون العدل العليا، وهو مبحكمة خاصاً قانونا األردني وضع املشرع وحينما
يأتي: ما منه اخلامسة في املادة حيث جاء

اإلدارية...الخ. العامة النيابة رئاسة العليا- العدل –محكمة لدى احملكمة تنشأ «أ-
اإلدارة العامة خطياً أشخاص مساعديه من يفوضه من أو اإلدارية العامة النيابة رئيس ميثل ب-
إجراءاتها وفي جميع عليهم، مدعى سواء أكانوا مدعني أو في الدعاوى، العليا محكمة العدل لدى

مراحلها». من مرحلة وآلخر

العامة في النيابة فيها دور يكرر وضع نصوص صريحة على األردني املشرع حرص فقد هذا ومع
متثل احلكومة و األولى، العام في احلق متثل أنها في احلقوقية، في الدعاوى ودورها اجلزائية الدعاوى

احلكومة. ودعاوى اجلزائية احملاكمات أصول قانوني في الثانية، وذلك في

أنواعها، اختالف على احلكومة متثل في أنها النيابة العامة دور حسمت الصريحة النصوص هذه
إدارية. أم حقوقية أم جزائية

أي ال جند فيه ٢٠٠١م فإننا لسنة (٥) رقم الفلسطينية احملاكم تشكيل قانون إلى بالرجوع ثانياً:
في نص فإنه من ذلك أكثر العليا. العدل محكمة أمام متثيلي دور العامة أي للنيابة نص يعطي

املعمول به في محافظات  ١٩٥٢ لسنة احملاكم رقم (٢٦) تشكيل قانون إلغاء على منه (٣٩) املادة
أحكامه يتعارض مع آخر قانون أي إلغاء املذكورة على (٣٩) املادة في اكتفى أنه ولو الغربية. الضفة

العدل العليا. محكمة العامة أمام اإلدارة ألشخاص العامة النيابة متثيل مسألة عالج لكان قد

جند: ٢٠٠١ لسنة (٢) رقم التجارية و املدنية احملاكمات أصول إلى قانون بالرجوع ثالثاً:
أو للنائب العام تسلم املتعلقة باحلكومة القضائية األوراق أن على نصت (١٦) فقرة (١) املادة أ-

للتبليغ. تسلمها في مقامه يقوم من

متثيل احلكومة؟ في العامة النيابة اختصاص و أحقية النص هذا يفيد أن ميكن هل اآلن، السؤال و
في احلق العام له الوكيل كان إذا شيء آخر. ااصمة لغاية التمثيل و شيء ألن التبليغ بالطبع ال.
أخرى قوانني هنالك فإن من جهة أخرى و جهة، من هذا لم يكن محامياً ولو حتى موكله عن التبلغ

بينا آنفا. كما اخلصومة في للحكومة النيابة متثيل مسألة عاجلت

وظيفة يؤدي أن يجوز «ال القضائية نصت على أنه قانون السلطة من (٤/٦٨) املادة أن رابعاً: صحيح
به األخذ ميكن النص ال هذا لكن نيابة»، عن رئيس تقل درجته من العليا احملكمة لدى العامة النيابة
املذكور النص إذ أن محكمة العدل العليا. أمام للحكومة متثيل النيابة حول املثار الدفع كمبرر لرد
محكمة أمام العامة اإلدارة أشخاص متثيل في العامة  النيابة اختصاص  و ألحقية يتعرض  لم
لها كان احملكمة العليا كلما أمام العامة دور النيابة أن ميثل ميكنه من درجة بل حدد العليا، العدل

القانون. نص بصريح دور
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العام هو النائب احلكومة حدد بأن دعاوى قانون في الصريح النص أن جند احلقوقية الدعاوى ففي
يقوم من خطياً ينتدب أن  وله عليها، أو منها تقام التي الدعاوى في جميع احلكومة ميثل الذي

القانون. في ذلك األشخاص احملددين أولئك من مستقل بشكل مقامه وفي كل دعوى

منه األولى نصت املادة فقد ٢٠٠١م لسنة (٣) رقم اجلزائية اإلجراءات قانون فإن اجلزائية الدعاوى في أما
ومباشرتها، اجلزائية الدعوى إقامة في غيرها دون العامة للنيابة فقط ينعقد االختصاص أن على
العامة في النيابة دور املذكور القانون وكرر القانون. في املبينة األحوال في إال غيرها من تقام وال

املواد. من وغيرها (٣) املادة و («٢) كاملادة الالحقة املواد

محكمة أن وحيث النقض، محكمة األخير مرجعها القانوني اجلزائية و احلقوقية القضايا أن وحيث
القضايا هذه  مثل أمامها في النيابة متثيل فإن إذن العليا، احملكمة من األول الشق هي  النقض
ليجعل (٤/٦٨) املادة نص في تفسير التوسع وال ميكن نيابة، رئيس عن درجته تقل ال ملن ينعقد
الشق كونها العليا، العدل محكمة أمام اإلدارية الدعاوى في متثيل احلكومة في دوراً العامة للنيابة
راح يحتمل وخالفنا كل شُّ مما أكثر النص حملنا قد بهذا نكون فعال العليا، ولو احملكمة من الثاني
و اخلصومة مسألة حتدد القوانني في صريحة نصوص ورود لزوم حول كتبوا الذين القانون والفقهاء

في الدعاوى. متثيل اخلصوم في القانوني احلق مسألة من لهم

محكمة أمام العامة النيابة لدور بالنسبة النقص هذا إلى فطن حينما الفلسطيني املشرع إن
أضاف  ٢٠٠٦ حيث سنة بقانون الفلسطينية القرار الوطنية السلطة أصدر رئيس العليا، العدل
متثيل صالحية على صراحة فيها نص النظامية، احملاكم تشكيل قانون من (٣٢) للمادة جديدة فقرة
بعدم الدفع إلثارة صدر الحقا قد القانون هذا أن ومع اإلدارية. في القضايا للحكومة العامة النيابة
٢٠٠٥/١٠/٢م للمرة الثانية بجلسة أثير ألن الدفع الدعوى، هذه في للمثول العامة النيابة اختصاص
املقام، في هذا االستناد عليه دون مما يحول عديدة، بأشهر سالف الذكر بقرار القانون صدور قبل أي
القوانني من وغيره القانون هذا لنا تعليقا على قانونية إال أن رجعي، بأثر القانون يطبق يجوز أن ال إذ
الفلسطيني األساسي القانون من (٤٣) املادة نصت لقد نقول: الصدد هذا وفي املماثلة. األخرى 
انعقاد أدوار غير في التأخير يحتمل التي ال حاالت الضرورة في الوطنية السلطة لرئيس أن على
أول في التشريعي الس على  عرضها ويجب القانون.  قوة  لها قرارات إصدار  التشريعي الس
عرضت على إذا أما القانون. قوة من لها كان زال ما و إال القرارات، هذه صدور بعد يعقدها جلسة
الس أن وحيث القانون. قوة من لها يكون ما زال يقرها ولم السابق النحو على التشريعي الس
فإنها القوانني يقر هذه ولم  عديدة جلسات في انعقد قد القرارات تلك  صدور  وبعد التشريعي
املوجبة الضرورة حالة النعدام خاطئا كان ابتداءً صدورها أن عن ناهيك تكن، لم كأن أصبحت

تأخير. دون إلصدارها

جواز على قد استقر العدل العليا محكمة اجتهاد بأن في قرارها أما قول احملكمة العليا خامساً:
أو القانون نصوص وتطبيق تفسير إلى استنادا اإلدارية الدعاوى للحكومة في العامة النيابة متثيل

التشريعي وجوده. الفراغ سد في القضاء حلق ممارسة
النيابة متثيل جواز العليا في احملكمة تسعف ال القانونية النصوص فإن  آنفا بيناه ما  ضوء على
هذا القول التشريعي، فإن الفراغ سد في القضاء حق أما اإلدارية. الدعاوى في للحكومة العامة
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وليس فقط. بالس التشريعي حصر التشريع حق سلبنا قد فإننا نكون به قلنا لو إذ اخلطورة، بالغ
أخرى. سلطة اختصاص سلب في احلق القضائية للسلطة

القرار بالعدول إعطاء صالحية لها أن وحيث الدفع املثار، ألهمية انعقدت قد العليا احملكمة أن أما و
احملاكم تشكيل قانون من (١/٢٥) باملادة عمالً العليا العدل محكمة اجتهاد عليه استقر عما
دام ما املبرر قانوناً، غير لالجتهاد تصويبا العدول هذا تقرر أن العليا احملكمة على إذ كان النظامية،
أمام محكمة احملامني لتمثيلهم من يشاءون من توكيل من العامة اإلدارة أشخاص يحرم لم املشرع

العليا. العدل
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٢٠٠٥/١٠١ رقم للمحكمة العليا العامة الهيئة على قرار التعليق
االدارية الطعون في النيابة العامة للدولة متثيل بعدم الدفع

األردن هيثم البنا- احملامي

برد  واملتعلق رقم ٢٠٠٥/١٠١ القرار العليا العدل حملكمة العامة الهيئة أصرت ٢٠٠٦/١٢/١٩ بتاريخ
مستندة العليا العدل دعاوى في العام النائب خالل من احلكومية الدوائر  متثيل جواز بعدم دفع

خالل  من احلكومة بتبليغ واملتعلقة والتجارية  املدنية  األصول  من (  ١٦ ) املادة  نص إلى ذلك في
لدى  العام النائب تعيني بشروط القضائية واملتعلقة السلطة قانون ) من ٦٨ ) املادة وكذلك النائب،

ما يأتي: ابدي فإنني القرار هذا على وللتعليق العليا محكمة العدل

العليا محكمة العدل إلى التي يرفعها العينية القضائية هي الدعوى بأنها اإللغاء دعوى تعريف مت
قرار إدارة جراء من أضير مباشرة شخصية مصلحة له شأن ذي كل إداري قضاء بوصفها محكمة
مستهدفا القانوني مركزه  في بذاته واثر العامة، الوطنية اإلدارية اجلهات إحدى عن صدر نهائي
احلكم ويكون مشروعيته عدم بسبب بإلغائه حكم استصدار بطلب وذلك القرار هذا مخاصمة
/ الشوبكي عمر الدكتور ( لطفا انظر الكافة. قبل حجية املعيب حكما ذا القرار بإلغاء  الصادر

.(١٨١ صفحة ،٢٠٠١ والتوزيع للنشر الثقافة دار – اإلداري القضاء

الواجب اإلجراءات تنظيم نص يتناول أي في األردن النظامية احملاكم تشكيل قانون ولم يتضمن
أفرد املدنية احملاكمات  أصول أن قانون إال اإللغاء بشأن دعوى العليا العدل محكمة  أمام اتباعها

١٩٩٢ فقد نص على  األردن لسنة في العدل العليا محكمة قانون وبعد صدور لذلك. خاصة نصوصا
إلى الرجوع ثم القواعد بهذه العمل يتوجب وبالتالي احملكمة هذه االتباع أمام الواجبة اإلجراءات
العدل محكمة في قانون عليها املنصوص غير احلاالت في احملاكمات أصول قانون في القواعد الواردة
املدنية احملاكمات  أصول قانون في املوجودة القواعد إلى الرجوع بأن  مشروط أن ذلك على العليا،
لم إذا  القواعد تلك  تتبع أن ترفض أن العليا العدل وحملكمة اإللغاء، دعوى ينسجم مع أن يجب
إسقاطا الدعوى إسقاط عدم جواز القضائي على االجتهاد استقرار مثل اإللغاء دعوى تنسجم مع
بوجوب البت تقضي اإلدارية املعامالت استقرار ألن الدعوى؛ رد وجوب وإمنا مؤقتا بطلب املستدعي
اإلداري القضاء ندة، حنا الدكتور لطفا ) املستدعي مبشيئة رهنا الدعوى تترك اإللغاء وال قضايا في

.( صفحة ٤٨١ ، ١٩٧٢ األردن ، في
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٢٠٠٥/١٠١ رقم العليا للمحكمة العامة الهيئة قرار علي تعليق
االدارية الطعون في النيابة العامة للدولة متثيل بعدم الدفع

هانئ الدرديري / املستشار الدكتور
املصري الدولة مجلس رئيس نائب
العليا اجلامعي والدراسات للتدريس املنتدب واألستاذ

من: املقامة ٢٠٠٥/١٠١ رقم الدعوى نظر أثناء القرار هذا صدر )
اهللا رام / سليم ناديا عمر / املستدعية

ضد
-: ضدهم املستدعى

اهللا. / رام لوظيفته باإلضافة واإلسكان األشغال العامة وزير -١
لوظيفته ). باإلضافة النائب العام  -٢

          

الوقـــائع

مؤرخة ٢٠٠٥/٧/١٢ للطعن  بالئحة وكيلها بواسطة املستدعية من ٢٠٠٥/١٠١ رقم الدعوى قدمت -
واملعنون (واو/٢٠٠٥/١٨١٤) ورقمه ٢٠٠٥/٦/٢٠ بتاريخ األول ضده املستدعي الصادرعن القرار في
واملبلغ املستدعية راتب أيام من سبعة خصم عقوبة توجيه واملتضمن ( من الراتب خصم ) بعبارة

.٢٠٠٥/٦/٢١ بتاريخ لها
اآلتية: لألسباب طعنها في املستدعية استندت -
ألحكام القانون. فيه مخالف املطعون القرار .١

السلطة. استعمال إساءة بعيب مشوب الطعن محل القرار .٢
السلطة. استعمال في واالنحراف السبب بعيب معيب به املطعون القرار .٣

من أساس علي تقوم الدعوى ال في هذه العام النائب أن مخاصمة احملكمة بعد التدقيق، وجدت -
املستدعى هو الدعوى الئحة في جاء فيه حسبما املطعون مصدر القرار دام ما الواقع أو القانون
املدنية احملاكمات أصول  قانون من (٢٨٧  ،  ٢٨٦ ) املادتني بأحكام وعمالً  عليه، ً وبناء األول، ضده

األول  ضده للمستدعى مذكرة بتوجيه املؤقت قرارها أصدرت احملكمة ٢ لسنة ٢٠٠١ رقم والتجارية
إصدار حالة معارضة وليتقدم في إلغائه، من واملانعة الطعن لقراره محل املوجبة األسباب لبيان

ومرفقاتها. الدعوى الئحة تبليغ تاريخ من أيام ثمانية جوابية خالل بالئحة الطلب، موضوع القرار
بالئحة  ضده األول، املستدعي عن قانونا نائبه باعتبارها العامة، النيابة ردت  ٢٠٠٥/٧/٢١ بتاريخ -
أنها كما ، قانوناً مسموعة وغير شكالً الرد واجبة املستدعية دعوى أن إلى فيها جوابية، انتهت
ثم واالختصاص، اخلصومة صحة لعدم واجبة الرد عن أنها فضال الفاحشة، للجهالة الرد واجبة
املستدعى بإلزام املؤقت القرار وإلغاء املستدعية دعوى برد اجلوابية الالئحة هذه ختام طلبت في

احملاماة. وأتعاب واملصاريف الرسوم مع بالرد، األول ضده
تقام اإلداري الطعن أن دعوى مفاده: جوهري اجلوابية بدفع الالئحة هذه على وكيل املستدعية - رد
تنتصب التي اجلهة هو ضده الطعن القرار املوجه مصدر فيه، وأن املطعون اإلداري ضد مصدر القرار
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الطعن بواسطة من ينوب وجوابها على بردها تتقدم أن عليها اإلدارية، والتي الطعون في خصماً
باخلصومة ينوب عنها أستاذ محام بواسطة اجلوابية الئحتها تقدم أن عليها أي أن قانوناً، عنها
في إال الرسمية والدوائر الوزارات متثل ال فهي ، العامة النيابة وأما  اإلدارية،  احملكمة  أمام وميثلها
محددة وطبقاً إجراءات وفق يتم كان فقط وفي الدعاوى احلقوقية فإن هذا التمثيل اجلزائية الدعاوى
بالطعون  بعيد أو قريب من يتصل ماال وهو امللغى، احلكومة دعاوى قانون من ٩ ،٣ املادتني ألحكام

املاثلة. كالدعوى اإلدارية
من  ( ٦٨ ) املادة أن نظرها – من وجهة – موضحة من جانبها ، الدفع علي هذا النيابة العامة - ردت
العامة  النيابة دور األولى فقرتها خالل من بينت قد لسنة ٢٠٠٢ ( ١ ) رقم القضائية السلطة قانون
احملاكم اجلزائية أمام الوظيفة وهذه الدور بهذا القيام حتصر ولم عام، بوجه احملاكم لدى ووظيفتها
احملكمة لدي النيابة العامة يؤدي وظيفة أن يجوز ال » أنه: على بنصها الفقرة هذه إن بل فقط، ال

وظيفة  يؤدي أن العامة النيابة لرئيس بأن ضمناً أفادت قد  » نيابة رئيس عن درجته تقل من العليا
منها. قسماً العدل العليا محكمة تشكل والتي العليا، احملكمة لدي العامة النيابة

توكيل محام في  املستدعى ضدها اجلهة حق بأن القول ردها في العامة  النيابة أضافت كما -
قانوناً عليه العامة املنصوص النيابة دور يعطل ال العليا، العدل محكمة أمام ومتثيلها عنها للدفاع

العليا. العدل اإلدارة أمام محكمة بخصوص متثيل
املستدعي  للجهة العامة النيابة  متثيل جواز بعدم الدفع أن احملكمة رأت ٢٠٠٦/٤/٣٠ بجلسة -
، التعقيد من جانب على اعتبار وينطوي له اإلدارية الدعاوى في العدل العليا  أمام محكمة ضدها

من  ( ٢٥ ) املادة بأحكام عمالً العامة إلى الهيئة امللف إحالة احملكمة معه ترى مما خاصة وله أهمية
احملاكم. تشكيل قانون

لألهمية: يأتي فيما نورد نصه ما وهو التعليق، قرارها محل احملكمة أصدرت ٢٠٠٦/١٢/١٩ في -
األوراق  تبلغ على أنه نصت قد والتجارية احملاكمات املدنية أصول قانون من ( املادة ( ١٦ إن حيث »
املادة إن وحيث يقوم مقامه، من أو النائب العام اختصاص القضائية املتعلقة باحلكومة في

العامة  النيابة وظيفة يؤدي أن يجوز ال » على: القضائية نصت السلطة من قانون ( فقرة٤ ٦٨ )
وظيفة العامة أكدت على أن للنيابة قد » نيابة رئيس عن ال تقل درجته من العليا لدى احملكمة

العليا». العدل ومحكمة النقض محكمة تتكون من التي العليا احملكمة تؤديها لدي
ال يجوز تقييده فإنه إطالقه على يجري وألن املطلق مطلقاً الوظيفة على هذه النص وقد جاء
في الوظيفية بصفته العام النائب فيها التي يخاصم الدعاوى أو واجلزائية احلقوقية بالدعوى

اإلدارية. الدعاوى

النيابة قبول متثيل على متواترة بصورة اجتهادها استقر قد العليا إن محكمة العدل وحيث
ذلك تخالف هيئه  ألية واحدة سابقه تسجل ولم أمامها املنظورة الدعاوى  في للحكومة
على جديدة فقرة أضاف  عندما املشرع إن حيث ومن العليا، العدل محكمة تشكيل  منذ 

النيابة  متثيل صالحية على صراحة ونص النظامية احملاكم تشكيل  قانون من ( ٣٢ ) املادة
محكمة العدل اجتهاد عليه استقر ملا مؤيداً جاء قد اإلدارية في القضايا للحكومة العامة
االجتهاد أكان ذلك سواء اإلدارية، الدعاوى في للحكومة العامة النيابة متثيل العليا بجواز
حلق القضاء ممارسة أو إليها اإلشارة سبقت التي القانون نصوص وتطبيق لتفسير مستنداً
بعدم جواز املستدعية رد دفع وكيل تقرر احملكمة فإن وجوده، حال في التشريعي الفراغ في سد
التي النقطة  من بالدعوى السير واستئناف ضدها املستدعى للجهة العامة النيابة متثيل



١٨١

إداري-والتعليق عليها عامة»-طعن «هيئة العليا احملكمة عن صادرة أحكام

أحكام  تعديل ٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن بقانون رقم القرار نفاذ ضوء وعلى تقرر كما وصلت إليها
في وأفهم ، بياناته استكمال في للمستدعي إتاحة اال املدنية احملاكمات أصول قانون في

 «٢٠٠٦/١٢/١٩

القرار هذا القانونية التي يثيرها املبادئ
قبل التعليق إليها ينبغي التعرض قانونية مبادئ عدة إليها، استند بأسانيده التي هذا القرار، يثير

النهائي على هذا القرار.
     

هي: املبادئ وهذه
التشريعي. الفراغ سد في احملكمة حق *

ومدى إلزامه. العرف القضائي *
وداللة اإلشارة. العبارة داللة وبني والعموم اإلطالق بني النص * تفسير

له. الفوري ، واألثر رجعية القانون مبدأ عدم بني * الفرق

الفراغ التشريعي: سد في احملكمة حق أوالً:
غير النظرية عن أيضاً النظر وبصرف ،( ١ ) عليها واجب أو للمحكمة حق هذا أن عن النظر بصرف
فإن باستمرار، كامل التشريع أن يفترض أن البد وأنه ،» التشريع بكمال  » نادت  التي  الواقعية
في للحكم نص عدم وجود في حالة حل بإيجاد ( احملكمة ) القاضي إلزام في الشرائع قد انقسمت

املعروضة. املسألة

جبل  بن معاذ ( وسلم عليه اهللا (صلي اهللا رسول بعث ملّا احلنيف، إذ ديننا هي الشرائع هذه وأول
قضاء؟  عرض لك إذا تقضي كيف ليعلمه،: سأله، باليمن، فإنه  ( ٢ ) اجلند والياً على اهللا عنه) (رضي
وسلم). عليه (صلى اهللا اهللا رسول أقضي بسنة قال: ؟ جتد لم فإن قال: بكتاب اهللا. أقضي قال:
وال برأيي قلت، أجتهد قال: )؟ عليه وسلم اهللا (صلي رسوله سنة وال كتاب اهللا، جتد في لم فإن قال:
وفق الذي احلمد هللا وقال: ) صدري، وسلم عليه اهللا (صلى اهللا رسول فضرب أقصر). قال: ال ( أي آلو

.( ٣ ) وسلم) اهللا عليه (صلي اهللا رسول يرُضي ملا وسلم) اهللا عليه (صلى اهللا رسولِ رسولَ
     

(٢ الكرمي )( عبد بدهية لقول الشهرستانى( محمد بن فحكمته ،( ١ ) احلديث هذا في القول كان ومهما
وال نص، حادثة كل في يرد أيضاً أنه لم قطعاً ونعلم والعد، احلصر تقبل ال مما والوقائع إن احلوادث ...» :
ما ال يضبطه يتناهى ال وما متناهية، غير والوقائع متناهية، كانت إذا ، والنصوص أيضاً ذلك يتصور

.«. . بصدد كل حادثة اجتهاد يكون حتى االعتبار، واجب االجتهاد والقياس أن قطعاً علم ، يتناهى

قاضيه إلى  ( عنه اهللا رضي عمر ( سيدنا أرسله الذي القضاء في دستور جاء ما ولعل هذا ما يفسر

شروطه ودواعيه. إذا توافرت ميارسه، البد أن عليه التزام فهو وأما الواجب بإرادته، ميارسه ال أو لصاحبه ميارسه محجوز اختصاص احلق  ( ١ )
اليمن. في – موضع بفتح اجليم والنون ( ٢ )

القضاء وما يتعلق به. كتاب والترمزى – ) أخرجه أبو داود ٣ )
كلهم  املعاصرون األمة علماء كان )، وإن نفسه ( الترمزي ً وسندا ( املوضوعات في اجلوزانى ) - احلديث متناً ناقش هذا من هناك ( ١ )

نقول. املعني الذي هذا فستجد اجلامعية أو االجتهاد أصول الفقه من كتب أي راجع به. واستشهدوا ملعناه ارتاحوا قد
– ج ٢ – ص ١٥٤. والنحل امللل ( ٢ )
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أدلي إليك مما فيما الفهم الفهم . ثم . . . » له : في قوله  ( عنه (رضي اهللا األشعري  موسى أبي
إلى فيما ترى اعمد ثم األمثال، واعرف ذلك، عند األمور قايس ثم وال سنة، قرآن في ليس مما عليك ورد

( ٣ ) «. . . باحلق. أشبهها و اهللا، إلى أحبها

مبنتهى توخي احلذر تأمر ( عنه اهللا رضى ) عمر سيدنا عن األخرى الروايات قد وردت بعض كانت و إذا
رسول من سنة فيه ولم يكن اهللا، كتاب في ليس جاءك ما فإن . . .» قضاته: ألحد في الرأي، كقوله
وان فتقدم، وتتقدم جتتهد رأيك أن شئت: إن شئت األمرين أي فأختر قبلك، أحد فيه ولم يتكلم اهللا،

.( ٤ )« ًلك خيرا إال التأخير أرى وال تتأخر فتأخر، شئت ان

عمر من سـيدنا شخصـي هذا تقـدير أن أسـاس على يفهم يجـب أن ونظـيره، كله ، هذا فإن
منه املفهوم كما أن القضاة، لسائر كقاعدة عامة بالذات، وليس القاضي لهذا عنه ) اهللا ( رضي
عنها يتأخر التي القضية يرفع أن القاضي هذا من ينتظر ( عنه اهللا ( رضي عمر أن سيدنا بداهة،
يعرف ال فيها، فاإلسالم ليقضي نفسه ( عنه اهللا رضي ) لسيدنا عمر أو منه، أعلي هو إلى من

الظروف. من ظرف أي بني الناس حتت القضاء عن النكول

من القاضي لتمكني اتلفة القوانني أخذت بها التي تنوعت الطرق فقد املعاصرة، الشرائع في وأما
مصادر إلي ما ردته فمنها مكتوب، نص التشريع من حالة خلو في أمامه املنظور النزاع الفصل في
» أنه: على الثانية فقرتها في التي نصت املصري املدني القانون من املادة األولى مثل متعددة، أخرى
فبمقتضى لم يوجد، فإذا العرف، مبقتضى القاضي حكم تطبيقه ميكن تشريعي نص لم يوجد إذا

العدالة». وقواعد مبادئ القانون الطبيعي فبمقتضى لم توجد اإلسالمية، فإذا الشريعة مبادئ

على في مادته السابعة نص الذي ،١٨١١ عام في الصادر املدني النمساوي القانون ذلك من ً وقريبا 
للتشريع، الطبيعي للمعنى ً وفقا وال ً لنص، ال وفقا عليها، املتنازع حل املسألة لم يتيسر إذا » أنه:
ذلك مع عليها املتنازع احلالة فإذا ظلت األخرى، التشريعات في املشابهة احلاالت إلى الرجوع وجب

.« الطبيعي للقانون األساسية للقواعد ً وفقا الفصل فيها وجب حل، دون
     

إذا  » أنه:  منه على (  ٢/١٢  ) املادة نصت  فقد ١٩٤٢ في عام الصادر اإليطالي املدني القانون  وأما
بقيت املشابهة، فإذا احلاالت تنظم التي النصوص إلى القاضي يرجع التشريع في لم يوجد نص

.« للدولة القانوني النظام في العامة للمبادئ ً وفقا يحكم فإنه غامضة، ذلك مع املسألة

(١ / ٢ ) مادته نصت حيث ذلك، كل من جرأه أكثر كان فقد ،١٩٠٧ في الصادر السويسري القانون وأما
حالة وفي للعرف، ً القاضي طبقا يحكم تطبيقه ميكن قانوني نص وجود عدم حالة وفي أنه: « على

.« بعمل املشرع أن يقوم عليه كان يضعها لو كان للقواعد التي ً فيحكم وفقا وجود عرف عدم
لعدم أمامه املنظورة  القضية  في الفصل عن  القاضي امتناع  أن اعتبر الفرنسي  القانون وفي

من  ( ٤ ) املادة تنص حيث .» العدالة إنكار » ارتـكابا ً جلـرمية تشريعي أو غموضـه، يعتـبر نص وجود

األول  الد - املوقعني أعالم ( بكر أبي محمد بن اهللا أبي عبد الدين شمس اجلوزية ( قيم ابن في : وشرحه – بتمامه راجع الكتاب ( ٣ )
احملمود «. الرأي بيان فصل » ٨٥ ص –

بيروت ١٩٦٦ ص ١٤٤. . ط – – عبقرية عمر العقاد ذكره ( ٤ )
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سكوت  يحكم بحجة أن يرفض الذي « القاضي أن: ١٨٠٤ على عام الصادر الفرنسـي املدني التقنني
 Déni de justice » العدالة جلرمية إنـكار ً مرتـكبا يكـون ، التشريع كفاية عدم أو الغموض أو النص
ًقانون  تقريبا  نظيره على نص وهو ما ،( ٢٥٨ ( م العقوبات الفرنسي قانون مبقتضى ويعاقب بل ،»

.( ١٢٢ م ) أيضا العقوبات املصري
السويسري فيها بالقانون اجلرأة من بلغـت والتي ، ً جــميعا هذه الـنصـوص من نالحـظ أننا على
بعمل يقوم أن عليه كان لو يضعها كـان التـي الـقواعد يضـع بأن القاضي يـأمر أن إليه املـشار

املشرع:
 A défaut ?une disposition legale applicable le juge prononce selon le droit coutumier et, à »

 « defaut ?une coutume, selon les règle q?il établirait sil avait à faire acte de législateur

في النزاع للفصل الالزم املكتوب توافر النص عدم عن حالة تتحدث ً جميعا التشريعات هذه فإن
في للفصل للتمهيد الزمة التي تكون األخرى اإلجرائية األعمال القاضي، وليس عن على املعروض
ابتداع عن وليس القضية في النهائي الفصل التوقف عن عند يكون العدالة فإنكار النزاع. هذا

نظرها. أثناء إجراء
ألن ،« بذلك نص يقضي لم يوجد ما بإجراء « إلزام ال أنه اإلجراءات لهذه بالنسبة فالقاعدة األصلية
» يعلم يكن لم الذي املتقاضي ضياع حقوق إلى سيؤدى احملكمة باجتهاد امللزمة ابتداع اإلجراءات

به. املتعلقة للدعوى نظرها لدى احملكمة تبتدعه أن قبل وضرورته بهذا اإلجراء بالبداهة »

إلزامه: ومدى القضائي العرف :ً ثانيا
معني،  االعتياد على سلوك وهو ركن مادي، ( ١ ) ركنان: له ملزم، عرف شأن أي شأنه القضائي، العرف

ملزمة. قاعدة السلوك هذا من نشأت القاعدة التي بأن االعتقاد معنوي، وهو وركن
قبل  احملكمة تلزم احلالي، املصري الدولة مجلس قانون من ( ٢٧ ) املادة أن القضائي، العرف هذا ومن
القانوني بالرأي تقرير وإعداد لتحضيرها الدولة مفوضي هيئة إلي حتيلها في الدعوى بأن الفصل
يتأبى اإلدارية، الدعاوى في العاجل الشق أن زمن بعيد، منذ رأت العليا، اإلدارية احملكمة ولكن فيها،

بالبطيء  يتميز والذي املذكورة، ( ٢٧ ) باملادة إليه اإلجراء املشار هذا علي فيه بطبيعة االستعجال
تنظره وإمنا  اإلدارية، الدعاوى في العاجل الشق حتضير يلزم ال أنه إلى  احملكمة فانتهت ً ما، نوعا
مبجرد ويسقط بطبيعته، حكم وقتي هو احلكم فيه، وأن ً خصوصا  دون حتضير، مباشرة احملكمة

الدعوى. في موضوع احلكم صدور
قضائياً ً عرفا صار الذي االجتهاد، هذا أنفسهم، املتقاضون بل و احملاكم األخرى، درجات تلقت وقد
أن أي العكس،  وليس بطبيعته، بطئ اجراء من يعفي  ألنه  واالرتياح، بالقبول بعد،  فيما  ملزماً
فيها وما طبيعة الدعوى مع يتفق عن أنه ً فضال التأمل، بأدنى واضحتان فيه التيسير واملصلحة

العكس. العدالة، وليس فيها، وسرعة إقرار الفصل اجتاه سرعة في يسير أنه أي استعجال، من

: العبارة وداللة اإلشارة داللة و والعموم، اإلطالق بني النص تفسير :ً ثالثا
نادر وهذا أو عدد، زمان، شرط، صفة، به دون أن يُقرن باسمه الشيء يذكر أن اللغة هو: في املطلق
في املعتاد هو وهذا مما تتقدم، أي الشيء بقرين يذكر فهو أن التقييد وأما اللغوية. التراكيب في

التراكيب اللغوية.

بعدها. وما – ط ١٩٦٥ – ص ١٢٢ القانون أصول الصدة : فرج املنعم عبد . د في: ومفيدة جيدة تفاصيل راجع ( ١ )
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هذا عند تلتقي مجملها في أنها إال األصول، علماء عند تعددت تعريفات املطلق وفي االصطالح
قيد، غير من جنسه في املاهية الشائع على الدال هو اللفظ املطلق من يجعل الذي اللغوي، املعني

.ً مثال طائرصغير مالم نقيده بصفة كقولنا: الطائر، كل جنس مطلق شائع في فإنه طائر، كقولنا:
امليتة والدم «( عليكم حرمت قوله تعالى: « في الدم الكرمي لفظ في القـرآن املـطلق أمثلة ومن

املقيد  على املطلق مل هذا حُ وإن فهو هنا مطلق، الدماء في جنس شائع الدم فلفظ ( ٣/ املائدة

ً دما  أو ميتة إال أن يكون ً على طاعم يطعمه فيما أوحى إلي محرما أجد ال قـل قوله تعالي:» في
ربك فإن وال عاد باغ غير اضطر فمن به، لغير اهللا أهل أو فسقا ً رجس فإنه خنزير أو حلم ،ً مسفوحا

الدم  من املطلق حمل يتم فإنه اآليتني، في احلكمني والسببني والحتاد األنعام/١٤٥ )، ) رحيم» غفور
الدم هو ً معا اآليتني في بالدم املقصود يكون وبالتالي ، األنعام آية في منه املقيد على املائدة، في آية

مسفوح. غير دم ألنه أيضا ً حالل فهو احلالل، الذبيحة داخل عروق يتجمد املسـفوح، وأما الذي
.» يقيده ما حتى يثبت إطالقه على يبقى املطلق » أن: واملقيد، بالنسبة للمطلق والقاعدة األصولية

في االصطالح ً وتقريبا اللغة ( في فالعام املطلق والعام. بني شائع هنا لبس يجري أنه انه يالحظ إال
وخصص هذا مخصص جاء إذا إال شيئا ً، يترك منها وال ( اإلجمال ) للجملة يأتي الشامل الذي ) هو

منفرد. بحكم الشيء

فهو » اهللا من ً نكاال كسبا مبا أيديهما جزاءً فاقطعوا والسارق والسارقة تعالى: « قوله العام ومثال
في هذه حيث الخ، . . . املميز غير أو الصغير السارق بإعفاء يخصص وسارقه، وقد سارق لكل شامل
،» مخصـص إال وله عام ما من » أنه: إذ العام، في التي للظنية على العام، اخلاص يقدم احلـالـة
» تعالى: قوله مثل : مخصص له، ال خصصت نفسها بوجود عام ذاتها القاعدة إن هذه قالوا: حتى

.» وكيل شئ كل على وهو كل شئ خالق اهللا » تعالى: وقوله بكل شئ عليم»، واهللا
– علي فرد القول سبق كما - يدل املطلق إذ العام، عن أن املطلق يختلف يوضح بجالء هذا ولكن
معناه عليه يصدق ما كل واحدة دفعة يتناول عام فكل العام. هو كما األفراد جميع على ال شائع،

األفراد. من جنسه في ً شائعا ً فردا إال واحدة دفعة بينما املطلق ال يتناول األفراد، من

أقسام املعنى إلى على داللته اللفظ باعتبار احلنفية قسم فقد اإلشارة، وداللة العبارة وأما داللة
اإلشارة. وداللة العبارة هو: داللة أهمها كان متعددة،

من على املعنى املتبادر فهمه أو النص اللفظ داللة العبارة هي: داللة إن نقول ذلك، في وللتبسيط
العبارة. هذه أو اللفظ سوق هذا األصلي من أي املقصود عبارته،

إدراكه يحتاج إلى أن يخفى ال بطريق االلتزام، مما أو العبارة اللفظ مدلول فهي: اإلشارة، داللة وأما
شك. بال التأمل نوع من

األمر واضطراب بل فيه، والعقول األفهام الختالف نقول، كما التأمل إلى هذا اإلشارة والحتياج داللة
به، التشريع جواز في نازع من األصوليني من فإن األحوال، بعض في النزاع فيه واتساع شأنه، في
إن حتى إلزام ، اإلشارة ينشأ بداللة أن يصح أنه ال الفقهاء،  هؤالء مع ونرى الرأي، هذا نؤيد ونحن
اإلسراء املعراج، ألن ملنكر بالنسبة ذلك يقال ال ، بينما كافر اإلسراء منكر إن قال من من الفقهاء
إلـي احلــرام املسـجد من ً ليـال بعبده سبحان الذي اسري » تعالي: قوله في العبارة بداللة جاء
بينما (١ (اإلسراء/  ،» آيـاتـنـا من لـنـريـه حـولـه مـن بـاركـنا الــذي األقــصـى الـمـسـجد
عند نزله أخرى. رآه ولقد » تعالى: قوله من استنباطاً ، بداللة اإلشارة جاء قد املعراج اإلخبار عن
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ينشأ بها  فال عبارة، ال إشارة داللة وهي ( ١٣ ـ ١٥  / النجم ) عندها جنة املأوى « املنتهى. سدرة
الثبوت قطعي فيه بدليل اإللزام يكون أن يتعني وإمنا ، بظن فيه إلزام ال االعتقاد ألن باعتقاد، إلزام

والداللة.

املدنية املنازعات مجال في الفوري له واألثر رجعية القانون، مبدأ عدم الفرق بني :ً رابعا
: (١) واملرافعات واإلدارية

عدم هي ذلك في والقاعدة القانون، بنفاذ املتعلقة األمور من أدق الزمان حيث من سريان القانون
أو انقضت  التي تكونت  situations juridiques القانونية املراكز على يسري فال القانون، رجعية
تكوينها أو في يستغرق القانونية التي للمراكز بالنسبة تكمن اال هذا والصعوبة في نفاذه. قبل
.( ٢ ) الفترة هذه خالل يسري آخـر قانـون بصـدور تسمح الزمن مـن فـترة أثارها ترتب أو انقضائها،

     
املراكز من انقضاؤه أو تكوينه مت ما على يسري ال القانون اجلديد أن الصدد هذا في احلديثة والنظرية
قيمة هذه العناصر توافرت في االنقضاء إذا أو التكوين هذا عناصر من مت ما على وال نفاذه، قبل القانونية
بخالف القوانني حالتني ( في إال ،( ٣ ) آثار من هذه املراكز القانونية علي ما ترتب على وال معينة، قانونية

هما: احلالتان وهاتان تفسير). مجرد ألنها رجعي بأثر تسري أنها البداهة من التي التفسيرية
     

واآلثار الذي أنتجها القانوني املركز عن ذاتي قانوني استقالل لها القانونية اآلثار هذه كانت إذا -١
العام، خالل هذا صدر ثم عام، ملدة الشهرية بالنفقة حكم كمثل عليه، ترتبت التي األخرى
األدنى احلد هذا فإن النفقة، أدنى لهذه ً حدا يضع قانون آخر منه، أشهر عدة انقضاء وبعد
األثر مببدأ ً عمال السابق، القانون في ظل به علي احملكوم األدنى احلد زاد ولو فوري، بأثر يسري

الفوري للقانون اجلديد.
التزاماته بتنفيذ اآلخر  الطرف سيقوم  بينما سابق، نفذ التي املتبادلة،  العقدية املراكز -٢
في األحكام من نوعني التفرقة بني احلالة في هذه يتعني جديد، إذ ظل قانون التقابلية في

القانون اجلديد:
الفوري  األثر ًمببدأ حق الطرفني، عمال في تنفذ وهذه بالنظام العام، آمرة تتعلق أحكام أـ

اجلديد. للقانون
التقابلية  التزاماته ينفذ الطرف الذي لم حق في تنفذ ال وهذه وغيرآمرة، مكملة أحكام ـ ب

.( ١ ) بينهما االتفاق ظله في الطرفان عقد الذي اإلرادة سلطان ملبدأ بعد، احتراماً
       

 .ً متاما تدق املسألة هذه فإن ( املرافعات قانـون ) احملاكم بالتداعي أمـام املتعلقة في األمـور وأما
          

فيها يظل حاالت هناك ولكن اجلديد، القانون عدم رجعية  مبدأ هو أيضاً، هنا األصلية والقاعدة
يسري وأخرى املستمر لهذا القانون، باألثر يسمى فيما له، الحقه وقائع ًعلى ساريا القانون القدمي

له. الفوري باألثر ً عمال ،ً فورا اجلديد القانون فيها
يأتي: ما القدمي للقانون األثر املستمر ومن حاالت

أخرى. أحكام له أو اجلزائي اجلنائي القانون (١)
– ص ٢٠٣. مرجع سابق الصدة – املعني:  ذات في ( ٢ )

– ص ٢٠٦. ٣ ) نفسه )
– ص ٢١١. – نفسه املعني ذات في ( ١ )
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املرافعة باب  فيه أقفل ما يسري على فهو ال احملاكم، اختصاص يعدل في الذي القانون اجلديد .١
التي الدعاوى ُتنزع  ال حتى  اجلديد،  بالقانون العمل تاريخ قبل الدعاوى من للحكم وحجز
للفصل واستوت فيها  املرافعة وسمعت  حتقيقها أمتت  التي احملكمة من  للحكم حجزت
جديد، املرافعة من باب فيها فتح إال إذا ،( ٢ ) بنظرها مرة أخري لإلطالة داعي بالطبع فال فيها،

اتصة اجلديدة. حتال إلى احملكمة احلالة هذه ففي
أو يتبعض امليعاد حتى ال العمل بها، تاريخ بدأ قبل امليعاد قد كان متى للمواعيد املعدلة القوانني .٢

آخر. طرف حساب طرف علي من ذلك أو يستفيد بدايته ونهايته ومداه، حساب يضطرب

للقانون الفوري باألثر  تسري فهذه اجلديد، بالقانون املواعيد املستحدثة خالف على بالطبع وهذا
وحتى للعدالة، ً حتقيقا رجعي، بأثر ً ميكن أن تسري أبدا ال ، لكنها العام بالنظام لتعلقها اجلديد،
لتدور تكن هذه املواعيد لم بينما املواعيد، هذه الفة ما جزاء أي طرف من الطرفني على يوقع ال

اجلديد. القانون صدور قبل بخلده

سواء  بها، العمل تاريخ قبل األحكام صدرمن بالنسبة ملا لطرق الطعن املنظمة القوانني . ٣
إلى بعض بيانه يحتاج وهذا الطعن. طرق من ً جديدا  ً طريقا أنشأ أو اجلديد القانون ألغي
نذكره الذي التعليق في يفيدنا لن ذلك ألن لها، بالتعرض نستطرد لن التي الهامة التفاصيل

محل التعليق. على القرار اآلن

التـعـليق

أو دقيقة، مبادئ جـملة خـالف قد محل التعـليق، أن القرار القول ميكننا املتقدمة، إطار املبادئ في
اآلتي: النحو وذلك على موضعها، في غير بعضها استخدم

     

التشريعي: الفراغ في سد احملكمة حق من القرار استند إليه ما أوالً:

احملكمة، على املعروض النزاع في الفصل بحالة يتعلق أنه لهذا املبدأ، شرحنا في أوضحنا حيث
الدعوى. نظر أثناء اإلجراءات من إجراء البتداع مخصصا وليس

العامة للحكومة النيابة متثيل لتقرير يتدخل أنه يذكر أن التعليق، محل القرار من غريبا ً كان ولذا
نص هناك يكن لم حتى ولو التشريعي، في سد الفراغ حق من ماله مبقتضى الدعاوي اإلدارية في
في للفصل النهائي ً ليس الزما إذ متثيل النيابة العامة للحكومة هنا، ،( !! ) بذلك يقضى قانوني
ال أو بنص يكون أن إما الذي احلكومة في الدعاوى اإلدارية، لتمثيل تنظيمي إجراء هو وإمنا الدعوى،
به، يلزمهم نص يوجد ال بينما الدعوى، لنظر تنظيمي إجراء على األطراف ال يحاسب حتى يكون،

يتوقعوه. أن بسهولة ميكنهم وال

الزمان. حيث من قانون املرافعات سريان أو املرافعات، لقوانني الزمني التنازع حتت بنود والصاوي، الوفا، أبو والي، ذات املعنى: ) في ٢ )
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: القضائي استناد القرار للعرف :ً ثانيا

القضائي العرف  هذا تلقي  يتم حتي أنه  نا وبيّ إلزامه، ومدى  القضائي العرف  قبل من  شرحنا
املادي الركن بذلك فينشأ  بعد، فيما لالعتياد ميهد الذي األمر وهو مرة، ألول األقل بالقبول على
في للفصل ً وتيسيرا املتقاضني ملصلحة القضائي العرف هذا يكون أن البد أنه العرف، هذا في
إن إذ املشقة، يجلب الذي هو التيسير وليس التيسير، جتلب فاملشقة العكس. وليس دعاويهم
ما كل إن بحيث والتيسير، التبسيط ملبدأ تشريعها في تخضع أنها التقاضي، األصل في إجراءات
ذلك، ولو في مشتقة ألن كل بنص، إال يتقرر أن يصح ال فإنه منها، بإجراء أو إللزام يؤدي ملشقة
مما ، السليمة الفطر وجدان في املستقرة واملبادئ بل الدستورية، املبادئ خالف على هي يسيره، كانت
حسما الناس لكل ً امليسر مكفوال القضاء يكون بأن تقضي التي الدستور، من األعلى باملبادئ يسمي
االجتماع أساس هو الذي االجتماعي التضامن بذلك يستقر حتى طريق، وأسرع بأيسر للمنازعات ً

. فقط القبيلة هو كان ولو أخر، سياسي شكل أي حتى أو الدولة، أو األمة واملفيد ألبناء السليم
     

يجوز ال بحيث ،ً ضيقا ً تفسيرا جديد الذي يكلف بإجراء النص هذا تفسير يتم أن كذلك ويتعني بل
واالستثناء اليجوز التقاضي، وتبسيط تيسير مبدأ من استثناء ألنه عليه، القياس أو فيه التوسع

هو معروف. عليه كما أو القياس التوسع فيه
للتقاضي وتيسير تبسيط فيه  فيما يكون القضائي العرف ملبدأ الدقيق التطبيق فإن وبالتالي،
العاجل من الشق في التحضير أسقطت مرحلة حني مصر، في احملكمة اإلدارية العليا فعلت كما
فيه إلزام ال كما طبيعتها، مع يتفق مما الدعوى في بالفصل تيسير وتعجيل من ذلك الدعاوى ملا في

املتقاضني. على يشق مبا
          

لتقرير ألنه استخدمه موضعه، غير في العرف القضائي استخدم فقد التعليق، محل القرار وأما
باألمس قضيناه ُُُ قضاء فيه مينعنا قدمي، ال احلق أن مع العكس، مشقة، وليس من فيه بإجراء مبا إلزام

الباطل. وال نقول هنا املشقة، في خيرمن التمادي احلق  فإن مراجعة فيه، احلق نراجع أن من
        

كأنها اإلشارة ولداللة العام، مقام للمطلق في فيه  املطعون القرار استخدام :ً ثالثا
إلزام: بها ينشأ عبارة داللة

النيابة  وظيفة يؤدى «: نصه الذي القضائية السلطة قانون من ( ٤/٦٨ ) املادة نص على ً فتعقيبا
على النص أن التعليق محل القرار ذكر نيابة «، رئيس درجته عن تقل ال العليا احملكمة العامة لدي
احلقوقية بالدعوى تقييده يجوز ال فإنه إطالقه على يجري املطلق و ،ً مطلقا جاء الوظيفة هذه

اإلدارية. الدعاوى في الوظيفية بصفته العام النائب بها يخاصم التي الدعاوى أو واجلزائية،
                 

عليه مجال عام، ميكن أن يرد هنا العام، واال وبني بينه والفرق املطلق، معنى من قبل شرحنا وقد
الوجهة األصولية ولذا كان األوفق من التقييد، عليه يرد ال أو يرد مطلق، وليس مجال التخصيص،
مطلق إنه تقول أن من ً بدال  معينة، بدعاوى مخصص غير ً عاما ورد النص هذا إن احملكمة أن تقول
االستدالل، صحة من ناحية وأما األصولية، الدقة باب من هذا و تقييده. يجوز وال إطالقه على يجري
في للحكومة العامة النيابة بتمثيل اإللزام أسست احملكمة ألن مناقشة، محل يزال ما  فهذا
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النص. في العبارة داللة وليس على اإلشارة على داللة اإلدارية الدعاوى

احملكمة أمام ميثل احلكومة الذي النيابة عضو درجة بيان هو النص، سياق من فاملقصود األصلي
أي وهو على اإلشارة، بداللة احملكمة استنتجته فهذا ما هذه الدعاوى ميثلها، في أي وأما العليا،
يجيز اآلخر الذي ال الرأي أفضل ً شخصيا لكنني به، يأخذ من هناك التفسير، في مذهب األحوال
ًمن أصال عليه تقوم ملا الداللة، من النوع هذا في التي للظنية لإللزام اإلشارة أساسا داللة اتخاذ
يكون أال احلالة  في هذه واألحوط آخر،  إلي من فهم  يختلف مما  الشخصي االستنتاج و التأمل
اتخاذه حق بعدم يضيع بإجراء، لإللزام ً أساسا منه لالتفاق، أكثر لالختالف املعرض التفسير هذا
أن لذلك يصح فال العكس، أو  تفهمه احملكمة  اإلشارة ما ال داللة من قد يفهم الذي املتقاضي،

حماّل أوجه بطبيعته. من نص هو ستستنتجه الذي احملكمة ظن يتوقع لم ألنه حقه يضيع

الفوري للنص: الرجعي واألثر األثر بني ً: اخللط رابعا
        

قانون  من ( ٤/ ٦٨ ) املادة نص في اإلشارة وداللة استنادها لإلطالق بـأن املـحكمة لعل إحسـاس
حدا الذي اتخذته، الذي رأيها ومنهجها لتدعيم ً كافيا لم يكن الذكر سالفة القضائية السلطة

تشكيل  قانون من ( ٣٢ ) املادة نص على أدخل للذي التعديل في التأييد وتلمس لالستطراد بها
في للحكومة العامة النيابة متثيل على  نصت جديدة فقرة به  وردت والذي النظامية،  احملاكم

اإلدارية. القضايا
واألثر الرجعي، األثر بني اخللط هو أخر، محظور في وقعت قد التأييد، تتلمس هذا احملكمة وهي لكن
صدوره، بعد تنشأ التي واألوضاع احلاالت على كل بتعليق نفاذه للنص الفوري للنص. فاألثر الفوري
ال محظور وهو صدوره، انقضت قبل التي القانونية املراكز على يسرى أن فمعناه ، الرجعي له وأما

مستوف. هو ما قدمنا فيها التي واالستثناءات واألحوال باألوضاع إال يجوز،
املستدعي اجلهة  من الرد ميعاد أن التعليق، محل القرار فيها قضى التي احلالة في واإلشكال
حقها تام يتضمن قانوني مركز لها نشأ التي املستدعية حق بذلك وتعلق انقضى، قد ضدها كان
لو – هذه احلالة النيابة في رد ألن ضدها، املستدعى اجلهة من رد بال على أنها في الدعوى الفصل في

املستدعى ضدها. اجلهة متثيل في صفة غير ذي من كان األخر – السليم األصولي بالرأي أخذنا

موضعه) غير في ) القضـائي هذا التمثيل، باالجتهاد احملكمة لصحة استنتاج توالي وبالتالي فإن
غير في واإلشارة( اإلطالق وبداللة ثانية، ) تارة ً موضعه أيضا غير في ) التشريعي الفراغ وبسد تارة،

(في  الذكر سالفة ( ٣٢ ) للمادة املضافة للفقرة الرجعي األثر وبإعمال ثالثة، تارة ( موضعهما كذلك
ليس بإجراء والتكليف بظن، اإللزام من قبيل كله يعد  ( احلالة هذه في الرجعي موضع األثر غير
املزيد كان يقتضي مما للمستدعيه، وانتهى مت ً قانونيا ً ومركزا ً احملكمة حقا به بيقني، أهدرت ثابتا

التعليق. محل القرار في والتأمل التروي من
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٢٠٠٥/١٠١ رقم العليا للمحكمة العامة الهيئة قرار علي تعليق
االدارية الطعون في النيابة العامة للدولة متثيل بعدم الدفع

عفيفى محمود مصطفى الدكتور االستاذ
مصر طنطا- – جامعة القانون العام بكلية احلقوق قسم ورئيس استاذ

وتداعياته: القانوني والرأي التعقيب محل بالدفع اخلاصة (أوالً) املعطيات
في الدعوى مؤقتاً ً قرارا اهللا رام في العليا املنعقدة العدل أصدرت محكمة ٢٠٠٥/٧/١٣م بتاريخ -١
وفقاً – الطلب فى الواردة والوقائع املقدمة البينات  في  التدقيق  بعد  ٢٠٠٥م لسنة (١٠١) رقم
مذكرة  بتوجيه ٢ لسنة ٢٠٠١ – والتجارية رقم املدنية احملاكمات أصول قانون (٢٨٦) من املادة ألحكام
األسباب لبيان – رام اهللا / لوظيفة باإلضافة واإلسكان العامة األشغال وزير – األول ضده للمستدعى
موضوع القرار معارضة إصدار حالة وليتقدم في إلغائه، الطعن واملانعة من محل لقراراه املوجبة
ومرفقاتها، وهذا القرار الصادر فيها الدعوى تبليغ تاريخ من أيام خالل ثمانية جوابية بالئحة الطلب

إليه. املشار من القانون (٢٨٧) املادة ألحكام تطبيقاً وذلك
على بالرد جوابية) (الئحة محكمة العدل العليا لدى العامة النيابة قدمت ٢٠٠٥/٧/٢١م بتاريخ -٢
القانوني والرأي التعقيب محل املوضوع على بها ورد املدعية املقدمة من الطعن وأسباب الئحة

يأتي: ما للدولة) العامة النيابة متثيل بعدم (الدفع
املستدعية دعوى رد – اهللا وظيفته/رام إلى باإلضافة العام النائب – عليها اجلهة املدعى (التماس

٢٠٠/٧/١٣م. بتاريخ املوقرة العليا محكمة العدل الصادر فى القرار املؤقت وإلغاء
محكمة من الصادر املؤقت القرار إلغاء اجلوابية فى الئحتها العامة النيابة طلب أن ويالحظ *
اللذين األمرين يشمل  فهو ثم ومن مطلقاً عاماً  جاء قد ٢٠٠٥/٧/١٣م بتاريخ العليا العدل

وهما: القرار هذا تضمنهما
الواقع ما القانون أو من تقوم على أساس الدعوى ال هذه فى النائب العام مخاصمة إن أ-
األول، ضده املستدعى هو الدعوى فى الئحة فيه حسبما جاء املطعون القرار دام مصدر
شكالً الدعوى عنه رد وتقرر محلها غير تغدو فى العام النائب مخاصمة وبالتالي فإن

السبب. لهذا
واملانعة الطعن محل املوجبة لقراره األسباب لبيان األول ضده للمستدعى مذكرة توجيه ب-

...الخ. إلغائه من
(أال منه يفهم لهما الشامل املؤقت القرار أن بطعنه العامة النيابة من االعتراض وهما محل *
جوابية بالئحة أن تتقدم فال يكون لها أصلية ومن ثم بصفة العامة النيابة الختصام محل
حق العامة  للنيابة  (ليس انه  عن فضالً الصفة)، بهذه املوقرة العليا العدل  محكمة إلى
األشغال وزير السيد األول ضده للمستدعى أي للدولة ممثلة بوصفها بالالئحة اجلوابية التقدم
العامة تسعى النيابة ما أهم هو األخير الشق هذا ويعد لوظيفته) باإلضافة واإلسكان العامة

العليا. العدل حملكمة الذكر سالف املؤقت القرار من إلى إلغائه
الالئحة (اعتبار العليا مؤداه العدل محكمة أمام املستدعية دفعاً أثار وكيل ٢٠٠٥/٩/١٣م بتاريخ -٣
وقد الدعوى)، الئحة فى الواردة لالدعاءات إنكار إجمالي مبثابة املقدمة من النيابة العامة اجلوابية
إلى احملكمة  اجلأ الذي األمر النيابة. رئيس ضدها  املستدعى  اجلهة ممثل الدفع ذلك على اعترض

٢٠٠٥/٩/٢١م. املوافق جلسة يوم األربعاء فى هذا الشأن بعد التدقيق إلى  قرارها تأجيل
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املستدعية وكيل جانب من دفوع أثير من بشأن ما العليا العدل محكمة قررت ٢٠٠٥/٩/٢١م بتاريخ -٤
يأتي: ما ٢٠٠٥/٩/١٣م بجلسة

الواردة لإلدعاءات إجمالي إنكار مبثابة تعد النيابة العامة ال من املقدمة اجلوابية الالئحة إن أ-
بهذه اجلزئية. فيما يتعلق دفع وكيل املستدعية رد يستدعى مما الدعوى الئحة في

املستندات على املوقعني األشخاص  كافة بإحضار املستدعية وكيل طلب يخص ب-فيما
النيابة (رئيس تكليف ألوانه. واحملكمة تقرر سابق الطلب هذا أن ترى احملكمة ملناقشتها فإن
تسطير تقرر حصرها، كما بعد ضدها املستدعى تقدمي بنية اجلهة في بالشروع العامة)
باملستدعية، املتعلقة التحقيقية باألوراق لتزويدها األشغال العامة وزير معالي إلى  كتاب
الصادر التأديبي والقرار التحقيق هيئة وتشكيل التحقيق إجراء املتضمن القرار وكذلك

األصول. حسب الدعوى والسير في املستدعية بحق
ضدها املستدعى للجهة (بتمثيل النيابة العامة اعترفت احملكمة قد أن القرار هذا على * ويالحظ
إلى باإلضافة واإلسكان العامة وزير األشغال السيد/ األول أي ضده املستدعى هنا بها واملقصود
أن قررت بجلسة لها سبق كانت قد احملكمة أن االستخالص صحة هذا ويؤكد يؤيد وظيفته

العام). النائب شكالً عن الدعوى رد ٢٠٠٥/٧/١٣م
األشغال وزير معالي كتاب إلى تسطير من أيضا قررته ما ينفيه أو من ذلك يدحض ثم فإنه ال ومن
الدعوى في إلى ممثله الطلب بهذا تتوجه أن التحقيقية دون باألوراق لتزويدها  واإلسكان العامة
الدعوى (تهيئة في تتبعه األسلوب الذي تقرر أن احملكمة صالحيات من أن ذلك النيابة العامة) (رئيس
على باحلصول للمستدعية التصريح خالل ذلك من مت وسواء واستكمال مستنداتها) فيها للحكم
وهو ما – مباشرة بتقدميها ضدها املستدعى اجلهة بتكليف أو للمحكمة لتقدميها األوراق هذه
التحقيقية، األوراق بتقدمي هذه ضدها اجلهة املستدعى ممثل خالل تكليف من أو احملكمة هنا – فعلته

تفعله احملكمة. ما لم وهو
احملكمة تكليفه قررت الدعوى مللف ضمه ملتمساً آخر خطى بدفع املستدعية وكيل تقدم ج-
الدفع املثار (وهو مبلف الدعوى (٢٢،٢١ ) رقمي وأعطتها النيابة بنسخة منه رئيس بتزويد

للدولة). العامة متثيل النيابة بعدم املستدعية من
يلي(٣٦): وأسانيده ما مضمونه خالصة خطي املستدعية بدفع وكيل ٢٠٠/٩/٢١م تقدم بتاريخ -٥

املضمون: (أ)
الوزارات ضد تقام  التي اإلدارية الدعاوى في احلكومة بتمثيل العامة النيابة  صالحية عدم *

والدوائر التنفيذية الرسمية.
عنها صادر قرار بأي اإلداري الطعن حالة في  الرسمية التنفيذية  والدوائر الوزارات  متثل  أن *
باخلصومة تفوض أو تنيب بأن اإلدارية، احملكمة أمام اإلدارية الدعوى في خصما  وبوصفها
السارية الفلسطينية للقوانني وفقاً ينحصر والذي التمثيل بهذا القيام صالحية ميلك من

فقط. األستاذ باحملامى

األسانيد: (ب)
قانوني أي نص من خلواً جاء احملاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني الساري إن قانون أصول -

اإلدارية. الطعون في احلكومة صالحية متثيل العام النائب يخول

والرأي القانوني. التعقيب الدفع محل (٣٦)
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ينحصر احلكومة دعاوى في قانون الرسمية والدوائر للوزارات النيابة العامة متثيل صالحية إن -
ال اإلدارية بالطعون وال يتصل اإلدارية، الدعاوى على ينسحب وال في الدعاوى احلقوقية فقط

بعيد. من قريب وال من
أمام والتمثيل باخلصومة الوكالة بأن تقضى نص – وجود عدم حالة في – العامة إن القواعد -
القانون ينص لم ما محام أستاذ بواسطة يتم واالعتباريني الطبيعيني لألشخاص القضاء

ذلك. على خالف
املدنية والتجارية أصول احملاكمات وقانون النظامية، احملاكم تشكيل قانون في اى نص عدم وجود -
إعمال يتم ثم الرسمية، ومن احلكومية والدوائر الوزارات صالحية متثيل العام النائب يخول

أستاذ. محام اإلداري القضاء أمام اخلصومة في بأن متثيلها تقضى التي العامة القواعد
عليه نص ملا اإلدارية وفقاً دون القضايا اجلزائية القضايا على مقصور العام النائب - أن متثيل

اجلزائية. اإلجراءات قانون
في احلكومة النائب العام متثيل بجواز العليا العدل محكمة هيئات إحدى من صدور حكم - إن
الختالف اخلصوم املاثلة الدعوى على يسري مطلقة، فال غير نسبية حجيته اإلدارية الدعوى
العامة للقانون إحدى املبادئ ينشئ بحيث يتكرر لم وحيد وهو حكم واملوضوع، واألسباب

القانون. لصحيح ثبت مخالفته إذا املاثلة في الدعوى عنه العدول ثم ميكن ومن
حالة إيه في إثارته ويجوز العام النظام من اخلصومة صحة املستدعية بعدم املثار من الدفع إن -

نفسها. تلقاء من إثارته للمحكمة ويجوز بل الدعوى عليها كانت
النيابة  متثيل بصحة للقول القضائية السلطة قانون من ٤/٦٨ املادة نص إلى االستناد إن -
الدعاوى فى النيابة رئيس ميثلها النيابة العامة عليه بأن مردود الدعوى اإلدارية في للحكومة
الدعاوى فيها  مبا الوظيفية بصفته العام النائب فيها يخاصم التي واجلزائية احلقوقية

الوظيفية. بصفته العام النائب العامة أو النيابة صادرة عن إدارية قرارات عن املرفوعة
خطية مرافعة ضدها  املستدعى  اجلهة  ممثل  النيابة رئيس السيد أودع ٢٠٠٥/١٢/١٩م بتاريخ -٦
(رد الدفع ملتمساً من املستدعية، الدفع املبدي القانوني على الرد تتضمن واحدة صفحة في تقع

لألسباب اآلتية: ً استنادا األصول) حسب الدعوى في والسير

للنيابة  أسندت ٢٠٠٢ قد لسنة رقم (١) السلطة القضائية من قانون أولى املادة (٦٨) فقرة إن -
منه قيامه يفهم وهو ما اى استثناء، دون سائر احملاكم أمام الوظيفة القيام بهذه العامة

احملاكم اجلزائية وغير اجلزائية. أمام بوظيفتها
تقل من ال على العليا احملكمة لدى العامة النيابة وظيفة أداء قصرت رابعة املادة (٦٨) فقرة إن -

العليا. من احملكمة هي قسم محكمة العدل العليا رئيس نيابة، وإن درجته عن
العامة األشخاص عن الصادرة اإلدارية القرارات في الطعون تنظر العدل العليا محكمة إن -
من رابعة فقرة (٦٨) املادة لنص ً العامة استنادا النيابة  ثم فإن االعتبارية، ومن واألشخاص
العليا. العدل محكمة أمام ودوائرها العامة األشخاص هذه متثل القضائية قانون السلطة

بالئحة عنها نيابة ليتقدم محام تعيني في احلق لها  املستدعى ضدها بأن جهة القول إن -
محكمة العدل أمام متثيل اإلدارة العامة في النيابة يعطل دور ال املاثلة الدعوى في جوابية
أو قانون أي نص في يرد لم انه مادام جنب جنباً إلى الدعوى في الترافع وميكنها معاً العليا،

التوكيل. هذا مثل يحظر نظام
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من جانب على املثار  الدفع  النطواء بالنظر العليا العدل محكمة قررت  ٢٠٠٦/٤/٣٠م  بتاريخ -٧
تشكيل قانون من (٢٥) بأحكام املادة عمالً العامة الهيئة إلى  إحالته اخلاصة واألهمية التعقيد

احملاكم.
معدل قانون صدر قد (أنه املستدعية وكيل قرر العامة احلاكمة الهيئة وأمام ٢٠٠٦/٥/٧م وبتاريخ -٨
إناطة على صراحة تنص (٣٢) املادة إلى جديدة فقرة بإضافة النظامية  احملاكم تشكيل لقانون

اإلدارية). القضايا في احلكومة في متثيل العامة للنيابة الصالحية
العامة القواعد من إعمال حد (قد وأنه التشريعي) (الفراغ على قضى التعديل وإن هذا أن وقرر -

أستاذ). محام بواسطة احلكومة متثيل توجب التي
لم الدعوى أن من عليه كما هو احلال يظل ثم ومن رجعى)، بأثر يسري (ال التعديل أن هذا - غير
أو الطعني القرار إلغاء دون حتول التي األسباب تبني أصولية)  جوابية (الئحة بشأنها يقدم
ضدها األول من احملكمة (اعتبار املستدعى التمس وعليه فقد الدعوى، موضوع القرار إصدار
وشل الطعني القرار إلغاء  وبالتالي القرار، التخاذ دعتها التي األسباب بيان في راغبة غير

آثاره....). كافة
النيابة جواز متثيل بعدم املستدعية وكيل دفع (رد احلاكمة الهيئة قررت ٢٠٠٦/١٢/١٩م وبتاريخ -٩
وذلك وصلت إليها) التي النقطة من بالدعوى السير واستئناف ضدها املستدعى للجهة العامة

اآلتية: األسانيد على تأسيساً
القضائية األوراق (تبليغ أن على نصت والتجارية احملاكمات املدنية أصول قانون من (١٦) املادة إن أ-

مقامه). يقوم من أو العام النائب اختصاص من باحلكومة املتعلقة
النيابة وظيفة يؤدى (ال أنه على نصت القضائية السلطة قانون من رابعة فقرة (٦٨) املادة إن ب-
النيابة أن على يؤكد ما وهو نيابة) رئيس عن درجته تقل ال من العليا احملكمة لدى العامة
ومحكمة العدل محكمة النقض من تتكون العليا التي احملكمة أمام تؤديها وظيفة العامة

العليا.

احلقوقية بالدعوى تقييده يجوز ال ثم ومن على إطالقه يجرى واملطلق مطلقاً النص هذا جاء ولقد *
اإلدارية. الدعوى في الوظيفية بصفته العام النائب بها يخاصم التي الدعاوى أو واجلزائية

في للحكومة النيابة متثيل (قبول على بصورة متواترة العليا) العدل (محكمة اجتهاد ج- استقر
تشكيل محكمة منذ ذلك تخالف هيئة ألية واحدة سابقة تسجل ولم املنظورة أمامها) الدعوى

العليا. العدل
تنص صراحة على النظامية احملاكم تشكيل قانون من (٣٢) للمادة أضاف املشرع فقرة جديدة د-
عليه اجتهاد استقر بذلك ما ً مؤيدا اإلدارية) القضايا في للحكومة العامة النيابة متثيل (صالحية
أو الذكر سالفة القانونية النصوص وتطبيق تفسير إلى باالستناد سواء العليا العدل محكمة

وجوده. حالة في الفراغ التشريعي سد في حلقه القضاء ملمارسة ً استنادا
هامة: مالحظة

سالف احملكمة قرار من موقفه لتقرير بإمهاله اجللسة هذه في التماساً املستدعية  وكيل قدم
املعدل باإلضافة القرار بقانون عرض ما ينفى أو ما يؤكد وجود (عدم أبداه من ما ضوء في الذكر
التي بجلسته التشريعي الس على والتجارية املدنية احملاكمات  أصول قانون من (٣٢) للمادة

القرار). هذا صدور بعد عقدها
بعدم (الدفع في املستدعية بحق محتفظاً القرار بقانون، هذا دستورية مبدى يتعلق الذي األمر وهو
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تلقاء من احملكمة تر لم ما الدستورية بعدم طلب تقدمي لها احملكمة وإمهال بقانون) القرار دستورية
الس التشريعي. عرضه على ثبوت عدم عند ذلك نفسها

الدستورية. بصفتها العليا احملكمة إلى املسالة وإحالة

القانوني: التعقيب والرأي (ثانياً)
الفلسطيني، التشريعي الس عن الصادر االساسى القانون من كل عليه نص ما إلى ً استنادا -
النظامية، احملاكم وتشكيل املدنية، واخلدمة والتجارية، احملاكمات املدنية أصول قوانني ومجموعة

القضائية. والسلطة
من املقارنة الفقهية واآلراء واألحكام القضائية القوانني من كل تواترت عليه ما على وتأسيساً -

قانونية عامة. مبادئ وقواعد
بصفة العامة للدولة بعدم متثيل النيابة املبدى الدفع من كل بشأن القانوني الرأي إبداء ميكن *
العدل العليا املؤرخة محكمة بجلسة ً وحتديدا باألوراق ورد ملا وفقاً والدفع احملتمل تقدميه – أساسية،
أحكام بعض بتعديل الصادر ٩ لسنة ٢٠٠٦م رقم بقانون القرار دستورية بعدم – ٢٠٠٥/١٢/١٩م

النحو  على القانون) هذا ٣٢ من املادة إلى ثانية  فقرة (بإضافة النظامية احملاكم قانون تشكيل
االتى: التفصيلي

من لوظيفته) باإلضافة العام  (النائب الثاني ضده املستدعى في الصفة شرط توافر  (١)
عدمه:

أن من ٢٠٠٥/٧/١٣م بجلسة العليا العدل محكمة املؤقت الصادر من القرار إليه انتهى ما سالمة *
عنه الدعوى القانون أو الواقع وتقرير رد من أساس على ال تقوم الدعوى هذه في النائب (مخاصمة

السبب). لهذا شكال
يأتي: ما إلى ً استنادا وذلك *

يكون أن سلباً اى الدعوى إليه تنسب أن ضده توافره في املستدعى الالزم (الصفة) شرط معنى أن
القانوني. على مركزه أو للمستدعى الثابت احلق على االعتداء إليه املنسوب هو

ليست لوظيفة باإلضافة النائب العام وميثلها العامة النيابة أن املاثلة الدعوى في بيقني الثابت ومن
للمستدعية(٣٧). القانوني املركز أو احلق على باالعتداء تقم لم أنها حيث الدعوى في صفة لها

عليه القرار املطعون مصدرة اإلدارية اجلهة أن توجه إلى الدعوى اإلدارية في أن األصل عن فضالً هذا
النيابة عن غير صادر الدعوى القرار محل  ومادام صفة، على غير ذي الدعوى مرفوعة كانت وإال
العامة أن تسهم النيابة لوظيفة، ودون واإلسكان باإلضافة العامة وزير األشغال وإمنا عن العامة

مثالً). االقتراح طريق (عن إصداره في
الدعوى رفع عند لوظيفته باإلضافة العام للنائب بالنسبة مقبولة ال تكون الدعوى فإن ذلك وعلى

أصلية. بصفة مواجهته في

،١٩٨٣ طبعة الثانى، اجلزء ،١٩٦٥-١٩٨٠ عاماً، عشر خمسة فى العليا االدارية قررتها احملكمة التى القانونية املبادئ (٣٧) مجموعة
صفة  على غير ذى ٥٦/٨/١٤ (نتيجة رفع الدعوى رقم ملف جلسة١٩٦٨/١١/٢٣، ١٩٥ لسنة ١٢ق. رقم الطعن ،٣٩ رقم مبدء ص٩٧٨،

احلكم بعدم قبول الدعوى). هو
املدعى تأمر وان نظر الدعوى، تأجيل عليه) املدعى صفة (النتفاء الدعوى قبول بعدم احلكم عند احملكمة على الواجب من انه - غير
الدعوى قبول بعدم احملكمة حكمت بذلك املدعى يقم لم بغرامة، فاذا جواز احلكم عليه مع حتدده الذى امليعاد فى الصفة باعالن ذى
املصرى). والتجارية املدنية املرافعات قانون من ١١٥ (املادة مخالفاً. الشأن هذا فى حكمها كان تقدم ما تطبيق احملكمة اغلقت واذا

رقم امللف ١٩٧٨/٥/٢٧م، جلست ١٠٣٧ لسنة ١٨ق. رقم فى الطعن العليا االدارية الصادر من احملكمة احلكم املعنى هذا فى وانظر -
.٤٥ رقم مبدأ ص٩٩٢و٩٩٣، السابقة اموعة – ١٤٨/٢٣
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في باإلضافة لوظيفته واإلسكان العامة األشغال وزير متثيل في (صفة) العام للنائب هل (٢)
املاثلة؟ الدعوى

العام ينوب النائب أن يصح (هل مؤداها نفس املعنى حتمل مغايرة بصيغة السؤال هذا طرح وميكن
لصاحب ممثالً باعتباره الدعوى مباشرة في لوظيفته باإلضافة واإلسكان العامة األشغال وزير عن

الدعوى؟). هذه في الصفة
شك إليها أدنى يتطرق تعينية ال إليها وبصورة ً للوصول تيسيرا يتعني السؤال هذا عن ولإلجابة
ذات العادية القانونية األساسية والنصوص القانونية النصوص من كل باستعراض نبدأ أن ريبة أو

اإلجابة: تلك حتديد في الصلة
٢٠٠٢/٥/٢٩م) بتاريخ (الصادر األساسي: مواد القانون نصوص (أ)

العمومية الدعوى العام النائب (يتولى أن على األساسي من القانون ثانية فقرة املادة (٩٨) تنص -
العام وواجباته). النائب اختصاصات القانون ويحدد الفلسطيني، الشعب العربي باسم

العامة النيابة تشكيل طريقة القانون (ينظم أن على أيضا أولى فقرة (٩٩) املادة  تنص -
واختصاصاتها).

انطوائها ومدى العامة اختصاصات النيابة حتديد مجال في – الذكر سالفى النصني ويستفاد من
النيابة (تولي صراحة اثبتا النصني  أن احدهما أساسيني. أمرين  – احلكومية الهيئات  متثيل على
عن إدارية) منازعة بوصفها املاثلة (الدعوى يخرج ما وهو الشعب) باسم العمومية للدعوى العامة
من كالً أن واآلخر الدستوري الصريح. النص مبوجب للنيابة العامة الثابت االختصاص نطاق ذلك
الختصاصها اإلضافية العامة العام والنيابة النائب الختصاصات العادي القانون (حتديد النصني يقرر
املطروح على إجابة التساؤل نعثر أن ميكن وهنا العمومية) في الدعوى الشعب بتمثيل الدستوري
وإذا األخرى، العامة والنيابة العام النائب الختصاصات واحملددة املنظمة العادية التشريعات إطار في
تلك على بناء عدمه من اختصاصها في متدرجاً اإلدارية الدعوى في اجلهات احلكومية متثيل كان

الدستورية. اإلجابة
احملاكم  تشكيل قانون – ٢٠٠٢ لسنة القضائية السلطة (قانون العادية: مواد القوانني نصوص (ب)

٥ لسنة ٢٠٠١). رقم النظامية
بأداء (يقوم أن على ٢٠٠٢م لسنة القضائية السلطة  قانون من  أولى فقرة (٦٨) املادة  تنص -

العامة..). النيابة من أعضاء أي أو النائب العام احملاكم لدى العامة النيابة وظيفة
هذا من  (٦٠) املادة لنص  طبقا منهم املؤلفة العامة  النيابة أعضاء  أن النص هذا من  ويستفاد
ووكالئهم ومعاونيهم) النيابة ورؤساء – املساعد العام – والنائب العام (النائب من كل وهم القانون
باملادة احملددة تلك أنواعها اختالف وعلى احملاكم درجات سائر أمام وظيفتها  مبمارسة  يختصون
واحملاكم العليا،  الدستورية واحملكمة والدينية، الشرعية (احملاكم القانون هذا من السادسة
االستئناف العليا، ومحاكم النقض والعدل بفرعيها احملكمة العليا من لكل الشاملة النظامية
النص هذا خالف على نص – احلال بطبيعة يوجد – ما لم وذلك ومحاكم الصلح) البداية ومحاكم

احملاكم. تلك سائر بتنظيم الصادرة القوانني من مخصص العام أو
أمام ضدها للمستدعى العامة) (النيابة متثيل ومشروعية قانونية استخالص ميكننا ذلك وعلى
بالقيد التمثيل هذا في التقيد يتم وعلى أن هذا التعقيب، محل الدعوى في العليا العدل محكمة
وظيفة النيابة العامة يؤدي أن يجوز (ال أنه منها من الرابعة بالفقرة نفسها (٦٨) املادة أوردته الذي
هذا محل الدعوى من أوراق القيد الثابت وهو نيابة) رئيس درجته عن من تقل العليا احملكمة لدى

واستيفائه. به متام االلتزام التعقيب
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حتديد مجال في  يلي ما على ترتيباً والسادسة والرابعة الثانية بفقراتها  (٣٣) املادة  تنص -
اختصاصاتها:

اإلدارية القرارات أو األنظمة النظامية أو بإلغاء اللوائح الشأن يقدمها ذوو التي الطلبات النظر فى *
املهنية النقابات ذلك في مبا العام القانون أشخاص عن األموال أو باألشخاص املاسة النهائية

الثانية). (الفقرة
أو أو املرتبات العالوات أو الترقيات أو التعيني حيث: من العمومية بالوظائف املنازعات املتعلقة *
الوظيفية باألعمال يتعلق ما وسائر الفصل أو االستيداع أو أو التأديب إلى املعاش اإلحالة النقل أو

الرابعة). (الفقرة
السادسة). (الفقرة اإلدارية املنازعات سائر *

والسادسة الثانية والرابعة بفقراتها و(٣٣) والرابعة، األولى املادتني (٦٨) بفقرتيها نصي جماع ومن -
أما النيابة العامة بأحد رؤسائها استخالص (مشروعية متثيل تامة بسهولة ميكن الذكر سالفتى
قانونياً ممثالً العامة النيابة باعتبار وذلك إدارية، دعوى من أمامها يرفع فيما العليا العدل محكمة
تلك القرارات محل عنها الصادرة أو  بها املرتبطة اإلدارية املنازعات تلك في ضدهم للمستدعى
أو املنازعة محل صدور تلك القرارات حاالت ضده) في كمستدعى (اى ضدها الدعوى أو املنازعات

عنها. الدعوى
العليا العدل حملكمة املؤقت القرار يكون التعقيب – محل  املاثلة الدعوى إطار وفى – ذلك وعلى
في املاثلة الدعوى رفع في صفة بذات ليست النيابة رؤساء أحد من بتمثيل العامة النيابة باعتبار
متاماً ومتفق سليم قرار هو األولى ضدها املستدعى احلكومية للجهة عن متثيلها فضالً مواجهتها،

اليهما(٣٨). املشار شقيه في التحديد سالفة العادية والتشريعية الدستورية النصوص مع
ثبوت شأن في البات قرارها العليا العدل محكمة أصدرت أن وبعد – تقديرنا في يجوز وأنه ال كما
لتلك العامة النيابة صفة املنازعة في إلى الرجوع – اجلهات اإلدارية متثيل في العامة النيابة صفة

فيه(٣٩). املقضى الشيء وحجية قوة هذا القرار من يحوزه اإلدارية ملا اجلهة
(اختصاص بانحصار  القول  السابق االستخالص هذا قيمة من يقلل وال يدحض ال فإنه وأخيرا *
عليه بالرد يتكفل ذلك إن إذ اجلنائية) الدعوى  أو العام احلق  دعوى في ووظيفتها العامة النيابة

العامة  النيابة (متارس عبارة من ٢٠٠٢ لسنة القضائية السلطة قانون من (٦٧) املادة بنص ورد ما
ذلك). خالف على القانون ينص لم ما ... قانوناً لها اولة االختصاصات

العليا العدل محكمة أمام اإلدارية  اجلهات متثيل بتقرير قانون صادر ثمة ليس أنه  املؤكد ومن *
اجلهات ميثل  التي  مثالً مصر في احلال هو كما العامة النيابة بخالف أخرى جهة أية بواسطة
يقابله ما يوجد ال الذي األمر للدولة، وهو الدولة) كمحام (هيئة قضايا فيها اإلدارية أمام القضاء

القوانني الفلسطينية. في
العليا على العدل محكمة قضاء استقر وبعد أن التساؤل – هذا إجابة في الفصل ولعل القول
إلى نص التعديل باإلضافة صدر فقد – التطبيق واجبة القانونية من املبادئ عام كمبدأ اجلواب هذا

يختص هومن االعتبارى الشخص متثيل فى صاحب الصفة مؤداه (ان الصدد هذا مبدأ فى العليا على فقهاء احملكمة االدارية استقر (٣٨)
وعن االعالنات، صور اليه تسلم الذى الشخص عن مستقل امر االدارية متثيل اجلهة فى الصفة وان باسمه، والتحدث بتمثيله قانوناً

املثال: على سبيل ذلك فى انظر الصفة). صاحب باسم لها او منها يرفع فيما االدارية احلكومة ومتثيلها للجهات قضايا ادارة نيابة
اموعة ،٣٥١/٤٤/١١ رقم  ملف   ١٩٦٦/١/٢٩ جلسة لسنة٩ق. ١٠٧١ رقم الطعن فى العليا االدارية احملكمة من  الصادر احلكم  -

.٢٨ رقم املبدأ ص٩٧٧، السابقة،
رقم ملف ١٩٧٥/٢/٢٢م بجلسة ٢٠ق. ١٠٦١لسنة رقم الطعن فى العليا  االدارية  احملكمة من الصادر املعنى هذا فى  انظر  (٣٩)

.٤٨ رقم مبدأ ٩٩٦و٩٩٧، ص السابقة، اموعة ،٢٣٠/٧٢/٢٠



١٩٦

إداري-والتعليق عليها عامة»-طعن «هيئة العليا احملكمة عن صادرة أحكام

الثانية بالفقرة  والذي نص ٥ لسنة ٢٠٠١م، رقم النظامية  احملاكم تشكيل قانون من (٣٢) املادة
٩ لسنة  رقم [القرار بقانون اإلدارية) القضايا احلكومة في العامة النيابة (متثل أن على منه املضافة

٢٠٠٦م](٤٠)
املدنية أصول احملاكمات قانون من من املادة (٣٢) الثانية الفقرة نص دستورية الدفع بعدم (٣)

٩ لسنة ٢٠٠٦م: رقم بقانون بالقرار واملضافة
(بصالحية متثيل النيابة العامة صرح نص هذه الفقرة قد الدعوى املاثلة فإن مبلف ملا ورد وفقاً -
(عدم على مؤسس النص هذا دستورية بعدم الدفع وأن اإلدارية)، القضايا  في للحكومة
يجعله مما صدوره) بعد عقدها التي اجللسة في  التشريعي الس  على بعرضه االلتزام

الدستورية. عدم بعيب مشوباً
بقانون عليا دستورية محكمة (تشكل انه على االساسى القانون من فقرة (أ) املادة (٩٤) تنص -

وغيره). النظم أو واللوائح وتتولى النظر في (دستورية القوانني
اإلدارية للمحاكم  املسندة املهام  كل مؤقتاً العليا احملكمة (تتولى أن على (٩٥) املادة  وتنص -
وفقاً للقوانني أخرى قضائية جهة اختصاص في داخلة تكن لم ما العليا واحملكمة الدستورية

النافذة).
الس من إقرارها بعد القوانني الوطنية السلطة رئيس يصدر أن (١- املادة (٥٧) على وتنص -

إليه....). تاريخ إحالتها من يوماً ثالثني خالل الفلسطيني التشريعي
حتتمل التأخير التي ال الضرورة في حاالت الوطنية السلطة (لرئيس على أن املادة (٦٠) وتنص -
على عرضها ويجب القانون، قوة لها قرارات إصدار التشريعي الس انعقاد ادوار غير في 
قوة من لها وإال زال ما كان القرارات هذه صدور بعد يعقدها جلسة أول في الس التشريعي
لها يكون يقرها زال ما ولم السابق النحو على التشريعي الس على عرضت إذا أما القانون،

القانون). قوة من
رقم بقانون القرار دستورية بعدم تقدميه احملتمل الدفع شأن في – السابقة النصوص من * ويستفاد

يأتي: ما – احملاكمات أصول من قانون ٣٢ املادة لنص واملعدل باإلضافة ٢٠٠٦م لسنة (٩)
ومن فيه، اجلدية) (شرط من توافر هذا الدفع للتأكد العليا بتلقى العدل اختصاص محكمة -١

بقانون. القرار هذا بشأن الدستورية لرفع دعوى عدم أجال املستدعية منح وكيل تقرير ثم
محاضر في ثابت هو ما مجال إزاء إذ ال اتصة احملكمة إلى لوصول الدعوى الوحيدة الطريقة وهى
بطريق الدستورية بالدعوى اتصة  احملكمة اختصاص لتحريك العليا العدل محكمة جلسات
فلمحكمة الدفع هذا جدية عدم حالة ثبوت العدل العليا. وأما في محكمة من التلقائية اإلحالة
والفصل املاثلة الدعوى إجراءات نظر تستمر في عنه وان الطرف وتصرفه تغض أن العليا العدل

فيها.

جانب من عليها املرفوعة الدعوى مباشرة واالسكان) العامة  االشغال (وزارة املاثلة الدعوى فى ضدها للمستدعى ميكن (٤٠)
مجتمعني او منفردين سواء كانا ذلك الصفة فى ذوى القانونيني ممثليها من اي بواسطة فيها متثيلها امر اسناد خالل من املستدعية

من: كل وهم الصدد هذا فى املستقرة العامة للمبادئ أو للقوانني اية مخالفة على ينطوى ودون ان
القضاء امام لتمثيله اتص) (الوزير بصفته القانونى ممثلها وكلهم ممن واالسكان العامة االشغال بوزارة القانونية االدارات اعضاء أ-

دعاوى. من عليه يرفع او يرجعه فيما
للقانون. طبقاً النيابة برئيس ممثلة العامة النيابة ب-

اخلاصة. احملامني مكاتب بني من ذلك فى توكله استاذ ج- محام
العليا فى االدارية احملكمة عليها احكام استقرت التى للقانون العامة فى املبادئ وصحة اجراءاته مشروعيته على املستقر االمر وهو
٩٣/٢٥، ص٩٧٨و٩٨٧، رقم ملف ١٩٨٠/٤/٦م جلسة . ٩٩٧ لسنة ١٩ق رقم الطعن الصادر فى سبيل املثال: (احلكم على ومنها مصر

اإلدارية العليا. احملكمة عن عاماً عشر خمسة فى الصادرة لالحكام السابقة فى اموعة ٣١، منشور مبدأ رقم
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بعدم املبدى الدفع جدية حالة التأكد من في بنظر الدعوى الدستورية اتصة احملكمة إن -٢
القانون من (٩٥) باملادة الوارد االنتقالي املؤقت للنص وفقاً (احملكمة العليا) هي الدستورية

األساسي.
تثبت أسانيد من أمامها الدعوى رافع  يقدمه (ما ضوء في  االختصاص هذا ممارسة وتتولى
ونصوص عامة بصفة االساسى القانون  لنصوص ٢٠٠٦م لسنة   ٩ رقم بقانون القرار مخالفة

االساسى. القانون من ( ٥٧و٦٠ ) املادتني
رفض أي  ٢٠٠٦م لسنة   ٩ بقانون القرار بدستورية  العليا احملكمة حكم صدور حالة في -٣
أن قامت بوقف بعد الدعوى في السير العليا العدل محكمة تتولى الطعن بعدم الدستورية

الدستورية. املسألة الفصل في حلني إجراءاتها
فان هذا احلكم ٩ لسنة ٢٠٠٦م بقانون رقم القرار نص دستورية بعدم صدور احلكم حالة في وأما
األولى ضدها للمستدعى النيابة رئيس متثيل بعدم صحة قرارها بإصدار العليا محكمة العدل يلزم

أصول  قانون ٣٢ من املادة من  الثانية الفقرة نص إلى ً استنادا واإلسكان) العامة األشغال (وزارة
املادة ما ورد بنص على بناء التمثيلية بهذه الصفة االعتراف له من مينع ال وإن كان ذلك احملاكمات،
عليه استقرت ما على أيضا وبالتأسيس القضائية السلطة قانون من ورابعة أولى فقرتني (٦٨)
ناحبة من هذا الصدد. في هذا عام قانوني مبدأ من العليا محكمة العدل من الصادرة األحكام

لسنة   ٩ رقم بقانون  للقرار الدستورية بعدم العليا احملكمة حكم فان أخرى ناحية ومن كذلك
ثم إعادة عليه، ومن للموافقة التشريعي الس عرضه على بإعادة التنفيذية السلطة يلزم ٢٠٠٦م
اإلجرائية) عدم الدستورية (إلزالة عيب األساسي القانون من ٥٧و٦٠) ) املادتني إعماال لنص إصداره

بقانون. إصدار هذا القرار شاب الذي
الدستورية احملكمة واختصاصات تشكيل ينظم قانون وجود عدم مراعاة مع احلال ذلك بطبيعة وكل
فإن القانون  هذا  صدور حالة  في  وأما  األساسي،  القانون من (٩٤) املادة بنص ورد ملا وفقاً العليا 
هي حتريكها وطرق الدستورية الدعوى في النظر بصدد مواده نصوص عليها تنطوي التي اإلجراءات

. غيرها(٤١) من بتطبيقها املتعني االلتزام

الرقابة النظمة مقارنة حتليلية دراسة والدول االجنبية، مصر فى على الدستورية الرقابة عفيفى، مصطفى الدكتور/ االستاذ (٤١)
طنطا. جامعة – احلقوق كلية ، املعاصرة،١٩٩٠ الدساتير فى

على الرقابة  فرض مناهج  حيث من مصر بينها  ومن اتلفة الدول الجتاهات الشامل العرض املؤلف هذا فى بالتفصيل راجع
قضائية. وغير قضائية الدستورية

فى وبخاصة املاثلة الدعوى ٢٠٠٦م، فى رقم٩لسنة بقانون القرار دستورية بعدم املدى للدفع ) منها بالنسبة االستفادة ميكن ومبا
االن). حتى فلسطني فى العليا الدستورية للمحكمة املنظم القانون صدور عدم حالة
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٢٠٠٥/١٠١ رقم العليا للمحكمة العامة الهيئة قرار علي تعليق
اإلدارية الطعون في النيابة العامة للدولة متثيل بعدم الدفع

القاضي سليمان عمر
السودان - اإلستئناف محكمة قاضي

- الوقائــــــــع -
جاء العمل تغيبها عن وبسبب األشغال العامة وزارة لدى موظفة تعمل سليم عمر ناديا املدعية

أيام.  سبعة راتب بخصم واو / ٢٠٠٥/٨/١٤ م ٢٠٠٥/٦/٢٠ م رقـم بتاريخ الطعـن محل القرار
األشغال وزارة من الصادر احلكم هذا ضد بالطعن الريش وناصر إبراهيم البرغوثي تقدم احملاميان
مشوب وأنه للقانون، مخالف فيه املطعون القرار أن الطعن: أسباب وجاءت العام والنائب العامة
في واالنحراف السبب بعيب  معيب فيه املطعون القرار وأن السلطة، استعمال إساءة بعيب

. السلطة استعمال
املدعية سماع مت حيث مؤقت قرار الستصدار بينته  وقدم  الدعوى بالئحة املدعية وكيل تقدم
األسباب لبيان ضدها املدعية للجهة قرار إصدار والتمس وكيل املدعية املستندات، على واإلطالع

إلغائه. من محل الطعن واملانعة املوجبة لقرارها
الطعن محل لقرار املوجبة األسباب لبيان بإلزام املدعى ضده األول املؤقت قرارها احملكمة أصدرت
خالل بالئحة جوابية الطلب موضوع القرار على باملعارضة احلال في ويتقدم إلغائه من واملانعة 
لعدم النائب العام مخاصمة املؤقت باستبعاد القرار في جاء كما ، التبليغ تاريخ من أيام ثمانية

. لها القانوني األساس وجود
الطاعن بها تقدم على الطلبات التي العامة النيابة رئيس األشغال العامة إنابة وزارة بالفعل رد

املدعية. أو
أمام الوزارة متثيل النيابة  لرئيس يجوز ال بأنه  تلخصت  حيث الطعن طرفي بني قانوني جدل دار
املطالبات في عن الدولة وبالظهور إنابة العليا، احملكمة أمام بالظهور احلق إمنا لها اإلداري القضاء
العمل القضائي بأن الرد: أسباب وتلخصت الطلب على ضدهم املدعى محامي اعترض . احلقوقية
{ ال نصها لسنـ٢٠٠٢ـة جاء (١ ) رقم القضائية السلطة قانون ٦٨ من املادة وأن ذلك على تواتر
مبعنى النيابة } رئيس عن درجته من تقل العليا احملكمة لدى العامة وظيفة النيابة يؤدى أن يجوز
العدل محكمة تشكل والتي العليا احملكمة لدى العامة النيابة وظيفته يؤدى أن النيابة لرئيس أن
تشكيل لقانوني املعدل (٣٢) املادة نص أن من على الرغم املدعية محامي عقب العليا قسماً منها.
هذا إال أن بالقضايا اإلدارية، احلكومة متثيل في العامة للنيابة صالحية أناط النظامية قد احملاكم
) أصولية جوابية الئحة بشأنها يقدم لم بذلك أمام دعوى إننا وحيث رجعي يسرى بأثر القانون ال
محامي األستاذ يلتمس املطعون فيه القرار إلغاء دون التي حتول األسباب تبني ( اتصة اجلهة من
القرار، التخاذ دعته التي األسباب في بيان راغب غير األول ضده املدعى اعتبار احملكمة من املدعية
أن احملكمة رأت حيث احملاماة، وأتعاب واملصاريف بالرسوم واحلكم فيه املطعون القرار وبالتالي إلغاء

من  ( ٢٥ ) مبوجب املادة العامة عمالً الهيئة إلى امللف إحالة قررت دقيق، ولذا الطلب هذا الفصل في
. احملاكم تشكيل قانون

بناء ذلك و أمام احملكمة العليا العامة النيابة رئيس ظهور بقبول املقدم الطلب قرار الهيئة في جاء
، كما  عليه العمل ٢٠٠٢ وما درج لسنة (١) رقم القضائية السلطة قانون من ٦٨ نص املادة على
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تواتر  ما مؤيدة ذلك على صراحة نصت املعدل النظامية احملاكم تشكيل قانون من ( ٣٢ املادة ( أن
النقطة من في الدعوى السير بإعادة احملكمة أمرت ثم ومن العليا العدل محكمة اجتهاد عليه

. إليها وصلت التي
اإلداري  الطعن لقبول الشروط ( ٧/٦/ ٤ ) في مواده ٢٠٠٥ جاءت لسنة السوداني اإلداري القانون أما
طرق كل استنفذ أنه نهائياً مبعنى أصبح اإلداري قد القرار يكون وأن مصلحة هنالك تكون أن وهي
اشترط القانون كما املعنية. باإلدارة التظلمات هذه تنظر والتي بها املنوط اجلهات أمام التظلمات
لرفع الطعن وإال معينة مدة حدد القانون وأن العام، كما النائب من اإلذن أخذ اإلداري الطعن لرفع
الطعن عريضة مقدم القانون كما ألزم القانون. نص عليه الذي الشكل استكمال لعدم شطب
فيه وأسباب املطعون القرار بيان تشتمل على وأن اتصة إلى احملكمة مرفوعة العريضة أن تكون

التظلم ونتيجته. قرار تاريخ يبني وأن الطعن
بها. السوداني القانون مع يتفق الفلسطيني القانون أن جند اجلزئية هذه وفي

الوالئية اإلدارية القرارات أن على نص السوداني القانون أن جند اإلدارية نظر الطعون اختصاص أما
احملكمة أمام طعن يكون حكمه محل والذي االستئناف محكمة قاضي أمام فيها  الطعن يتم
هي األخرى تكون والتي العليا احملكمة أمام قاضي تنظر االحتادية فإنها اإلدارية القرارات أما العليا

. العليا فيها أمام دائرة خاصة باحملكمة للطعن محالً
طرق استنفاذ فيها يتطلب ال إلى احملاكم أن التظلمات التي ترفع جند الفلسطيني القانون في أما

إلى احملكمة للبت فيها. مباشرة ترفع إمنا اتصة اجلهة اإلدارية أمام التظلم
فيها ويتم اتصة اإلدارية اجلهات أمام أوالً ترفع  التظلمات  أن فنجد السوداني القانون في أما
تبدأ ذلك بعد اجلهة اإلدارية، هذه من القرار نهائياً ويصبح التظلم طرق التحقيق حتى تستنفذ

. اإلداري القضاء أمام اإلدارية اجلهة من الصادر القرار في هذا الطعن مرحلة
سلطات متنح والتي مختصة  جلان إلى  التظلمات في التحقيق جلان  أعطى السوداني القانون
املسائل التي جللب في ذلك والعبرة واملستندات.. البيانات واستجالب الشهود سماع في واسعة
محمد الدستورية احملكمة قاضي في مؤلف جاء املعنى هذا وفي اإلدارة إطار داخل تعالج أن ميكن

. {٥٧ الثانية صفحة الطبعة اإلداري القانون } قيصصة أبو محمود
سلطات اللجان هذه وتعطى حتقيق جلان يشكلوا لكي للوالة وللوزراء السلطة القانون يعطى
إلى نفوس جلب الهدوء في بالغ أثر التحقيقات ولهذه العامة املوضوعات في للتحقيق واسعة
وسماع املعلومات على احلصول في واسعة سلطة اتصة  اللجنة القانون ويعطي  املواطنني،
برفع العبرة أن ذلك نخلص من عليها }} واإلطالع واملستندات األوراق وطلب على اليمني الشهود
لإلدارة الداخلية املسائل بعض ملعاجلة هو اإلدارية اجلهات السوداني إلى القانون في أوالً التظلمات
مجال في تتطلب السرية التي املسائل بعض العام وقد تهدر الرأي أو على اجلمهور تؤثر قد أنها إذ

العدل  وزير أن  ٢/١٣٣ املادة في بني الدستور أن جند أو ممثله النائب العام ظهور أما . اإلدارية اجلهة
املستوى على العام اإلدعاء سلطة ويتولى القومية للحكومة األول القانوني املستشار هو القومي
عليه ينص ملا وفقاً قانونية طبيعة ذات أخرى مهام أي إلى ويؤدي الشمالية وبالواليات القومي

أعطى  التشكيل قانون ٣٢ من باملادة احلديث نصه الفلسطيني في القانون ومن هنا جند أن القانون.
القضاء النيابة أمام بظهور السوداني القانون مع فاتفق اإلداري القضاء الظهور أمام النيابة رئيس
ثمة هناك كان وإن طرفاً، فيها الدولة التي تكون األخرى احلقوقية ممثالً للدولة واملطالبات اإلداري
قرارات الطعن في أو احلقوقية الدعاوى رفع أن وهي بها يتميز السوداني القانون أن أرى أخرى إضافة

قانون اإلجراءات  من ٤/٣٣ املادة مبوجب العام من النائب اإلذن أخذ يسبقها أن البد احلكومية اإلدارة
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أشهر أن تنتهي  ثالثة وهي القانون حددها مدة خالل ميكن النزاع املطروح إن م حيث ١٩٨٣ املدنية
العام النائب رد عدم حالة في أنه القانون نص كما األطراف بني اخلصومة تنتهي ثم ومن بالتسوية
برفع الدعاوى إلى القضاء يتجه أن التسوية فإنه يجوز للخصم في بطرح الرغبة هذه الفترة خالل

. الدولة مواجهة في يريدها التي
حدود األحكام في ، العليا محل التعليق العدل محكمة لنا صحة قرار يتضح املقارنة هذه ومن

. في السودان به معمول هي شبيهة مبا هو والتي ، فلسطني في النافذة
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«هيئة العليا احملكمة صادرة عن أحكام
والتعليق عليها - إداري طعن عامة» -
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٢٠٠٥/٩٠ رقم احلكم
املتقاعدين- حقوق عامة- هيئة

نابلس. عنبتاوي- سيبويه احملامي تعليق
اخليري- األردن بشار احملامي تعليق

مصر محروس- منى احملامية تعليق
مصر. عمار- صابر احملامي تعليق
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٢٠٣

التناقض إلزالة العليا للمحكمة العامة عقد الهيئة بضرورة «مساواة» طلبته و سبق ملا استجابة
عامة عقد هيئة مت فقد العليا، العدل حملكمة قضائية هيئات عن الصادرة القضائية األحكام في
بخصوص االختالف حسم جديد قضائي مبدأ مت ارساء و التناقض إزالة العليا، بحيث مت للمحكمة
اخلصوص بهذا احملكمة العليا رئيس الى برسالة توجهت قد «مساواة» كانت املتقاعدين. و حقوق
قرار و ،٢٠٠٥ العام من كانون أول في الصادر العدالة» على «عني لنشرة الثالث العدد في نشرت

.٢٠٠٦/١٢/٢٣ بتاريخ صدر اجلديد الهيئة العامة
استقرار و  القانون أمام  املساواة ملبدأ حتقيق من ذلك في ملا التناقض بحسم ترحب «مساواة»
لقراراتها إصدارها عند القانون أحكام مراعاة بضرورة التنفيذية لإلدارة و توجيه املتقاضني، حقوق

اإلدارية.
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٢٠٠٥/٩٠ رقم احلكم على التعليق
- املتقاعدين حقوق عامة- هيئة

نابلس. عنبتاوي- سيبويه احملامي تعليق
اخليري- األردن بشار احملامي تعليق

مصر محروس- احملامية منى تعليق
مصر عمار- صابر احملامي تعليق
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رقم للمحكمة العليا العامة الهيئة على قرار التعليق
 ٢٠٠٥/٩٠

نابلس سيبويه عنبتاوي- احملامي

املدني. التقاعد جلنة ضد التقاعد إلى أحيلوا الذين املقدمة من املوظفني الطعون (١
أعاله خلطئها املذكورة اللجنة ضد اهللا برام املوقرة العليا العدل محكمة إلى طعون مت تقدمي لقد
توجز العدل محكمة من قرارات عدة صدرت وقد الطعون ملقدمي الراتب التقاعدي احتساب في

اآلتي: على النحو جاء فيها ما ملخص

وكيله  بواسطة املستدعي من املقدم رقم ٩٩/٢٦ املدني الطعن ومبوجب ٢٠٠٣/١/٢٩ بتاريخ .١
عن الدعوى رد احملكمة قررت لوظيفته باإلضافة العام والنائب املدني التقاعد جلنة ضد
دعوى ألن يخاصمه العام. النائب مخاصمة لعدم صحة ( العام النائب ) الثاني عليه املدعى
وبالرجوع أنه احملكمة قررت ومبوضوع الطعن القرار، مصدر فيه إداري قرار ضد توجه اإللغاء
أمر ) واملسمى (١٢٦٤) رقم أول األمر ١٠ كانون بتاريخ صدر فقد فقط القانونية النصوص إلى
على املذكور من األمر األولى املادة نصت حيث (١٢٦٤ ) ٧ رقم ( تعديل رقم بشأن قانون التقاعد

٢٣ لسنة ٦٦  اخلدمة املدنية رقم نظام من ( ج ٢٣/ب و ) املادة عليه الذي نصت الراتب تعريف
وعالوة األساسي الراتب ليشمل هذه املادة في الراتب املنصوص عليه على استبدال تعريف
على (١٢٦٤ ) األمر من الثانية نصت املادة كما ،٧٣ لسنة (٥١٤) رقم األمر استنادا إلى املهنة

يسري  األمر ال نفس من الثالثة املادة ، ونصت ١٩٨٧ أيلول/ /١ تاريخ من األمر هذا سريان يبدأ أن
( األمر القانون اجلديد أن  يعني مما ،١٩٨٧ / أيلول /١ قبل استخدامه انتهى مستخدم على
وال التاريخ املذكور من اعتبارا التقاعد على إحالته تتم التي املستخدم على (١٢٦٤) يسري
متت من على وال تسري املذكور التاريخ من اعتبارا التقاعد على إحالته متت من على تسري
مدة جتزئة يجيز نص قانوني أي األمر في يرد وأنه لم التاريخ ذلك قبل من التقاعد على إحالته
العكس على بل اجلديد، القانون سريان التقاعد في ظل على إحالته تتم مستخدم أي خدمة
إحالته تتم من على بأنه يسري وصريح قاطع وبشكل حدد القانون قد واضع فإن ذلك من
املدني أن جلنة التقاعد على املتوجب من كان فقد سريان القانون اجلديد في ظل التقاعد على
قرار احملكمة بأن ووجدت األساس. هذا على تقاعدي راتب من املستدعي خدمة كامل تخضع
يستوجب مما للقانون، فترتني مخالفة إلى خدمة املستدعي مدة جتزئة املتضمن التقاعد جلنة

.(١٢٦٤ ) األمر نص وفق للمستدعي التقاعدي الراتب احتساب وإعادة إلغاءه

على التفريق  قد استقر بأن الفقه والقضاء حيثيات قرارها جاء في ٢٠٠٣/٢٨ فقد رقم الدعوى .٢
فبالنسبة مقيدة. سلطة على املبينة والقرارات تقديرية املبينة على سلطة القرارات بني
ال القرارات وهذه مبيعاد  التقيد دون وقت أي  في  جائز  فيها الطعن جواز فإن األخيرة لهذه
أي في إلغائها في طلب احلق للمتضرر ويكون األيام عليها مضت مهما احلصانة تكتسب
سلطة عن وأن القرار الصادر تقديرية وليست مقيدة سلطة عن أن القرار صادر واعتبرت وقت،
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قرارات أن و القانون املقيدة، لنصوص مخالفاً دام ما القانونية املدة بفوات ال يتحصن مقيدة
اإللغاء. وتستوجب للقانون مخالفة التقاعد جلنة

التقاعد  جلنة على يتوجب كان بأنه نقرر ٢٠٠٥/١٥ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٣ رقم بالدعوى الصادر القرار .٣
أشهر أساس حساب عدد على املستدعني لكل واحد من الراتب التقاعدي تخصص أن املدني
لكل األخير األساسي بالراتب مضروبة املصنفة وظيفتهم في التعيني تاريخ  من اخلدمة
الوظيفة في التعيني من تاريخ معا أي الفترتني عن املهنة ذلك عالوة الى واحد منهم،مضافاً
الفترة األولى فقط على العالوة تلك حساب اقتصار التقاعد على ليس اإلحالة، تاريخ وحتى

تتقيد مبيعاد. منعدمة ال الطعن محل القرارات يجعل مما للقانون خالفاً

دعوى  رد  ٢٠٠٥/١١/١٦ بتاريخ  العليا العدل محكمة قررت فقد  ٢٠٠٥/٢٨ رقم بالدعوى أما .٤
للقرارات املطعون أذعنوا قد موكليه أقر بأن املستدعني قد وكيل أن حيث موضوعاً اإللغاء
القرارات هذه تبلغوها، وبالتالي تكون أن بعد قبضهم لرواتبهم التقاعدية خالل من فيها
القرارات الصادرة من هي فيها املطعون القرارات بأن ووجدت احملكمة اإللغاء من حتصنت قد
عليها يسري أنه يتقيد مبيعاد إال ال فإن الطعن فيها وبالتالي مقيدة سلطة إلى باالستناد
القرارات بعكس وذلك صحيحاً، جتعله ال املصلحة ذي وموافقة اإلجازة وتلحقها مبدأ اإلذعان
هذه يحصن الذي اإلذعان مبدأ  عليها يسري التي املقيدة السلطة إلى باالستناد الصادرة

بالطعن. املذعن حق لسقط ألن اإلذعان القرارات

الرقم يحمل والذي لها املقدم الطعن على وبناء العامة بهيئتها العليا  العدل محكمة .٥
النيابة  رئيس  قبل من املثار الدفع على ردت رقم ٢٠٠٥/٩٠ تاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٩ ٢٥٥ بالدعوى
لرواتبهم قبضهم خالل من املطعون فيها للقرارات  أذعنوا  قد املستدعني أن والذي معاده 
الفقه بأن قررت حيث اإللغاء من يجعلها محصنة الذي  األمر تبلغوها أن بعد  التقاعدية
قيمة حيث حتديد من فيها الطعن يتقيد ال القرارات املنعدمة على أن استقر قد والقضاء
األساسي، املهنة للراتب عالوة بضم واحتسابه املستدعني واحد من لكل التقاعدي الراتب
التقاعد إحالته على  حتى تعيينه تاريخ من منهم كل خدمة جميع ذلك على يسري  وأن

يطرح  الذي تاريخ ٢٠٠٧/٢/٢١ والسؤال  ٢٠٠٥/١٤٣ رقم بالدعوى الصادر بالقرار ذلك وتأكيد
الصادر القرار وهل ال، أم منعدم قرار هو الذكر سالفة الطعون موضوع هل القرار اآلن، نفسه

ال؟ أم مختصة سلطة عن

نستعرض املفهوم القانوني للقرار املنعدم. أن بد ال ذلك عن لإلجابة
االختصاص هذا تزاول لها أن ليس هيئة أو عادي فرد عن يصدر الذي القرار ... هو املنعدم القرار إن
وهو موظف قرار يصدر عن أخرى، أو أن سلطة اختصاص من سلطة في شأن يصدر عن أو أن أصالً.
حقوق على احملافظة هو اإللغاء رجعي حلكم أثر أهم فإن إداري، وعليه قرار أي بإصدار مخول غير
قبل عليه كانت إلى ما احلال بإعادة وذلك املنعدم، هذا القرار ضحية وقعوا الذين الشأن أصحاب

صدوره.

ركن فالسببية لإلدارة، املنسوب للنشاط مباشرة نتيجة الضرر عن بالطاعن يلحق أن يشترط *
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املطالب الضرر يكن لم وإذا السببية، دون توافر اإلدارة مسؤولية تقوم والضرر وال يبني اخلطأ أساسي
فيها القرارات املطعون وعودة إلى مسؤولية املرتكب فال عن اخلطأ ناشئا مباشرة عنه بالتعويض

املالية. وزارة املدني- التقاعد جلنة القرارات الصادرة عن هذه بجريان

في االختصاص هي صاحبة هل املذكورة اللجنة صالحية أوال من يجب التحقيق كان فإن وعليه
القرارات؟.. تلك إصدار في أعلى منها هي اتصة أم أن هناك جهة املطعون فيها القرارات إصدار
الطاعنني على ويجب منعدم،  غير عنها الصادر القرار فيكون مختصة بأنها اإلجابة  كانت فإذا
الطعون لتقدمي والتجارية املدنية احملاكمات قانون أصول في املنصوص عليها باملواعيد يتقيدوا أن
تلك بإصدار مختصة غير املالية وزارة – املدني التقاعد جلنة كانت إذا أما ..... العليا العدل حملكمة
الصدد بهذا وأشير فيها مبيعاد الطعن يتقيد وال منعدمة الطعن موضوع القرارات فتكون القرارات

تقام  ) فيه جاء رقم ١٢ لسنة ٥٢ والذي العليا العدل محكمة ١٦١٣ قانون ٩٥/١٥٧ص رقم القرار إلى
القرار تاريخ تبليغ يوماً من ستني خالل العليا العدل محكمة اإلدارية لدى القرارات دعوى الطعن في
على ينص كان التشريع إذا أخرى طريقة بأية أو الرسمية اجلريدة في نشرة تاريخ من أو فيه املشكو
إنقضاء ثالثني أو بعد بتلك الطريقة، الشأن لذوي تبليغه يقضي التاريخ أو من ذلك العمل بالقرار
طلباً املستدعي تقدمي تاريخ من عند ذلك القرار أو إقتناعها اإلدارية اتخاذ رفض اجلهة حالة في يوماً
وذلك مبيعاد فيها الطعن يتقيد فال املنعدمة اإلدارية القرارات القرار. أما ذلك التخاذ اجلهة لتلك

العليا. العدل محكمة قانون من ( ١٢ ) املادة بأحكام عمالً

االستئناف  محكمة صالحية إن فيه ( جاء والذي ٩١/٤٠٢ لسنة ٩١ ص ١٦٥٨ رقم القرار إلى وأشير
الصلح  محاكم قانون ٤/٢٨ من باملادة عمالً الصلحية القضايا في منحصرة االستئناف بتجديد
دام ما منعدما قرارا هو البدائية الدعوى في االستئناف مدة عنها جتديد القرار الصادر وعليه فيكون
الصالحية احملكمة تلك يعطي قانون آخر أي في أو املدنية احملاكمات أصول قانون في نص يرد أنه لم

البدائية). القضايا االستئناف في مهلة بتجديد
أي جند ال فإننا سالفة الذكر بالطعون العليا العدل محكمة عن للقرارات الصادرة احترامنا مع
املهنة فإن عالوة مع الراتب حساب وبخصوص بالطعون البت قبل املنعدم القرار هية ما يفسر قرار

.(١٢٦٤ ) األمر ال شائبة عليها حسب القرارات

قيمة  احتساب  بطريقة املدني التقاعد  جلنة عن الصادر  القرار متواضع وبرأي فإنه : واخلالصة
وكان منعدماً قراراً اعتباره ميكن  فال وبالتالي  مختصة جهة  عن  صادرة املهنة عالوة  + التقاعد
الطعن يهدف مدة جتديد من الشرع وأن حكمة ضمن املدة القانونية، بطعونهم يتقدموا أن عليهم
مثل في اال فتح وبالتالي لو املنازعات اال الستمرار وعدم ترك القضائية، استقرار األوضاع إلى
التقاعد جلنة كانت لو حتى مدة الطعن جتديد من قد انتقلت تكون حكمة الشرع فإن اجللسة هذه

املذكور. العسكري األمر وتفسير االحتساب طريقة في أخطأت قد
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رقم للمحكمة العليا العامة الهيئة على قرار التعليق
 ٢٠٠٥/٩٠

األردن بشار اخليري- احملامي
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رقم للمحكمة العليا العامة الهيئة على قرار التعليق
 ٢٠٠٥/٩٠

احملامية محروس مني
عام العقود والقضايا مدير
مصر سابقا- واملعاشات التأمني هيئة

الصادر القرار على تعليق
 ٢٠٠٦/ ٢/١٩ بتاريخ ( العامة بهيئتها ) العليا العدل محكمة من

 ٩٠ / ٢٠٠٥ رقم الدعوى في
: من كل بني

 ( ً ٦٩ مستدعيا ) وآخرين حماد الرحمن عبد أحمد منى
ضـــــــــــــــد

املالية املدني / وزارة التقاعد جلنة ضدها : املستدعى
رام اهللا

ـــ الوقــائــع ـــ

فرقت عند قد جميعا ً أنها للتقاعد منهم كل إحالة قرار على ناعني املاثلة دعواهم املستدعون أقام
فيها احتسب وهذه ١٩٨٧/٤/١م على السابقة اخلدمة سنوات بني التقاعدي منهم كل راتب احتساب
احتساب مت وهذه لذلك، اخلدمة التالية وسنوات ،( الفنية ) املهنة عالوة ضم دون راتبهم التقاعدي
الذي (١٢٦٤ ) خاطىء لألمر تطبيق وهذا املشار إليها، العالوات إضافة بعد التقاعدي منهم كل راتب
يسري أن معه يتعني مما كان التقاعدية، احتساب الرواتب عند ( الفنية ) املهنة عالوات بضم قضى
دون ، اخلدمة مدة كامل وعلى ، صدوره عند التقاعد إلى يحل لم من كل على فوري بأثر هذا القرار
يعد منعدما يخالف ذلك، أي قرار املدة، وأن تلك تلت التي وتلك ١٩٨٧/٤/١م التي سبقت تلك بني تفرقة
سنوات عــن التقاعدية الــرواتب باحتساب املتعلق للجزء بالنسبة للقانون اجلسيمة للمخالفة ً
في املدتني هاتني فرقت بني التي القرارات الطعن في يجعل مما ١٩٨٧/٤/١م، اخلدمة السابقــــة علــى

النعدامها. وذلك ، فيها للطعن مبيعاد مقيدة التقاعدي غير الراتب احتساب

املؤقت املتضمن توجيه  قرارها أصدرت ٢٠٠٥ /٧/١٢ وبتاريخ الدعوى، ً لسماع موعدا عينت احملكمة -
من املانعة أو فيها، املطعون للقرارات املوجبة األسباب لبيان ضدها املستدعى للجهة مذكرة
لتبليغها يصار على أن القانونية، املدة خالل جوابية بالئحة التقدم حالة املعارضة وفي إلغائها،

املؤقتة وموعد اجللسة. والقرارات ومرفقاتها الدعوى الئحة عن صورة العام والنائب

القانونية األسباب ضمنها جوابية، بالئحة العامة النيابة رئيس تقدم ،٢٠٠٥  /  ٧  /  ١٨ بتاريخ -
وموجزها: لرد الدعوى ، املوجبة

قانون من (٥٣) املادة  حددت حيث للطعن، القانونية املدة لفوات ً شكال  الدعوى عدم قبول  .١
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يوماً  بثالثني املدني التقاعد جلنة في قرار الطعن م ميعاد ١٩٥٩ لسنة (٣٤) رقم املدني التقاعد
أن دون الطعن، محصنة من يجعلها مما هذا امليعاد مرفوعة بعد والدعوى التبليغ، تاريخ من
يصدر الذي هو – رأي النيابة – في القرار املنعدم ألن ، قرارات منعدمة بأنها ذلك القول من يغير
االختصاص هذا لها أن تزاول ليس هيئة من أو مخول، غير أو من موظف عادي فرد من فقط

أخرى. سلطة اختصاصات شأن في سلطة من أو ،ً أصال
الدعوى رفع في سقط قد فإن احلق القرارات، هذه في الطعن ميعاد  يفت لم لو حتى إنه .٢
اإلداري القرار في الطعن باإللغاء لباب احلكمي اإلغالق من هو نوع الذي باإلذعان، املدة خالل
الشأن صاحب من صادر تصرف على بناء وذلك الدعوى، لرفع ً قانونا احملدد امليعاد قبل انقضاء
معيب إداري قرار على قاطعة وبصورة صحيح رضاء على وموافقته قبوله خالله يبدي من
قبول على داللتها تقطع في بأعمال ،ً ضمنيا  ً أو صريحا كان القبول سواء مصلحته، مس

احلالة املاثلة. في الرواتب وقبض القبول مثل فيه، املطعون للقرار املستدعي

هيئة  قررت فيما ، وحجته وأسانيده، بدفوعه كل ً تباعا الطرفان ترافع  ٢٠٠٥/١١/١٦ وبجلسة -
٢٠٠١ إحالة  لسنة رقم (٥) النظامية احملاكم تشكيل قانون من (٢٥) ً بحكم املادة عمال  احملكمة

أهمية. تعقيد و من تنطوي عليه ملا العامة الهيئة إلى الدعوى

ً، أصدرت احملكمة قانونا فيها ، واملداولة جلساتها مبحاضر املبني على النحو الدعوى تداول وبعد -
من  فيها املطعون القرارات إلغاء مبقتضاه قررت والذي التعليق، محل قرارها ٢٠٠٦/١٢/١٩ بتاريخ
املهنة عالوة بضم ً مجددا واحتسابه املستدعني من واحد الراتب التقاعدي لكل حتديد قيمة حيث
حتى تاريخ تعيينه تاريخ من منهم كل خدمة مدة جميع على ذلك يسري وأن األساسي، للراتب

احملاماة. أتعاب ً دينارا خمسني ومبلغ الرسوم ضدها املستدعى وتضمني للتقاعد، إحالته

يأتي: ما هذا القرار احملكمة في وكان سند
منح قواعد القانون يعني على أنـه:» منه املادة (٩٥) في الذي نص األساسي القانون بالرجوع إلى .١
واجلهات العامة، اخلزينة على تتقرر التي واملكافآت اإلعالنات والتعويضات و واملعاشات املرتبات

.» ً قانونا املعينة احلدود في مبالغ استثنائية إال يجوز صرف أية وال تطبيقها تتولي التي
 

واحد لكل التقاعدي الراتب باحتساب املتعلقة ضدها املستدعى علي قرارات ينصب الطعن كان وملا
منهم كل خدمة مدة تقسيم بعد التقاعدية الرواتب تخصيص مبوجبها مت والتي املستدعني من

تاريخ  تاريخ ١٩٨٧/٤/١ حتى من التقاعد، والثانية تبدأ ١٢٦٤ بشأن األمر لصدور سابقة األولى فترتني
بالراتب اخلدمة أشهر بضرب عدد األولي عن التقاعدية الرواتب احتساب مت إذ التقاعد، علي اإلحالة
اخلدمة أشهر بضرب عدد الثانية الفترة عن التقاعدي الراتب احتساب مت في حني األخير، األساسي
التقاعد املدني جلنة – اإلدارة كانت املهنة وملا إليه عالوة األساسي مضافاً الفترة بالراتب تلك عن
تكون أعاله إليها املشار التفاصيل وفق فترتني علي للمستدعني التقاعدية احلقوق باحتسابها –
األمر في يرد لم أنه ذلك القانون، عليها لم ينص تقاعدية حقوق واحتساب ملنح وضعت قواعد قد
تاريخ من سريان األمر اعتبارا التقاعد بعد على مستخدم يحال خدمة أي مدة يجيز جتزئة ١٢٦٤ما

اعتبارا من  على التقاعد إحالته تتم من على سريانه على صريحاً قاطعا النص ١٩٨٧/٤/١ بل جاء
تتكون لم التي القانونية املراكز على اجلديد للقانون األثر املباشر ملبدأ تطبيقا وذلك املذكور، التاريخ
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أناطها قد تلك احلقوق واحتساب منح قواعد وضع صالحية كانت وملا سريانه. عند بعد تكتمل أو
املوضــوع إن وحيث األساسي، القانون من (٩٥) املــادة نص صريح وفق بالقانـون الدستوري املشرع
و إداري غير موضوعاً يصبح القضاء حلكم للقانون أو األساسي ) ( القانون الدستور يحجــزه الـذي
النظرية كتاب أنظر منعدمة – تكون قرارات الدستور على خالف له تتصدى التي القرارات اإلدارية أن

أن  ذلك -  ٤١٣ صفحة السادسة الطبعة الطماوي، سليمان للدكتور اإلدارية، للقرارات العامة
) الدستور وضع لها واملكافآت، واإلعالنات والتعويضات واملعاشات بالرواتب املتعلقة املالية احلقوق
من تنال أن لإلدارة يجوز بالقانون، وال أناطها بأن احلماية القانون األعلى باعتباره األساسي ) القانون
وأي فــيها، يجوز لها تخطيها بالزيادة ال كما منها، باالنتقاص بها ميس أو يعطلها مبا احلقوق هذه

منعدماً. كذلك يقع يكون شأنه أن من تكرار

وال فيها مبيعاد، الطعن يتقيد  ال املنعدمة القرارات أن استقرا على قد والقضاء الفقه إن .٢
الرد. مستوجبا هذه واحلالة يغدو بذلك الدفع ، فإن اإلذعان يلحقها

إلى إيضاح حتتاج هامة مسائل

يأتي: ما هي هامة مسائل جلملة القرار، نتعرض أوالً على هذا التعليق قبل
     

جوازها. اجلماعية ومدى الدعوى أوالً:
اإللغاء. ودعوى التسوية دعوى بني ثانياً: التفرقة

الدعوى. إقامة في احلق سقوط في اإلذعان أثر ثالثاً:
    

يأتي: املسائل فيما هذه ونتناول

جوازها: ومدى اجلماعية، أوالً: الدعوى

فيما يسمى معه أو ضده، يتدخل أن بعد ذلك شاء وملن واحد، مدع يقيمها أن الدعوى في األصل
يطلب أن للمتدخل ال يكون التدخل، حاالت في جميع أنه إال اإلنضمامي، أو الهجومي، بالتدخل
حتى لصاحله، أو معه تدخل ملن القانوني باملركز الدعوى في مركزه وإمنا يتحدد لنفسه، ذاتياً طلباً
املعروفة للقواعد العامة طبقاً هذا وكل كذلك، لصاحله االستفادة تدخله من يبتغى كان هو لو

الدعوى. في التدخل في
 

دام ما تسمى بذلك، أو جماعية دعوى تكون ال الدعوى فإن احلالة ، في هذه املتدخلني كان عدد وأياً
بهم. خاصة ذاتية طلبات لهم ليست املتدخلون أن

من ويطلب به، خاصة طلبات ذاتية له في الدعوى تكون مدع كل اجلماعية، فإن الدعوى في وأما
بها. له تقضى أن احملكمة

تسوغ قانونية رابطة جميعاً تربطهم املدعون كان إذا إال الدعاوى،  جماعية عدم هو  والقاعدة
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في املصلحة حتقيق احلالة هذه في جمعهم مناط يكون حيث واحدة، في صحيفة دعوى جمعهم
من تراه ملا تقدير احملكمة وفقاً إلى النهاية مرده في ما وهو تقطيع أوصالها، وعدم احلقوق توجيه

 ٢٠٠١/١٢/٣٠ بجلسة مصر العربية جلمهورية العليا اإلدارية حكم – املعنى ذات في ) الدعوى. ظروف
 .( .ع ٨٢٧٧ لسنة ٤٤ ق رقم الطعن في

تسوغ قانونية املدعني فيها رابطة بني يكون ال التي اجلماعية الدعاوى احملاكم إزاء ويختلف مسلك
بعدم تقضي احملاكم فبعض الدعوى. في واحدة مصلحة لهم يكون أو الدعوى، جماعيتهم في
باملدعني، رأفة مسلك أكثر إلى اآلخر بعضها يلجأ بينما احلالة جلماعيتها، هذه في الدعوى قبول
له، احملكمة تكليف فيه لينفذ ومتنحه أجال لذلك مدع، لكل دعوى مستقلة بإفراد وكيلهم فتكلف

احملكمة. أمرت به ما لعدم تنفيذ تكن لم كأن اعتبارها واتخذت إجراءات أوقفت الدعوى وإال

على جميعاً، املدعني بني  قانونية رابطة وجود رأت احملكمة - التعليق محل - املاثلة الدعوى وفي
يطعن مستقالً قراراً واحد منهم لكل رغم أن طلباتهم واحدة، القانونية لكل الفكرة أساس أن
يقتضى تنفيذها أن كما منهم، بها لكل سيحكم ومبالغ مختلفة متفاوتة، خدمة ومدد عليه،
من األحوال أي على تقدير مقبول وهو مستقل، ( حكم ) سند تنفيذي منهم كل بيد أن يكون
مستقلة بإفراد دعوى أن تأمر بوسعها كان أنه مع جميعاً، املدعني على التيسير فيه رأت احملكمة،
تنفيذي سند منهم كل بيد ذلك ليكون وإمنا متماثالً، حكماً منها في كل أصدرت وإن مدع، لكل
بصرف النظر به، له حكم مبا للمطالبة استقالل، على ضدها احملكوم به إلى اجلهة يتقدم به ، خاص

اآلخرين. لهم احملكوم موقف عن

اإللغاء: ودعوى التسوية دعوى بني ثانيا: التفرقة

العام املوظف يستمد الذي املصدر إلى بالنظر التسوية ودعوى اإللغاء دعوى بني التفرقة يتم
هذه في الدعوى كانت عامة، تنظيمية قاعدة من مباشرة ً مستمدا احلق هذا فإذا كان منه حقه،
مجرد تكون أن عن هذه احلالة في جهة اإلدارة من القرارات الصادرة تعدو وال تسوية، دعوى احلالة
مجرد إال احلالة هذه في منها الهدف يكون ال حيث قرارات، شكل اتخذت حتى ولو تنفيذية، إجراءات
هذه وتشكل ذلك، في جلهة اإلدارة تقديرية سلطة أدنى دون العامل حالة نص القانون على تطبيق
وإجراءات مبواعيد يتقيد  ال الذي  الكامل، القضاء بدعاوى يعرف ما التعويض  دعاوى مع الدعاوى 

اإللغاء. دعوى
القانوني لهذا املوظف وبسلطة تقديرية فردي يتعلق باملركز إداري قرار صدور األمر استلزم إذا وأما
اإلدارة فيه تتمتع القرار، الذي هذا على الطعن دعوى فإن الشأن، هذا اإلدارة في موكولة إلى جهة

اإللغاء. دعاوى من تكون ، تقديرية بسلطة

أهمها: أمور عدة اإللغاء ودعوى التسوية، دعاوى بني على التفرقة ويترتب
قانوني من نص مستمدة حقوق دعوى ألنها اإللغاء، دعوى مبيعاد التسوية تقيد دعاوى عدم -١
نص آخر قانوني ميعاد ألي أو احلقوق، لتقادم العامة إال باملواعيد رفعها ال يتقيد وبالتالي عام،

احلقوق. قرر هذه املصدر القانوني العام الذي عليه
القانون ) من  مستمد حق هو املدعون به طالب  الذي  احلق  أن جند التعليق، محل الدعوى  وفي
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يكن مناسباً لم فإنه وبالتالي بحق، نفسها احملكمة استظهرت ذلك والقانون، حسبما األساسي)
محل القرارات اإلدارية انعدام لفكرة تخضع إلغاء دعوى أنها على فيها القائمة احلالة مناقشة ً أبدا

التعليق. في سيجيء الذي النحو على الدعوى

دعوى له في احملكوم أن هو التسوية، اإللغاء، ودعاوى دعاوى بني الثاني الهام للتفرقة واألثر -٢
في ذلك كأصل عام ميلك بينما ال الدعوى، في به له احملكوم عن احلق يتنازل أن ميلك التسوية
فيها واحلقوق بالنظام العام، املشروعية تتعلق وهذه مشروعية، دعوى هي إذ اإللغاء، دعوى
بالغاً » أن يكون الطعن هذا ال يعدو الذي عليه، املطعون عينية تتعلق بعني القرار حقوق هي
بعدم احملكمة قضت وإذا والتمحيص، بالفحص احملكمة تتواله القرار هذا مشروعية بعدم »
املشروعية عدم عن له تناول احملكوم حتى لو اإلدارة، بذلك جهة التزمت القرار هذا مشروعية

يجوز. وال ذلك، ميلك ال ألنه القرار، لهذا تقررت التي

الدعوى: إقامة في احلق سقوط في اإلذعان أثر ثالثاً:

قبولهم في املتمثل املدعني قبولها إلذعان بعدم التعليق، في الدعوى محل العامة النيابة دفعت
مما القرارات، هذه مبقتضى تقررت التي للرواتب بقبضهم وذلك عمالً، شأنهم في الصادرة للقرارات
منهم بعد يقبل ال بحيث القرارات، هذه على موافقتهم على عمالً، داللته وتقطع ضمنياً، يفيد

يعود. ال والساقط باإلذعان، ذلك لسقوط حقهم في القرارات هذه على الطعن ذلك

إن استثناء – العامة، هو النيابة تقول حسبما الطعن في للحق املسقط ( القبول ) اإلذعان أن واحلق
وبصيرة علم على أن يكون املذعن أهمها: بشروط يكون أن ينبغي وإمنا فيه، التوسع ال يجوز تقرر –
لبحث مجال فال الحقاً، لم يكتشفها إال أو يعرفها يكن لم إذا شابت هذا القرار، وأما التي باالفة
به املتعلق بالقرار قاطع وعلم وصحيح، كامل رضاء على يكن لم احلالة، ألنه في هذه اإلذعان
أو احلق التنازل عن قبيل من ، احلالة هذه في له قبوله مخالفات، بحيث يعد من شابه ، وما

قدمنا.  كما التسوية دعاوى في - عام – كمبدأ فيه، وهو األمر اجلائز التصالح

- التعليق -

قبلت حيث بشكل جماعي، للدعوى قبوله محل التعليق، هو ( احلكم ) القرار على يالحظ أول ما
احلالة في في مجمله عليه تثريب ال ما اال، وهو هذا في تقديرية سلطة من ذلك مبا لها احملكمة
في الدعوى، ومدعية مدع لكل مستقلة دعوى أفردت قد كانت أن احملكمة كنا نفضل وإن املاثلة،
في هذا تكتف ولم ومقداره، منهم كل ما يستحقه املالي املناسب بالتفصيل منهم لكل وقضت
العام القانوني السند هذا اعتبار من املمكن كان للجميع، حيث الذي قررته العام باملبدأ الصدد
تنتهي منه ثم دعوى، كل في تقرره الذي النموذج وهو حكمها، في احملكمة إليه استندت  الذي
التي ( املهنية ) الفنية عالوته تبعاً ملقدار مالية، من فروق منهم واحد كل ما يستحقه مقدار إلى

١٩٨٧/٤/١م. قبل العالوة هذه عنها أضيفت التي واملدة راتبه، إلى أضيفت

اعتبار بني في قرارها، احملكمة عبارات تردد فهو األهم، احلكم، وهو هذا على يالحظ ما ثاني وأما
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عليها املطعون  القرارات بإلغاء  تقضى التي  اإللغاء دعاوى من  هي أمامها املطروحة الدعوى
القضاء الكامل. دعاوى من هذه الدعوى هي وبني أن بانعدامها، أو مبقتضاها

تقاعدية، رواتب تسوية الدعوى هي دعوى هذه أن حتسم احملكمة احلالة، أن هذه وكان األوفق في
فيها اإلدارية للجهة تنفيذية، ليس إجراءات مجرد هي فيها، املدعني شأن في الصادرة القرارات وأن
نظرية ملناقشة حاجة فيها وال اإللغاء، دعوى وإجراءات مبواعيد تتقيد وال سلطة تقديرية، أدنى
إجراءات عن ببساطة كان األمر ألن القانون، مبخالفة عيب جسيم شابها إذا اإلدارية القرارات انعدام

منعدمة. غير أو إدارية منعدمة وليست قرارات للقانون وباطلة، مخالفة تنفيذية
 

دعاوى تعد من التقاعدية) الرواتب ) املعاشات حساب منازعات أن املصري القانون في ذلك ونظير
٧٩ لسنة ١٩٧٥م رقم للقانون فيها الواردة املنازعات تخضع والتي اإللغاء، دعاوى من ال التسويات
إجراءات نظم قد القانون هذا أن مينع ال هذا كان وإن ، وتعديالته التأمني االجتماعي نظام شأن في

مثل: عنه، باحلقوق الناشئة الدعاوى لنظر معينة ومواعيد

مبالغ أي  أو التعويض  أو املعاش صرف طلب تقدمي يجب بأنه: قضت والتي منه، (١٤٠) املادة  -
فيه نشأ الذي التاريخ من سنوات في ميعاد أقصاه خمس القانون هذا طبقاً ألحكام مستحقة

بها. املطالبة في احلق انقضى االستحقاق، وإال سبب
كما ينقطع املبالغ املستحقة، بباقي للمطالبة شاملة املتقدمة املبالغ من بأي املطالبة وتعتبر

احملدد. املوعد في أحدهم طلباً قدم إلى املستحقني جميعاً إذا امليعاد بالنسبة سريان
إذا الفقرة األولى، إليه في بامليعاد املشار اإلخالل عن يتجاوز أن التأمينات االجتماعية لوزير ويجوز

االستحقاق. تاريخ من كاملة احلقوق تصرف احلالة هذه ناشئاً عن أسباب تبرره، وفي ذلك كان

» تعديل  » بطلب الدعوى رفـــع يجوز ال أنه:  على نصت والتي القانون، ذات من  (١٤٢) املادة  -
من نهائية أو بصفة املعاش بربط اإلخطار تاريخ من سنتني انقضاء القانون بعد بهذا املقررة احلقوق
بالزيادة احلقوق إعادة تسوية هذه طلب حاالت عدا فيما وذلك احلقوق، لباقي بالنسبة الصرف تاريخ
في تقع التي املادية األخطاء وكذلك نهائي، قضائي حكم أو قانون على بناء متت تسوية نتيجة

عند التسوية. احلساب

والبت نظرها تتولى املنازعات من لفحص هذا النوع بإنشاء جلان قضت: التي ، أيضاً واملادة (١٥٧) -
الطلب تقدمي يوما على ستني مضي قبل ال يتم رفع الدعوى أو على األقل للقضاء، قبل اللجوء فيها

الدعوى. قبول بعدم احملكمة قضت وإال اللجان، هذه من اتصة اللجنة إلى باحلقوق املطلوبة

تكون مبواعيد أن جاز وإن تسويات، هي دعاوى دعاوى احلقوق التقاعدية أن يتضح املنهج ، هذا ومن
دعاوى مشروعية هي التي دعوى اإللغاء وإجراءات هي مواعيد لكنها ليست مخصوصة وإجراءات

دعاوى تسويات. ال

من  ( ٥٣) أن املادة العامة من النيابة به دفعت تناقش ما أن للمحكمة ميكن كان الصدد هذا وفي
املدني  التقاعد جلنة بقرار الطعن ميعاد قد حددت م ١٩٥٩ لسنة (٣٤) املدني رقم التقاعد قانون
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محكمة أمام للطعن قابالً املدني التقاعد جلنة قرار يكون بحيث التبليغ تاريخ من يوماً بثالثني
جلنة قرار يكون امليعاد هذا وبانقضاء الشأن، من تبليغه ألصحاب ثالثني يوماً خالل العليا العدل
وزير أو الطالب ذلك  على يعترض  ولم احلق،  أصل في قراراً اتخذت إذا نهائياً أصبح قد التقاعد 

املالية.

احلقوق بهذه املطالبة كانت وإن تسوية،  دعوى  بأنها يخل  ال الدعوى، لنظر خاص، ميعاد فهذا 
خاص. تخضع مليعاد من القانون املستمدة

أصحاب رعاية دستورياً، املقررة املبادئ من أنه امليعاد، إذ هذا معقولية عدم حول هنا التساؤل ويثور
ً أبدا من رعايتهم وليس لذلك، السن املقرر بلغوا التقاعد الذين أرباب رأسهم وعلى الشيخوخة،
أطول مناسب وقت إلى ومبقتضى السن، يحتاجون أنهم، معروف قصير، مبيعاد حقوقهم نضيع أن
فيه الذي أثرت ونشاطهم إدراكهم ذلك ليناسب رأينا ) كما سنتني في القانون املصري بلغ ) منه

شك. بال الشيخوخة

لسنة (٣٤) القانون رقم الذي ألغى ــنة ٢٠٠٥ ٧ ) لس ) رقم األخير العام التقاعد قانون ــنا فعل وحس
اللجنة لدى االعتراض للمشــترك « يحق منه على أنه: (٣٨) املادة في ونص إليه، ــار املش م ١٩٥٩
التقاعد هيئة الهيئــة ( وبني خالف بينه وقوع حالــة في وذلك الهيئة املشــكلة من اتصــة

.» إلى القضاء يلجأ أن فللمشترك حل، إلى الوصول في اللجنة تعذر وعند الفلسطينية )،
عمالً أمامها املعروضة املنازعة على فوراً القانون هذا تطبق أن كان للمحكمة أنه املعروف ومن

للقانون. الفوري األثر مببدأ
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 ٢٠٠٥/٩٠ رقم للمحكمة العليا العامة الهيئة على قرار التعليق

عمار صابر األستاذ/
العليا واإلدارية العليا والدستورية بالنقض أمام احملامى
احملامني-مصر نفابة مجلس عضو
العرب احملامني احتاد مساعد عام أمني

 ١٢ رقم ٢٥٥ في ٢٣/ ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ (القرار رقم في الدعوى حكمها العليا محكمة العدل أصدرت
٦٨ مدعيا)  عددهم ) وآخرون حماد الرحمن أحمد عبد / منى السيدة من املقامة الدعوى في (٢٠٠٦ /
إلى املدعني بإحالة اللجنة من الصادرة القرارات على طعنا املالية بوزارة التقاعد املدني جلنة ضد

. للقانون التقاعدية باالفة الرواتب واحتساب تواريخ مختلفة التقاعد في
منهم التقاعدي، لكل راتب احتساب حيث من القرارات املشار إليها إلغاء بطلب دعواهم أقاموا وقد
على ذلك يسرى وأن الفنية ) ) املهنة ضم عالوة الرواتب بعد هذه باحتساب جلنة التقاعد وإلزام
احملكمة تقوم أو التقاعد إحالته إلى تاريخ إلى تعيينه تاريخ منهم من واحد كل خدمة مدة جميع

. القانون صحيح وفق القرارات هذه بتصحيح
إلى ، وانتهت احملكمة احلكم املنشور مدونات من الثابت النحو على باجللسات الدعوى تداولت وقد
التقاعدي الراتب قيمة حتديد حيث من فيها املطعون إلى طلبهم بإلغاء القرارات إجابة املستدعني
جميع على ذلك يسرى وأن األساسي للراتب املهنة بضم عالوة واحتسابه املستدعني واحد من لكل

.... التقاعد إحالته على تاريخ حتى تعيينه تاريخ منهم من كل خدمة مدة
فى بعض التعليق عليه رأينا ، فقد الهامة القانونية القضايا العديد من يثير احلكم هذا كان وملا

: نظرنا وجهة من وأهمها القضايا هذه

.« القرار شبهة » ما يسمى أو املعدوم اإلداري القرار أوالً:
فى الطعن الواردة باألسباب التقيد دون رقابتها إعمال في احملكمة سلطة ثانياً :

  . باإلذعان يسمى ما أو تنفيذه إيقاف طلب أو عليه الطعن من مانعاً ليس القرار ثالثاً : تنفيذ
    

« القرار شبهة » يسمى ما أو اإلداري املعدوم القرار : أوالً
    

اجلسيمة للقانون على  االفة إلى ذلك في وتساندوا االنعدام، وصمة إلى القرار املدعون نسب
السابقة اخلدمة سنوات عن التقاعدية الرواتب باحتساب املتعلق للجزء «بالنسبة عباراتهم حسب

.» مبدة مقيد غير الطعن فإن ١ / ٤ / ١٩٨٧، وبالتالي لتاريخ

للحديث عن حاجة وبالتالي ال منعدم، قرار أمام أننا في إليه اجتهوا املدعني فيما سايرت احملكمة وقد
في اجلسيمة، وإن اتفقت االفة سبب اجتهوا إليه في فيما املدعني احملكمة خالفت وإن املواعيد،
مخالفة املطعون عليه في القرار قد رأت احملكمة أن ذلك فعلت ، وحسنا اجلسيمة االفة شكل
الدستوري املشرع ملا أوجبه مخالفة القرار وهى ، إليها املدعون أشار التي تلك جسيمة غير قانونية
ما وهو إداري، قرار طريق وليس عن بقانون احلاالت هذه ملثل التصدي ضرورة  وهى (٩٥ ) املادة  في
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قد احلقوق واحتساب تلك منح قرارات وملا كانت صالحية » بالقول أسبابها في حصلته احملكمة
للقانون  األساسي) ( القانون من ( ٩٥ ) املادة نص صريح وفق فقط بالقانون الدستوري املشرع أناطها
خالف على له يتصدى التي اإلدارية القرارات وأن   » إداري غير موضوعاً يصبح القضاء حلكم  أو 
الطماوى سليمان – للدكتور اإلدارية للقرارات العامة النظرية كتاب انظر ). منعدمة الدستور تكون

والتعويضات  واملعاشات بالرواتب املتعلقة املالية احلقوق أن ذلك ( ٤١٣ صفحة – السادسة الطبعة –
بأن احلماية األعلى باعتباره القانون ( األساسي القانون ) الدستور لها وضع ، واملكافآت واإلعانات
، منها باالنتقاص بها ميس يبطلها أو مبا هذه احلقوق تنال من أن لإلدارة يجوز وال بالقانون ، أناطها

.» منعدماً يقع كذلك يكون أن شأنه من تكرار أي أو فيها بالزيادة يجوز ال كما
    

العليا  اإلدارية احملكمة قضاء عليه استقر ما يتفق مع به وقضت احملكمة إليه تساندت الذي وهذا
مصر: في

إلى  به ينزل بعيب جسيم يعتبر معيباً فإنه األساسية، أركانه أحد اإلداري القرار فقد  إذا  »
أحد أم اإلداري االختصاص أحد أركان القرار اعتبر سواء أنه على منعقد االنعدام، واالتفاق حد
إصداره بها منوط غير جهة من اإلداري القرار صدور فإن أركانه ركن من التي هي اإلدارة معوقات
سلطة على افتئات ذلك كان في ، طاملا العدم حد به إلى ينحدر جسيم بعيب يعيبه قانوناً
كان بأنه إذا قضت سبق أن أن هذه احملكمة املستقلة، ومن حيث شخصيتها لها أخرى جهة
فعل مجرد إلى بالقرار فإنه ينحدر السلطة، غصب حد إلى ينزل به القرار يشوب الذي العيب
الطعنان )» فيه الطعن فوات ميعاد عيبه وال يزيل أي حصانة تلحقه ال قانوناً األثر معدوم مادي

املستشار  – الكتاب ٢ – اإللغاء دعوى فى إليه مشار سـ ١٥ صـ ٣٩ ١٣٦٥ – ١٢ في ٢٩ / ١١ / ٦٩ –
املرجع  – جلسة ٨ / ٦ / ٨٥ – طعن ١٨٨٣ – ٥٧ ق  ٣١ صـ – العينني أبو ماهر محمد / الدكتور

٠( السابق
        

القرار اإلداري أن » إلى أشار اإلدارية العليا للمحكمة سابق اجتاه ساند الفقه رأى في ذهب قد وكان
األفراد قبل قانون أثر يرتب أي شأنه أن من ليس املعدومة األحكام حكم ذلك في حكمه املعدوم،
قانوناً اتصة اجلهة أمام فيه الطعن يلزم  ال مادية واقعة ويعد القانونية، مراكزهم  في يؤثر أو

االعتداد به». وعدم به، التمسك عند إنكاره يكفى بتقرير انعدامه، وإمنا للحكم
مشار إليه موسوعة  سـ ١٤ صـ ٩٠ – اموعة – ٢٣ / ١١ / ١٩٦٨ جلسة – العليا اإلدارية احملكمة )
وفى  صـ ٤٧٦ – ط ٢٠٠١ – – / حمدي ياسني مستشار ج١ الدولة مجلس قضاء في اإلداري القرار

( سـ ٨ صـ ١٣١ – اموعة – ٢٤ / ١١ / ٦٢ جلسة – احملكمة اإلدارية العليا حكم نفس املعنى

القضاء حق من قررته فيما النظري إلى حد كبير – – االجتاه هذا عن عدلت قد اإلدارية احملكمة أن إال
انطوت مبا أمامه التمسك عند املعدومة اإلدارية القرارات لتقرير مشروعية التصدي في اإلداري 
يتعداها إلى بل فيها، بالفصل ً قانونا يختص التي القرارات على مقصوراً ليس أحكام عليه من
عقبة مادية في سبيل استعمال مجرد أثرها باعتبارها ويزيل التي تخرج عن دائرة اختصاصه تلك
إليه من انتهى فيما البحث محل احلكم به أخذ الذي وهو االجتاه القانونية، مراكزهم الشأن ذوى

. عليها املطعون القرارات وإلغاء الطعن قبول
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تقرير في  الواردة باألسباب التقيد دون رقابتها إعمال في احملكمة سلطة : ثانياً 
الطعن.

 
املطعون عليها القرارات أن أساس على دعواهم أقاموا قد املدعني أن الطعن عريضة من الثابت
عن سنوات التقاعدية الرواتب باحتساب املتعلق للجزء بالنسبة للقانون ـ ـ جسيمة مخالفه

» .... ١٩٨٧ /٤ /١ لتاريخ السابقة اخلدمة
باألسباب غير مقيدة القانون سيادة على نزوال املشروعية على رقابتها أعملت قد احملكمة أن إال

العليا. اإلدارية قضاء احملكمة عليه ما جرى مع صحيح يتسق قضاء ، وهو الطاعنون التي ساقها
    

برمتها فيه املطعون احلكم املنازعة فى يطرح أمامها الطعن أن هذه احملكمة على قضاء جرى »
به قامت قد كانت إذا استظهار ما مناطه وزنا القانون مبيزان احلكم هذا الباب لتزن أمامها ويفتح
حكم القانون في املنازعة على تنزل أن فللمحكمة ثم ومن تعيبه األحوال التي من أكثر أو حالة
سيادة على املشروعية نزوالً مبدأ هو الهدف دام ما الطعن بأسباب مقيدة غير الصحيح الوجه

( جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٩٠ – ٣٣٩ لسنة ٣٥ ق القانون»(طعن
    

: قضـــت كذلــك
رقابتها  أن تعمل في يدها يغل ال العليا اإلدارية احملكمة أمام الطعن أن عليه املستقر أن حيث ومن »
 ٣١٣٠ طعن )» غيرها دون الطعن بتقرير املبداه باألسباب التقيد دون القانون مبيزان احلكم وزن فى

ق) ٢٩ لسنة

: طلب إيقاف تنفيذه أو عليه الطعن من مانعاً ليس : تنفيذ القرارات ثالثاً

لتنفيذ اإلذعان حالة في الطاعنني سقوط حق أن إلى اخلطية مرافعاتها العامة في النيابة أشارت
: األردنية اململكة في العليا محكمة العدل قرارات إلى أحد ذلك في وأشارت اإلداري القرار

بقرار تبليغه صك على ذكر وكذلك املدني جلنة التقاعد قررتها التي املكافآت قبض املستدعى إذا »
بعد ذلك يقبل وال إذعاناً للقرار يفيد فهذا عليه اعتراض له ليس به بأنه املطعون التقاعد جلنة

.» ال يعود والساقط اإلذعان في حقه لسقوطه به طعنه

( صـ ٧٣٩ لسنة ٦٧ ١٨ لسنة ٦٧ – رقم القرار )
    

يقطع ما الراتب وهو بقبض باجللسة إقرار وكيلهم الضمني املتمثل في القبول إلى وأشارت أيضاً
احلق بسقوط احلكم طلب إلى وانتهى ... عليها املطعون للقرارات قبول املستدعني على الداللة
الدعوى في العليا العدل محكمة به أخذت الذي الرأي وهو القانونية ، املدة خالل الدعوى رفع في

ورد  حيث محل التعليق ، احلكم موضوع ذات في في ١٦ / ١١ / ٢٠٠٥ ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ الصادر رقم
التقاعد جلنة بقرارات قبلوا أن لهم سبق قد وحيث أن املستدعني إليه ،» املشار احلكم عبارات في
من مانع القبول هذا فإن ، الرواتب هذه وقبضوا لهم تقاعدية رواتب بتخصيص القاضية املدني
قائم غير التقاعدية الرواتب احتساب إعادة بطلب الدعوى تكون وبالتالي ، باإللغاء سماع دعواهم

» لذلك تبعاً بالرد وحقيقة أساس على
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إلى:  انتهت حيث (  ٢٠٠٥ /  ٩٠ ) التعليق محل احلكم إليه انتهت  ما صحة نراه٠٠٠ الذي والرأي
النيابة رئيس إن وحيث ، للمرافعات واإلنصات كافة األوراق واإلطالع على واملداولة التدقيق «بعد
لرواتبهم قبضهم فيها من خالل املطعون للقرارات أذعنوا قد املستدعني مفاده أن دفعاً أثار قد
املستدعني متسك وكيل فيما ، اإللغاء محصنة من الذي يجعلها األمر تبلغوا أن بعد التقاعدية
مبيعاد الطعن فيها يتقيد ال للقانون جسيمة مخالفات من تضمنته فيها مبا املطعون القرارات أن
للتحقق املوضوع من حيث الطعن على الدفع يتوقف هذا  في الفصل فإن ، اإلذعان  يلحقها وال
وهو ......... االنعدام  درجة إلى فيها املطعون بالقرارات تنحدر للقانون جسيمة مخالفة من وجود
الفقه أن وحيث » إلى وانتهت أوالً البند في إليه أشرنا الذي النحو احملكمة على إليه انتهت ما
فإن ، إذعان يلحقها وال مبيعاد فيها الطعن يتقيد ال املنعدمة القرارات أن على استقر قد والقضاء
على الطعن واردا سبب ويكون شكالً مقبول الطعن وأن الرد مستوجبا هذه واحلالة يغدو الدفع

» فيها املطعون القرارات
    

عن ذلك  احلرة تكشف إرادته وان ، بتنفيذه عليه املطعون القرار املدعى بقبول للقول يلزم ذلك أنه
أمور احلياة لتدبير االقتصادية احلاجة وطأة يتم حتت غالباً ما املعاشات أو املرتبات قبض ، خاصة وأن

. ذلك التصرف من القبول ميكن استنباط وال
    

ما يسمى باإلذعان أو اإلداري القرار على الطعن من املانع القبول مصر في قضاء اإللغاء يعرف وال
يبحث في مشروعية قضاء قضاء اإللغاء أنه أن أساس وذلك فلسطني ، أو األردن في الشأن هو كما
عن الطاعن تنازل مثالً يعرف ال فهو ، منه الطاعن موقف عن النظر بصرف اإلداري مشروعية القرار
التصالح ال ميلك ، وبالتالي القرار مشروعية عدم الى احملكمة متى انتهت لصاحله الصادر احلكم

: قضت قد اإلداري القضاء محكمة وكانت عليه ،

وصوله على العمل احلكومة مقرر للموظف قانوناً وواجب على حق أنصب قد إذا كان التنازل »
أن يجوز ال ألنه ، ذلك مشروع أو سبب مقابل بدون صدر ، ألنه باطالً املساومة عليه ال لصاحبه
عالقة ، الن تنازل من يجرى عليه مبا بتمسك أو تخفيضه أو للموظف حق تعديل على يتفق

» الئحية عالقة تنظيمية باحلكومة املوظف
      

صـ ٧٥٥  سـ ٨ – جلسة ٢٢ / ٢ / ٥٤ – – ٣٨٠ / ٦ طـ – املصري اإلداري ( القضاء
احلميد عبد درويش حسنى . د – اإلداري فى مؤلف نهاية القرار إليه مشار –

( صـ ٢٤٣ – ط ٨١ –   
: الى كذلك وانتهى

له قرره حق عن تنازالً يعتبر ال  بذلك إقرار وكتابة أدنى وظيفة في التعيني العامل قبول إن »
القانون»

مشار  منشور غير حكم ٢١ / ٢ / ٧٣ – س ٤ – جلسة – ١٢٥٨ لسنة ٤ق رقم قضية )
( ٢٤٥ هامش ٢ صـ – السابق املرجع إليه في

: لها حديث حكم في مصر اإلدارية العليا في قضت احملكمة وقد
ممارسة من  املدعني  منع – القانون خالف  على  – استهدف وقد  فيه، املطعون القرار إن وحيث »
من وإخراجهم الذكر، سالف احلكم ملقتضى تنفيذاً استالمها مت أن بعد النزاع أرض على حقوقهم
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إمنا يشكل ، دخولها من املالك األصليني وحرمان ................ إلى تسليمها وإعادة حق أرضهم بغير
من املالك حرمان تتمثل فى تداركها يتعذر فيوم نتائج يوما يرتب امللكية حق جسيماً على اعتداء
وهو إلغائه، يوم حتى تطول قد التي الفترة خالل النزاع محل االنتفاع باألرض في حقهم ممارسة
هذا احملكمة غير انتهجت وإذا ، نفسية واجتماعية من آثار عليه يترتب ميكن تعويضه ملا ال حرمان
قد تكون فإنها ، التنفيذ لتمام االستعجال ركن توفر عدم إلى الطعني حكمها وانتهت في النهج

» ......... بالفعل مت قد فيه املطعون القرار تنفيذ أن رد وتأويله تطبيق القانون في أخطأت
اإللغاء أمام القضاء  دعوى في إليه مشار ـ جلسة ٢٧ / ٣ / ١٩٩٤ – ٢٢٦٥ لسنة ٣٧ ق رقم طعن )
مجلس  رئيس نائب العينني محمد ماهر أبو / الدكتور املستشار – ٩٨ ط – الثاني الكتاب – اإلداري

( بعدها وما ٨٨٣ ص – املصري الدولة
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في النقض محكمة عن صادرة أحكام
عليها التعليق املدنية و القضايا
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 ٢٠٠٥/١٤٧ رقم احلكم

اهللا. رام السفاريني- علي تعليق احملامي

االردن. الدويك- ربيع محمد تعليق احملامي
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املدنية والتعليق عليها في القضايا النقض محكمة عن صادرة أحكام
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املدنية والتعليق عليها في القضايا النقض محكمة عن صادرة أحكام
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املدنية والتعليق عليها في القضايا النقض محكمة عن صادرة أحكام
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املدنية والتعليق عليها في القضايا النقض محكمة عن صادرة أحكام



٢٤٤
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رقم احلكم على التعليق
 ٢٠٠٥/١٤٧

اهللا. رام السفاريني- علي تعليق احملامي

االردن. الدويك- ربيع محمد تعليق احملامي
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 ٢٠٠٥/١٤٧ رقم الفلسطينية النقض محكمة قرار على تعليق

اهللا رام السفاريني- علي احملامي
     
     

الى هذا حقه عن دورية، ان يتنازل وكالة مبوجب ما عقار متلك في حق له نشأ الغير الذي ميلك هل
املوقع في بالتسجيل العقار ملكية  اليه تنتقل ان قبل اخرى دورية  وكالة مبوجب اخر شخص
احملاكمة مراحل فريقي الدعوى في جميع حوله اخلالف بني دار الذي السؤال هذا هو اتص؟ الرسمي
الى وذهبتا بالنفي، السؤال على هذا اجابتا واالستئناف البداية محكمتا . ونقضا واستئنافا بداية
البيع لصحة يشترط ما منقولة غير اموال بيع وفراغ الدورية املتضمنة الوكالة لصحة يشترط انه
الوكالة مالك، وان عن صادرة الوكالة ان تكون وهو  االراضي تسجيل مأمور قبل من ينظم الذي
الى نفس العقار بيع في اليها االستناد يجوز وال للملكية ناقال سندا تعتبر ال الدورية بحد ذاتها
وتكون باطلة، الثانية  الدورية الوكالة تكون  لذلك  وتبعا  اخرى، دورية وكالة مبوجب  اخر شخص
املبدأ، العلل حيث من أيدت فقد النقض اما محكمة الرد. مستوجبة لتنفيذها املقامة الدعوى
العلل هذه ان ولكنها وجدت البداية واالستئناف، اليها محكمتا استندت التي القانونية واألسباب
االستئناف محكمة على وأخذت الدعوى. في اخلالف مدار الدورية الوكالة تنطبق على ال واألسباب
والذي (املوكل) مالك العقار عن الصادرة األولى الدورية الوكالة الوارد في النص الى عدم اإلنتباه
شخص الي أو ) عبارة أن الى وذهبت املشتري، يريده شخص ألي أو للمشتري العقار بيع أجاز مبوجبه
الوكالة موضوع  بالعقار يتصرف ان للمشتري املوكل البائع اذن بها يقصد املشتري) يريده

التي  العدلية االحكام مجلة من ١٤٥٢ املادة الى اليه ذهبت فيما واستندت اخر. لشخص الدورية
املشتري ان النقض تقول محكمة كما ذلك مقتضى وان مبثابة توكيل، واإلجازة اإلذن أن على تنص
الى املستندة صالحيته على الثانية بناء الدورية الوكالة قد نظم الوكالة الدورية االولى في

االولى. الدورية الوارد في الوكالة (التوكيل) االذن
     

شخص ألي أو للمشتري  العقار بيع » لعبارة تفسيرها  في النقض محكمة اليه ذهبت  ما إن
املالك الى توكيل من إذن أو صدور تعنى احلقيقي مبعناها هذه العبارة وقولها إن » يريده املشتري
القانون. حكم مع يتفق ال يحتمله النص وال أمر اخر، لشخص بالعقار يتصرف ان في املشتري
التي الصالحيات الى تشير املالك عن الصادرة االولى الدورية الوكالة في الواردة املذكورة فالعبارة
املشتري. ألي شخص يريده أو للمشتري العقار بيع في واملتمثلة لوكيله، املذكور املالك خولها
أن يقوم الوكيل على كان منه بدال لشخص اخر العقار الوكيل بيع من إذا طلب املشتري أنه مبعنى
املالك توكيل من أنها مبثابة إذن أو على حملها أو العبارة املذكورة تفسير حال باي ميكن بذلك. وال
وإذا منه. اشتراه فيما البائع عن املشتري وكيال يكون أن قانونا ومنطقا ميكن  ال كما للمشتري.
منه املشتري ذلك، طلب ما وفق الوكالة ايفاء عن االولى الدورية الدوري في الوكالة الوكيل امتنع

١٥٢٢ من  للمادة سندا ايضا نفسه الوكيل مخاصمة تصح كما املوكل، مخاصمة تصح فإنه
به تعلق لو ولكن عن الوكالة، ان يعزل نفسه « للوكيل على أن التي تنص العدلية األحكام مجلة

الوكالة «. على إيفاء مجبرا صار ذكر انفا كما حق الغير
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تتضمن التي الدورية إال على الوكالة ال ينطبق صحته فرض على النقض محكمة اليه ذهبت ما ان
ولكن . املشتري شخص يريده أو الي للمشتري، العقار بيع ( ( املوكل العقار مالك مبوجبه نصا يجيز
ذلك الى ذهبت كما باطلة تعتبر هل من مثل هذا النص. الدورية الوكالة خلت إذا احلكم هو ما
مبوجب ما عقار متلك في حق الشخص الذي نشأ له واالستئناف؟ وهل صحيح أن محكمتا البداية
آخر شخص الى هذا عن حقه يتنازل أن ميلك قانونا وال يستطيع ال صادرة عن مالك، وكالة دورية
السؤال تستدعي هذا عن اإلجابة اتص. الرسمي املوقع في بالتسجيل العقار أن يتملك إال بعد
احلق، القانوني.  ومدلوله احلق ونطاق هذا الدورية، بالوكالة يتعلق  الذي الغير حق  مفهوم حتديد
للسنهوري العقد نظرية  ) للفرد القانون  يقرها مالية مصلحة هو  املعامالت، في العام مبعناه
مالية متقوم وميثل قيمة حق فهو املعنى، هذا عن يخرج ال منقول مال غير متلك في واحلق ص/٢).
حمايته على حرص املشرع القانون، وقد يقره  مشروع ايضا حق بالنقد، وهو عنها  التعبير ميكن

واملادة ١١ من  االحكام العدلية، مجلة من ١٥٢١،١٥٢٢،١٥٢٧ ( املواد دورية بوكالة تعلق وبخاصة اذا
للتنفيذ قابل حق وهو ٥١ لسنة ١٩٥٨). رقم املنقولة غير باالموال املتعلقة لالحكام املعدل القانون
إذا بها حقه يتعلق التي الدورية الوكالة لتنفيذ الدعوى يقيم أن مالكه فيستطيع عينيا، تنفيذا
مقامه في األراضي يقوم مأمور تسجيل الوكيل وفاة حالة القيام بذلك، وفي وكيل البائع رفض
مالكه فيستطيع للتصرف، حق قابل وهو ايضا املشتري. إسم الى املنقول غير املال نقل ملكية
وفاته ينتقل وفي حالة اخر، شخص أي الى أو نقله التنازل عنه أو حتويله يستطيع كما اسقاطه
رفض واذا ، لصاحلهم الدورية الوكالة بتنفيذ الدوري الوكيل مطالبة ورثته وميلك لورثته، احلق هذا

الدورية. الوكالة بتنفيذ يقضي قضائي حكم على واحلصول للقضاء اللجوء حقهم من كان
     

القانون الكتساب يشترط ولم امللكية وحق التملك، حق بني كبيرا فرقا هنالك فإن أخرى جهة ومن
اشترط كما األراضي، سجالت في بالتسجيل ذلك يتم أن منقول غير مال متلك في احلق أو نشوء
بني اتفاق عن يكون ناشئا ميكن ان املنقول املال غير متلك فحق ذاته. حق امللكية نشوء الكتساب أو
تسجيل يتم بالبيع وال يشترط القانون ان وعد أو بالبيع عن تعهد ناشئا يكون أن وميكن فريقني،

االراضي. دائرة تسجيل الوعد بالبيع في بالبيع أو التعهد
     

مالك مينع ما القانون في يوجد ذكر، فال وفق ما للتصرف قابال املنقول غير املال متلك في احلق كان وإذا
مبوجب سواء آخر، عنه لشخص التنازل أو حتويله، أو نقله صالحية عنه وكيل الى يعهد احلق ان هذا

الشخص. ذلك حق بها يتعلق دورية وكالة أو عادية وكالة
مبوجبها له ترتب دورية أخرى وكالة الى باالستناد املشتري ينظمها التي الدورية الوكالة القول بأن إن
للقانون، ذلك مخالفة عن ففضال اخلطورة، في غاية أمر ما هي وكالة باطلة، عقار متلك في حق
الناس بني التعامل أن املعلوم إال أنه من مظلمة، بدون بطالن وال نص، بدون ال بطالن أنه عن وفضال
الزمان، ومن من قرن نصف من يقرب مدى ما على استمر واستقر قد الدورية الوكاالت هذه مبثل
تسجيل تتولى دوائر كما باستمرار، الوكاالت هذه بتوثيق تقوم العدل دوائر الكاتب أن ايضا املعلوم
هذه مدى على الرسمي بالتسجيل اقترنت التي املعامالت هذه بطالن تقرير تنفيذها، وان االراضي
ما اوجبه مع وليس لها آخر، ويتعارض أول لها واختالفات نزاعات الى قطعا سيؤدي الطويلة السنني

يجب  حجة الناس استعمال ان على العدلية األحكام مجلة من ( ٣٧ ) املادة في نص عندما املشرع
بها. العمل
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جنني. نصرة- و أحمد فرحة أبو احملاميان نضال تعليق
االردن. البنا- فادي احملامي تعليق
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السودان. عامر- السموءل احملامي تعليق
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رقم احلكم على التعليق
 ٢٠٠٦/٣٣٨

جنني. نصرة- و أحمد فرحة أبو احملاميان نضال تعليق
االردن. البنا- فادي احملامي تعليق

مصر. حريز- صالح أحمد عبدالرحمن املستشار تعليق
السودان. عامر- السموءل احملامي تعليق
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٢٠٠٦/٣٣٨ رقم االستئناف محكمة قرار على تعليق

جنني – نصرة أحمد فرحة/ ابو نضال احملاميان

التنفيذية: الدعوى وقائع مختصر
تنفيذه،  حلم طالبا بيت تنفيذ لدى دائرة (كمبيالة) التنفيذ) بسند (طالب ضده املستانف تقدم
لوجود  بالتنفيذ فيه ينازعان باستدعاء  ٢٠٠٦/٦/٢٧ بتاريخ وكيليهما عبر املستانفان تقدم وقد
على معلقة الكمبيالة  كون للتنفيذ، املنفذ السند قابلية لعدم نظرا  التنفيذ في استشكال

التنفيذ. وقف وطلبا ذاته، االستدعاء وينكران الدين في شرط،
يصدر التنفيذ بأن وقف قراره معلال الطلب، برفض االستدعاء هذا في قراره التنفيذ قاضي اصدر

اتصة. احملكمة عن
أموال  باحلجز على قرارا طلب (طالب التنفيذ) على بناء التنفيذ اصدر قاضي بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١  
عبر ضدهما) (املنفذ املستانفان تقدم وقد املنقولة. وغير املنقولة املستأنفني)  ضدهما/ (املنفذ

القرار. هذا ضد باستئناف وكيليهما

االستئناف شكال: قبول على التعليق نقاط
لم املوقرة احملكمة أن غير االستئناف، بقبول املوقرة االستئناف محكمة الشكل، قامت حيث من
موضوع املستانف كما جاء في ال، فالقرار ام لالستئناف قابالً املستانف القرار كان اذا تبني فيما

٢٠٠٦/٤٥٦ الصادر  رقم االجرائية القضية في حلم بيت تنفيذ قاضي عن الصادر (القرار االستئناف
غير منقولة). منقولة او اموال أية على احلجز بالقاء والقاضي ٢٠٠٦/٧/١ بتاريخ

لسنة الفلسطيني التنفيذ  قانون اخلامسة من املادة اجازت  التي القرارات  من ليس القرار وهذا
األحكام الصادرة تستأنف أن:» على نصت املذكورة من املادة الفقرة ١/ب ان ذلك ٢٠٠٥ استئنافها،
تعلق باألمور إذا التنفيذ دائرة نطاقها التي تقع في االستئناف محكمة التنفيذ إلى قاضي من
املادة يرد في نص ولم بيعها». أو يجوز حجزها التي احملجوزة من األموال األموال التالية:... كون
احلجز على قرار منصبا االستئناف أن وحيث استئنافه، يجوز احلجز قرار أن الى يشير ما اخلامسة
املوقرة احملكمة على وكان االولى لالستئناف، القرار قابلية لعدم شكالً مردوداً االستئناف فيكون
االستئناف وأن خاصة االستئناف شكال لقبول دعاها الذي السبب تبني او شكال، االستئناف ترد ان

ال. ام حجزها يجوز احملجوزة االموال كون على وليس احلجز، قرار على منصب

القرار: تسبيب على التعليق نقاط
تقدما املستانفني أن جند املوقرة:» االستئناف محكمة عن الصادر القرار حيثيات في جاء فقد
يصدر أن يجب القرار بان ذلك معلال التنفيذ قاضي رفضه الذي الدين التنفيذ بإنكار بطلب لقاضي

رقم ٢٣ لسنة  التنفيذ قانون ٣٢ من املادة عليه نصت ما يخالف الذي األمر اتصة، احملكمة عن
قاضي قرار أن ذلك وارد، غير السياق هذا في االستئناف املوقرة محكمة ساقته أن ما ونرى .«.....٢٠٠٥

نصت  قانون التنفيذ التي ٣/٣٢ من املادة ملا جاء في وموافق الناحية، هذه من صحيح حلم بيت تنفيذ
من أو بورقة العدل كاتب لدى مصدق بسند ثابتاً االعتراض محل الدين كان إذا انه:» على صراحة
الدائرة إليه تبادر أن يجب الذي التنفيذ في يؤثر االعتراض ال القابلة للتظهير، التجارية األوراق
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بوقفه». الدعوى إليها املرفوع احملكمة من قرار يصدر لم ما
التنفيذ، قاضي عن وليس اتصة، احملكمة هذه الفقرة عن مبوجب يصدر التنفيذ وقف قرار أن ذلك
يراجع أن  ضده وللمنفذ التنفيذ، يوقف ال التجارية األوراق من بورقة الثابت الدين إنكار أن ذلك
للمحكمة يقدمها التي بالدعوى البت  حلني  التنفيذ بوقف قرار إصدار ويطلب اتصة، احملكمة
التنفيذ وقف ترفض أن ايضا ولها التنفيذ، توقف ان اتصة للمحكمة احلالة هذه  وفي ذاتها،
اتصة. قرار احملكمة صدور حلني االستمرار بالتنفيذ سوى التنفيذ قاضي ميلك قناعتها. وال بحسب
من املادة (٣٢) من (٣) الفقرة عليه ملا نصت موافق الناحية هذه من التنفيذ قاضي ان قرار نرى وعليه

اعاله. اليها املشار قانون التنفيذ
موضوع في البحث  قراره في أغفل احملترم  التنفيذ قاضي عطوفة ان نرى ثانية، ناحية ومن

موضوع  ينظر أن عليه بالتنفيذ)، وكان (استشكال ٢٠٠٦/٦/٢٧ وهو بتاريخ املقدم االصلي االستدعاء
أن قاضي التنفيذ غير ،٢٠٠٥ لسنة التنفيذ قانون من اخلامس احكام الفصل مبوجب االستشكال
جاء فيه:» طلب مقدم حيث االستدعاء، الى ما ورد في موضوع االلتفات دون الدين، انكار الى التفت

٢٣ لسنة ٢٠٠٥ لوجود استشكال في التنفيذ ولوقف  التنفيذ رقم من قانون (٣) املادة احكام مبوجب
أن احملترم التنفيذ قاضي عطوفة على األولى وكان .«٢٠٠٦/٤٥٦ رقم التنفيذية الدعوى في التنفيذ
عليه، وفي هذه املنفذ الشئ أساس طبعا- في – دون الدخول التنفيذ في االستشكال هذا ينظر
الفصل على  ويترتب القانون، في نص مبوجب التنفيذ باستشكال التنفيذ قاضي  يفصل احلالة

التنفيذ).  قانون ١/٥٨ من (مادة باطال او غير جائز، صحيحا التنفيذ جائزا أو يصبح أن فيها
التنفيذ. وقف رفض طلب قراره على واقتصر لالستشكال، يتعرض لم التنفيذ عطوفة قاضي ان غير
احملكمة هو من اختصاص بورقة جتارية الثابت الدين انكار عند وقف التنفيذ قرار ان صحيحا كان وان

تقدمي  عند التنفيذ،  وقف قرار أن الى االشارة جتب فإنه التنفيذ)، قانون من  ٣/٣٢ (مادة اتصة
مختصا مستعجلة امور قاضي باعتباره التنفيذ قاضي اختصاص من هو بالتنفيذ، استشكال

من   ٢/٥٨ (مادة التنفيذ وقف التنفيذ منازعة رفع على ويترتب التنفيذ، واستشكاالت مبنازعات
رغم قرارها في (االستشكال) بالتعرض الى املوقرة االستئناف تقم محكمة ولم التنفيذ). قانون
من باستدعاء املقدمة االستشكال في الئحة ورد الدين بأن إنكار علما النكار الدين، تعرضت انها
املوقرة االستئناف محكمة تعرض عدم في السبب كان ان نعرف (املستانفني)، وال ضدهما املنفذ
أن ذلك اخر، لسبب ام االستئناف الئحة في املسالة هذه باثارة يقوما لم املستانفني أن الى يرجع

بحوزتنا. ليست الالئحة هذه

موضوعا: االستئناف قبول على التعليق نقاط
القرار املستانف، وإلغاء االستئناف موضوعا بقبول املوقرة محكمة االستئناف قرار بخصوص أما
ما توصلت مع يتناقض القرار هذا بصدده، أن نورد فاننا اتصة، احملكمة مبراجعة املستانفني وإلزام
حيث من أما ... القرار:» حيثيات في جاء حيث للقرار، تسبيبها عند االستئناف املوقرة محكمة إليه
التنفيذ لقاضي بطلب تقدما املستأنفني أن جند امللف املستانف الى أوراق وبالرجوع املوضوع
احملكمة عن  يصدر أن يجب  القرار بأن ذلك معلال التنفيذ  قاضي  رفضه الذي الدين بإنكار

رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٥ النافذ  التنفيذ قانون ٣٢ من املادة عليه نصت الذي يخالف ما االمر اتصة
هذا أن فإننا جند عليه ال نقره الذي األمر القانون تطبيق خالف التنفيذ قاضي إن وحيث وعليه
االستئناف احملكمة* قبول نقرر بيانه فإننا مت ...وملا لذلك االستئناف وارد... اسباب من السبب

رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٥  التنفيذ قانون ٣٢ من املادة بأحكام وعمال املستانف القرار وإلغاء موضوعا،
تناقض –برأينا- ذلك وفي والقانون...». االصول حسب اتصة احملكمة مبراجعة املستانفني الزام



٢٦٠

اإلستئناف والتعليق عليها محكمة عن صادرة أحكام

قرر أن عندما التنفيذ قاضي قرار تؤيد ان املوقرة احملكمة على وكان ومنطوقه. القرار اسباب بني
حقيقة في املوقرة االستناف محكمة فعلته وما اتصة، احملكمة اختصاص التنفيذ من وقف 
من هذا التنفيذ، بإصدار قرار وقف اختصاصه عدم قرر عندما لقرار قاضي التنفيذ تاييد هو االمر
ال اتصة) احملكمة مراجعة املوقرة (بالزام املستانفني احملكمة قرار أن فنرى ثانية جهة ومن جهة،

إللزام املستانفني  أساسا يصلح ما التنفيذ قانون من ٣٢ املادة في وليس القانون، من له أساس
الدين إنكار بسبب التنفيذ وقف شاؤوا إن فهذا شأنهم اتصة، احملكمة مبراجعة (املنفذ ضدهما)
وال يوجد ما املطلوبة، وتقدمي الدعوى الوقف، قرار إلصدار اتصة احملكمة الى اللجوء حقهم فمن

مبراجعة احملكمة. يلزمهم
موضوعا االستئناف رد -االحترام- مع املوقرة االستئناف على محكمة يتوجب أنه كان الى ونشير
من بدال وتاييده الدين، إنكار بسبب التنفيذ وقف برفض القاضي التنفيذ، قاضي بقرار يتعلق فيما

القانون. الناحية أصاب صحيح هذه من التنفيذ أن قرار قاضي ذلك الغائه،
بعيد لصحة او وال من قريب من تتعرض ال لم املوقرة االستئناف محكمة أن جتدر اإلشارة الى كما

قصور. ذلك وفي وهو موضوع االستئناف، احلجز، عدم صحة قرار

االستئناف املوقرة. محكمة قرار في العبارة وردت هكذا *
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رقم الفلسطينية االستئناف قرار محكمة على تعليق
٢٠٠٦/٣٣٨

االردن البنا- فادي احملامي
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٢٠٠٦ /٣٣٨ رقم االستئناف محكمة قرار على تعليق

حريز صالح أحمد عبدالرحمن / املستشار
مصر ـ إسكندرية استئناف مبحكمة املستشار

ـ الوقائع ـ
 

 ٢٠٠٦ /٤٥٦ رقم التنفيذية  الدعوى في تقدم قد كان  عليه  املستأنف أن في الوقائع تخلص
املستأنفني  من » أمريكي دوالر ألف وعشرون ثالثة أمريكي» دوالر ( ٢٣٠٠ ) وقدره مبلغ لتحصيل
للمستأنف الذي للدين ضماناً القيمة وصلت بأن فيها واملدون للتنفيذ املطروحة الكمبيالة مبوجب
التنفيذية الدعوى في التنفيذ لوقف بطلب املستأنفان تقدم وقد سفر. السيد رميون علي عليه

رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٥  التنفيذ قانون من ( ٣ ) املادة ألحكام استناداً حلم، بيت تنفيذ ،٢٠٠٦/٤٥٦ رقم
جتارية ورقة تعتبر ال التنفيذ أن الكمبيالة موضوع وألسباب حاصلها التنفيذ، في استشكال لوجود

تنص  ١٩٦٦ والتي لسنة رقم (١٢) التجارة قانون ٢٢٢) من ) املادة الفتها ألحكام صحيحة وقانونية
حني النقود، في قدر معني من بأداء شرط معلق على تعهد غير الكمبيالة على أن منها ( ب ) الفقرة
املذكورة الكمبيالة وأن .. لدين كضمان ألنها حررت شرط على معلق املشمول بالكمبيالة املبلغ أن
املشمول املبلغ واقف، وأن شرط ومعلقة على لدين محررة كضمان دامت للتظهير ما قابلة غير

ً ودينا واقف، شرط على معلقاً ً احتماليا ً دينا باعتباره الوجود محقق غير املذكورة بالكمبيالة
« املستأنفني املستدعني وأن شرط الوفاء.. وليس شرط الضمان على متعلق ألنه ً فيه، متنازعا
األسباب ولتلك .. موضوع الدعوى بالكمبيالة به باملبلغ املدعـى ذمتـهما انشـغال ينكران » حالياً
التنفيذية الدعوى في التنفيذ وقف » ً حاليا  املستأنفان » املستدعيان  التمس فقد البيان سالفة

حلم  بيت بداية مبحكمة التنفيذ دائرة قرار صدر وبتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٨ حلم، بيت تنفيذ ٢٠٠٦/٤٥٦ رقم
اتصة فقط. احملكمة من يصدر وقف التنفيذ قرار على أن تأسيساً التنفيذ طلب وقف برفض

املستأنف  » له احملكوم بإجابة بيت حلم مبحكمة بداية التنفيذ صدر قرار قاضي ٢٠٠٦/٧/١ وبتاريخ
عليه باسم احملكوم منقولة غير أو منقولة أية أموال على طلبه بإلقاء احلجز إلى » ً حاليا ضده

الخ. . . وكفيله

اهللا  رام استئناف محكمة أمام ٣٣٨ لسنة ٢٠٠٦ اإلجرائي رقم االستئناف املستأنفان أقام وحيث
٢٠٠٦/٤٥٦ الصادر  رقم اإلجرائية القضية في حلم قاضي تنفيذ بيت الصادر من القرار في للطعن
في  ألسباب وذلك .. منقولة غير أو منقولة أموال أية على احلجز والقاضي بإلقاء ٢٠٠٦/٧/١ بتاريخ
« والتي الكمبيالة » التنفيذ سند خالل من والقانون لألصول مخالف املستأنف القرار أن مجملها
من الدين إنكار يلتفت إلى لم عندما قاضي التنفيذ خلطأ وكذلك ضمان ، كمبيالة هى عبارة عن

املستأنفني.
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موضوعاً  شكالً وقبوله االستئناف بقبول رام اهللا استئناف محكمة صدر قرار ٢٠٠٦/٧/١١ وبجلسة
 ٣٢ ) املادة ألحكام ً وطبقا األصول حسب اتصة احملكمة مبراجعة مع اإللزام املستأنف، وإلغاء القرار

لسنة ٢٠٠٥. ( ٢٣ ) رقم التنفيذ قانون من (

القرار هذا القانونية التي يثيرها املبادئ
؟ صحيحة جتارية ورقة الكمبيالة تعتبر متى املبدأ األول:

جزئياً. أو كلياً بها الثابت للدين بالكمبيالة املدين إنكار أثر الثاني: املبدأ

جتارية صحيحة: الكمبيالة ورقة متى تعتبر األول: املبدأ

يحددها شكلية وفق أوضاع مكتوب محرر املوحد، هي: لقانون جنيف وطبقاً األصل، في الكمبيالة
إلى املستفيد يدفع بأن عليه، املسحوب إلى موجهاً الساحب من احملرر أمراً هذا ويتضمن القانون،

اإلطالع. مبجرد أو للتعيني، قابل أو ميعاد معني في سواء النقود من مبلغاً
بني سابقة عالقات قانونية أو عالقة وجود تفترض جتارية، كورقة الكمبيالة ذلك أن من والواضح
مديناً يكون ذاته  الوقت في أنه كما عليه، للمسحوب دائناً عادةً يكون فالساحب ثالثة.  أطراف
للمستفيد النقود  من مبلغ بدفع عليه املسحوب إلى  ً أمرا لذلك الساحب فيصدر  للمستفيد،

ميعاد معني. في أو اإلطالع مبجرد
 

املباشر، قيمة الكمبيالة للمستفيد بدفع هو امللتزم إذ الكمبيالة، في األصلي املدين هو والساحب
كما االستحقاق ميعاد في بقيمتها عليه املسحوب وفاء حالة عدم لها، في حامل الحق ألي أو
املظهر مواجهة في الكمبيالة بالوفاء بقيمة ( حكم الساحب في وهو ) مظهر كل أيضاً يلتزم
وكأي االستحقاق في ميعاد الوفاء عن عليه املسحوب امتنع إذا وذلك عليه، الحق حامل أي أو إليه

وأخرى شكلية. شروط موضوعية، يتوافر للكمبيالة أن البد التزام،
في اتلفة القوانني فيه تكاد تتفق ما وهو واألهلية، احملل، السبب، الرضا، املوضوعية، فهي: فأما

ر. والقصّ النساء كأهلية تفاصيله بعض في اختلفت وإن العامة، مبادئه

الذي القانون عليها ينص التي اإللزامية توافر البيانات الكتابة، عادةً: فهي الشكلية، وأما الشروط
اسم عليه،  املسحوب اسم الكمبيالة، سحب تاريخ املعتاد: في تشمل والتي ظله، في تصدر
تاريخ االستحقاق الكمبيالة، ( قيمة ) مبلغ حلامله )، أو إلذن...  ( أي للحامل أو اإلذن شرط املستفيد،

تعددها. حالة في النسخ وعدد الساحب، توقيع القيمة، وصول الكمبيالة، دفع محل ،

» كمبيالة » كلمة ذكر تشترط عامة، بصفة احلديثة والتشريعات املوحد، قانون جنيف أن ويالحظ
الصك بهذا نظر املتعاملني للفت وذلك ، املنت هذا بها كتب التي وباللغة الصك، منت في مكتوبة
نزاع أي لتفادي وكذا عنها، قد تنشأ التي االلتزامات القاسية وإلى طبيعتها، إلى التجارية الورقة أو

أمكن. ما مستقبالً طبيعتها حول

كالتي احلاالت، بعض في إال كمبيالة، تعد ال البيانات املتقدمة، فإنها من أحد الكمبيالة خلت وإذا
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أنه: بينت التي رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، احلديث املصري التجارة قانون ) من ٣٧٩ ) املادة عليها نصت
عليها. اإلطالع لدى الوفاء مستحقة اعتبرت ، االستحقاق بيان ميعاد من خلت الكمبيالة أ- إذا

للوفاء مكاناً عليه املسحوب اسم بجانب املبني اعتبراملكان الوفاء مكان بيان من  خلت وإذا ب- 
الوقت. نفس للمسحوب عليه في وموطناً

. . . الساحب توقيع بجانب املبني  املكان في صادرة اعتبرت اإلصدار مكان بيان من  خلت وإذا ج-
وهكذا.

قد  في فلسطني، الساري ١٢ لسنة ١٩٦٦ رقم قانون التجارة أيضاً، أن نبرزه هنا يهمنا، أن والذي
قدر  على شرط بأداء تعهد غير معلق أنها: الكمبيالة طبيعة أن منه ( ٢٢٢ / ٥ ) املادة في أوضح

النقود. من معني

لدين، كضمان محررة الكمبيالة تكون أن أثر البحث، هذا محل القرار على التعليق في نرى وسوف
واقف. شرط على معلقة أو

جزئياً: أو بها كلياً الثابت للدين بالكمبيالة املدين إنكار أثر الثاني: املبدأ

أساسه. أو سبب اإلنكار بتعدد يتعدد، اإلنكار هذا أثر أن يالحظ
بأن يطعن في ،ً منه أصال الكمبيالة من الساحب لصدور ً إنكارا األساس، في اإلنكار يكون فقد
ملا يثبت ً طبقا  األمر حسم يكون وهنا ، ً معا ً وتوقيعا  ً صلبا  ً، أو توقيعا أو ( ً ( متنا ً صلبا صحتها
وهنا بصورية الكمبيالة، الدفع هو إنكاره سبب يكون قد كما عدمه. أو تزوير الكمبيالة من هذه في

يحكم هذه الكمبيالة. أو يسري الذي القانون بحسب أحكام هذه الصورية، تطبق
للكمبيالة املقررة البيانات من وأساسي جوهري  بيان بتخلف  الدفع هو اإلنكار، يكون سند وقد
حتول أي  التحويلية ملبدأ ً تبعا النزاع في الفصل يتم احلالة هذه وفي  ، الساري  للقانون ً طبقا

عدمه. أخرى من جتارية إلى ورقة الكمبيالة
األثر يكون احلالة وفي هذه  أو بعضه كله  الدين بسداد الدفع اإلنكار، هو  سند يكون ً قد وأخيرا
استيفاء احلالة هذه في  ً ممكنا يكون ال حيث  األساس، في باإلجراءات ً متعلقا  لذلك الرئيسي
بالسرعة تتميز التي التجارية للمعامالت املقررة املبسطة باإلجراءات بالكمبيالة الثابت الدين
بالكمبيالة الدائن تقرير حق املصري، إلى كالقانون القانونية، النظم بعض تعمد حيث واالئتــمان،
الدين استيفاء إجراءات تيسير إلى فيها، نزاع  وال واملوضوعية، الشكلية  شروطها توافرت التي 
في الواجبني واالئتمان  السرعة طبيعة مع يتناسب مبا ومبسطة مختصرة فتكون بها، الثابت
عليه املنصوص األداء أوامر بنظام في مصر الدين هذا مثالً استيفاء ميكن حيث املعامالت التجارية،

في  مبسطة طريقة عن عبارة هو والذي احلالي، املصري املرافعات قانون من بعدها) (٢٠١ وما باملواد
دفعها. في املماطلة إال فيها نزاع ال والتي بالكتابة، الصغيرة الثابتة الديون األساس الستيفاء

 
النظام في التنفيذ قاضي املبسطة أمام باإلجراءات الكمبياالت هذه ديون استيفاء ، ذلك ونظير
الثابت الدين أصل حصول نزاع في عند على أنه جتمع النظم هذه كل كانت وغيره، وإن الفلسطيني
احملكمة تنظرها موضوعية دعوى إلى ً فورا يتحول الدين هذا على فإن احلصول ، الكمبيالة بهذه

اتصة.
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التــعــلـــيــــق

الساري في فلسطني،  لسنة ٢٠٠٥ التنفيذ رقم ( ٢٣ ) قانون من ٢٨ ) وما بعدها ) املواد نظمت

يأتي: ما على بنصها بالكمبيالة الثابت الدين قواعد حتصيل

والكفالء خالل  املظهرين من دينه حتصيل التنفيذ دائرة من يطلب أن للدائن يجوز » : ( ٢٨ ) مادة

القانون». يتطلبه االحتجاج هذا تاريخ االحتجاج إذا كان ً من عشر يوما خمسة

دائرة التنفيذ».  لدى الدين سند التنفيذ وإيداع طلب بتقدمي التقادم ينقطع «:( ٢٩ ) مادة

 :( ٣٠ ) مادة

الدائرة  التنفيذ ومختومة بختم مأمور من موقعة إخطار بورقة املدين التنفيذ تبلغ دائرة - ١ »

املطلوب تنفيذه. السند من صورة بها ً ومرفقا

وجوه  يكون لديه من ما قد إبداء أو بالدين بالوفاء املدين تكليف على اإلخطار ورقة تشتمل - ٢ 

إلى ستبادر بأن الدائرة إنذاره مع التبليغ تاريخ من أيام خالل سبعة وذلك االعتراض،

االعتراض». أو الوفاء دون بعد انقضاء هذا امليعاد التنفيذ

عليه من  ويوقع التنفيذ اإلقرار في محضر يدون منه، بقسم أو بالدين املدين أقر إذا » :( ٣١ ) مادة

به». اإلقرار جرى ما بتنفيذ دائرة التنفيذ وتقوم التنفيذ، وقاضي املدين

 :( ٣٢ ) مادة

ذمته  في قيامه أنكر استمرار أو بعضه  أو الدين وأنكر احملدد امليعاد املدين في اعترض إذا - ١ »

الدعوى وتقام ، عليه اإلنكار  وقع ما إلثبات اتصة احملكمة  مبراجعة الدائن كلف ،

والتجارية. املدنية أصول احملاكمات قانون ألحكام ً وفقا اتصرة باإلجراءات

إلى  التنفيذ من أثر مانع لالعتراض ً بسند عرفي يكون ثابتا االعتراض محل الدين كان  إذا  - ٢  

قرار الدعوى تنظر  التي احملكمة من يصدر لم ما الدائن دعوى  في  الفصل يتم أن

فيه. باالستمرار

األوراق  من بورقة  أو  العدل كاتب لدى مصدق بسند ً ثابتا االعتراض محل الدين كان إذا  - ٣  

إليه تبادر أن يجب الذي التنفيذ في االعتراض  يؤثر ال ، للتظهير القابلة  التجارية

.» بوقفه الدعوى إليها املرفوع من احملكمة يصدر قرار لم ما الدائرة

تواصل  التنفيذ دائرة ، فإن بجزء منه الوفاء ادعى املدين الدين ولكنه ينكر لم « إذا :( ٣٣ ) مادة

«. ما يدعيه إلثبات احملكمة اتصة مراجعة وعلى املدين أقر به ما حدود التنفيذ في

اتخاذ إلى التنفيذ دائرة تبادر ، احملدد  امليعاد في االعتراض  املدين  يقدم  لم إذا   .١  » :(  ٣٤ ) مادة

« إجراءات التنفيذ ....

، احملدد امليعاد حالة اعتراض املدين في في اتصرة باإلجراءات الدعوى إقامة إلجراءات وبالنسبة

املادة من األولى الفقرة إليها أشارت التي ذمته في قيامه استمرار أنكر أو ، بعضه أو وأنكر الدين

احملاكمات  أصول قانون من ( ٢٦٥ –  ٢٥٩) : املواد اإلجراءات تنظمها هذه فإن ، سالفة الذكر ( ٣٢ )
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يأتي:  ما على تنص والتي لسنة ٢٠٠١ ، ( ٢ ) رقم والتجارية املدنية

يجوز  ، اجلوابية اللوائح وتقدمي في إقامة الدعاوى العامة القواعد من ً استثناء  » : ( ٢٥٩ ) مادة

املقدار معني دين استيفاء طلبه في وينحصر ً بالكتابة ثابتا حقه كان للمدعي إذا

احملكمة دعواه أمام أن يقيم ، ومبقداره بنوعه أو بذاته ً معينا منقوالً أو األداء وحال

.« مختصرة إجراءات بعبارة رة مظهّ اتصة

إقامة  قبل وذلك  به املدعى احلق  بأداء عليه املدعى يخطر أن املدعي على  يتعني «:( ٢٦٠ ) مادة

الدعوى». بالئحة اإلخطار هذا ويرفق يوماً عشر الدعوى بخمسة

:( ٢٦١ ) مادة

ويبلغ  الئحتها تقدمي تاريخ من ً يوما عشر خمسة خالل الدعوى لنظر جلسة احملكمة حتدد - ١ »

اخلصوم. بها

للحق  املؤيدة املستندات عن  وصورة الدعوى الئحة من نسخة عليه املدعى بتبليغ يرفق - ٢

به». املدعى

املدعي بإثبات دعواه  يكلف تبليغه احملاكمة رغم جلسة عليه املدعى يحضر لم إذا » :( ٢٦٢ ) مادة

ُتعني جلسة دعواه إلى املدعي أال جتيب رأت فإذا الدعوى، في وتصدر احملكمة حكمها

.« بها عليه املدعى ويبلغ الدعوى لنظر أخرى

بهذا   ً فورا قرارها احملكمة االدعاء تصدر  من بقسم وأقر عليه املدعى حضر إذا »  :( ٢٦٣ ) مادة

الباقي بالقسم يتعلق اخلصوم فيما لبينات تستمع ثم للتنفيذ، قابليته مع القسم

الدعاوى». طبيعة هذه تعيني اجللسات في يراعى أن على املعتادة اإلجراءات وفق

قابل  غير  أو  بالتضامن مشموالً  به املدعى املبلغ وكان عليهم املدعى تعدد إذا  » :( ٢٦٤ ) مادة

كان إذا أما  ،ً فورا املقر على حكمها احملكمة تصدر بالدعوى أحدهم وأقر  للتجزئة

احملكمة تصدر  يخصه الذي  باجلزء أحدهم وأقر للتجزئة ً قابال به املدعى املبلغ

فيما تبقى اخلصوم لباقي بالنسبة املعتادة باإلجراءات وتسير اجلزء هذا في حكمها

به». املدعى من املبلغ

باألحكام  اتصرة القواعد اخلاصة دعوى اإلجراءات في الصادرة األحكام تسري على » :( ٢٦٥ ) مادة

فيها. والطعون

 

فيها في» دون قد الدعوى محل  الكمبيالة أن ومستنداتها، الدعوى وقائع  من الثابت إن وحيث 

.« .................. السيد على للسيد................. الذي للدين ً ضمانا وصلت أنها » القيمة بيان

لسنة  رقم ( ١٢ ) التجارة قانون (٢٢٢ ) من املادة من ب) ) في تعريف الفقرة الكمبيالة كانت وملا

بيان  حترير كان  وملا النقود،  من  معني قدر بأداء » شرط  على  معلق غير   » تعهد  هي: م  ١٩٦٦

ً للدين ضمانا » وصلت القيمة ً أن هذه صراحة به ، قد ورد الدعوى محل الكمبيالة القيمة في

معه تكون مما ، بضاعة أو ً نقدا إما: وصلت قد تكون أن يتعني الكمبيالة في القيمة بينما  ،»
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في املدين نازع ما فإذا املنازعة، احتمال من خالية أو املقدار ثابتة غير محل الدعوى الكمبيالة

بها الثابت الدين

قانون في الواردة األحكام نطاق من ً فإنها تخرج فورا الدعوى، هذه في حاصل هو ما نحو على

أصول بقانون الواردة اتصرة الدعوى بأحكام بها،  الثابت الدين استيفاء ويتعني التنفيذ،

بيانه. سلف ما على والتجارية املدنية احملاكمات

اهللا رام استئناف محكمة قرار جانب في ً مؤيدا يقف السليم القانوني النظر فإن ذلك، كان وملا

أعملت صحيح أنها باعتبار التعليق محل  (٢٠٠٦  /  ٣٣٨ ) رقم اإلجرائي  االستئناف في الصادر

املادة حكم

للمحكمة  باللجوء وأمرت ،ً آنفا املذكورة ٢٠٠٥ لسنة (٢٣ ) رقم التنفيذ قانون من (١  /  ٣٢  )  

في هذه احلالة. السليم وهوالقضاء والقانون، األصول حسب اتصة
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٢٠٠٦ /٣٣٨ رقم االستئناف محكمة قرار على تعليق

عامر- السودان احملامي السموءل

الوقـــــــائع- -
     

بدعوى معمر جميل وائل املستدعي تقدم أنه تنفيذ بيت حلم هي قاضي أمام طرحت التي الوقائع
املطروحة للتنفيذ الكمبيالة مبوجب عليها املستدعي من أمريكي دوالر ($٢٣٠٠٠ ) مبلغ لتحصيل
قرار جاء شقر. رميون السيد على معمر وائل للسيد للدين ضماناً وصلت القيمة بأن فيها واملدون

منقولة  أموال أية على احلجر بإلقاء م ٢٠٠٦ /٤٥٦ اإلجرائية رقم القضية هذه في التنفيذ قاضي
التنفيذ أن قاضي إال التنفيذ وقف بطلب احملكوم عليهما املدعيني محامي . تقدم منقولة غير أو

اتصة. احملكمة من يصدر التنفيذ قرار وقف إن تسبيبه في وجاء الطلب رفض
في جاء احملكوم عليهما به محامي تقدم والذي االستئناف محكمة أمام القرار هذا استئناف مت
عن عبارة هي والتي الكمبيالة، سند من خالل لألصول والقانون مخالف القرار املستأنف أن جملته

املستأنفني. من الدين إنكار إلى يلتفت لم عندما التنفيذ قاضي أخطأ وكذلك ضمان كمبيالة
تقدما املستأنفني إن رأت املوضوع حيث أما من شكال. الطلب بقبول االستئناف محكمة قرار جاء
يصدر أن يجب القرار بأن ذلك معلال التنفيذ قاضي رفضه الذي الدين التنفيذ بإنكار بطلب لقاضي

رقم ٢٠٠٥/٢٣ م.  التنفيذ قانون ٣٢ من املادة يخالف الذي األمر اتصة احملكمة عن
االستئناف موضوعا االستئناف قبول طلب محكمة قررت التطبيق خالف التنفيذ قاضي إن وحيث

حسب  اتصة احملكمة مراجعة التنفيذ قانون ٣٢ من مبوجب املادة وأمرت املستأنف القرار وإلغاء
والقانون. األصول

األطراف فيه يلجأ ١٩٨٣م لعام السودانية املدنية اإلجراءات قانون جند اإلجرائية النواحي إلى بالنظر
هذا احلكم منطوق بأخذ قوم بعدها ومن محكمة املوضوع من حكماً ويُستصدر الدين إلثبات أوالً

لعام  املدنية اإلجراءات قانون من  ٢٢٤ املادة مبوجب ذلك اتصة، التنفيذ محكمة أمام لتنفيذه
أن  ٢/١/٢٣٥ على املادة نصت حيث التنفيذ منازعات حتكم مواداً السوداني القانون وأفرد ١٩٨٣م.
أياً والوقتية منازعات التنفيذ املوضوعية جميع في تباشر التنفيذ بالفصل التي احملكمة تختص
املادة هذه من الثاني البند في جاء كما غيرهم. أو األطراف مقدمة من كانت قيمتها، سواء كانت
بوقف األمر ومعقولة كافية السير فيه ما لم ترى احملكمة ألسباب توقف ال في التنفيذ املنازعة أن

. املنازعة في يفصل حتى التنفيذ
الرؤوف  عبد موالنا برئاسة م ١٩٩٨ /٩٢ / م ط / م ع رقم الطعن في السودانية في السوابق جاء كما

: اآلتى محمد صالح محمد وموالنا مختار األمني محمد موالنا من وعضوية كل مالسي
محل  احلكم حول نزاعاً احلكم وليس  تنفيذ أو كيفية بشأن نزاع أي تعنى التنفيذ منازعة  إن  )
أنه في ينازع أن إما عليه احملكوم واملدين النقض. أو الطعن باالستئناف محله اآلخر ألن التنفيذ،
تنفيذية إجراءات في مواجهته اتخذت احملكمة أن أو عليه، ينفذ ما يوجد وال نفذه أي احلكم استوفي

.( احلكم منطوق ولم يشملها بها يحكم مسائل لم تقوم بتنفيذ احملكمة أن أو القانون، يخولها ال
القضية أما فيها. البت ثم املوضوعية اخلصومة بعرض يبدأ السوداني القانون أن جند هنا من
يطالب أوال السوداني القضاء بكيفيتها هذه فإن طرحت الفلسطيني إذا ما القضاء أمام املطروحة
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صدر ما وإذا الدفع، مستحقة أنها التي يدعي بواسطة الكمبيالة يدعيه الذي دينه بإثبات املدعي
التي بالكيفية الكمبيالة بواسطة يدعيه الذي دينه إثبات في لصالح املدعي النزاع هذا في حكم
احلالتني كلتا في وله الدعوى تقوم بشطب املوضوع فإن محكمة للقانون، ذلك مخالفاً وجاء ذكرها
سنة املدنية اإلجراءات مبوجب قانون األحكام هذه في بالنقض والطعن باالستئناف مكفول حق

١٩٨٣ م . 
باحلجز وقيامه بالدين بقبول الكمبيالة واالعتداد حلم بيت تنفيذ قاضي إليه توصل الذي أما احلكم
ال النزاع هذا موضوع الكمبيالة بأن باستئناف املدعيني وما جاء املنقولة غير أو املنقولة األموال على

 ١٩٦٦ سنة (١٢) رقم الفلسطيني التجارة قانون من ٢٢٢ املادة الفتها صحيحة جتارية ورقة تعتبر
النقود. من معني قدر شرط بأداء على غير معلق الكمبيالة تعهد منها أن (ب) الفقرة تنص والتي

بأن  الفلسطيني القانون مع ١٩١٧ يتفق لسنة السوداني الكمبياالت قانون أن جند املنحى في هذا
قانون الكمبيالة السوداني  ١/٣ من املادة في جاء مقيدة بشرط. حيث الكمبيالة معلقة أو تكون ال
إلى شخص  موجه مقيد بشرط غير محرره من عليه مدفوع أمر مكتوب ١٩١٧ بأن الكمبيالة سنة
إلى للتعيني قابل أو معني في ميعاد أو الطلب عند النقود من مبلغاً معيناً يدفع بأن فيه يكلفه آخر
يخرجها الضمان بشرط الكمبيالة تقيد جند أن هنا ومن األمر، ذلك حلامل أو ألمره أو معني شخص

كدين. السداد مستحقة جتارية باعتبارها ورقة معناها من
إلى نخلص هنا املستأنفني.ومن محامي إليه فيما ذهب يتفق السوداني القانون جند أن هنا ومن
املسائل بعض في يتفقان الكمبيالة في ما جاء واملوضوعي بشأن السوداني اإلجرائي القانون أن
املطالبة يبدأ بنظر موضوع السوداني املالية. فالقانون باحلقوق املطالبة كيفية حتكم التي اإلجرائية
– أما القانون الدعوى بعد الفصل في من ثم دفاعه عليه واملدعي دعواه املدعي بأن يعرض موضوعياً
حكم بالدين أقر فإذا رده ، سماع ثم املدين جتاه دين من الدائن يدعيه ما بطرح الفلسطيني يبدأ
املدعي بإثبات ومطالبة الدين أصل املوضوع للنظر في محكمة األوراق إلى تعاد أنكر وإذا للدائن،

التعليق. محل املاثلة احلالة في سليماً تطبيقاً صحيح ومطبق أمر وهو دينه،
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قـانـونيـة حـوارات
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القضائية. السلطة حرمة انتهاك قانون مشروع -
بشأن التشريعي السياسي و القرار ألصحاب «مساواة» مذكرة -

القانون. مشروع
بقانون. القرارات بشأن النقض محكمة حكم -

.. السياسية التوافق والشراكة ظل ؟؟ في الفلسطيني القضاء -
قضاء أعلى مجلس وتشكيل القضائية.. السلطة تعديل قانون

انتقالي.
القانون. مفتوحة الى سيادة رسالة -
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القضائية السلطة حرمة انتهاك قانون مشروع
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قـــانونية حـوارات
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قـــانونية حـوارات
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قـــانونية حـوارات
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التشريعي و السياسي القرار ألصحاب «مساواة» مذكرة
القانون مشروع بشأن
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قـــانونية حـوارات



٢٨٥

قـــانونية حـوارات

بقانون النقض بشأن القرارات محكمة حكم

الرئيس أبو فخامة عن الصادرة بقانون القرارات سريان مدى بشأن محكمة النقض اجلدل حسمت
حداً وضع بحكم املذكور بشأنها الس يبت لم التي و الس التشريعي، على املعروضة و مازن
البعض و القرارات تطبيق تلك يرفض بعضها زال ال و التي القضائية، الهيئات و احملاكم بني للتناقض
النقض أعلى محكمة لكون و بالنظر تطبيقها. عن عدل طبقها ثم ثم تطبيقها عن اآلخر عدل
،٢٠٠٧/٣/٣ بتاريخ الصادر حكمها ألهمية بالنظر و النفاذ، واجب وحكمها مختصة قضائية هيئة
«مساواة» فإن النفاذ، واجبة سارية املفعول و بقانون باعتبارها تطبيق القرارات القاضي بوجوب و
و عادت قد بأن احملكمة «مساواة» علمت الذي و النقض املذكور، محكمة حلكم احلرفي النص تنشر

مشابه. حكم في املبدأ نفس قررت
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والشراكة التوافق ظل في ؟؟ الفلسطيني القضاء
.. السياسية

مجلس قضاء وتشكيل القضائية.. السلطة تعديل قانون
انتقالي أعلى

طولكرم حبله- أبو علي احملامي

والتوازن بني كافة االستقرار ألجل حتقيق األساسية األركان أحد هي القضائية السلطة أن شك ال
ومقتدر قادر قضائي جهاز تتطلب تعريفاتها بكافة العدالة حتقيق وأن أسس مؤسسات الوطن،
منه اليوم من نعاني ما فإن وعليه القانونية. العدالة وفق القانون وتطبيق على الفهم القانوني
الوظيفية الفوضى واستشراء القانونية العدالة أسس تطبيق وعدم والفلتان، التسيب حاالت
إلى كله يعود القانون، وتطبيق املالحقة على القدرة وعدم املشروع، غير واإلثراء االختالس وحاالت
القانون ولرجال القانونية للخبرات  لالفتقار  األساس في ينبع وهذا القضائية، السلطة ضعف
قدرتهم لهم ألشخاص إال االحتكام ميكن ال فإنه وعليه والدستوري، القانوني العلم في املتفقهني
قضاء إلى للوصول القضائي بالسلم االرتقاء ألجل والدستوري القانوني الفقه على ومقدرتهم

القانوني. االستقرار ألجل حتقيق وفاعل، مقتدر

الفلسطينية السلطة تكوين ومكانته في ألهميته نظرا مكة محادثات محور القضاء كان نعم
الس عاتق على وامللقاة اآلن املهمات أهم من وعليه فإن  الثالث، أهم السلطات ولكونه املستقلة
هو الفلسطينية؛ السياسية والشراكة التوافق ظل في الفلسطينية واحلكومة التشريعي
سيادة االنتصار ملبدأ ألجل عليه، وبالقائمني ومبستواه به، وإصالحه واالرتقاء القضاء نعم القضاء،

الفلسطينية. العدالة أسس حتقيق إلى الوصول وألجل القانون
الستقالل الفلسطيني  املركز من املؤلف  املدني اتمع ائتالف موقف نستذكر  املقام هذا وفي
القانوني لإلرشاد املرأة  مركز املدني، امللتقى احلق، أمان، ائتالف «مساواة»، والقضاة احملاماة
األطفال، عن للدفاع  العاملية واحلركة احلريات، عن  الدفاع  مركز املرأة، شؤون طاقم واالجتماعي،
هنية، إسماعيل الوزراء رئيس ودولة عباس محمود الرئيس سيادة إلى كتابا أرسلت جميعها والتي
أولوية متصدرا القضاء يكون  أن بضرورة تطالب بحر، محمد باإلنابة التشريعي الس ورئيس
للسلطة أعلى انتقالي مجلس وتشكيل القضائية السلطة قانون تعديل من خالل االهتمام
أو السكوت ميكن ال إلى وضع اجلهاز القضائي فيه وصل قد وقت في يأتي التحرك هذا القضائية.
التعليمات وإصدار التجاوزات ظل في ملحا التغيير أمرا وضرورة التحرك أصبح حيث عنه، التغاضي
ماسة بحاجة فعال إننا تؤكد والتي للقانون، مخالفة معظمها في والتي املتناقضة، والتصريحات
واالستقرار، األمن هو والقضاء عدالة والقضاء موقف القضاء ألن القضائي؛  اجلهاز في للتغيير
لدى وحيويته أهميته القضاء يأخذ أن إلى أحوج اليوم ونحن ذاك. أو املوقف لهذا الوالء عن بعيدا
في النظر وإعادة التغيير لهذا يبادر أن التشريعي وعلى الس الوطن، مصلحة على الغيورين كل
الظروف أن ويقينا الفلسطينية. العليا  واملصلحة يتوافق مبا وتعديله القضائية قانون السلطة
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يصار وحتى التغيير، هذا باجتاه واجلدي الفوري التحرك تتطلب الوفاق سياسة ظل السياسية في
انتقالي أعلى قضاء مجلس تشكيل من أيضا بد وال القضائية، السلطة قانونية  تعديل إلى
يعاد بحيث القضاء، هيكلية في إلعادة النظر يؤهله ما والقانونية العلمية الكفاءات من يضم
مكانه املناسب. في املناسب الرجل وضع جميعها من خالل القضائية أسس التعيينات في النظر
أي االستناد والنزاهة، االستقامة و القانونية العلمية الكفاءة و العلمي باملعيار وبالتالي األخذ
وتشكيل القضائي اجلهاز ترتيب إلعادة بالفعل األمر ويتطلب  الوالء.  معيار  على  الكفاءة ملعيار
ولكي الفلسطيني اتمع حاجات تلبي اجلنايات، لكي محكمة وكذلك العليا الدستورية احملكمة
الفلسطيني للمواطن األمان و الفلسطينية، بحيث تتحقق فيها األمن األوضاع معها تستقيم
واملستغلني عن القانون اخلارجني أولئك كل مالحقة تتمكن من لكي العمل النيابي تفعيل وكذلك
من القانون تعديل أمر يأخذ وأن بد اال ال هذا وفي شخصية. لتحقيق مآرب ملناصبهم ونفوذهم
الفاعلة، الصالحيات القانونية وإعطائها الغير املشروع الكسب دائرة لتفعيل األهمية ضرورة إيالء
اجلهاز عن مستقلة لتصبح اجلهاز القضائي على الرقابة وكذلك تطوير واملسائلة، املالحقة ألجل
عليه، والقائمني القضائي اجلهاز على الرقابة أحكام من وعمال وقوة ليتسنى فعال برمته القضائي
اليوم ماسة بحاجة نعم واملؤهلني، األكفاء القضاة لتخريج القضائي باملعهد الشروع وبضرورة 
من خالل القضائية العدالة أسس حتقيق األمام ألجل والى قدما والسير القضائي ألجل التغيير
اإلصالح تنفيذ سرعة يتطلب ما وهذا القوانني وتطبيق العدالة حتقيق  قادر على جهاز قضائي 

القضائي.

املزاودات عن بعيداً نقابة احملامني.....

وهناك من وصفها تسونامي، هناك احملامني و نقابة انتخابات نتائج يزاود على هناك من أن يبدو
ألعضائها هي في النتيجة النقابة أن جميعاً ونسي هؤالء على آخر، بفريق انتصار يدعي أنها من
أعضاء أنه بني عنه يقال أقل ما تنافس االنتخابي ضمن احملامون حقهم مارس حقا إليها. املنتسبني
ما يصبون حتقيق و خدمتهم على القدرة لهم ممن و ميثلهم من النتخاب العامة للنقابة، الهيئة
بأعضاء الهيئة االرتقاء و ثانيا، ظروف املعيشة لتحسني و أوال، املهنة ملستوى أداء حتسني من إليه
االختيار في أفضليات و له أولويات العامة الهيئة أعضاء من كل محام فإن عليه و للنقابة. العامة
قدمت التي البرامج جميع أن هي النتيجة فإن فصائلية، أو شخصية لقناعة االختيار إن كان و
للمحامني جناح بالنتيجة هو وطن جناح كتلة فإن عليه و قواسم مشتركة، جتمعها جميعا كانت
ما و برنامجهم حتقيق مهمة الفائزين اآلن على يبقى و ذلك، مصلحتهم في ارتأوا ما إذا أنفسهم
أن املسؤولية، و مستوى فوق نترفع جميعا أن بد لنا ال أنه جند هنا نقابتهم. من أعضاء له يتطلع
لتحقيق نسعى جميعا أن و ألفصائلي، احلزبي التنافس عن اإلمكان بقدر مؤسساتنا و نقاباتنا نبعد
اجلديدة دورتهم في و اإلدارية للنقابة الهيئة أن جند هنا من للنقابة. العامة الهيئة إليه تصبوا ما
لتحقيق أداء النقابة مستوى رفع حيث من نقابتهم، أعضاء اجتاه جسيمة مهمات عليهم يقع
النقابة أعضاء جسم في السائدة البطالة على التغلب خالل من النقابة و مصالح أعضاء غايات
كما القضائي، اإلصالح في النقابة منبرا للحق تكون أن و احملاماة، مبهنة على االرتقاء و بالعمل أوال،
على العمل على عاتقها يقع كذلك و الصحي، للتأمني وضع آلية على العمل من للنقابة وال بد
مهام جسام اإلدارية الهيئة أمام أعضاء إن النقابات. من أسوة بغيرها احملامني إسكان مشروع اجناز
بعد و اآلن و للنقابة. العامة الهيئة أعضاء يعيشه الذي املتدهور االقتصادي الوضع هذا ظل في
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الهيئة على و على تصحيحه، يعمل و املاضي أخطاء من أن يأخذ الفائز على االنتخابات انتهاء
فوق جميعا لنترفع و الواحد. الفريق عمل و ضمن مصاحلها على الساهرة العني تكون أن العامة
في صالح هو ملا جميعا نسعى النهاية ألننا في الفئوية و التصنيف عن وبعيدا مستوى املسؤولية،
ما حتقيق في جناحهم لهم متمنني للفائزين، نبارك أن إال يسعنا وال للنقابة، العامة الهيئة أعضاء
أخطاء وتدارك أية مهمتهم، في ينجحوا و أن يعملوا و العامة. الهيئة أعضاء زمالئهم يصبوا إليه

أعضاء النقابة. لكل زاهر مستقبل ألجل أن يعملوا و وجدت، إن
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القانون سيادة إلى مفتوحة رسالة

حلم قراقع- بيت النائب عيسى

احملترم: القانون سيادة معالي

واحلل هو سيئة، لتكون امليل لديها  احلكومات جميع أن القوانني روح كتابه في مونتسيكو قال
الطغيان. ويعم مطلقة تصبح ال حتى جتزئتها من بد وال السلطات فصل

حتت ذاتيا أنفسنا نحكم  أن ارتضينا حيث ، العجيبة الفريدة حالتنا كفلسطينيني، وفي ونحن
وخطاباتنا وقوانيننا األساسي نظامنا صدارة في القانون سيادة يا وضعناك االحتالل، سلطة
العدالة يحقق سياسي نظام ومن احلرية  من  نقترب لعلنا وغدا،  اآلن ،لتكون سيدنا وتنظيراتنا

وظالم. مستبد يتحكم في مصيرنا وال واملواطنة
وكيانه القانون، دولة أوكيانه وهي دولته لم تتمكن إذا احلرية مبذاق يشعر أن ميكن ال شعب أي إن

اإلنسان. حقوق القانون ومبادئ احترام تقوم على وثقافته وسلوكه
نظام سياسي بتأسيس والبدء واإلنساني، بالقانون الدولي يلتزم فلسطيني دستور وضع أن وأعتقد
اإلنسانية وقيمنا هويتنا بناء على إصرارنا يشير إلى فريد وحتد املستقبل، نحو خطوة برملاني هو
من أنفسنا، أنفسنا حماية أجل من الوقت ذات وفي احلرة، واالجتماعية السياسية وشخصيتنا

واحترام احلقوق. واملساواة العدالة حياتنا وفق وتنظيم

القانون: سيادة معالي

حد تصل إلى عديدة في إشكاالت متر التي القضائية السلطة حالة تشخيص اغرق في أن أريد ال
أريد من القوانني وال للعديد واملراجعة التغيير يتطلب الصالحيات مما وتتداخل وتتشابك ، الفساد
بني تفصل واضحة غياب نصوص أو التشريعات من الكثير في املزعجة التعارضات أن استعرض

التنفيذية. السلطة حدا لتداخالت وتضع السلطات
والقانونيون واملؤسسات احلقوقية، املشرعون باملراجعة يتناوله بدأ والذي ذلك، أهمية من الرغم على
النصوص هذه تطبق سياسية تنفيذية جدية إرادة أجد رائعة وال إنشائية أمامي نصوصا أجد فإنني
اإلنسانية مظاهر احلياة كافة في له سيادة أجد ولكني ال أجد قانونا وباألحرى الواقع، أرض على

الفلسطيني. للمواطن
وتفيض منازلها، وتهدم جثثها وتشوه وحترق مفاصلها ومتزق وتخطف  وتقتل  متوت  الناس إن
سياراتها وتباع احملاكم من ملفاتها وتسرق وكواشينها أوراقها وتتزور أراضيها وتسرق مجاريها،

القانون. أيها سيادتك وبصر سمع حتت
املظلومني وإنصاف العدالة تطبيق لك في نفوذ أو العملية، وال لسطوة للممارسة مكان لك ال

وال غرابة  تنفيذ، دون قبض مذكرة ٤٥٠٠ وجود من العام النائب يشكو أن غرابة ال ولهذا والضحايا،
ملفات تبقى ان غرابة  وال واخلوف، والفلتان الفوضى يعمها التي البلد هذا من الناس يهاجر أن

األرض. هذه على األسياد هم الفاسدون ويظل الزمن يأكلها مطوية عنها أعلن التي الفساد
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القانون: سيادة معالي

تعذيب وحشي آثار عن ويكشف احملكمة قاعة في القاضي أمام سجني فلسطيني يقف عندما
وترى الفظيع، والتنكيل والفلقات والبرابيش بالعصي تعذيب عن يتحدثون وآخرون جسده، على

سادية احملقق. واشباع اإلهانة محاكمتهم رد على الصفر قبل حليقة موقوفني رؤوس
ال الوقت ذات أصحاب اجلرائم، وفي من مع مجرمني سجون مختلطة في زجوا وعندما ترى أطفاال
واغتصبوا وخبزهم ودوائهم وأراضيهم أموالهم وسرقوا وخطفوهم الناس قتلو الذين من أحدا ترى
كنت وان ، لك هنا مكان ال القانون سيادة انك يا حينها اعرف عليه، القبض القي قد  نسائهم

واملستضعفني. الصغار إلى واحليتان بل السمان والقطط الكبار إلى ال متتد واليتك فان موجود
والعشائر النفوذ مراكز القوي وأصحاب ضدك: يتكتلون القانون، يا سيادة  ذراعك يلوى من هناك
من أكثر وليس وهما أو شكال لتصبح الوظيفي النفوذ ومستغلي واالمتيازات االحتكارات وأصحاب
لتذهب ومجرم سياسي قاتل أو كبير فاسدا القبض على تلقي يوما أجدك لم ألني تخديري، شعار

الرياح. أدراج واملواطن الوطن امن وما قيل عن اإلصالح وخطط الدعوات وبرامج كل
مزاجية  وإجراءات معايير، بال وترقيات قانون بال تعيينات األولي:  بالدرجة سياسية اجلرمية إن
سيادتك أن املتنفذين، ويبدو رجالك وعقول وساحتك نصوصك وترضيات متال وساطات وشخصانية،

يحميهم. وال ملكا ورائهم قبيلة ال الذين على الصغار هي
امدة امللفات من الكثير على  اطلعت  وعندما طلقاء، ارمون زال ال القانون:  سيادة معالي
تتحرك ان منك ينتظرون صوت الضحايا مفزعا، والزال ، الناس على وخشيت بقرار،أصابني الرعب

. الداخلي الثأر وسيف واجلاهات العشائرية وامليلشيات الشخصية الءات ان تتحرك الو قبل
االسرائيلية املمارسات سنفضح وكيف ، البدائية قبل ما إلى تعود وحالتنا االحتالل سنواجه كيف

لها. ال سابق إنسانية جرائم أنفسنا بحق نرتكب ونحن العدوانية
عن للشعب الفلسطيني تعتذر ان القسم أداء بعد الوطنية الوحدة حكومة كان على انه اعتقد
الوطنية الوحدة حكومة حتققه ان ميكن وإحباط، وان أهم اجناز وفلتان قتل وجوع من ما أصابه كل

للوحدة. معني وال للوطنية قيمة ، ال سيادة القانون هيبتك ودورك وبدون ذلك يا ان تعيد لك هو
الناس ، الن حتريكها دون البعض امللفات التي حال جميع ان تفتح الوطنية على حكومة الوحدة
ان واستغل نفوذه أساء كل من نرى ان نريد والعدالة، الطمأنينة سابق إلى وقت أي أكثر من أحوج
كان كما األدلة كفاية عدم بسبب إغالق ملفات جديد عن من نسمع أن نريد ، وال احملاسبة أمام يقف
أفرجوا عن مجرمني ملاذا ملاذا عذبوا املعتقلني؟ بارد؟ بدم الناس قتلوا ملاذا هؤالء، لنا يقول ان ، يقال
وصديقاتهم في أقرباءهم عينوا ملاذا الفقراء... إلطعام أالف ثمنها بنايات يكفي استأجروا ملاذا ...

هم طلقاء؟! ملاذا والعقود... الوقود وغشوا األراضي سرقوا ملاذا ال يستحقونها، وظائف
واإلنسانية، الوطنية للقيم االعتبار هو إعادة ما القضائي بقدر اجلهاز إصالح ليس األمر أصبح لقد
فاسدة تفتقد بيئة أصبحت في واالستهتار االستعباد واالستقواء هذا ضد مفاهيم ثورة وإعالن

وروح املواطنة. واحملاسبة للشفافية

القانون: سيادة معالي

إلى بحاجة نحن رمبا نقول، كل ما يجرى على األرض يعاكس وما كثير نتكلم بالغثيان، اشعر ما زلت
قانون. إلى حاجتنا من أكثر وقيم قائد
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واعتداءات  فلسطيني مقتل أكثر من٤٠٠ مواطن حكمهم فترة ملسؤلني شهدت صفقنا ملاذا أدري ال
ظل وفي اجلميع، أصاب الذي اإلنساني واجلفاف اجلوع غير هذا عامة، وأمالك مؤسسات على كثيرة

ملموسة. نتائج أي عن قضايا كثيرة ملعاجلة التي شكلت  التحقيق جلان من إعالن أي جلنة عدم
خالل ما جرى ان وأعتقد حكمه، عهد في جرت كوارث أمام استقالته ويعلن نفسه يحترم احد لم

والكراسي واملناصب. العروش كل يهز زلزال بإحداث ونيف كفيل عام
كل ضده وتتحالف سيتهم، باسمك ينادي  صوت  أي يرتفع عندما  القانون،  سيادة يا بالدة إنها

الالمباالة. الى للحماية، أم طلبا سيادتك الى أم الصمت الى اذا؟ الناس فأين يلجأ الشر، أقطاب
هذا وفي ودولته، بني املواطن التعاقدية احترام وهي احلية املادة الى تفتقد القانون سيادة يا زلت ما

صياغة املستقبل. على قادرين نعد ولم األحكام اختلطت ، الضياع

القانون: سيادة معالي

السلطات، مصدر الشعب ميثل  الذي الس  هذا معطل، التشريعي الس ان حظك سوء من
دوره سيمارس احلالي التشريعي الس ان اعتقد وكنت وحاسمة، كبيرة مهمات عاتقه على وتقع
بكل ثقة ال اجلرمية، وان في تقادم ال شعبه وسيرفع شعار،ان الى أبناء من أساء كل الرقابي ويسائل
التشريعي الس أعمال تعطيل يكون وقد والفساد، واملؤامرة باالنحراف ملطخا عهده كان من

ديكور. من وليس أكثر وبعيدا وعاجزا غائبا لتظل ايها القانون، اغتصاب سيادتك من جزءا
سياجا حلماية يتحرك ليشكل عليه ان الذي العام الرأي الى جلأنا ان التشريعي الس أيها اعذرنا

جدا. متأخرا الكالم يصبح أن قبل الوطنية وأهدافنا اإلنسانية االجتماعي وقيمنا نسيجنا
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