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تقديم:
من املتفق عليه فقهاً وقانوناً وقضاءاً ان الغاية االساسية لوجود سلطة قضائية هي 
تطبي���ق احكام القانون عل���ى الكافة والفصل يف املنازعات واص���دار االحكام والقرارات 
التي من شأنها تطبيق مبدأ سيادة القانون وسواده على الكافة وحتقيق العدالة وضمان 
احلقوق العامة واخلاصة، وضمان الش���رعية واملش���روعية ورقابة على اداء الس���لتطني 
التشريعية والتنفيذية لضمان عدم ممارستهما لصالحياتهما على خالف حكم القانون، 
وبالتال���ي ال قيم���ة الي حكم او قرار قضائي ال يتم احترامه وتنفيذه دون ابطاء او تاخير 
او مماطل���ة او امتن���اع وهذا ما حرص القانون األساس���ي على الن���ص عليه وأفراد حكم 
خ���اص به، وكذلك احلال ما حرص املش���رع على تكراره واي���راده ثانية وبذات النص يف 

قانون السلطة القضائية.

كما يجمع الفقهاء على ان اخطر ما يواجه منظومة العدالة والقانون يف اي مجتمع 
هو ان يتم انتهاكه من قبل القائمني على تنفيذه او تطبيقه، وال شك ان تأخير او تعطيل 
او االمتن���اع عن تنفيذ االحكام والقرارات القضائية يش���كل عنوان انتهاك حكم القانون 
من قبل القائمني على تنفيذه، ويشكل عنواناً للمساس مببدا سيادة القانون والفصل بني 

السلطات وهما الركيزة االساس للدولة احلديثة واحلكم الرشيد.

وامام اس���تمرار حاالت عدم تنفيذ القرارات واالحكام القضائية والتي باتت تش���كل 
ظاه���رة ته���دد مبدا س���يادة القانون وتن���ذر باخذ القان���ون باليد ومته���د للفلتان االمني 
والقانوني واالجتماعي، ارتأت »مس���اواة« ويف اطار ادائها لرسالتها يف الرقابة على اداء 
منظومة العدالة والقائمني على الس���لطات املختلفة، وحرصها على تكريس مبدأ س���واد 
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القان���ون عل���ى الكافة حكام���اً ومحكومني، ارتأت تكليف االس���تاذ محمد خضر – باحث 
متخصص يف القانون الدس���توري باعداد دراسة مقارنة تتناول تنفيذ االحكام القضائية 
وضمانات حسن سير العدالة، علها تشكل اضافة واسهام يف متكني القانونيني والغيورين 
على الس���لم املجتمعي وسيادة القانون من القيام بدورهم يف الوقوف امام كل من ينتهك 

او يعيق او مياطل او يؤخر او ميتنع عن تنفيذ اي قرار او حكم قضائي واجب النفاذ.

»مس���اواة« تأمل ان تس���هم هذه الدراسة يف اثراء النقاش وتعبيد الطريق امام حركة 
املدافعني عن س���يادة القانون والفصل بني الس���لطات والدولة احلديثة واحلكم الرشيد 

وحقوق وحريات املواطنني.
“مساواة” 
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 مقدمة
أك���دت املواثي���ق الدولية والدس���اتير الوطنية احلديث���ة على مبدأ اس���تقالل القضاء، 
باعتباره مظهراً أساس���ياً لدولة القانون وضمانة مهم���ة حلقوق األفراد وحرياتهم. ويعني 
هذا املبدأ بصفة أساسية: أن تتمتع احملكمة وأطراف الدعوى القضائية باالستقالل التام 
ع���ن أي تدخل أثناء س���ير الدعوى، وأن مينح العمل القضائي املس���تقل للمحكمة س���لطة 

إلزامية وذات مشروعية.)1(

مما ال ش���ك فيه أن القضاء الفلس���طيني قد مر وما يزال مير بالعديد من املش���كالت 
التي أثرت س���لبياً على اس���تقالله وحياده، من ذلك: ممارس���ة جهات رسمية وغير رسمية 
للوظيف���ة القضائي���ة، والتدخ���ل يف التش���كيالت القضائية ويف تعيني هيئ���ات احملاكم ويف 
الدع���اوى وإج���راءات س���يرها، واالمتن���اع عن تنفيذ األح���كام القضائي���ة، واالعتداء على 
القضاة وتهديدهم...، ومما ال ش���ك فيه أيضاً أن تلك املش���كالت التي صدرت من جهات 
مختلفة، قد جاءت على خالف التش���ريع الفلس���طيني الذي أكد اس���تقالل القضاء، وأتى 

بالعديد من الضمانات التي تكفل -إلى حد ما- حتقيق هذا االستقالل.

ويف هذه الدراسة نقتصر على بحث بعض املشكالت التي حتيط بالقضاء الفلسطيني 
وحتقيق اس���تقالله، وهي: مشكلة االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية، ومشكالت أخرى 
تتعلق بحس���ن س���ير العدالة أثناء جلس���ات احملاكمة، مثل: مش���كلة العالقة بني استقالل 
القض���اء وحري���ة التعبي���ر، مش���كلة االعتداء عل���ى القض���اة وتهديده���م، ... . نبحث هذه 

كميل منصور، استقالل القضاء يف فلسطني: ورقة مفاهيمية، مبادرة استقالل القضاء والكرامة اإلنسانية »كرامة«،    1
معهد احلقوق، جامعة بيرزيت: رام اهلل، 2011، ص 10.
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املش���كالت وذل���ك بهدف حتديد م���دى فاعلية النظام القانوني الفلس���طيني يف مواجهتها 
وحماية استقالل القضاء والرقي به. 

أهمية الدراسة تأتي من أن استقالل القضاء يعد جزءاً أصياًل من التوجه نحو بناء 
مؤسس���ات الدولة املستقلة التي يسعى الشعب الفلسطيني إلى إقامتها مستقباًل، والتي 
حظيت باعتراف األمم املتحدة والكثير من دول العالم. باإلضافة إلى أهمية هذا املبدأ 

يف حماية حقوق األفراد وحرياتهم.

نتبع يف دراس���تنا هذه املنهج الوصف���ي التحليلي، واملنهج التطبيقي، وذلك من خالل 
العم���ل عل���ى وصف النصوص التش���ريعية واملمارس���ة العملية ومنه���ا القضائية املتعلقة 
مبوضوعات الدراس���ة، وم���ن ثم العمل على حتليلها. مع اإلش���ارة يف بعض املواضع إلى 

بعض التشريعات والتطبيقات القضائية املقارنة.

س���وف نقس���م دراس���تنا إلى قس���مني على النحو اآلتي: االمتناع عن تنفيذ األحكام 
القضائية يف القسم األول. وضمانات حسن سير العدالة يف القسم الثاني. 
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القسم األول: 

االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية
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 توطئة
م���ن املظاهر األساس���ية للمجتمعات املدنية احلديثة؛ احت���رام الدولة بجميع أجهزتها 
وخضوعه���ا حلك���م القانون واحترام احلريات وحقوق اإلنس���ان، وم���ن اجلهة املقابلة، فإن 
االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها؛ مخالفة قانونية صارخة، ومظهر 
ال يليق بنظام سياسي وال اجتماعي متحضر، ألنه يؤدي إلى إشاعة الفوضى، وفقدان الثقة 
بسيادة القانون، وإقامة سلطان احلكم املطلق، كما يؤدي إلى انهيار ملبدأ استقالل القضاء 
وإضاعة لهيبته، وإهدار حلجية األحكام وزعزعة القواعد القانونية املس���تقرة.2 باإلضافة 
إل���ى ذلك، فإن يف االمتناع عن تنفيذ األح���كام القضائية أو تعطيل تنفيذها؛ انتهاك ملبدأ 
الفصل بني الس���لطات، ألنه يتيح للسلطة التنفيذية التعقيب ومناقشة األحكام القضائية، 

األمر الذي يشكل تعدياً واضحاً منها على اختصاص جوهري للسلطة القضائية.3 

وتب���دو أهمية دراس���ة االمتناع ع���ن تنفيذ األحكام القضائي���ة أو تعطيل تنفيذها يف 
فلسطني يف ظل ازدياد وتكرار حاالت تنكر أجهزة السلطة التنفيذية يف السلطة الوطنية 
الفلسطينية لألحكام القضائية، وبخاصة األحكام اإلدارية الصادرة ضدها، حيث تشير 

2  مما جاء يف حكم حملكمة القضاء اإلداري يف مصر، قضت فيه بإلغاء قرار نقل موظف سبق أن صدر حكم بإلغاء 
قرار آخر لإلدارة بنقله. )القضاء اإلداري، الطعن رقم )1181(، لسنة )5( قضائية، تاريخ اجللسة 1952/6/19، مكتب 

فني )6(، رقم اجلزء )3(، ص 1238، منشورات شبكة قوانني الشرق( 
ومما جاء يف حكم آخر لها، قضت فيه بإلغاء قرار وزارة الداخلية اإلعالن لنتائج اجلولة األولى من انتخابات مجلس   
الشعب رغم صدور حكم قضائي ببطالن هذه االنتخابات يف 109 دوائر انتخابية: »... وأنه كان على الدولة أن تتخذ 
موقفاً جتسد به املبادئ الدستورية ال أن تتخذ موقفاً فيه إهدار للدستور والقانون والشرعية، وإن كان يتحتم على 
وزارة الداخلية أن تكون أكثر حرصاً من األفراد على تطهير جميع القرارات التي تؤدي إلى اختيار أعضاء مجلس 

الشعب من كل ما ميكن أن يوجه إليها من مآخذ وعيوب«.
)أنظر: حكم محكمة القضاء اإلداري يف مصر، بتاريخ 1996/8/3، مشار إليه لدى: فاروق الكيالني، استقالل القضاء،   

املركز العربي للمطبوعات »دار املؤلف«: بيروت، 1999، ص 229(
3 فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 187.
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تقارير حقوقية إلى امتناع ومماطلة وتأخر أجهزة الس���لطة التنفيذية؛ األمنية، واملدنية 
ع���ن تنفي���ذ )356( حكم قضائ���ي يف الثالث س���نوات األخيرة. 4  وهو ع���دد ضخم جداً 
ويعكس تدهوراً كبيراً يف منظومة العدل الفلس���طينية، األمر الذي يستدعي وقفة جدية 
للبحث عن الس���بل الكفيلة ملعاجلة هذه املشكلة من جذورها يف ضوء عدد من التجارب 

املقارنة.

تبدو إشكالية دراسة االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها يف أن 
الس���لطة التنفيذية وهي الس���لطة املختصة بتنفيذ القانون وضمان احترام أحكامه، قد 
تعم���د إلى االمتن���اع أو تعطيل تنفيذ األحكام القضائي���ة، إذا كانت هذه األحكام صادرة 
ضده���ا أو كان���ت ال ت���روق لها أو تتفق م���ع مصاحلها، ويف املقابل، فإن���ه ال ميكن اتخاذ 
وس���ائل التنفيذ اجلبري ضدها، ألنها هي الس���لطة التي حتوز صالحية استعمال القوة 
العمومي���ة، فال ميك���ن مواجهتها بقوة أخ���رى إلجبارها على التنفيذ، ألن ذلك س���يؤدي 
إلى تعارض وتضارب الس���لطات يف الدولة واإلخالل مببدأ الفصل بني الس���لطات. كما 
أن احلماي���ة الت���ي تتمتع بها األم���وال العامة وعدم إمكانية احلجز أو االس���تيالء عليها، 
تش���كل هي األخرى؛ مانعاً من اتخاذ وس���ائل التنفيذ اجلبري ضد الس���لطة التنفيذية. 
وتبدو أيضاً إش���كالية تنفي���ذ األحكام الصادرة يف الدع���اوى اإلدارية، حيث إن التطبيق 
احلريف ملبدأ الفصل بني السلطات؛ ال يجيز للقاضي اإلداري أن يوجه اإلدارة )السلطة 
التنفيذية( أو يأمرها بالتصرف على نحو معني، ألن دوره يقتصر على فحص مشروعية 
عمل اإلدارة وال يتعداه إلى غيره، كما أن اإلدارة هي اخلصم يف الدعوى اإلدارية، وهي 
نفس���ها اجلهة القائمة على تنفيذ احلكم اإلداري الصادر ضدها، األمر الذي ينشأ عنه 
حالة من املصالح املتضاربة. ال ش���ك أن هذه اإلش���كاليات، تقف حائاًل أمام تنفيذ دائم 
وغير منتقى لألحكام القضائية، وعليه، يثور لدينا التساؤل التالي، وهو: هل ثمة وسائل 

4   الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم«، وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني: التقرير السنوي التاسع عشر، 
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم«: رام اهلل، 2014، ص 95.
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تضم���ن تنفي���ذ اإلدارة لألحكام القضائية بش���كل دائم، بص���رف النظر عن رضاها على 
هذه األحكام من عدمه؟

وينبغ���ي لن���ا قبل البدء بدارس���ة املوضوع أن نح���دد املقصود باحلك���م القضائي يف 
هذه الدراس���ة، حيث يش���مل مفهوم احلكم القضائي فيها: أي قرار تصدره احملكمة يف 
خصومة س���واًء أثناء س���يرها أو يف نهايتها، وس���واًء كان صادر يف موضوع اخلصومة أم 
يف إحدى مس���ائلها الفرعية.5  كما يش���مل أي إعالن لفكر القاضي يف خضم ممارس���ته 

لواليته اإلدارية، وهو ما يسمى باألوامر القضائية بحسب تسمية القانون املصري.6  

سوف ندرس موضوع تنفيذ األحكام القضائية من خالل ثالثة بنود رئيسية؛ تأصيل 
الت���زام اإلدارة بتنفي���ذ األحكام القضائية يف البند )1(. صور االمتناع عن تنفيذ األحكام 
القضائي���ة ومبرراته يف البند )2(. أم���ا البند )3(، نخصصه للحماية القانونية لألحكام 

القضائية.

1. تأصيل التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية

يتطلب تأصيل التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية بناء هذا االلتزام على أساس 
قانون���ي مس���تقر يف النظ���ام القانوني الداخلي، باإلضافة إلى دراس���ة األط���ر القانونية 
الناظم���ة له ملعرفة اجله���ة املختصة بالتنفيذ وإج���راءات هذا التنفي���ذ، وفيما يلي بيان 
لألس���اس الذي يق���وم عليه الت���زام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائي���ة، واألطر القانونية 

الناظمة لهذا االلتزام يف النظام القانوني الفلسطيني.

فيما يخص بالقرارات التي تصدر عن القاضي قبل الفصل يف املوضوع: القانون الفلسطيني يسميها بالقرارات متيزاً   5
لها عن احلكم الفاصل يف املوضوع. وذلك بخالف القانون املصري الذي يسميها باألحكام التمهيدية )عثمان التكروري، 

الكايف يف شرح قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001، جامعة القدس: القدس، ص 552(.
6  ويسمى هذا اإلعالن لفكر القاضي ب�«األوامر« وفقاً لتسمية القانون املصري )للمزيد، أنظر: مفلح عواد القضاة، 

أصول احملاكمات املدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة: عّمان، 2008، ص 303(.
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1-1. أساس التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية

يق���ع عل���ى عات���ق اإلدارة االلت���زام بتنفيذ األح���كام القضائية، وهو الت���زام مزدوج؛ إذ 
عليه���ا تنفيذ األحكام القضائية الص���ادرة ضدها »األحكام اإلدارية« من ناحية، وتنفيذ أو 
املس���اعدة يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بني األفراد أنفس���هم أو أشخاص القانون 
اخلاص بشكل عام، متى طلب منها ذلك وبالقوة اجلبرية إذا لزم األمر، من ناحية أخرى.7 
م���ن هن���ا، عني الفقه بإيجاد أس���اس قانوني اللتزام اإلدارة بتنفيذ األح���كام القضائية أو 
املساعدة يف تنفيذها. ويف هذا اإلطار، تبلورت عدة نظريات سنعمل على بيانها يف اآلتي.

1-1-1. النظرية االجتماعية

ترك���ز هذه النظرية على الوظيفة األساس���ية لإلدارة والغ���رض الذي وجدت من أجله، 
وهو احملافظة على النظام العام، والذي يعني مبفهومه الواس���ع؛ حماية النظام االجتماعي 
الس���ائد بالوس���ائل القانونية، وحتى تق���وم اإلدارة بهذه املهمة، يك���ون عليها تنفيذ األحكام 
القضائي���ة، ألن تخلفها عن القيام بذلك، س���يؤدي إلى حال���ة من الفوضى والتفكك التي ال 
ميكن محاصرتها أو التنبؤ بنتائجها، وحينها س���تظهر اإلدارة مبظهر العاجز عن احملافظة 
على النظام العام وحماية املجتمع، ومن ثم س���تفقد ش���رعية وجودها واحتكارها املش���روع 

لوسائل العنف.8

ويف ه���ذا الس���ياق، قدمت محكم���ة القضاء اإلداري يف مصر وصف���اً لآلثار املترتبة 
على امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية، فجاء يف عدد من أحكامها أنه: ال يليق 

7   للمزيد حول التزام اإلدارة املزدوج بتنفيذ األحكام القضائية؛ أي التزامها بتنفيذ األحكام الصادرة ضدها، أو التزامها 
بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة بني األفراد، أنظر: حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ األحكام اإلدارية: دراسة نظرية 
وعملية يف كيفية تنفيذ أحكام اإللغاء والتعويض وإيقاف التنفيذ الصادرة ضد احلكومة والهيئات العامة واحمللية 
واإلشكاالت واملشاكل التي تعترضها ووسائل التغلب عليها باملقارنة بني القانونني املصري واألردني، رسالة دكتوراة، 

القاهرة: بدون دار نشر، 1984، ص 39.
8  الدين اجلياللى محمد بوزيد، إشكالية تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة، اإلدارة العامة، املجلد )41(، 

العدد )4(، يناير 2002، ص 701. 
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بحكوم���ة بل���د متحضر أن متتنع عن تنفيذ األح���كام النهائية بغير وجه قانوني ملا يترتب 
على هذه املخالفة اخلطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة يف سيادة القانون.9

ويف���رق أصحاب ه���ذه النظرية بني وج���ود القاعدة القانونية من جه���ة، وبني تطبيقها 
وتفعيله���ا من جهة أخرى، فاملهم عندهم هو تطبيق وتفعيل القاعدة القانونية، ألن األخيرة 
بدون تطبيق وتفعيل؛ تفقد كل قيمة قانونية، ومن هذا األساس ميكن القول بأنه: إذا كانت 
املطالبة باحلق وحتديد إجراءات استيفائه ال تخلو من أهمية، فإن األهم هو أن يكون لهذا 
احلق وس���يلة حتوله إلى حقيق���ة وواقع. ومن ثم، يضحي تنك���ر اإلدارة لألحكام القضائية 
وامتناعه���ا عن تنفيذها؛ ش���يئاً صارخاً من وجهة النظر االجتماعية ال مجرد ش���يئاً عادياً 
أو ش���اذاً يجب ش���جبه وإدانته، حيث إنه من املمكن أن يؤدي إلى زوال فكرة العدالة نفسها 

والتي تشكل سلطة بحد ذاتها.10 

1-1-2. القانون

ينطل���ق أصحاب هذه النظرية من أن احلكم النهائي احلائز لقوة األمر املقضي به؛ هو 
عنوان احلقيقة، وهو ميثل يف حدود النزاع الذي فصل فيه؛ قاعدة قانونية واجبة االتباع، 
ويترت���ب عل���ى ذلك، أن تصبح اإلدارة ملزمة بتنفيذ احلك���م القضائي انطالقاً من التزامها 
األصيل بتنفيذ القانون مبفهومه الواس���ع، فإذا امتنعت اإلدارة عن تنفيذ احلكم، تكون قد 

خالفت أو عطلت حكم قاعدة قانونية ملزمة.11
ويف هذا املعنى قضت محكمة القضاء اإلداري يف مصر بأن: »امتناع اإلدارة عن تنفيذ 
احلكم هو مخالفة قانونية صارخة تس���توجب مس���ؤولية احلكومة ع���ن التعويضات،...«.12  

اإلداري  القضاء  محكمة  1996/7/30؛  جلسة  قضائية،   50 لسنة   )6864( رقم  )مصر(،  اإلداري  القضاء  محكمة   9
)مصر(، رقم )1181( لسنة 5 قضائية، جلسة 6/19/ 1952، نقاًل عن: حمدي ياسني عكاشة، األحكام اإلدارية يف 

قضاء مجلس الدولة، منشأة املعارف: اإلسكندرية، 1997، ص 409.
حسني سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص 40.  10

الدين اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 705.  11
12  محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )6864(، مرجع سابق.
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كما قضت محكمة العدل العليا األردنية يف أحد أحكامها بأن اإلدارة ملزمة يف ممارس���تها 
لنشاطها اإلداري باحترام حجية هذا احلكم وليس لها حق الرقابة على مشروعيته، ولهذا 
فإن القرار اإلداري باالمتناع عن تنفيذ احلكم املذكور يعتبر مخالفاً ألحكام القانون وحقيق 
باإللغاء«.13 كما قضت بأن عدم املشروعية الناجمة عن مخالفة احلجية املطلقة التي تتمتع 
بها األحكام القضائية الصادرة باإللغاء؛ عدم مشروعية تتعلق بالنظام العام متلك محكمة 

العدل العليا إثارتها من تلقاء نفسها.14 
خالص���ة القول: أن االلت���زام بتنفيذ أحكام القضاء هو نفس���ه االلت���زام بتنفيذ أحكام 
القانون، وعن أساس التزام اإلدارة بتنفيذ القانون؛ نصت املادة )69 –فقرة )5(( من القانون 
األساس���ي املعدل على أنه: »يختص مجلس الوزراء مب���ا يلي: ... 5. متابعة تنفيذ القوانني 
وضم���ان االلت���زام بأحكامها، واتخ���اذ اإلجراءات الالزمة لذلك«.15  كم���ا أن خضوع اإلدارة 
لقوة األمر املقضي به هو خضوع للقانون وليس للقاضي، ذلك أن القاضي لم يصدر احلكم 
إال باالس���تناد إلى القانون س���واًء القانون مبفهومه الواس���ع أم الضيق، وعن أساس خضوع 
اإلدارة حلكم القانون؛ نصت املادة )5( من القانون األساسي املعدل على أنه: »مبدأ سيادة 
القانون أس���اس احلكم يف فلس���طني، وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات 

واملؤسسات واألشخاص«.16

ويؤخ���ذ البعض على هذه النظرية حديثها عن أس���اس عام مجرد باخلضوع للقانون 

13  محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1963/38(، نقاًل عن: فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 215.
محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1989/7(، مجلة نقابة احملامني، 1989، ص 664، نقاًل عن: نواف سالم كنعان،   14
املبادئ التي حتكم تنفيذ أحكام اإللغاء يف قضاء محكمة العدل العليا: دراسة مقارنة يف مصر واألردن، مجلة احلقوق 

)كلية احلقوق: جامعة الكويت(، الكويت، املجلد )25(، العدد )4(، جامعة الكويت: الكويت، 2001، ص 252.
15 القانون األساسي املعدل لسنة 2003، املنشور على الصفحة )5(، من عدد الوقائع الفلسطينية )عدد ممتاز(، بتاريخ 

.2003/3/19
مقدمة  ورقة  املقترحة،  واحللول  اإلداري  القضاء  عن  الصادرة  األحكام  تنفيذ  مشكالت  خصباك،  خميس  كرمي  أنظر:   16
للمشاركة يف املؤمتر الثاني لرؤساء احملاكم اإلدارية يف الدول العربية املنعقد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة للفترة من 11 
12-/2012/9، ص 9؛ الدين اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 705؛ حمدي ياسني عكاشة، مرجع سابق، ص 301.  
للمزيد حول مبدأ سيادة القانون أو مبدأ املشروعية، أنظر: عمر محمد الشوبكي، القضاء اإلداري: دراسة مقارنة، دار الثقافة: 

عمان، 2001، ص 17 وما بعدها.
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يكاد ينطبق على كل هيئات الدولة وأش���خاصها؛ العامة واخلاصة، فهي ال تقدم أساس���اً 
أكثر حتديداً وأكثر اتصاالً بتنفيذ األحكام القضائية. وهذا ما حذا بالبعض إلى تأسيس 
الت���زام اإلدارة بتنفي���ذ األحكام القضائية بناًء على النص���وص التي توجب تذييل األحكام 
القضائي���ة بالصيغة التنفيذية، وبناًء على مضمون ه���ذه الصيغة أيضاً،17 ويف هذا قضت 
محكم���ة القض���اء اإلداري يف مصر بأن الواجب يقضي على رجال اإلدارة وعلى رأس���هم 
الوزراء تنفيذ األحكام احتراماً للقانون وإعماالً للصيغة التنفيذية التي تذيل بها األحكام 
والتي تلزم الوزراء ورؤس���اء املصالح املختصني بتنفيذ األحكام وإجراء مقتضاها.18 إال أن 
هذه التأس���يس يصط���دم مبضمون الصيغة التنفيذية ذاتها، ف���إذا كان من املمكن اعتبار 
هذه الصيغة أساساً إللزام اإلدارة بتنفيذ أو املساعدة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة 
بني األفراد، فهي ليست كذلك عند تعلق األمر بتنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدها.19 

1-1-3. القوة التنفيذية للحكم

يتجه البعض إلى اعتبار حجية األمر املقضي به وقوته أساساً قانونياً اللتزام اإلدارة 
بتنفي���ذ األح���كام القضائية. وتختلف حجية األمر املقضي ب���ه عن قوة األمر املقضي به 
يف أن األول يثب���ت للحك���م مت���ى صدر، وتثبت هذه احلجية لكل حكم قطعي، س���واًء كان 
متهيدي���اً أو ابتدائي���اً أو نهائياً. أما قوة األمر املقضي به فه���ي مرتبة يصل إليها احلكم 
إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية كاملعارضة واالس���تئناف، وإن كان 

قاباًل للطعن فيه بالطرق غير العادية كالطعن بالنقض.20

إال أن حجي���ة األم���ر املقضي به أو قوته ال تكفي العتباره األس���اس الذي يقوم عليه 

17  حسني سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص 43.
محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )276( لسنة 5 قضائية، جلسة 1951/5/22، نقاًل عن: نواف سالم كنعان، مرجع   18

سابق، ص 354.
حسني سعد عبد الواحد، مرجع السابق، ص 43.  19

خليل عمر خليل احلاج يوسف، تنفيذ األحكام اإلدارية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة   20
النجاح الوطنية: نابلس، 2014، ص 25.
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الت���زام اإلدارة بتنفي���ذ األح���كام القضائية، وبخاصة األحكام الص���ادرة ضدها، ذلك أن 
ه���ذه احلجية وتلك القوة ال يكون لها دائماً س���وى أثر س���لبي يتمث���ل باالمتناع عن طرح 
املوضوع مجدداً أمام القضاء واالمتناع عن إتيان ما يخالف احلكم.21 من هنا، كان ال بد 
من البحث عن أس���اس يلزم اإلدارة باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء يخالف احلكم )التزام 
س���لبي(، ويف نفس الوقت يلزمه���ا باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفي���ذه )التزام إيجابي(، 
فكانت يف نظر الكثيرين؛ القوة التنفيذية للحكم كأساس اللتزام اإلدارة بتنفيذ األحكام 
القضائية، فهي تنطوي على التزامها السلبي بعدم املخالفة، وتنطوي أيضاً على التزامها 

اإليجابي بضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للتنفيذ.22 

ينبغي لنا اإلش���ارة هنا إلى أن تبني معظم الفقهاء القوة التنفيذية للحكم كأس���اس 
اللت���زام اإلدارة بتنفي���ذ األحكام القضائية، ال يعني خطأ تلك النظريات أو عدم كفايتها، 
ب���ل يفضل بناء ه���ذا االلتزام على أكثر من دعامة تكمل بعضه���ا البعض، األمر الذي ال 
يترك مجال لإلدارة بالتنكر للحكم القضائي بدعوى عدم وجود أساس يلزمها بتنفيذه. 
وم���ن املفي���د هنا، طرح املزي���د من هذه األس���س، وبخاصًة إذا كانت متتاز باالس���تقرار 
والثبات من خالل تضمينها يف الدستور وذلك بالنظر لتميز قواعد هذا األخير بالثبات 
واالس���تقرار والس���مو.23 وبناًء على ذلك، ميكننا إضافة بعض األس���س الذي يقوم عليها 

التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية، نتناولها يف اآلتي:

حسني سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص 44 - 45.  21
22  الدين اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 706؛ حسني سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص 46.

أكرام فالح أحمد، تعديل الدستور وأثره يف تغيير خصائص الدساتير، دراسات إقليمية، مركز الدراسات اإلقليمية   23
)جامعة املوصل: املوصل(، العراق، العدد )16(، 2009، ص 278.
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1-1-4. مبدأ الفصل بين السلطات

تقوم األنظمة الدميقراطية احلديثة على أس���اس مبدأ الفصل بني الس���لطات، وهو 
مبدأ يقتضي –وفقاً ملفهومه احلديث؛ 24  وجود ثالث سلطات رئيسية يف الدولة؛ تشريعية، 
تنفيذي���ة، وقضائية، وأن تكون هذه الس���لطات مح���ددة االختصاصات والصالحيات يف 
الوثيق���ة الدس���تورية للدول���ة، باإلضافة إلى وج���وب احترام كل س���لطة لالختصاصات 
والصالحيات اجلوهرية للس���لطة األخرى أثناء ممارس���ة كل منه���ا لوظيفتها، مع وجود 
إجراءات ومعايير معلنة وواضحة وش���فافية يف تنفيذه���ا للوظائف املناط بها حتقيقها، 
وكذلك آليات للتعاون والتكامل فيما بينها مبا يحول دون استئثار إحداها باختصاصات 

وصالحيات متنحها سلطة مطلقة يف العمل.25 

ويقتض���ي املفهوم احلديث ملبدأ الفصل بني الس���لطات أيضاً، وجود نوع من الرقابة 
املتبادلة بني الس���لطات على نحو يؤدي إلى ضمان التزام كل س���لطة بحدود اختصاصها 
وصالحياتها، وإلى احترام سيادة القانون.26 وقد نص القانون األساسي املعدل على مبدأ 
الفصل بني السلطات يف املادة )2( منه: »الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بني السلطات على 

الوجه املبني يف هذا القانون األساسي«.

وعليه، إذا كان مبدأ الفصل بني الس���لطات يقتضي أن تقوم كل س���لطة من سلطات 
الدول���ة بوظائفه���ا دون أن تتدخ���ل يف االختصاصات والصالحيات اجلوهرية للس���لطة 

ساد املفهوم التقليدي ملبدأ الفصل بني السلطات يف احلقبة التي أعقبت الثورة الفرنسية مباشرة، ويقضي هذا   24
املفهوم ملبدأ الفصل بني السلطات بوجوب الفصل املطلق بني سلطات الدولة الثالث دون أي تعاون بينها فيما يتعلق 
بأداء وظائفها الرئيسية )للمزيد حول املفهوم التقليدي ملبدأ الفصل بني السلطات، أنظر: عدنان حمودي اجلليل، 
مبدأ الفصل بني السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو، مجلة احلقوق )كلية احلقوق: جامعة الكويت(، الكويت، املجلد 

)9(، العدد )2(، جامعة الكويت: الكويت، 1985، ص 116 وما بعدها.
السلطة  حالة  الفلسطيني:  السياسي  النظام  يف  السلطات  بني  الفصل  إشكاليات  دية،  أبو  أحمد  حرب،  جهاد   25
القضائية، سلسلة تقارير رقم )6(، اإلئتالف من أجل النزاهة واملسائلة »أمان«: رام اهلل، شباط 2007، ص 3؛ عدنان 

حمودي اجلليل، مرجع سابق، ص 101 103-.
جهاد حرب، أحمد أبو دية، مرجع سابق، ص 3.  26
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األخ���رى، فإن امتن���اع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية، ينطوي أوالً على اس���تنكاف 
اإلدارة ع���ن القي���ام بواجبه���ا، 27  وثاني���اً على تدخل س���افر يف عمل الس���لطة القضائية 
واختصاصاته���ا، إذ يتي���ح مناقش���ة احلكم القضائي والتعقيب عليه م���ن قبل اإلدارة، يف 
حني أن املختصة بالتعقيب ومناقشة احلكم القضائي هي السلطة القضائية نفسها إما 
عن طريق محاكم االس���تئناف، أو محكمة النقض. فاحترام مبدأ الفصل بني الس���لطات 

يتطلب تنفيذ احلكم القضائي حتى لو كان خاطئاً. 28  

ويف ه���ذا املعن���ى قضت محكمة العدل العليا األردنية بأنه: »ال متلك أي جهة س���واًء 
أكانت اإلدارة العامة أو غيرها أن تناقش أي قرار قضائي أو تشكك يف قيمته متى حاز 
حجي���ة األمر املقضي أو اكتس���ب الدرجة القطعية ويعتب���ر أي تعقيب على حكم قضائي 
س���واًء مبا اس���تثبتته احملكمة من وقائع وما اس���تند إليه قانوناً؛ إخالالً بحرمة األحكام 
القضائية التي هي عنوان احلقيقة، ولألحكام وس���ائل للطعن بها ضمن ما هو مرس���وم 
لها وليس منها االمتناع عن تنفيذها مبقولة عدم دس���تورية القانون التي اس���تندت إليه 
احملكم���ة يف حكمه���ا«.29 وأكد القضاء عل���ى أن عدم تنفيذ اإلدارة لألح���كام القضائية؛ 
يش���كل اعتداءٌ على مبدأ الفصل بني الس���لطات، فجاء يف أح���د أحكام محكمة القضاء 
اإلداري يف مص���ر ب���أن االمتن���اع ع���ن تنفيذ األح���كام القضائية إمنا هو إس���اءة للنظام 
والقانون والفصل بني الس���لطات. 30 وجاء يف حكم حملكمة العدل العليا يف رام اهلل: »ملا 

27 جاء يف حكم حملكمة القضاء اإلداري يف مصر: »احلكومة ملزمة بتنفيذ األحكام القضائية إعماالً لنص املادة )72( من الدستور 
املصري التي تنص على أن تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب« )محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )571(، جلسة 1982/6/15، 

مجموعة أحكامها يف عشر سنوات، ص 762، نقاًل عن: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 352(. 
28  فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 187.

29  محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1993/267(، مجلة نقابة احملامني، 1994، ص 659، نقاًل عن: عصام الشريف، عصام لطفي 
الشريف، تنفيذ احلكم القضائي واآلثار املترتبة على إعاقة التنفيذ أو االمتناع عنه، مجلة العدالة والقانون، العدد )16(، املركز 

الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل، آب 2011، ص 284 وما بعدها.
30 جاء يف منت هذا احلكم: »إن امتناع جهة اإلدارة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري ببطالن انتخابات مجلس الشعب 
يعد إساءة للنظام القانون والفصل بني السلطات، وأنه كان على الدولة أن تتخذ موقفاً جتسد به املبادئ الدستورية 

ال أن تتخذ موقفاً فيه إهدار للدستور والقانون والشرعية« )محكمة القضاء اإلداري، رقم )6864(، مرجع سابق.(
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كان محافظ نابلس املس���تدعى ضده األول قد أبقى على املس���تدعي موقوفاً بعد صدور 
ق���رار اإلف���راج عنه من قبل محكم���ة بداية نابلس فأنه يكون قد ع���ارض يف تنفيذ قرار 

قضائي واجب التنفيذ مما يشكل اعتداًء على مبدأ فصل السلطات...«. 31  

1-1-5. مبدأ استقالل القضاء

ترتب على تبني النظم احلديثة ملبدأ الفصل بني السلطات؛ استقالل سلطات الدولة 
يف أدائها لوظائفها املنوطة بها، وإن كان هذا االستقالل ليس مطلقاً كما يقتضي املفهوم 
التقليدي ملبدأ الفصل بني السلطات. والسلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة 
وأهمها، فكان ال بد أن تتمتع هي األخرى بهذا االستقالل، بل بدرجة أكبر من السلطات 
األخرى، فالدس���اتير الدميقراطية متنح اس���تقالل تام للسلطة القضائية جتاه السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية. 32  ونص القانون األساس���ي املعدل وقانون السلطة القضائية على 

مبدأ استقالل القضاء مبا يشمل؛ استقالل السلطة القضائية، واستقالل القاضي.

ويس���تند اعتب���ار مبدأ اس���تقالل القضاء كأس���اس اللت���زام اإلدارة بتنفي���ذ األحكام 
القضائية، إلى أن ضرورة احملافظة على استقالل القضاء تقتضي توفير الهيبة لألحكام 
القضائية وفرض احترامها على اجلميع، وأن امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية 
أو إعاق���ة تنفيذه���ا س���يؤدي إلى إنهيار مبدأ اس���تقالل القضاء وإضاع���ة هيبته وإقامة 
س���لطان احلكم املطلق، وأن تنفيذ األحكام القضائية بش���كل يتالئم مع منطق وفلس���فة 
اإلدارة ميثل تهديداً كبيراً الس���تقالل القضاء، فأحكام القضاء يجب أن تنال كل احترام 

وإجالل، وأن تنفذ بشكل تام ضماناً للعدالة وحرصاً على حقوق الناس. 33 

والتشريع  القضاء  منظومة  )منشورات   ،2010/12/12 جلسة   ،)2010/701( رقم  اهلل(،  )رام  العليا  العدل  محكمة   31
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText. التالي:  الرابط  على  »املقتفي«(،  فلسطني  يف 

aspx?CJID=86194، تاريخ الزيارة: 2014/9/1.
32  أحمد اخلالدي، معوقات استقالل السلطة القضائية: دراسة مقارنة يف ظل التشريعات الفلسطينية )1994 - 1998(، 
مجلة جامعة النجاح لألبحاث –العلوم اإلنسانية )جامعة النجاح الوطنية: نابلس(، فلسطني، املجلد )16(، العدد )2(، 

2002، ص 361؛ فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 27.
33  فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 214.
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ويف ه���ذا قض���ت محكم���ة العدل العليا األردني���ة يف أحد أحكامه���ا: »إن محكمة بداية 
نابل���س تعتبر مختصة اختصاصاً نوعي���اً للنظر يف مثل هذه الدعوى، فإن أي حكم تصدره 
بهذا الش���أن يعتبر بعد اكتس���ابه الدرجة القطعية واجب التنفيذ حتى لو كان غير مطابق 

للقانون.34 

باإلضافة إلى ذلك، يش���كل االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية -كما س���بق بيانه- 
تدخل سافر يف عمل السلطة القضائية، ينتج عنه بديهياً انتهاك ملبدأ استقالل القضاء، 
فقد جاء يف أحد أحكام محكمة العدل العليا يف رام اهلل: »اس���تقر الفقه والقانون على 
أنه ال يجوز االمتناع عن تنفيذ اإلحكام القضائية وأن االمتناع عن تنفيذها يشكل جرمية 
يعاق���ب عليه���ا القان���ون وأن ذلك يعتبر مناقش���ة لألحكام القضائية، األم���ر الذي يفقد 
القرارات القضائية حجيتها القانونية وأن الس���لطة التنفيذية ال يجوز لها فرض رقابتها 

على األحكام القضائية وإن ذلك أهم مبادئ استقالل القضاء«.35 

1-1-6. حماية حقوق األفراد وحرياتهم

يوص���ف القضاء بأنه املالذ األخير حلماية حقوق األفراد وحرياتهم، ليس فقط من 
تعدي بعضهم على بعض، بل األهم، حمايتهم من تعسف أو انحراف اإلدارة يف مباشرتها 
لوظائفه���ا وس���لطاتها،36  لذلك فقد عملت النظ���م الدميقراطية على جعل حق التقاضي 
حق مقدس ال يجوز املساس به لتمكني الناس من اقتضاء حقوقهم دون مانع أو عقبات، 

ولتحقيق العدالة وإرساء قواعدها يف املجتمع.37 

إن ح���ق التقاضي هو وس���يلة الف���رد القانونية التي يصون به���ا حقوقه وحرياته من 

حكم محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1963/38(، نقاًل عن: فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 215.  34
35 محكمة العدل العليا )رام اهلل(، رقم )2010/701(، جلسة 2010/12/12، املقتفي، مرجع سابق.

كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 3.   36
      للمزيد حول دور يف حماية حقوق األفراد وحرياتهم، أنظر: أحمد األشقر، احلماية القضائية للحقوق واحلريات العامة 

يف فلسطني، سلسلة تقارير قانونية رقم )80(، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم«: رام اهلل، 2013.
فاروق الكيالني، مرجع السابق، ص 428.  37
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األخط���ار احمليط���ة، وهو الذي مينع من س���يادة ش���ريعة الغاب، وأكل الق���وي للضعيف، 
ويحاف���ظ عل���ى الس���لم االجتماعي. ولك���ن هذا احلق يضح���ي ال طائل من���ه، حتى وإن 
كان منص���وص عليه يف الوثيقة الدس���تورية للدولة، إذا لم يقت���رن بتنفيذ فّعال لألحكام 
القضائي���ة، وبعك���س ذلك، سيس���تنكف الفرد عن اللج���وء إلى القضاء الس���تيفاء حقه، 
وس���يلجأ إلى وسائل أخرى غير مش���روعة من أجل احلصول على احلق، وهذه الوسائل 
قد تشكل خطراً كبيراً على حقوق األفراد وحرياتهم، قد تصل إلى املساس بحق احلياة 
والس���المة البدنية وحق امللكية...ومن أجل تفادي الوصول إلى هذه املرحلة، يكون على 
اإلدارة النه���وض مبهمتها يف تنفيذ األحكام القضائية حماية حلقوق األفراد وحرياتهم، 

وبخاصة أن القانون األساسي املعدل، قد كفل هذه احلقوق واحلريات.38 

باخلالص���ة؛ يس���تند الت���زام اإلدارة بتنفي���ذ األح���كام القضائية إل���ى مجموعة من 
النظري���ات واملبادئ الدس���تورية واالجتماعية، تش���كل األس���اس الذي يق���وم عليه التزام 
اإلدارة املزدوج بتنفي���ذ األحكام القضائية؛ األحكام الصادرة ضدها، واألحكام الصادرة 
بني أش���خاص القانون اخلاص. من هنا، حرص املش���رعون يف كثير من الدول على إثراء 
منظومته���م القانوني���ة بالتش���ريعات التي حتكم هذا االلتزام لإلدارة، ويف هذا الس���ياق، 
أدخل املش���رع الفلس���طيني إلى منظومت���ه القانونية العديد من التش���ريعات التي حتكم 
وتنظم التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية، وبخاصة األحكام الصادرة بني أشخاص 

القانون اخلاص، وهو ما سنتناوله يف اآلتي.

نص القانون األساسي املعدل على حقوق األفراد وحرياتهم العامة يف الباب الثاني منه يف املواد )9 33-(، أنظر:   38
القانون األساسي املعدل لسنة 2003، املنشور على الصفحة )5( من عدد الوقائع الفلسطينية )عدد ممتاز(، بتاريخ 

.2003/3/19
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1-2. األطر القانونية الناظمة لتنفيذ األحكام القضائية في النظام الفلسطيني

تتضم���ن املنظومة القانونية يف فلس���طني العديد من التش���ريعات التي حتكم التزام 
اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية، من حيث حتديدها اجلهات اإلدارية املختصة بالتنفيذ، 
وم���ن حيث حتديدها إج���راءات هذا التنفي���ذ. وتختلف تلك اجلهات وه���ذه اإلجراءات 
باختالف األحكام القضائية، فيما إذا كانت أحكام مدنية أو جنائية أو إدارية. ويف هذا 
البن���د نبح���ث اإلطار القانوني الناظ���م لكل طائفة من هذه األح���كام، بغية الوقوف على 
اجله���ة اإلدارية املختص���ة بالتنفيذ واجلهات التي تتولى اإلش���راف عليه، باإلضافة إلى 

الوقوف على إجراءات هذا التنفيذ.

1-2-1. قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005 39 

ميثل قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005؛ اإلطار القانوني الناظم للتنفيذ اجلبري 
لألح���كام القضائي���ة املدنية الصادرة بني أش���خاص القانون اخل���اص. ويقصد بالتنفيذ 
اجلب���ري: التنفي���ذ الذي جتريه الس���لطة العامة حتت إش���راف القضاء بن���اًء على طلب 
الدائن الذي بيده سند تنفيذي يتضمن حقاً مستوفياً لشروطه القانونية، بهدف معاونة 

الدائن على استيفاء احلق الثابت يف السند جبراً عن املدين.40 

وتع���د األح���كام القضائي���ة من أهم األس���ناد التنفيذي���ة، حيث نصت امل���ادة )8( من 
قانون التنفيذ على أنه: »األس���ناد التنفيذي���ة هي األحكام والقرارات واألوامر القضائية 
والنظامي���ة والش���رعية...«، ولك���ن ذلك ال يعني أن جميع األح���كام الصادرة عن احملاكم 
تعد أسناد تنفيذية ميكن إخضاعها إلجراءات التنفيذ اجلبري، حيث إن من األحكام ما 
تق���وم احملكمة بتنفيذه، كاألح���كام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع، ومن األحكام أيضاً 

املنشور على الصفحة )46(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )63(، بتاريخ 2006/4/27.  39
رمزي سيف، قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية، دار النهضة العربية: القاهرة، 1967، ص 7؛ أسامة الكيالني،   40
أحكام التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية مبقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني: دراسة مقارنة، ط 2، د.ن: فلسطني، 

2008، ص 18.
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ما يقوم مقام التنفيذ العيني كاحلكم بصحة بيع عقار إلمكان تس���جيله إذا امتنع البائع 
عن التوقيع على عقد البيع.41 

ويت���م إكراه املدين على التنفيذ )التنفيذ اجلبري( بعدة الطرق، فإما أن يتم عن طريق 
التنفيذ املباشر )التنفيذ العيني(، أو عن طريق احلجز على أموال املدين ثم بيعها يف املزاد 
العلني، أو عن طريق اإلكراه البدني بحبس املدين، أو عن طريق التهديد املالي للمدين، من 

خالل فرض غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه املدين عن التنفيذ العيني.42 

أما عن اجلهة املختصة بالتنفيذ اجلبري لألحكام املدنية، فهي دائرة التنفيذ، وتتشكل 
هذه الدائرة من قاٍض يترأسها، ومأمور تنفيذ، وعدد كاٍف من املوظفني، ويجري التنفيذ 
بواس���طة مأم���ور التنفيذ الذي يعتبر ممثل الس���لطة العامة يف إج���راءات التنفيذ، والذي 
علي���ه املب���ادرة إل���ى التنفيذ فور تقدمي طلب من ذوي الش���أن مرفقاً به الس���ند التنفيذي 
)احلكم(، وتس���ليم الس���ند التنفيذي واستيفاء ش���روط التنفيذ، وإذا امتنع مأمور التنفيذ 
عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع األمر بطلب إلى 
قاض���ي التنفي���ذ مبا له من إش���راف إداري على دائرة التنفيذ. ويك���ون ملأمور التنفيذ يف 

سبيل تنفيذه احلكم أن يطلب معونة السلطة العامة )الشرطة( إن لزم األمر.43

رمزي سيف، مرجع سابق، ص 11.  41
وردت أحكام التنفيذ املباشر يف املواد )63 - 69( من قانون التنفيذ، وأحكام التنفيذ بطريق احلجز يف املواد )70   42
144-(، أما املواد )155 164-( فقد نظمت أحكام التنفيذ عن طريق حبس املدين، ولم يأخذ القانون الغرامة التهديدية 

كإحدى وسائل التنفيذ اجلبري، كما فعل املشرع املصري يف املواد )213 - 214( من القانون املصري اجلديد.
أنظر: املواد )1 - 2( من قانون التنفيذ، حيث نصت املادة األولى على أنه: »تنشأ وترتبط مبحكمة الدرجة األولى يف   43
املنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض يُنَدب لذلك، ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كاف من املوظفني، وعند 

تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه املهمة«.
ونصت املادة )2( على أنه: »1. كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وحتت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على   
طلب ذي الشأن مرفقاً بالسند التنفيذي، وعلى املختصني بالدائرة املبادرة إلى التنفيذ فور تقدمي الطلب وتسليم 
السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ. 2. إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ 
كان لصاحب الشأن أن يرفع األمر بطلب إلى قاضي التنفيذ. 3. للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية وله أن 
يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة. 4. يعاقب بالعقوبة املقررة يف القوانني اجلزائية من يقوم مبمانعة 

القائم بالتنفيذ باملقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين ال يقومون بواجبهم إذا طلب منهم«.
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1-2-2. قانون دعاوى الحكومة األردني رقم )25( لسنة 1958 وتعديالته 44  

ميثل قانون دعاوى احلكومة األردني اإلطار القانوني الناظم إلجراءات إقامة الدعاوى 
احلقوقية من احلكومة أو إحدى دوائرها، وإجراءات إقامتها من امللك أيضاً )رئيس السلطة 
الفلس���طينية(، 45  كم���ا ينظم إجراءات إقامة الدعاوى ض���د أٍي منهما. وينظم هذا القانون 
أيض���اً إجراءات تنفيذ األحكام الصادرة يف تل���ك الدعاوى واجلهة املختصة بتنفيذها. وما 
يعنين���ا هنا، هو إجراءات تنفيذ احلكم القضائي، فإذا كان احلكم القضائي صادر ملصلحة 
احلكوم���ة أو املل���ك، ف���إن تنفيذه يتم عن طري���ق دوائر التنفيذ )دوائر اإلج���راء وفق قانون 
اإلجراء امللغي رقم )31( لسنة 1952(، وذلك وفقاً للمادة )3 فقرة ج(، واملادة )7 فقرة 2(. 
واشترطت هذه املواد أن يتم تقدمي طلب التنفيذ من قبل النائب العام إذا كان احلكم صادر 
ملصلح���ة احلكوم���ة أو إحدى دوائرها، وتقدميه من قبل ناظر اخلاصة امللكية أو من ينيبهم 

األخير، إذا كان احلكم صادر ملصلحة امللك.46
أم���ا بخصوص األح���كام الصادرة ضد احلكومة أو إح���دى دوائرها واألحكام الصادرة 
ضد امللك، فقد حددت املادة )11( من قانون دعاوى احلكومة اجلهة املختصة بهذا التنفيذ 
وإجراءات���ه، حي���ث نصت عل���ى أنه: »عند اكتس���اب احلكم الصادر ض���د احلكومة الدرجة 
القطعي���ة ترف���ع صورة مصدق���ة عن احلكم النهائي إلى رئيس ال���وزراء الذي عليه أن يأمر 

املنشور على الصفحة )546(، من عدد اجلريدة الرسمية األردنية رقم )1385(، بتاريخ 1958/6/1.  44
ينبغي لنا اإلشارة هنا إلى عدم وجود تشريع مشابه ملضمون هذا التشريع يف قطاع غزة.  

45  إن صالحية رئيس السلطة الوطنية باألمر بتنفيذ احلكم القضائي الصادر ضده وفق قانون دعاوى احلكومة األردني، 
السلطات  آلت جميع  والذي مبوجبه  السلطات والصالحيات،  نقل  إلى قانون رقم )5( لسنة 1995 بشأن  تستند 
والصالحيات الواردة يف التشريعات والقوانني واملراسيم واملنشورات واألوامر السارية املفعول يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة قبل 1994/5/19 إلى السلطات الفلسطينية، وبالتالي، فإن أي سلطة أو صالحية للملك يف الضفة الغربية 
أو للحاكم اإلداري يف قطاع غزة تؤول بحكم القانون إلى رئيس السلطة، ومن ضمنها الصالحيات الواردة يف قانون 
دعاوى احلكومة األردني. )املادة )1( من قانون رقم )5( لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصالحيات، املنشور على 

الصفحة )17(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )4(، بتاريخ 1995/5/6(.
46  صت املادة )3 فقرة ج( على أنه: »يتولى النائب العام... ويعمل على تنفيذ األحكام الصادرة ملصلحة اخلزينة فيها 

بواسطة دوائر اإلجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخالف ذلك فعندئذ يجب اتباعه«.
نصت املادة )7 فقرة ج( على أنه: »يقدم ناظر اخلاصة امللكية االستدعاءات... ويعمل على تنفيذ األحكام الصادرة   
ملصلحة جاللته بواسطة دوائر اإلجراء، وله أن ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام أو أحد موظفي النيابة العامة 

وأن يوكل عنه من يشاء من احملامني«.
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بتنفي���ذه، أم���ا األحكام التي تصدر ضد املل���ك فإنها ترفع جلاللته ليأم���ر بتنفيذها وليس 
لدوائر اإلجراء أن تقوم بأية معاملة إجرائية من أجل تنفيذ تلك األحكام«.

ويج���ب التأكيد هنا على أن اختصاص رئيس مجل���س الوزراء باألمر بتنفيذ احلكم، ال 
يعني متتعه بأي سلطة تقديرية يف منع التنفيذ، أو االنتقاص منه، أو تعديله بأية صورة من 
الص���ور، فهو ملزم بحكم نص امل���ادة )11( بأن يأمر بالتنفيذ »الذي عليه أن يأمر بتنفيذه«، 
فس���لطة رئيس مجلس الوزراء يف هذا اإلطار س���لطة مقيدة.47  وذلك بعكس س���لطة امللك 
)رئيس السلطة(، التي يبدو من صياغة املادة أنها ليست بدرجة إلزام رئيس الوزراء يف هذا 
الش���أن، مما قد يفتح مجاالً لتفسيرها باعتبارها؛ سلطة تقديرية وليست مقيدة، فالفقرة 
ج���اءت بالصيغة التالية: ليأم���ر بتنفيذها. ولم تأتي بصيغة: الذي عليه أن يأمر بتنفيذها. 

األمر الذي يقتضي إعادة النظر بنص هذه املادة.

1-2-3. مجموعة التشريعات اإلجرائية الجنائية

ميث���ل قانون اإلج���راءات اجلزائية رقم )3( لس���نة 2001 وتعديالته،48 وقانون اإلصالح 
والتأهيل رقم )6( لسنة 1998 وتعديالته،49 وقرار النائب العام رقم )6( لسنة 2006 بنظام 
واختصاص إدارة تنفيذ األحكام اجلزائية،50 وتعليمات النائب العام رقم )1( لسنة 2006؛51 
مجموع���ة األط���ر القانونية الناظمة للتنفيذ العقابي يف فلس���طني. ويعرف التنفيذ العقابي 
بأنه: اقتضاء حق الدولة يف العقاب عن طريق تطبيق احلكم الصادر بإدانة احملكوم عليه، 

وهو تنفيذ يتصف بالقوة اجلبرية، إذ يستبعد أي دور إلرادة احملكوم عليه.52 

فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 218.   47
املنشور على الصفحة )94( من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )38(، بتاريخ 2001/9/5.   48
املنشور على الصفحة )87( من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )24(، بتاريخ 1998/7/1.  49

50 املنشور على الصفحة )252(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )68(، بتاريخ 2007/3/7
51 منشورة على بوابة فلسطني القانونية على الرابط التالي:http://www.pal-lp.org/library-217.html ، تاريخ الزيارة: 

.2014/8/14
52 أحمد براك، التنفيذ العقابي يف ضوء السياسة العقابية املعاصرة: دراسة حتليلية تطبيقية لقانون اإلجراءات اجلزائي 
الفلسطيني، العدالة والقانون، املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل، العدد )6(، إبريل 

2007، ص 63.
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مما الش���ك فيه أن التنفيذ العقابي ال يتم إال بناًء على س���ند تنفيذي، يتمثل هذا 
السند باحلكم القضائي املشمول بالقوة التنفيذية، فإذا لم يكن احلكم مشموالً بالقوة 
التنفيذي���ة، ف���ال ميكن البدء يف التنفيذ، وهذا تطبيٌق ملبدأ الش���رعية اإلجرائية، حيث 
نصت املادة )15( من القانون األساس���ي املعدل على أنه: »...وال توقع عقوبة إال بحكم 
قضائ���ي،..«، ونصت امل���ادة )393( من قانون اإلجراءات اجلزائي���ة على أنه: »ال يجوز 
توقي���ع العقوب���ات املقررة بالقان���ون ألية جرمية، إال مبقتضى حك���م صادر من محكمة 
مختصة«، وحظرت املادة )394( تنفيذ األحكام غير النهائية ما لم ينص القانون على 
خ���الف ذل���ك. وعليه، يعد جرمية معاقب عليها قانوناً كل توقيع لعقوبة ال يس���تند إلى 

حكم قضائي مشمول بالقوة التنفيذية.53 

وتتول���ى النيابة العامة تنفيذ األحكام القضائية اجلنائية، باالس���تناد إلى نص املادة 
)395 فق���رة 1( م���ن قانون اإلج���راءات اجلزائية، والتي نصت على أن���ه: »تتولى النيابة 
تنفيذ األحكام الصادرة يف الدعاوى اجلزائية وفقاً ملا هو مقرر بهذا القانون ولها عند 
اللزوم االس���تعانة بقوات الشرطة مباش���رة«، ويف هذا اإلطار، أدرج على هيكلية النيابة 
العامة إدارة تس���مى »إدارة تنفيذ األحكام اجلزائي���ة«، وذلك مبوجب قرار النائب العام 
رقم )6( لس���نة 2006 بنظ���ام واختصاص إدارة تنفيذ األح���كام اجلزائية، حيث نصت 
املادة )1( منه على أنه: »تنش���أ إدارة لتنفيذ األحكام تلحق مبكتب النائب العام. وتكون 
خاضعًة إلش���رافه. ويش���مل اختصاصها جميع أنحاء فلس���طني«. وتضطلع هذه اإلدارة 
بالعديد من االختصاصات، التي حددتها املادة )4( من القرار، ومن هذه االختصاصات: 

اإلش���راف على أعمال النيابات الكلية واجلزئي���ة واملتخصصة فيما يتعلق بتنفيذ . 1
األحكام اجلزائية الصادرة عن احملاكم الفلسطينية.

اإلشراف على تنفيذ أحكام اإلعدام وحضور التنفيذ وفقاً ألحكام القانون.. 2

53 املرجع السابق، ص 65.
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تنفي���ذ األح���كام الص���ادرة بحق أعض���اء املجلس التش���ريعي وال���وزراء ووكالئهم . 3
والوكالء املساعدين واملدراء وأعضاء السلطة القضائية...

اإلش���راف عل���ى األح���كام املطل���وب تنفيذها بالنس���بة ألفراد ق���وات األمن العام . 4
واألجهزة األمنية.

اإلشراف على مراكز اإلصالح والتأهيل والقيام بتفقدها وفقاً ألحكام القانون...«.. 5
جتدر اإلش���ارة هن���ا إلى أن معظم ال���دول األوروبية وبعض ال���دول العربية )اململكة 
املغربي���ة(، قد أدخلت نظام قاضي تنفيذ العقوبة يف تش���ريعاتها اجلنائية، بهدف إيجاد 
ن���وع م���ن اإلش���راف القضائي على تنفيذ األح���كام اجلنائية، وذلك انطالق���اً من اعتبار 
مرحلة التنفيذ مرحلة ذات طبيعة قضائية، ألن التنفيذ ال يتمثل بالتنفيذ املادي احلريف 
ملنطوق احلكم، وإمنا يخضع لتقدير سلطة التنفيذ يف حتديد وسائله ومدته ضمن حدود 

معينة، بهدف حتقيق الغاية التي استهدفها قاضي احلكم.54

 1-2-4. قرار مجلس الوزراء رقم )99( لسنة 2005 بإنشاء قوة شرطة قضائية 55 

انطالقاً من التزام اإلدارة بتنفيذ أو املساعدة يف تنفيذ األحكام القضائية، وبخاصة 
تلك الصادرة بني أش���خاص القانون اخلاص، فإنه ميكن يف هذا اإلطار تفس���ير إصدار 
مجلس الوزراء للقرار رقم )99( لس���نة 2005 بإنشاء قوة شرطة قضائية، أسندت إليها 
العدي���د م���ن املهام والصالحيات الت���ي تتصل مبخرجات الس���لطة القضائية، وباحملاكم 
بشكل عام، وكانت من أهم االختصاصات املسندة إلى هذه القوة؛ تنفيذ قرارات احملاكم 
وقرارات النيابة العامة، والعمل على تنفيذ مذكرات اإلحضار وااللتزام بإصدار مذكرات 

احلضور يف الوقت املناسب وإيصالها قبل فترة كافية من تاريخ إرسالها إليها.56  

54  املرجع السابق، ص 66.
55  املنشور على الصفحة )252( من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )68(، بتاريخ 2007/3/7.

56 املادة )2(، املصدر السابق.
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واس���تناداً إلى ه���ذا القرار أدرج���ت إدارة متخصصة على هيكلية جهاز الش���رطة 
الفلسطيني، سميت بإدارة الشرطة القضائية، وقد جرى وضع الهيكل التنظيمي لهذه 
اإلدارة يف ضوء املهام والصالحيات التي أنيطت بها، فأدرج على هيكليتها قسم خاص 

للتنفيذ القضائي.57

1-2-5. اإلطار القانوني الناظم لتنفيذ األحكام اإلدارية

أش���رنا س���ابقاً إلى التزام اإلدارة املزدوج بتنفيذ األحكام القضائية، وتناولنا األطر 
القانونية الناظمة ألحد أوجه هذا االلتزام، وهو التزامها بتنفيذ أو املساعدة يف تنفيذ 
األحكام القضائية الصادرة بني أش���خاص القانون اخلاص. أما ما يتعلق بالتزامها يف 
تنفي���ذ األحكام الصادرة ضدها يف الدع���وى احلقوقية، فيمثل قانون دعاوى احلكومة 
األردني وتعديالته إطاراً قانونياً لذلك، ومن ثم، يثور التساؤل حول وجود إطار قانوني 

ناظم اللتزام اإلدارة بتنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدها من عدمه؟  

بداي���ًة، ال ب���د من التذكير بجوه���ر التزام اإلدارة يف تنفيذ األح���كام اإلدارية الصادرة 
ضده���ا،58 حيث يق���ع على عاتق اإلدارة جت���اه هذه األحكام التزامني أساس���يني؛ أحدهما 
إيجاب���ي، ويتمثل بالتزام اإلدارة بإعدام القرار اإلداري امللغي، وإعادة احلال كما كان عليه 
قبل صدور هذا القرار، أي اعتبار القرار امللغي كأن لم يصدر أصاًل. 59  وااللتزام اآلخر؛ 
س���لبي، يتمث���ل يف امتن���اع اإلدارة ع���ن القيام بكل ما من ش���أنه معارض���ة مضمون احلكم 

57  أما األقسام األخرى التي أدرجت على هيكلية هذه اإلدارة، فهي: قسم احلراسات، وقسم نقل املواقيف. للمزيد، أنظر: 
 ،http://www.palpolice.ps/ar/?page_id=1233 :املوقع اإللكتروني جلهاز السلطة الفلسطينية على الرابط التالي

تاريخ الزيارة: 2014/8/13.
املركز  والقانون،  العدالة  أنظر: سائد صايل خليل، شرطة احملاكم،  اإلدارة،  أقسام هذه  اختصاصات  للمزيد حول   

الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل، العدد )6(، إبريل 2007، ص 106 وما بعدها.
58  نقصد هنا األحكام اإلدارية الصادرة بإلغاء قراراتها اإلدارية، ولم نتطرق إلى األحكام اإلدارية الصادرة بالتعويض، 
ذلك أن املستقر عليه أن القضاء اإلداري يف فلسطني هو يقتصر على اإللغاء دون التعويض. )أنظر يف ذلك: عيسى 
أبو شرار، محكمة العدل العليا: اختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها، يف اجلديد يف القضاء اإلداري والدستوري 

الفلسطيني، املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل، حزيران 2004، ص 16(.
محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1991/14(، جلسة 1991/10/5، نقاًل عن: فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 228.   59
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القضائ���ي الص���ادر باإللغ���اء، وامتناعها عن اتخ���اذ أي إجراء يعد تنفي���ذاً للقرار اإلداري 
امللغي. 60  

باإلضاف���ة إلى ذل���ك، تلت���زم اإلدارة يف تنفيذها ألحكام اإللغ���اء بالتقيد بضوابط 
ه���ذا التنفي���ذ، فعليه���ا أن تراعي مضمون احلك���م القضائي وأال تخ���رج عليه، وعليها 
مراعاة التمييز بني اإللغاء الكلي واإللغاء اجلزئي، وكذلك مراعاة التنفيذ الفعلي حلكم 

اإللغاء، باإلضافة إلى التقيد مبيعاد هذا التنفيذ. 61  
تفتقد املنظومة القانونية يف فلس���طني، لقان���ون خاص بجهة القضاء اإلداري فيها 
)محكمة العدل العليا( وإجراءات التقاضي أمامها. ومتثل بعض نصوص قانون تشكيل 
احملاك���م النظامي���ة، وقانون أصول احملاكمات املدنية يف هذا الس���ياق؛ إط���اراً قانونياً 
ناظ���م الختصاصات هذه احملكمة وإجراءات التقاض���ي أمامها. ورمبا يرجع ذلك إلى 
ع���دم وض���وح معالم نظام القضاء اإلداري يف فلس���طني )هل هو نظام القضاء املزدوج 
أو نظام القضاء املوحد؟(. األمر الذي يترتب عليه عدم وجود نصوص قانونية خاصة 

ناظمة لتنفيذ هذه األحكام.

جرياً على ذلك، اعتبر الديوان اخلاص بتفس���ير القوانني يف األردن، قانون دعاوى 
احلكوم���ة األردن���ي؛ بأن���ه ميثل إط���اراً قانونياً ناظم���اً اللت���زام اإلدارة بتنفيذ األحكام 
اإلدارية الصادرة ضدها، وذلك مبوجب قراره رقم )30( لس���نة 1963 املتعلق بتفس���ير 
امل���ادة )11( م���ن قانون دعاوى احلكومة، حيث نص ه���ذا القرار على أن املادة )11( من 
القان���ون املذك���ور ال تقتصر على تنفيذ األحكام املدنية الص���ادرة ضد احلكومة فقط، 
بل تشمل أيضاً جميع األحكام التي تصدر ضد احلكومة ودوائرها التي تسهم يف أداء 

60 محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1989/7(، مجلة نقابة احملامني، 1989، ص 664، نقاًل عن: نواف سالم كنعان، 
مرجع سابق، ص 367.

للمزيد حول ضوابط تنفيذ األحكام باإللغاء، أنظر: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 357.  61
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وظائ���ف الدولة، ومنها األحكام اإلدارية الصادرة بإلغاء قراراتها.62 واس���تقرت محكمة 
الع���دل العليا األردنية عل���ى هذا احلكم أيضاً، إذ اعتب���رت أن قانون دعاوى احلكومة 
هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد احلكومة.63  

وقد بينا س���ابق�اً اجله����ة املختص��ة بتنفيذ األحكام وإج���راءات تنفيذها وفق قان��ون 
دعاوى احلكومة، ونحيل إلى ما تناولناه لتحديد اجلهة املختصة وإجراءات هذا التنفيذ 
تفادياً للتكرار. على أنه من املفيد اإلشارة هنا إلى أن العمل يف األردن يجري حالياً عند 
ص���دور حك���م ضد اإلدارة بإلغ���اء قراراتها بأن يقوم رئيس النياب���ة اإلدارية 64  مبخاطبة 
رئيس الوزراء إلبالغه مبضمون حكم احملكمة الصادر باإللغاء إلجراء املقتضى القانوني. 
65  إن هذا اإلجراء الذي يقوم به رئيس النيابة اإلدارية؛ منطقي جداً، كيف ال؟! والنيابة 

ه���ي الت���ي متثل اإلدارة يف جمي���ع مراحل دعوى اإللغاء، إذ ال يس���تقيم القول بأن يك�ون 
للنيابة دوٌر يف متثيل اإلدارة أمام احملكمة ثم ينتهي هذا الدور بصدور احلكم! 66  

62  أنظر: قرار الديوان اخلاص بتفسير القوانني رقم )30( لسنة 1963، املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية األردنية رقم 
)1718(، بتاريخ 1963/11/2. نقاًل عن: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 381 - 383.

63  نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 281. 
64  أعطي رئيس النيابة اإلدارية هذه الصالحية بعد صدور قانون محكمة العدل العليا يف العام 1992، حيث انتزع هذا 

القانون صالحية متثيل مصدر القرار من النيابة العامة، وأناطها بالنيابة اإلدارية )املرجع السابق(.
65  املرجع السابق، ص 283.

66  أكدت احملكمة العليا املنعقدة يف رام اهلل بهيئتها العامة على اختصاص النيابة العامة احلصري يف متثيل احلكومة 
أو إحدى دوائرها، فقد جاء يف حكمها: »حيث إن املادة )16( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية قد نصت 
على أنه: تبلغ األوراق القضائية املتعلقة باحلكومة يف اختصاص النائب العام أو من يقوم مقامه، وحيث إن املادة )68 
فقرة 4( من قانون السلطة القضائية نصت: »ال يجوز أن يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى احملكمة العليا من ال تقل 
درجته عن رئيس نيابة«، قد أكدت على أن للنيابة العامة وظيفة تؤديها لدى احملكمة العليا التي تتكون من محكمة 
النقض ومحكمة العدل العليا. وقد جاء هذا النص على هذه الوظيفة مطلقاً وألن املطلق يجري على إطالقه، فإنه ال 
يجوز تقيده بالدعوى احلقوقية واجلزائية أو الدعاوى التي يخاصم فيها النائب العام بصفته الوظيفية يف الدعاوى 
اإلدارية. وحيث إن محكمة العدل العليا قد استقر اجتهادها بصورة متواترة على قبول متثيل النيابة للحكومة يف 
الدعاوى املنظورة أمامها ولم تسجل سابقة واحدة ألي هيئة تخالف ذلك منذ تشكيل محكمة العدل العليا، ومن 
حيث إن املشرع عندما أضاف فقرة جديدة على املادة )32( من قانون تشكيل احملاكم النظامية، ونص صراحًة على 
صالحية متثيل النيابة العامة للحكومة يف القضايا اإلدارية سواًء كان ذلك االجتهاد مستنداً لتفسير وتطبيق نصوص 
القانون التي سبقت اإلشارة إليها أو ممارسة حلق القضاء يف سد الفراغ التشريعي يف حال وجوده، فإن احملكمة 
تقرر رد دفع وكيل املستدعية بعدم جواز متثيل النيابة العامة للجهة املستدعى ضدها واستئناف السير بالدعوى 
من النقطة التي وصلت إليها كما تقرر وعلى ضوء نفاذ القرار بقانون رقم )9( لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام 
قانون أصول احملاكمات املدنية إتاحة املجال للمستدعي يف استكمال بيناته«. )احملكمة العليا )هيئة عامة(، رقم 

)2005/101(، جلسة 2006/12/19، العدالة والقانون، العدد )6(، مرجع سابق، ص 169(.
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وعلي���ه، ينبغي لرئيس النيابة العامة يف فلس���طني وهو ال���ذي يتولى متثيل اإلدارة أمام 
محكم���ة الع���دل العلي���ا بأن ينهض بنف���س املهمة التي يق���وم بها رئيس النياب���ة اإلدارية يف 
األردن، م���ن خالل مخاطبته رئي���س الوزراء مبضمون احلكم إلجراء املقتضى القانوني، بل 
لي���س هن���اك ما مينع بأن يتاب���ع رئيس النيابة العامة تنفيذ ه���ذا احلكم، وحتريك الدعوى 
اجلنائي���ة ض���د من ميتنع ع���ن تنفيذه من رج���ال اإلدارة، وبخاصة أن النيابة العامة س���بق 
وأن تلق���ت بالغ���اً لتحري���ك الدعوى اجلنائية ض���د االحتاد العام للمعلم���ني ألنه رفض يف 
بي���ان صحف���ي تنفيذ حكم محكمة الع���دل العليا بوقف اإلضراب، وأك���د النائب العام على 
استعداده التخاذ اإلجراءات الواجبة وفق األصول والقانون.67 فلماذا ال يكون للنيابة العامة 
هذه الصالحية وملاذا ال تقوم بها فعاًل كما تعمد إلى ذلك عند تعلق األمر بأش���خاص من 

غير اإلدارة؟!  

http://www. :67  وزير التربية والتعليم يطالب النائب العام بتحريك، النيابة العامة لدولة فلسطني، على الرابط التالي
 ،pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/%D8%AE%D8%A8%D8%B12-12-2013.aspxتاريخ الزيارة: 2014/9/15.

بشأن  معهم  للتحقيق  املعلمني  بعض  العامة إلجراءات ضد  النيابة  اتخاذ  اإلنسان  املستقلة حلقوق  الهيئة  أكدت   
مخالفة حكم احملكمة بتاريخ 2013/12/3.  )الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم«، وضع حقوق اإلنسان 

يف فلسطني: التقرير السنوي التاسع عشر، مرجع سابق، ص 91(. 
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2. صور االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية ومبررات امتناعها

نتناول يف هذا البند الصور التي يتخذها س���لوك اإلدارة غير املش���روع باالمتناع عن 
تنفي���ذ األح���كام القضائية، باإلضافة إلى املبررات التي تس���وقها يف هذا الصدد، وذلك 

على النحو اآلتي.

2-1. صور االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية

يتخذ سلوك اإلدارة يف االمتناع عن تنفيذها لألحكام القضائية صوراً عدة، يجمعها 
قاس���م مش���ترك، وهو غالباً س���وء نية اإلدارة ورغبتها يف عدم تنفيذ احلكم على النحو 
الذي قصدته احملكمة يف احلكم، وهذه الصور ليس���ت على درجة واحدة من اجلس���امة، 
بل تتراوح جس���امتها م���ن التباطؤ أو التراخي يف التنفيذ إل���ى التصريح بعدم التنفيذ.68 

وسوف نتناول هذه الصور تباعاً على النحو اآلتي.

2-1-1. التباطؤ أو التراخي في التنفيذ

األص���ل أن اإلدارة ملزم���ة بتنفي���ذ احلك���م القضائي تنفي���ذاً فوري���اً وكاماًل مبجرد 
إعالن���ه لها، إال أن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرارات اإلدارية على وجه 
اخلص���وص، فإن���ه غالب���اً ما يتطلب ترتيب بع���ض األوضاع اإلداري���ة وتغييرها أو اتخاذ 
بعض اإلجراءات اإلدارية املعقدة، األمر الذي يقتضي منح اإلدارة املدة املناسبة لترتيب 
األوضاع التي س���يتناولها التنفيذ، على أن تكون هذه املدة معقولة ومتناس���بة مع ظروف 
احلك���م، بحي���ث ال تؤدي إلى فقدان احلكم ألهميته العملية وتالش���ي الفائدة منه. وبناًء 
على ذلك، تنعقد مسؤولية اإلدارة عن التباطؤ أو التراخي يف التنفيذ إذا جتاوز التنفيذ 

الفترة املعقولة التي تتمكن فيها اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتنفيذ. 69  

68  كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 2.
69  نواف سالم كنعان، ص 364؛ كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 2.
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وتأكيداً على هذا املبدأ، قضت محكمة القضاء اإلداري يف مصر بأنه: »على اجلهة 
اإلدارية أن تقوم بتنفيذ األحكام يف وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعالنها، فإن هي 
تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن هذا التنفيذ يف وقت مناسب اعتبر هذا االمتناع 

مبثابة قرار سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن التعويض«. 70  

وم���ن تطبيقات هذه الصورة يف فلس���طني، التراخ���ي يف تنفيذ أحكام محكمة العدل 
العليا التي قضت بإعادة املعلمني املفصولني على خلفية سياسية، حيث أصدرت محكمة 
الع���دل العليا معظم هذه األحكام بتاري���خ 71،2012/9/4  بينما لم تأمر اجلهات اإلدارية 

املختصة بتنفيذها إال بعد مرور ما يقرب السنتني على صدورها.72  

وتسوق اإلدارة العديد من احلجج لتبرير تراخيها يف تنفيذ األحكام القضائية، مثل: 
التعقيدات العملية، والصعوبات القانونية التي تكتنف إجراءات تنفيذ احلكم، باإلضافة 
إل���ى حج���ة الظروف الطارئة. 73  وترجع خطورة التراخي املتعمد يف تنفيذ احلكم إلى أن 
اإلدارة ال تفص���ح ع���ن نيتها يف االمتناع ع���ن التنفيذ الذي ال ترضاه حقيقة، األمر الذي 
يؤدي إلى صعوبة إثبات س���وء نية اإلدارة وحتديد الوقت الالزم لتنفيذ احلكم، ذلك أن 
تقدير املدة املعقولة للتنفيذ، إمنا يخضع لسلطة اإلدارة التقديرية، ومن ثم تصعب املهمة 
عل���ى القاض���ي يف تقديرها، وبالرغم من ذلك، يكون للقاضي س���لطة مراقبة اإلدارة يف 

محكمة  أحكام  مجموعة  قضائية،   8 لسنة   ،1957/7/30 جلسة   ،)6255( رقم  )مصر(،  اإلداري  القضاء  محكمة   70
القضاء اإلداري املصري، 1957، ص 360، نقاًل عن: محمد إسماعيل إبراهيم وأحمد زغير مجهول، أثر الطاعة على 
املسؤولية اجلزائية المتناع املوظف عن تنفيذ األحكام القضائية: دراسة مقارنة، مجلة احملقق احللي للعلوم القانونية 

والسياسية، )جامعة بابل: بابل(، العراق، السنة )6(، العدد )1(، ، 2014، ص 299.
مرجع  املقتفي،  )2009/209(، جلسة 2014/9/4  رقم  اهلل(،  )رام  العليا  العدل  األحكام: محكمة  أحد هذه  أنظر   71
سابق؛ ولالطالع على جميع هذه األحكام، راجع املوقع اإللكتروني ملنظومة القضاء والتشريع يف فلسطني »املقتفي«، 
الزيارة:  تاريخ   ،http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1 التالي:  الرابط  على 

.2014/8/20
إلى   2007 حزيران   14 قبل  املعينني  املوظفني  كافة  بإعادة   2014 لعام  )17/5/1/م.و/ر.ح(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار   72
http://www. التالي:  الرابط  على  الوزراء،  ملجلس  الرسمي  املوقع  على  منشور   ،2014/7/1 بتاريخ  وظائفهم، 
palestinecabinet.gov.ps/Upload/Decrees/files/58252~1%201.pdf، تاريخ الزيارة: 2014/8/17.

نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 368.  73
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احت���رام تل���ك املدة، وترتيب مس���ؤوليتها يف حال التراخي املتعم���د، الذي يعد صورة من 
صور اخلطأ املرفقي.74

باإلضاف���ة إلى ما تق���دم، ال يعتبر التراخي املتعمد يف تنفيذ احلكم القضائي والذي 
يؤدي إلى تالشي القيمة العملية للحكم وللفائدة املرجوة منه؛ مجرد اعتداء على القانون 
وعلى استقالل القضاء وقدسيته، بقدر ما يعد اعتداء على هيبة الدولة وسلطانها، ألنه 

يزعزع ثقة الناس يف احلصول على حقوقهم بواسطة القانون.75 

2-1-2. التنفيذ الناقص

يف هذه الصورة ال تتنكر اإلدارة كلياً للحكم القضائي، وإمنا تعمد إلى تنفيذه تنفيذاً 
جزئي���اً أو عل���ى نحو مخالف للمقصود منه، بهدف تعطيل ما ال ترضاه وتنفيذ ما ترغب 
بتنفيذه، ويف ذلك إهدار ملبدأ قوة األمر املقضي فيه وتعدياً على استقالل القضاء، ألن 

احترام احلكم القضائي يوجب تنفيذه تنفيذاً كاماًل ال ناقصاً أو مبتسراً.76 

ويعد قرار التنفيذ الناقص للحكم القضائي؛ قراراً إدارياً قاباًل للطعن فيه باإللغاء، 
ولي���س ل���إلدارة يف هذه احلالة االحتجاج ب���أن القرار )قرار التنفي���ذ الناقص( هو قرار 
تنفيذي ال يخضع للسلطة التقديرية لإلدارة، وبالتالي، يخرج عن رقابة القضاء اإلداري، 
ألن ه���ذه القاع���دة تصدق عل���ى القرارات املنف���ذة لألحكام تنفيذاً صحيح���اً. ولكنها ال 
تص���دق عل���ى القرارات التي يقصد بها التحاي���ل على تنفيذ األحكام، حيث ال تعدو هذه 
األخي���رة أن تك���ون مج���رد تصرفات غي���ر مش���روعة يف حقيقتها، وبالتال���ي يجب أن ال 

تتحصن من رقابة القضاء.77 

وم���ن األمثل���ة على هذه الص���ورة: أن حتكم احملكمة بإل���زام اإلدارة بدفع مبلغ معني 

الدين اجلاللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 707.  74
فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 236.  75

املرجع سابق، ص 217.  76
كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 3.  77
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للمحكوم له مع نس���بة فائدة معينة، بينما تكتفي اإلدارة بدفع املبلغ دون فائدته احملكوم 
به���ا. 78  أو أن تعي���د اإلدارة املوظ���ف ال���ذي ألغي ق���رار إنهاء خدمته إل���ى وظيفة أخرى 
بخالف الوظيفة التي كان يش���غلها قبل صدور ق���رار إنهاء خدمته، وتكون هذه الوظيفة 
أدن���ى مرتب���ة وأقل أهمية.79 ويف هذا الس���ياق، قضت احملكمة اإلداري���ة العليا يف مصر 
بأنه: »ال يكفي أن يقتصر تنفيذ احلكم على مجرد إعادة املوظف إلى اخلدمة، ولكن يف 
مرتب���ة أدن���ى ودرجة أقل، وإال كان مؤدى هذا أن احلكم لم ينفذ تنفيذاً كاماًل بل تنفيذاً 

مبتوراً أو منقوصاً«.80 

كذل���ك، قضت محكمة القضاء اإلداري يف مصر بأن: »احلكم بإلغاء القرار املطعون 
فيه فيما تضمنه من استحقاق املدعي للترقية بدالً ممن تخطاه، ولذلك كان من املتعني 
إصدار قراراً بترقيته بدالً ممن كان قد تخطاه بعد أن ألغيت ترقيته باحلكم، فإذا كانت 
احلكوم���ة، ق���د أعادت ترقيته من جديد وتركته بدع���وى أن الدور لم يدركه، فأنها تكون 
قد جاوزت ما قضت به احملكمة، ألن اإللغاء احملكوم به كان جزئياً ونس���بياً فقط، ومن 
ث���م ال يصح أن يؤخ���ذ املدعي بتصرفها املذكور بعد أن أصب���ح احلكم الصادر لصاحله 

حجة فيما قضى به«.81 

وتعد هذه الصورة أسهل الصور التي تثبت فيها سوء نية اإلدارة ملا يف ذلك من إهدار 
لقيمة احلكم واستخفاف مبا يحوزه من حجية توفر له االحترام الواجب.82 

78  للمزيد حول هذا املثال، حيث يشكل حال واقعية لتنفيذ اإلدارة أحد أحكام محكمة بداية عمان تنفيذاً ناقصاً، أنظر: 
فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 218. 

79  مشار إلى هذا املثال لدى: املرجع السابق، ص 238. 
80  احملكمة اإلدارية العليا )مصر(، جلسة 1960/4/16، نقاًل عن: املرجع السابق.

81  محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )37( لسنة 5 قضائية، جلسة 1952/3/27، مجموعة أحكام القضاء اإلداري، 
السنة )2(، 1952، ص 735، نقاًل عن: محمد إسماعيل إبراهيم وأحمد زغير مجهول، مرجع سابق، ص 298.

82 فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 218.
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2-1-3. التحايل على التنفيذ

ق���د تلج���أ اإلدارة إلى تعطيل تنفي���ذ احلكم القضائي عن طريق إع���ادة إصدار القرار 
امللغي باالستناد إلى أساس قانوني غير األساس الذي استندت إليه يف إصدارها لقرارها 
األول )الق���رار امللغي( ويف غير احل���االت التي يجوز لها إصدار القرار، بحيث يكون القرار 
اجلدي���د يس���تهدف من حي���ث الغاية عرقلة أو تعطي���ل تنفيذ احلكم القضائ���ي حتماً. كما 
قد تقوم هذه الصورة بإصدار اإلدارة لقرار تنظيمي أو اس���تصدارها لقانون من الس���لطة 
التش���ريعية أو ق���رار بقانون من الرئيس، به���دف تعطيل تنفيذ احلك���م القضائي، فاإلدارة 
حت���اول يف هذه الصورة إضفاء نوع من املش���روعية عل���ى تصرفها ولو ظاهرياً.83 وتعد هذه 
الصورة –كما يصفها البعض-؛ خطراً فادحاً على اس���تقالل القضاء، ألنها تعبر عن تفكير 

منحرف واستهتار بحقوق املواطنني وبالقانون.84 
وم���ن تطبيقات ه���ذه الصورة يف الواق���ع العملي، إصدار اإلدارة ق���رار بفصل موظف، 
فيطعن األخير يف قرار الفصل، وتصدر احملكمة حكماً بإلغائه، ومن ثم تقوم اإلدارة بإعادة 
إص���دار قرار الفصل متجنبًة عيب الش���كل الذي كان س���بباً يف إلغ���اء قرارها األول، أو أن 
تقوم اإلدارة بتعديل شروط الوظيفة، على نحو يجعلها غير مستوفاه يف احملكوم له، فتتعذر 

إعادته إليها. 85  
ويف هذا قضت محكمة القضاء اإلداري املصري بأنه: »إذا كان الثابت من األوراق أن 
اجلهة اإلدارية بعد إلغاء القرار مجرداً أصدرت قراراً جديداً بالترقية إلى درجة »أسطى« 

83 رحاب صابر محمد الشبلي، تنفيذ األحكام الصادرة بإلغاء القرارات املطعون بها، رسالة ماجستير، كلية الدراسات 
العليا، اجلامعة األردنية: عمان، 2002، ص 170.

84 فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 239.
85 هذا املثال، نقاًل عن: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 372؛ أنظر أيضاً: املرجع السابق، ص 239.

ومن األمثلة األخرى على ذلك: أصدر محكمة العدل األردنية حكماً بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإلغاء تسجيل شركة   
طيران، ألن القرار لم تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القانون، فعملت اإلدارة على استصدار تشريع من السلطة 
التشريعية بقصد االلتفاف على حكم احملكمة، وفعال صدر القانون الذي خول اإلدارة إصدار قرار متالفية الشرط 

الذي كان سبباً بإلغائه )نقاًل عن: رحاب صابر محمد الشبلي، مرجع سابق، ص 171(.
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وأضافت لذلك ش���رطاً جديداً مفاده أال يكون قد صدر على املوظف املرقى جزاء إداري 
خالل خمس السنوات السابقة على تاريخ صدور القرار اجلديد مستهدفة بذلك استبعاد 
املدع���ي، مم���ا يتظاهر على أن اجلهة اإلدارية قد ابتغت بقرارها األخير اس���تبعاد املدعي 
من حركة الترقيات، األمر الذي يؤدي إلى النيل من جوهر األمر الصادر بحركة الترقيات، 
ذلك أن القاعدة القانونية ليست هدفاً يف ذاتها، وإمنا هي وسيلة لتحقيق الصالح العام«.86 
وتعمد األجهزة األمنية كثيراً إلى هذه الصورة يف امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية 
الص���ادرة باإلفراج بكفالة عن املته���م يف الدعاوى اجلزائية، حيث يصدر حكم من احملكمة 
بهذا اخلصوص، فتقوم األجهزة األمنية بإخالء سبيل املتهم، بيد أنها تعيد اعتقاله يف فترة 
زمنية قصيرة من تاريخ إخالء سبيله –رمبا ال تتجاوز خمس دقائق- على ذمة قضية أخرى 

ال يكون لها وجود من حيث الواقع.87 
وم���ن بني الوس���ائل التي تلجأ إليها اإلدارة يف التحايل عل���ى تنفيذ احلكم القضائي ما 
يع���رف بالتوقيف على ذمة احملافظ، حيث تكون الدعوى منظورة أمام القضاء أو يكون قد 
القض���اء أصدر حكم���ه باإلفراج عن املوق���وف، فيقوم احملافظ على خ���الف حكم القانون 
والقضاء بتوقيف الش���خص مدة أو مدداً أخرى بحجة احملافظة على النظام واألمن العام، 
وأك���دت محكمة الع���دل العليا أثناء تصديها للعديد من الطع���ون املقدمة من قبل مواطنني 
ج���رى توقيفهم عل���ى ذمة احملافظ على بطالن هذا اإلجراء، مؤكدة على صالحية القضاء 

وحده يف تقدير الظروف املوجبة للتوقيف واإلفراج.88

محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )298(، جلسة 1969/3/6، مجموعة أحكامها يف عشر سنوات، ص 586، نقاًل   86
عن: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 374.

رصد املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء يف فلسطني »مساواة«، حالة امتناع عن تنفيذ احلكم بصورة   87
التحايل على احلكم، حيث حكمت إحدى احملاكم النظامية يف قضية جزائية إخالء سبيل املتهم بالكفالة، وبعد 
امتام شروط الكفالة واستصدار أمراً باإلفراج عنه، توجهت أسرته إلى مكان توقيفه يف مقر األمن الوقائي، الذي قام 
بإعادة احتجازه بعد إيصاله إلى بوابة املقر )قرارات احملاكم النظامية أيضاً ال تنفذ، عني على العدالة، العدد )11(، 

املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل: كانون أول 2010، ص 58(
العدل العليا )رام اهلل(، رقم )2013/84(، جلسة 2013/9/16، املقتفي، مرجع سابق.  88

للمزيد حول التوقيف على ذمة احملافظ، أنظر: آن اآلوان للتوقف الفوري عن االعتقال اإلداري، عني على العدالة،   
العدد )10(، املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل، ديسمبر 2009، ص 27.
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وتندرج هذه الصورة ضمن إس���اءة اس���تعمال الس���لطة، وهو أحد العيوب التي تلحق 
بالقرارات اإلدارية89، والذي قد يشكل أساساً إللغاء القرار اإلداري، إذا ثبت أن الباعث 
عليه لم يكن يستهدف املصلحة العامة، ويقع عبء إثبات هذا االنحراف على الطاعن، 90  
بينما ذهب آخرون إلى أن إصدار اإلدارة لقرار جديد مبضمون القرار امللغي، واإلدعاء 
ب���أن ه���ذا القرار قد صدر بناًء على أس���باب جدي���ة ثم تبني عدم صحة ه���ذا اإلدعاء، 
ف���إن ذل���ك ينهض بقرين���ة ضد اإلدارة عل���ى أنها تلجأ إلى وس���ائل مقنع���ة يقصد منها 
حتقي���ق نفس اآلث���ار التي كانت ترمي إليها عند إصداره���ا لقرارها امللغي، ومن ثم يقع 
عل���ى عاتقها عبء إثبات أن الق���رار اجلديد، إمنا صدر بقصد حتقيق املصلحة العامة، 
ويخضع تقدير ذلك للقاضي يف ضوء الظروف التي أحاطت بإصدار قرارها اجلديد. 91  

ون���رى صوابي���ة هذا ال���رأي، ألن حتميل الطاعن عبء إثبات س���وء نية اإلدارة –حتى 
وإن كان ميثل املبدأ العام-،92 إال أنه يترك فس���حة لإلدارة لكي تس���تفيد من خطأها يف 
إساءة استعمال السلطة، ويحمله عناء كبير يف إثبات سوء نية اإلدارة، وإثبات عيب إساءة 

استعمال السلطة. 93  

89 نصت املادة )34( من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001، املنشور على الصفحة )279(، من عدد 
الوقائع الفلسطينية رقم )38(، بتاريخ 2001/9/5، على العيوب التي تعتري القرارات اإلداري وتشكل سبباً للطعن 
باإللغاء يف هذه القرارات، وكان من ضمن هذه العيوب أو األسباب: التعسف أو االنحراف يف استعمال السلطة على 

الوجه املبني يف القانون.
90  الدين اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 708.

91  عبد املنعم عبد العظيم جيره، آثار حكم اإللغاء، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1971، ص 549 550-، نقاًل عن: نواف سالم 
كنعان، مرجع سابق، ص 373.

92  يجد املبدأ العام يف إلقاء عبء اإلثبات على الطاعن يف قاعدة »البينة على املدعي واليمني على من أنكر«، أو يف 
املادة )4( من قانون البينات رقم )4( لسنة 2001، املنشور على الصفحة )226(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم 
)38(، بتاريخ 2001/9/5، حيث نصت هذه املادة على أنه: »على الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين إثبات التخلص 

منه«. 
93  الدين اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 707.
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 2-1-4. االمتناع الضمني عن التنفيذ

تس���عى اإلدارة يف هذه الصورة إلى تفادي اآلث���ار التي يرتبها احلكم القضائي 
الصادر بإلغاء قرارها، وذلك عن طريق التزامها الصمت، دون أن تقوم بأي إجراء 
إيجابي يتطلبه تنفيذ احلكم، كأن يصدر حكم بإلغاء قرار اإلدارة باالمتناع عن منح 
ترخي���ص، فال تق���وم اإلدارة بإصدار قرار مبنح ترخيص، 94 كما جتد هذه الصورة 
تطبيقاتها بشكل كبير يف األوامر أو األحكام الصادرة باإلفراج عن املوقوفني بوجه 

غير مشروع. 95  

وقد استقر القضاء املصري واألردني على أن امتناع اإلدارة الضمني عن تنفيذ 
حكم اإللغاء، هو قرار إداري سلبي، يقبل الطعن فيه باإللغاء، 96 حيث جاء يف حكم 
حملكمة القضاء اإلداري املصري بأن: على اإلدارة دائماً املبادرة بتنفيذ األحكام يف 
وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعالنها، فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه 
ح���ق عن التنفيذ يف وقت مناس���ب اعتبر هذا االمتناع قرار إداري س���لبي مخالف 

للقانون يوجب لصاحب الشأن حقاً يف التعويض«. 97  

جت���در اإلش���ارة هنا إلى أن الطع���ن باإللغاء يف قرار اإلدارة الس���لبي باالمتناع عن 
تنفي���ذ احلك���م القضائي؛ طعن فيه كثير من الصعوبة م���ن الناحية العملية، ألنه يؤدي 
إل���ى إدخ���ال احملكوم له يف دائرة مغلقة من اس���تصدار ألحكام إلغ���اء ال تنفذ، فيطعن 
عل���ى القرار الس���لبي باالمتناع ثم ال ينفذ احلكم، وهكذا إل���ى أن يفقد احلكم أهميته 

94  نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 371.
95  أنظر العديد من قضايا امتناع األجهزة األمنية عن تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا باإلفراج عن املعتقلني املوقوفني 
بوجه غير مشروع، وأحكام احملاكم النظامية يف القضايا اجلزائية يف االمتناع عن تنفيذ أحكام اإلفراج بكفالة: الهيئة 
املستقلة حلقوق اإلنسان، وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي السابع 

عشر »1 كانون ثاني 31- كانون أول 2011«، مرجع سابق، ص 65.
96  نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 371.

97  محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )6255(، لسنة )8( قضائية، جلسة 1958/6/3؛ احملكمة اإلدارية العليا )مصر(، 
رقم )1474(، لسنة 12 قضائية، جلسة 1968/5/25، نقاًل عن: حمدي ياسني عكاشة، مرجع سابق، ص 405.
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العملية؛ األم��ر ال��ذي يح��رم املدع��ي من الغاي��ة الت�ي ألجلها س�عى الستص��دار حك��م 
اإللغ��اء. 98  

2-1-5. االمتناع الصريح عن التنفيذ

تع���د هذه الص���ورة من أخطر صور امتناع اإلدارة عن تنفي���ذ األحكام القضائية، حيث 
يعكس عدم احترام مطلق ملبادئ س���يادة القانون، وفصل الس���لطات، واس���تقالل القضاء، 
ويعبر بوضوح عن سوء نية اإلدارة، فضاًل عن األثر السلبي الذي يتركه على هيبة القضاء 
وثق���ة األف���راد فيه، بل على هيبة الدول���ة وثقة مواطنيها فيها كدول���ة. 99  وتعمد اإلدارة يف 
ه���ذه الصورة إلى التصريح مبن���ع تنفيذ احلكم القضائي، كأن تصدر قرار ينص على عدم 
إمكانية تنفيذ حكم احملكمة املتضمن إلغاء القرار املطعون فيه، أو أن تصدر قرار تعبر فيه 

عن استمرار العمل بالقرار امللغي.

وتبدو هذه الصورة أقل صور االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية حدوثاً يف الواقع، 
كون اإلدارة تتجنب املواجهة املباشرة مع القضاء يف أغلب األحيان، ومع ذلك، سجلت عدة 
ح���االت باالمتناع الصريح عن تنفيذ األحكام القضائية؛ حيث رصد املركز الفلس���طيني 
الس���تقالل احملام���اة والقضاء »مس���اواة« حالة المتن���اع اإلدارة الصريح ع���ن تنفيذ أمر 
ص���ادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 2010/2/28 يف الدعوى رقم 2010/24 أمرت 
فيه بتزويدها من قبل أمني عام مجلس الوزراء بصورة عن محضر اجللس���ة األس���بوعية 
ملجل���س ال���وزراء رق���م )18( بتاري���خ 2007/9/3، وذلك قبل موعد اجللس���ة احملدد يوم 
االثنني 2010/3/15، وقد رد الس���يد أمني ع���ام مجلس الوزراء على أمر محكمة العدل 

98  كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 1.
ويعلق البعض على وسيلة الطعن يف القرار السلبي املتضمن االمتناع عن تنفيذ احلكم باإللغاء، قائالً: »إنه من الثابت   
أن وسيلة اإللغاء القضائي حلمل اإلدارة على التنفيذ ما هي إال مضيعة للوقت يف كثير من األحيان، ورمبا كان ذلك 
لصالح اإلدارة وعلى حساب مصالح األفراد، فقد تتنكر اإلدارة مرة أخرى وميكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء مرة 

ثالثة، وهو ما يوصف بالدوران يف حلقة مفرغة،...« )حسني سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص 541(.
99  محمد إسماعيل إبراهيم وأحمد زغير مجهول، مرجع سابق، ص 279.
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العليا املش���ار إليه مبوجب كتاب أعرب فيه عن أس���فه الش���ديد لع���دم متكنه من تزويد 
احملكم���ة املوق���رة بصورة ع���ن كامل محضر اجللس���ة املبينة يف قرار احملكم���ة، متذرعاً 

بسرية مداوالت ومحاضر جلسات مجلس الوزراء وفقاً للنظام الداخلي للمجلس. 100  

ولم يقتصر االمتناع الصريح عن تنفيذ األحكام القضائية على اإلدارة فقط، حيث 
س���جلت حاالت المتناع صريح من بعض أش���خاص القانون اخل���اص »النقابات املهنية 
على وجه التحديد« عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محكمة العدل العليا ضدهم، 
ففي مقابلة له مع راديو أجيال، قال مسير أعمال نقابة األطباء الدكتور شوقي صبحة 
يف معرض تعليقه على حكم محكمة العدل العليا بوقف إضراب نقابة األطباء الصادر 
بتاريخ 2013/12/3: »إن النقابة حتترم قرار احملكمة لكنها لن تطبقه«.101 كذلك، أعلن 
االحتاد العام للمعلمني اإلضراب املفتوح بعد س���اعات قليلة من إصدار محكمة العدل 

العليا حكم يقضي بوقف إضراب املعلمني بتاريخ 2013/12/2. 102  

بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق اإلضراب يف  القرار  العمل واملادة )3( من  املادة )67( من قانون  100  سنداً ألحكام 
اخلدمة املدنية محكمة العدل العليا توقف إضراب األطباء، عني على العدالة، املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة 
الوزراء  أيلول 2011، ص 7. وعلقت »مساواة« على رد أمني عام مجلس  العدد )12(،  والقضاء »مساواة«: رام اهلل، 
على حكم محكمة العدل العليا، حيث قالت: »تود »مساواة« التأكيد بأن ال أحد فوق القانون، وال أحد فوق القضاء، 
وال إخفاء للمعلومات عنه، وذلك سنداً ألحكام القانون األساسي الفلسطيني، مذكرًة بنص املادة )2/30( منه، التي 
تنص بوضوح ال يقبل التفسير أو اجلدل بأنه: » يحظر النص يف القوانني على حتصني أي قرار أو عمل إداري من 
رقابة القضاء«، ومشيرًة إلى ما استقرت عليه املبادئ الدستورية والقضائية، وما تضمنته رزمة التشريعات القضائية 
تساعد  مستندات  من  بحوزتهم  ما  أو  و/  كل  بتقدمي  الكافة  تلزم  للقضاء،  وسلطات  من صالحيات  الفلسطينية 
احملكمة يف الوصول للحقيقة، وتطبيق القانون على النزاع املاثل أمامها، مبا يجسد تطبيقاً سليماً موصاًل للعدالة«.

101  من املسئول عن شيوع ثقافة التنكر لقرارات احملاكم؟؟، مقالة منشورة على املوقع اإللكتروني لراديو أجيال، على 
الرابط التالي: http://www.arn.ps/archives/146289، تاريخ الزيارة: 2014/9/5.

102  املعلمني يرفض قرار »العليا« ويعلن اإلضراب املفتوح، خبر صحفي منشور على املوقع اإللكتروني »القدس«، على الرابط 
التالي: http://www.alquds.com/news/article/view/id/475901، تاريخ الزيارة: 2014/9/5.  لم يقتصر االمتناع 
عن تنفيذ األحكام القضائية على نقابة األطباء أو على االحتاد العام للمعلمني، بل سجل املركز الفلسطيني الستقالل 
احملاماة والقضاء »مساواة«، موقفاً لنقابة احملامني باالمتناع عن تنفيذ حكم محكمة العدل العليا، متثل برفضها تنفيذ 
قرار محكمة العدل العليا بوقف تنفيذ قرارها الصادر مبنع أحد احملامني من ممارسة مهنة احملاماة حلني البت يف 
الدعوى اإلدارية التي أقامها احملامي ضد مجلس نقابة احملامني أمام محكمة العدل العليا يف رام اهلل )أنظر ذلك يف: 
القضاء يحسم املشكلة، عني على العدالة، العدد )15(، املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل، 
أيار 2005، ص 21(. وقد سجل املركز حالة أخرى المتناع إحدى البلديات يف الضفة الغربية عن تنفيذ حكم قضائي، 
حيث امتنعت بلديةعن تنفيذ حكم قضائي قضى إعادة أحد موظفيها حسب األصول بعد أن قامت بفصله )للمزيد، 

أنظر: حتى البلديات ترفض تنفيذ قرارات احملاكم، عني على العدالة، العدد )11(، مرجع سابق، ص 64(. 
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إن هذا املوقف لنقابة األطباء ولالحتاد العام لنقابة املعلمني؛ يعتبر سابقة خطيرة لم 
تش���هدها معظم دول العالم على اختالف قربها أو بعدها من الدميوقراطية واحترامها 
ملبدأ سيادة القانون، فاملجاهرة يف االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية، نادراً ما يحدث، 
وبخاصة عبر وسائل اإلعالم. وهذا ما دفع مجلس القضاء األعلى للتدخل إعالمياً هذه 
املرة، عن طريق الناطق الرسمي باسمه آنذاك القاضي رائد عساف، والذي أعرب عن 

قلق مجلس القضاء األعلى وصدمته من استشراء ثقافة التنكر لقرارات احملاكم. 103  

يف احلقيق���ة، بات االمتناع ع���ن تنفيذ األحكام القضائية بصرف النظر عن الصورة 
التي يتخذها؛ ثقافة، وتنبئ هذه الثقافة بانهيار تام ألركان العدالة يف فلس���طني؛ األمر 
الذي يتطلب من كافة أجهزة الس���لطة، ومن مؤسس���ات املجتم���ع املدني، بل من األفراد 
أيضاً، وقفة جدية ترفض هذه الثقافة وتضع حد النتش���ارها. إن املس���ؤول عن انتش���ار 
هذه الثقافة بش���كل أساس���ي؛ املؤسس���ات الرسمية يف السلطة الفلس���طينية، وذلك من 
خ���الل امتناعه���ا عن تنفيذ العديد من األحكام القضائية، وهي تكون بذلك قد س���بقت 
موقف النقابات املهنية، وتبرر امتناعها بالعديد من احلجج واملبررات. فما هي املبررات 

التي تتذرع بها اإلدارة لتبرير امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية؟

2-2. مبررات االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية

تس���وق اإلدارة العديد م���ن احلجج للتخلص من التزامها بتنفي���ذ األحكام القضائية 
وتبرير امتناعها عن تنفيذها، وهي حجج مستمدة من املصلحة العامة أو احملافظة على 
النظام العام، كما قد حتتج اإلدارة بوجود صعوبات مادية وقانونية وشخصية وسياسية 
تعوق تنفيذها للحكم القضائي، ويف هذا البند س���نعمل على مناقشة هذه احلجج ونبني 

كيف تعامل القضاء معها، وبخاصة أن بعضها كان محل اعتبار لدى القضاء.

103  من املسئول عن شيوع ثقافة التنكر لقرارات احملاكم؟؟، عني على العدالة، العدد )11(، مرجع سابق.
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2-2-1. المصلحة العامة

تعتبر املصلحة العامة اإلطار العام ملش���روعية أعمال اإلدارة، فكل عمل ال يستهدف 
حتقيق املصلحة العامة، يعتبر مشوب بعيب انحراف السلطة، 104  وكثيراً ما تلجأ اإلدارة 
إل���ى هذا املصطلح واس���ع املدل���ول غير منضبط التحديد كس���تار تخف���ي ورائه رغبتها 
احلقيقية يف االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية متناس���يًة يف ذات الوقت أن املصلحة 
العام���ة تكم���ن يف تنفيذ احلكم ولي���س يف االمتناع عن تنفيذه، ذل���ك أن املصلحة العامة 
تقتضي ثقة األفراد بالسلطة القضائية، فأي ثقة ستكون بقضاء ال تنفذ أحكامه؟! 105  

باإلضاف���ة إل���ى ذلك، من املفت���رض أن يكون احلك���م الصادر والذي تت���ذرع اإلدارة 
باملصلح���ة العام���ة لالمتناع عن تنفيذه، قد ناقش مس���ألة تع���ارض احلكم مع املصلحة 
العامة وحسم األمر بعدم تعارضه معها. فضاًل عن أن حتقيق االحترام الواجب للمصلحة 
العامة ال يتأتى بوس���يلة غير مش���روعة واملتمثلة باالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية، 
ذلك أن الغاية ال تبرر الوسيلة، وهذا ما يفرضه احترام مبدأ قوة األمر املقضي به. 106  

وقد استبعد القضاء هذه احلجة التي تسوقها اإلدارة للتنصل من التزامها يف تنفيذ 
األح���كام القضائي���ة، حيث جاء يف حكم حملكمة القض���اء اإلداري املصرية بأن: »إصرار 
الوزي���ر عل���ى عدم تنفيذ حكمها ينطوي على مخالفة للش���يء املقض���ي به وهي مخالفة 
قانوني���ة ملبدأ أساس���ي وأصل من األصول القانونية، ومن ثم وج���ب اعتبار خطأ الوزير 
خطًأ شخصياً يستوجب مسؤوليته عن التعويض املطالب به، وال يؤثر يف انتفاء الدوافع 
الشخصية لديه، القول بأنه يبغي من وراء ذلك حتقيق املصلحة العامة، ذلك أن حتقيق 

هذه املصلحة ال يصح أن يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة«.107 

104  الدين جياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 709.
105  كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 4.

106  املرجع السابق.
107 محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )88(، لسنة )3( قضائية، جلسة 1956/6/29، نقاًل عن: حمدي ياسني عكاشة، 

مرجع سابق، ص 412.
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كم���ا رف���ض مجلس الدولة الفرنس���ي حجة اإلدارة املس���تندة إلى س���ير املرافق العامة 
لتبري���ر امتناعه���ا عن تنفيذ األح���كام القضائية، فقض���ى بأن اإلدارة عندم���ا تقوم بتنفيذ 
األح���كام القضائي���ة ل���م تخرج ع���ن املصلحة العامة، ب���ل تكون قد حققتها بحماية س���يادة 

القانون.108

وال تس���تطيع اإلدارة أن متتن���ع ع���ن تنفيذ احلك���م القضائي بدع���وى تنازل صاحب 
املصلح���ة يف الق���رار أو التصال���ح معه، ذلك أن التن���ازل أو التصالح؛ باط���ل ال يعتد به، 
ألن���ه يبقي على قرار أثبت القضاء عدم مش���روعيته ومخالفته للقانون، ويف هذا قضت 
محكمة القضاء اإلداري بأن: »األحكام الصادرة بإلغاء القرارات اإلدارية، إمنا تقرر هذا 
اإللغ���اء لتصويب التصرف���ات اإلدارية حتقيقاً للصالح العام، ومن ثم كان احلكم باإللغاء 
حجة على اجلميع، ولكل ش���خص أن يتمس���ك به، فال يجوز أن يكون موضوعاً ملس���اومة 
أو تنازل من ذي شأن فيه، وإال كان ذلك إبقاء على املخالفة القانونية التي شابت القرار 
احملكوم بإلغائه وتفويتاً لثمرة احلكم، األمر الذي يتعارض مع الصالح العام. وعلى ذلك 
يك���ون باطاًل وال يعتد بهذا التنازل الذي تس���تند إليه احلكومة، وبالتالي ال يصلح مبرراً 

قانونياً المتناعها عن تنفيذ احلكم«.109

2-2-2. المحافظة على النظام العام

إن إح���دى أه���م وظائف اإلدارة ه���ي احملافظة على النظام العام���ة بكافة عناصره؛ 
األمن العام، الصحة العامة، الس���كينة العامة، اآلداب العامة،110 وتش���كل هذه الوظيفة يف 
كثي���ر من األحيان ذريعة لإلدارة تتنصل من خاللها بالتزامها بتنفيذ األحكام القضائية، 
فإذا كان يترتب على تنفيذ احلكم القضائي مساس بالنظام العام كما يف حالة الضرورة 

108  الدين اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 709.
109  محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )52(، جلسة 1956/3/13، مجموعة أحكامها يف عشر سنوات، ص 248، نقاًل 

عن: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 375.
هاني علي الطهراوي، القانون اإلداري، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة: عمان، 2001، ص 239.  110
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مثاًل111، فيجوز لإلدارة حينها أن ال تنفذ احلكم محافظة على النظام العام، مما يش���كل 
استثناء على األصل العام والقاضي بالتزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية.112

وتقرر هذا االس���تثناء يف حكم ملجلس الدولة الفرنسي، تتلخص وقائعه بأن شخصاً 
اش���ترى أرض يف تونس تبلغ مس���احتها )65( ألف فدان، واس���تصدر حكماً مبلكيته لها، 
وعندما أراد وضع يده عليها، تبني له أن إحدى القبائل العربية مستقرة عليها منذ زمن 
وترفض إخالئها، فتقدم إلى السلطات الفرنسية يف تونس طالباً إخالء األرض ومتكينه 
م���ن وضع يده عليها اس���تناداً للحك���م القضائي الذي حصل عليه، فرفضت الس���لطات 
الفرنس���ية تنفي���ذ احلكم، فتقدم إل���ى مجلس الدولة الفرنس���ي للمطالبة بالتعويض عن 
قرار الرفض، فقضي له اس���تناداً إلى أن احلكومة لها أن ترفض تنفيذ احلكم إذا رأت 

أن من شأن التنفيذ أن يشكل خطراً على النظام واألمن العام.113 

ويف ه���ذا اإلط���ار، قضت محكم���ة القضاء اإلداري املصرية بأن���ه: »ولئن كان القرار 
اإلداري ال يجوز يف األصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي وإال كان مخالفاً للقانون، 
إال إذا كان يترت���ب عل���ى تنفيذ احلكم فوراً إخالالً خطي���راً بالصالح العام يتعذر تداركه 
كح���دوث فتن���ة أو تعطيل س���ير مرفق عام، فيرج���ح عندئٍذ الصالح الع���ام على الصالح 

اخلاص ولكن مبراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها«.114 

وي���رى البع���ض –وهو ما نعقتده أيضاً- بأن صيانة ق���وة األمر املقضي به واحملافظة 
على اس���تقالل القضاء ه���ي أولى باالعتبار من مراعاة النظام الع���ام واألمن العام، فإن 

تع���رف حال���ة الض���رورة بأنها: حالة من اخلطر اجلس���يم احل���ال التي يتعذر تداركها بالوس���ائل العادي���ة، مما يدفع   111
السلطات القائمة على حالة الضرورة أن تلجأ إلى الوسائل القانونية االستثنائية لدفع هذا اخلطر ومواجه األزمات، 
ويذك���ر منه���ا الفقه: احل���رب، أو الغزو، أو العصيان املس���لح، أو الكوارث الطبيعية« )وجدي ثابت غبريال، الس���لطات 
االستثنائية لرئيس اجلمهورية طبقا للمادة )74( من الدستور والرقابة القضائية عليها، منشاة املعارف: اإلسكندرية، 

1988، ص 23(.
فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 241.  112

هذا املثال، نقاًل عن: رحاب صابر محمد الشبلي، مرجع سابق، ص 182.  113
محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )224(، جلسة 1961/12/23، مجموعة أحكامها يف عشر سنوات، ص 112، نقاًل   114

عن: نواف سالم كنعان مرجع سابق، ص 376.
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الض���رب مببدأ قوة األم���ر املقضي به عرض احلائط وإهدار اس���تقالل القضاء يؤديان 
إل���ى االس���تهتار بالعدالة واضطراب املراكز القانونية املس���تقرة وفق���دان األفراد ثقتهم 

بالقضاء.115 كما أن مفهوم النظام العام، مفهوم واسع وينقصه معيار منضبط.

2-2-3. صعوبات التنفيذ

قد تعزو اإلدارة امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية إلى وجود صعوبات مادية أو 
قانونية أو سياس���ية يستحيل معها تنفيذ احلكم، كأن تؤسس اإلدارة امتناعها عن تنفيذ 
حك���م بإلغ���اء قرار إداري صادر بالتعي���ني على صعوبة نابعة من تعيني ش���خص آخر يف 
الوظيفة نفس���ها التي يجب أن يعود إليها احملكوم له، وقد تؤس���س اإلدارة هذا االمتناع 

على عدم وجود اعتمادات مالية متاحة.116 

ولم يعتبر القضاء هذا املبرر لإلدارة، فعلى سبيل املثال، استبعد القضاء امتناع اإلدارة 
ع���ن تنفيذ احلكم القضائي بس���بب وجود صعوبة يف إعادة ع���دد كبير من املوظفني دفعة 
واح���دة مم���ا ي���ؤدي بالضرورة إلى إبعاد آخري���ن، كما أن مجلس الدولة الفرنس���ي لم يقر 
بحجة اإلدارة عدم وجود اعتمادات مالية كحجة لالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية.117 

وتطبيق���اً لذلك، قضت محكم���ة العدل العليا األردنية بأن���ه: »األحكام الصادرة عن 
محكم���ة الع���دل العليا باإللغاء تكون له���ا احلجية املطلقة على الكافة وبالنس���بة جلميع 
احملاكم والس���لطات اإلدارية ويترتب عليها إع���دام القرار من يوم صدوره وتلتزم اإلدارة 
بإعادة احلال إلى ما كانت عليه كما لو لم يصدر هذا القرار إطالقاً مهما كانت النتائج 
ولي���س ل���إلدارة أن متتنع عن تنفيذ حكم اإللغاء بحجة وج���ود صعوبات مادية معينة«.118 

فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 242.  115
نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 376.  116

رحاب صابر محمد الشبلي، مرجع سابق، ص 187.  117
محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1977/122(، مجلة نقابة احملاميم 1978، ص 144، نقاًل عن: فاروق الكيالني،   118

مرجع سابق، ص 231.
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كم���ا قض���ت محكمة القضاء اإلداري يف مصر بأنه: »عدم وج���ود االعتماد املالي ال يعد 
مب���رراً لع���دم تنفيذ احلك���م ألنه بغض النظر عن وجود بند خ���اص بكافه فروع امليزانية 
لتنفي���ذ األح���كام القضائية النهائية، فإن قرار اللجن���ة القضائية باعتباره يف قوه احلكم 
القضائ���ي يتحتم على جهة اإلدارة تنفيذ مقتضاه س���واًء وجد االعتماد املالي املخصص 

ملواجهته أم لم يوجد«.119 

أم���ا بخص���وص الصعوب���ات القانوني���ة والتي قد تتمث���ل بصعوبة تفس���ير احلكم أو 
غموض���ه أو صعوبة فهم مقصوده أو وج���ود بعض األخطاء املادية فيه؛120 قضت محكمة 
القض���اء اإلداري يف مص���ر بأن احل���ل يف تنفيذ احلكم القضائي الذي يش���وبه غموض، 
يل���زم أن يت���م التنفيذ على مقتضى احلكم حس���بما يبني من أس���بابه يف حدود املوضوع 
ال���ذي تناوله القرار املقضي بإلغائه ويف ضوء ما تنازع الطرفان وجتادال فيه وقالت فيه 

احملكمة كلمتها، فعلى هدي ذلك ميكن تفهم مقتضى احلكم وتقصي مراميه.121

باإلضاف���ة إلى ذل���ك، وضع قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية آلية ميكن من 
خالله���ا التغلب على حاالت عدم التنفيذ لغموض احلك���م، على اعتبار أن هذا القانون، 
إمنا ميثل الش���ريعة العامة لكافة القوان���ني اإلجرائية، وتتمثل هذه اآللية بلجوء صاحب 

الشأن بتقدمي طلب تفسير للحكم الذي وقع يف منطوقه غموض أو إبهام.122 

حكم محكمة القضاء اإلداري )مصر(،  رقم )1022( لسنة )13( قضائية، نقاًل عن: خليل عمر خليل احلاج يوسف،   119
مرجع سابق، ص 47.

120  من األمثلة العملية على ذلك: أن يغفل احلكم حتديد مساحة األرض املطلوب رفع التجاوز عنها أو عدم ذكر بدل البيع 
يف صلب احلكم، أو جود تناقض يف األسباب التي استند إليها احلكم، أو احلكم بإخالء عقار أو إعادة ملكيته دون 
ذكر رقم احلوض أو رقم القطعة )عواد حسني ياسني العبيدي، تنفيذ األحكام القضائية الغامضة وإشكاالته العملية، 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، )جامعة تكريت: تكريت(، العراق، العدد )8(، السنة )2(، ص 75(.
ياسني  عن: حمدي  نقاًل   ،1949/4/27 جلسة  قضائية،   )2( لسنة   ،)615( رقم  )مصر(،  اإلداري  القضاء  محكمة   121

عكاشة، مرجع سابق، ص 617.
122  نصت املادة )184( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001، وتعديالته على أنه: »يجوز 
للخصوم أن يطلبوا باستدعاء يقدم إلى احملكمة التي أصدرت احلكم تفسير ما وقع يف منطوقه من غموض أو 
إبهام، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا 

احلكم من القواعد اخلاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية«.
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ويف سياق دراسة هذه احلجة التي تتقدم بها اإلدارة للتنصل من التزامها يف تنفيذ 
األح���كام القضائية، يثور تس���اؤل ح���ول مدى إمكانية امتن���اع اإلدارة عن تنفيذ احلكم 

القضائي املخالف للقانون؟
أجاب���ت محكم���ة الع���دل العليا األردنية على هذا التس���اؤل، حي���ث قضت يف أحد 
أحكامه���ا بأنه: »من املبادئ القانونية املس���تقرة أن األح���كام القضائية التي حازت قوة 
الشيء احملكوم به تعتبر عنواناً للحقيقة وعلى اإلدارة أن تنفذ هذه األحكام إذا صدرت 
م���ن محاك���م مختص���ة اختصاصاً نوعياً، وحي���ث إن احلكم موض���وع الطعن صدر عن 
محكمة مختصة اختصاصاً نوعياً وحاز قوة الشيء احملكوم به، فهو واجب التنفيذ وال 
متلك أي س���لطة إدارية االمتناع عن تنفيذه بداعي أنه مخالف للقانون إذ ليس���ت هذه 
الس���لطة مرجعاً ملثل هذه القرارات س���واًء كانت خطًأ أو صواباً واملرجع الذي من حقه 

أن يقرر ذلك هو احملاكم عندما يقدم إليها طعناً بذلك حسب األصول.123  
بن���اء على ما س���بق، فإن���ه ال يج��وز لإلدارة أن متتنع ع���ن تنفيذ احلكم القضائي 
القطع���ي حت���ى ل���و كان مخ��الف���اً للقان���ون، ألن اإلدارة ال تعتبر مرجع���اً للطعن بهذه 
األح���كام واجبة النفاذ، وإن ص���ح إدعائها، فعليها اللجوء إلى اجلهة املختصة للطعن 
به���ذا احلك���م ال أن متتن���ع عن تنفيذه.124 وم���ن أجل ذلك، أوج���دت العديد من النظم 
القانوني���ة أدوات تس���تعني بها اإلدارة للطعن باألح���كام ال��مخالف�����ة للقان��ون والت��ي 
اكت��سبت القوة التنفيذية، م��ن ذلك؛ الطعن بأم�ر خط��ي وفق�اً للمواد )375 - 376( 
م����ن قان�����ون اإلجراءات اجل���زائي���ة، 125  وال�طع���ن ل�مصلحة الق�ان��ون وفق�����اً لل��م��ادة 

123  محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1986/142(، املنشور على الصفحة )640( من مجلة نقابة احملاميني سنة )86(، 
نقاًل عن: فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 230.

124  رحاب صابر محمد الشبلي، مرجع سابق، ص 190.
125  نصت هذه املادة على أنه: »لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى على محكمة النقض 
إذا كان احلكم مخالفاً للقانون وكان احلكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق حملكمة النقض البت فيه. ويطلب 
باالستناد إلى ذلك إبطال اإلجراء أو نقض احلكم أو القرار«.  أنظر أيضاً: نقض رام اهلل )جنائي(، رقم )2010/22(، 

جلسة 2010/2/14، املقتفي، مرجع سابق.
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)174( م�����ن ق��انون اإلج������راءات ال��مدنية االحت�������ادي لدول����ة اإلم���ارات العربي����ة 
ال���متح�����دة.126 

وقد تتذرع اإلدارة بوجود صعوبات سياسية تؤدي إلى تعطيل تنفيذ احلكم القضائي، 
ومث���ال ذل���ك: امتناع احلكوم���ة املصرية عن تنفي���ذ احلكم القضائ���ي القاضي باإلفراج 
ع���ن وال���د أحد املتهمني يف قضية اغتي���ال الرئيس املصري أنور الس���ادات العام 1981. 
وعلى الصعيد الفلسطيني يشكل االحتالل اإلسرائيلي واتفاقيات السالم املرحلية عقبة 
أمام تنفيذ األحكام القضائية بش���كل عام، فال تس���تطيع قوات األمن الفلسطيني –وفقاً 
لهذه االتفاقيات- الدخول إلى مناطق يف الضفة الغربية)مناطق C( إال بعد تنس���يق مع 

االحتالل. 127 

تب���ني لن���ا يف هذا الفصل أنه بالرغم م���ن التزام اإلدارة بتنفي���ذ األحكام القضائية، 
إال أنه���ا قد تعمد إلى التنكر لهذه األح���كام ومتتنع عن تنفيذها، ويتخذ امتناعها صوراً 
عدي���داً، ويت���م أيضاً حتت س���تار العديد من املبررات، فهل يعن���ي ذلك أن يبقى صاحب 
املصلح���ة أعزالً من كل س���الح يجب���ر اإلدارة على تنفيذ أو املس���اعدة يف تنفيذ األحكام 
القضائي���ة؟ مبعنى آخر: هل ثمة وس���ائل إلجبار اإلدارة عل���ى تنفيذ األحكام القضائية؟ 

هذا ما سنعمل على دراسته يف اآلتي.

126  نصت هذه املادة على أنه: »للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير 
العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف يف األحكام االنتهائية أياً كانت احملكمة الت�ي أصدرتها إذا كان احلكم مبنياً على 

مخالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو تأويله وذلك يف األحوال اآلتية:
األحكام الت�ي ال يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.. 1
األحكام الت�ي فوت اخلصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.. 2

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خالل سنه من تاريخ صدور احلكم  وتنظر احملكمة الطعن يف غرفة   
مشورة بغير دعوة اخلصوم، ويفيد اخلصوم من هذا الطعن«.

أنظر أيضاً: محكمة متييز دبي، رقم )2009/84(، جلسة 2005/1/2، منتدى قانون اإلمارات على الرابط التالي:   
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2088، تاريخ الزيارة: 2014/9/26.

127  أنظر حول تأثير االحتالل اإلسرائيلي على استقالل القضاء بشكل عام: كميل منصور، مرجع سابق، ص 22 23-.
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3. الحماي��ة القانوني��ة لألح��كام القضائية من ح��االت االمتناع 

عن التنفيذ

إن املجتمع���ات إذا م���ا أرادت أن حتف���ظ قيمها وتعليها، فإنها تق���وم بتوفير احلماية 
القانوني���ة لها، وحبذا ل���و ترتبط تلك احلماية حينها بج���زاء موجه ضد من يتجرأ على 
موضوعها، وملَّا كان تنفيذ األحكام القضائية يرتبط بأهم قيم املجتمعات الدميقراطية، 
كمب���دأ س���يادة القان���ون والفصل بني الس���لطات واس���تقالل القضاء؛ ف���كان ال بد لهذه 
املجتمعات أن تعمل عن طريق سلطاتها الرسمية املختصة على توفير احلماية القانونية 
لألحكام القضائية من حاالت االمتناع عن تنفيذها. إن أوجه احلماية تلك، تش���كل من 
جه���ة؛ ضمان���ة لتنفيذ األحكام القضائي���ة، ومن جهة أخرى وس���ائل إلجبار اإلدارة على 
تنفيذه���ا، وتتمثل يف معظمها بجزاءات توجه ضد فعل االمتناع ذاته، وش���خص املمتنع، 
وضد اإلدارة. وعليه، سوف نتناول بعض أوجه احلماية لألحكام القضائية يف ثالثة بنود 
عل���ى النح���و اآلتي: إلغاء القرار باالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية وتعويض احملكوم 
ل���ه يف البن���د )1(. واحلماي���ة اجلنائية واجل���زاء التأديبي يف البند )2(. أم���ا البند )3(، 

فنخصصه لبحث سلطة القاضي يف توجيه أوامر لإلدارة والغرامة التهديدية.

3-1. إلغاء القرار باالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية وتعويض المحكوم له

نتناول يف هذا البند اثنني من أوجه احلماية القانونية لألحكام القضائية من حاالت 
ع���دم التنفي���ذ، وهما: إلغاء القرار ال���ذي امتنعت اإلدارة من خالله ع���ن تنفيذ األحكام 
القضائية، باإلضافة إلى التعويض الذي يس���تحقه احملكوم له نتيجة الضرر الذي حلقه 
من امتناع اإلدارة عن التنفيذ، أي احلماية املدنية لألحكام القضائية من حاالت االمتناع 

عن التنفيذ.
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3-1-1. إلغاء القرار باالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية

إن امتناع اإلدارة عن تنفيذ احلكم القضائي يشكل دائماً؛ جتاوزاً للسلطة، مما يعطي 
احلق للمحكوم له يف الطعن باإللغاء يف قرار اإلدارة باالمتناع عن تنفيذ احلكم القضائي، 
س���واًء جتس���د االمتناع بقرار إيجابي صريح أو بقرار س���لبي، كما يك���ون للمحكوم له أن 
يطلب وقف تنفيذ قرار االمتناع حلني الفصل يف الدعوى األصلية. 128 وقد سبق أن أشرنا 
إلى استقرار القضاء اإلداري على اعتبار صمت اإلدارة عن اتخاذ أي إجراء إيجابي كان 

عليها اتخاذه تنفيذاً للحكم القضائي؛ قرار إدارياً سلبياً يقبل الطعن فيه باإللغاء. 129  

ويس���تند الطع���ن يف ق���رار اإلدارة باالمتناع ع���ن تنفيذ احلكم القضائي إلى س���بب 
مخالفة القانون أو س���بب اإلنحراف يف اس���تعمال الس���لطة، وهي أحد عيوب الطعن يف 
القرارات اإلدارية، حيث إن سبب مخالفة القانون يتحقق مبخالفة اإلدارة حلجية الشيء 
املقضي به، وغالباً ما يكون سبباً للطعن يف قرار االمتناع الذي يتخذ صورة سلبية. أما 
سبب االنحراف يف استعمال السلطة والذي غالباً ما يكون سبباً للطعن يف قرار االمتناع 
ال���ذي يأخذ الصورة اإليجابية، فيتحقق بإص���دار اإلدارة لقرار تهدف منه إعاقة تنفيذ 
الش���يء املقضي به؛ فهي بذلك تس���تخدم س���لطتها يف هدف يختلف ع���ن الهدف الذي 
أعطيت لها من أجله. 130  ومن أمثلة هذا العيب: أن يصدر حكم بإلغاء قرار بإنهاء خدمة 
موظ���ف، ثم ما تلبث اإلدارة أن تقوم بتعديل ش���روط الوظيفة وتعيني موظف آخر مكان 

احملكوم له، وذلك بهدف إعاقة تنفيذ احلكم القضائي. 131 

128  حسني سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص 543.
129  قضت محكمة العدل العليا األردنية يف هذا املجال بأنه: »ولكن املستدعى ضده لم يتخذ قراراً بتنفيذ قرار احملكمة 
بالرغم من أنه قرار قطعي وواجب النفاذ حسب أحكام القانون، مما يعتبر معه هذا االمتناع يف حكم القرار الضمني 
بالرفض، وذلك متشياً مع ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا من أن كل حكم قطعي يعتبر واجب التنفيذ وال متلك أي 
سلطة إدارية االمتناع عن تنفيذه سواًء كان مطابقاً للقانون أم لم يكن مطابقاً له...« )محكمة العدل العليا )األردن(، 
قرار رقم )1993/30(، مجلة نقابة احملامني، 1973، ص 1526، نقاًل عن نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 387(.

130  نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 387.
131  هذا املثال نقاًل عن: حسني سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص 555.
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ينبغ���ي لنا اإلش���ارة هنا إلى حديثنا األس���بق عن الس���لبيات الناجتة ع���ن اتباع هذه 
الوس���يلة للتغلب على تعنت ومقاومة اإلدارة، حيث أش���رنا إلى أنها تدخل احملكوم له يف 
دائرة مغلقة من استصدار أحكام إلغاء ال تنفذ، وذلك بالنظر إلى توقف سلطة القاضي 
عن���د حد فحص مدى مش���روعية الق���رار دون أن يتعدى إلى غير ذل���ك، كإصدار أوامر 

لإلدارة أو توجيهها، تطبيقاً لفهم معني ملبدأ الفصل بني السلطات.

وإذا كان ه���ذا الوج���ه من احلماية خاص يف األح���كام اإلدارية الصادرة ضد اإلدارة 
بإلغ���اء قراراتها، فإنه ال ينطبق على األحكام األخرى الصادرة عن احملاكم العادية، ذلك 
أن تنفي���ذ تل���ك األحكام يعتبر أعم���ال قضائية، وليس أعمال إداري���ة يصح الطعن فيها 
باإللغ���اء، وبالتال���ي، فإن محكمة الع���دل العليا ال تكون مختصة بنظ���ر دعوى اإللغاء أو 
انعقاد املسؤولية املتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية العادية، وهذا ما استقر عليه مجلس 

الدولة الفرنسي.132  

3-1-2. الحماية المدنية

يعتبر التعويض الذي يستحقه احملكوم له )املضرور من امتناع اإلدارة عن تنفيذ احلكم 
الصادر لصاحله أو تعطيل تنفيذه(؛ جوهر احلماية املدنية لألحكام القضائية من حاالت 

االمتناع عن التنفيذ، وهو أيضاً جزاء يوجه ضد شخص املمتنع واإلدارة يف آن واحد. 

ويس���تند حق احملكوم له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة االمتناع عن تنفيذ 
األحكام القضائية إلى املادة )106( من القانون األساسي املعدل والتي نصت على ضمان 
السلطة الوطنية تعويضاً كاماًل للمحكوم له، كما يستند إلى اعتبار امتناع اإلدارة عن تنفيذ 
احلكم القضائي؛ عماًل غير مشروعاً، ميثل خطًأ مرفقياً تسأل عنه اإلدارة املختصة، ويف 
الوقت ذاته ميثل خطًأ شخصياً يسأل عنه املوظف املمتنع، ومن ثم تكون اإلدارة واملوظف 

132. Ardant (Phd), la responsbilite de I’Etat du fait de la function juridicitionnelle, These, 
L.G.J. paris, 1956. P66.
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مس���ؤولني بالتضامن يف دفع التعويض للمحكوم له. 133  كما ميكن مساءلة املوظف واجلهة 
الت���ي ص���در بحقها احلك���م القضائي يف آن واح���د، وبخاصة يف الدعاوى غي���ر اإلدارية، 

باالستناد إلى املسؤولية عن فعل الغير »مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه«.

ويف هذا السياق، قضت محكمة القضاء اإلداري املصرية بأنه: »إصرار الهيئة املدعى 
عليها على عدم تنفيذ احلكم ينطوي على مخالفة الشيء املقضي به وهي مخالفة قانونية 
ملبدأ أساسي وأصل من األصول العامة الواجبة االحترام إقراراً للنظام والطمأنينة وتثبيتاً 
للحق���وق والرواب���ط االجتماعية، كم���ا أنها تنطوي عل���ى قرار إداري س���لبي خاطئ، وهذا 
االمتناع اخلاطئ عن تنفيذ احلكم يس���توجب مس���ؤولية الهيئة املدعى عليها عن التعويض 

عما يترتب عليه من ضرر«. 134  

كما قضت محكمة العدل العليا األردنية بأنه: »ومبا أن املستدعية هنا تدعي يف طعنها 
أن املس���تدعى ض���ده الرابع قد امتنع عن تنفي���ذ قرار محكمة العدل العليا وأن امتناعه قد 
أحل���ق بها ضرراً مادياً ومعنوياً، وبالتال���ي، فتكون مخاصمته جائزة حتى إذا كان قد أحلق 

باملستدعية ضرراً نتيجة خطأه الشخصي أي ما يسمى باخلطأ غير الوظيفي«. 135  

ويش���مل التعويض املترتب على امتناع اإلدارة عن تنفي���ذ األحكام القضائية؛ التعويض 
عن الضرر املادي والضرر املعنوي، ويف هذا قضت محكمة القضاء اإلداري املصرية بأنه: 
»املطالب���ة بتعويض الضرر األدبي عن عدم تنفي���ذ احلكم الصادر بإلغاء قرار باإلحالة إلى 
املع���اش ه���ي حق ملا يف اإلصرار على عدم تنفيذ احلكم من امتهان بالغ بحقوق احملكوم له 

وإذالل له أمام زمالئه«. 136  

املرافعات اإلدارية، دار  التعويض،  القضاء اإلداري: قضاء اإللغاء، قضاء  الوهاب،  133  ماجد احللو، محمد رفعت عبد 
املطبوعات اجلامعة: اإلسكندرية، 1994، ص 274، نقاًل عن: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 388؛ عصام لطفي 

الشريف، مرجع سابق، ص 290.
134  محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )73( لسنة )13( قضائية، جلسة 1961/7/2، مجموعة السنة )15(، ص 295، 

نقاًل عن: رحاب صابر محمد الشبلي، ص 214.
135  محكمة العدل العليا )األردن(، رقم )1993/101(، املنشور على الصفحة )180( من مجلة نقابة احملامني، سنة 1995.

136  محكمة القضاء اإلداري )مصر(، رقم )158(، جلسة 1948/6/15، نقاًل عن: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 390.
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ويج���ب أن يك���ون معلوماً هن���ا أن طلب احملكوم له بالتعويض ع���ن امتناع اإلدارة عن 
تنفي���ذ األح���كام القضائية، تخت���ص احملاكم العادية بنظره، كأن تكون على س���بيل املثال 
احملكم���ة التي تنظر الدعوى اجلنائي���ة بهذا اخلصوص »الدعوى املدنية التابعة للدعوى 
اجلنائية«، حيث إن صالحية محكمة العدل العليا يف النظام الفلس���طيني، تقتصر على 
اإللغ���اء دون أن تتع���داه إلى التعويض.137 وبالتالي، يغدو الطلب املقدم من احملكوم له إلى 
محكمة العدل العليا واملتعلق بالتعويض عن االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية، يغدو 

حينها مستوجباً الرد لعدم االختصاص.

إن ه���ذا الن���وع م���ن احلماية لألح���كام القضائية، ق���د ال يكون هو اآلخ���ر بالفعالية 
املطلوب���ة، وذل���ك يع���ود لعدة أس���باب، أهمه���ا؛ امتن���اع اإلدارة مجدداً ع���ن تنفيذ حكم 
التعوي���ض، وبخاصة كون األخير ال يش���تمل على أم���ر اإلدارة بدفع املبلغ، فهو يقف عند 
ح���د تقرير أحقي���ة التعويض، كما أن مبدأ عدم خضوع األم���وال العام للتنفيذ اجلبري؛ 
ميثل عقبة أخرى أمام تنفيذ حكم التعويض. باإلضافة إلى ذلك، تشكل اإلجراءات التي 
عل���ى احملك���وم له بالتعويض أن يتبعها لتنفيذ احلكم الص���ادر لصاحله؛ إجراءات طويلة 
ومعقدة، مما يؤدي إلى إفقاد احلكم القضائي ألهميته العملية.138  ويخضع تقدمي طلب 
التعويض إلى احملكمة وتنفيذه إلى اإلجراءات املقررة يف قانون دعاوى احلكومة األردني 

الذي سبق بيانه.

137  عيسى أبو شرار، مرجع سابق، ص 16. 
بالنص على  الواقع، وذلك  الكامل »اإللغاء والتعويض« على أرض  أوجد قانون السلطة القضائية تطبيقاً للقضاء   
اختصاص احملكمة العليا بالنظر يف االستدعاءات التي يتقدم بها السادة القضاة للطعن يف القرارات اإلدارية املتعلقة 
بأي شأن من شؤونهم، وكذلك الفصل يف املنازعات اخلاصة بالرواتب واملعاشات واملكافآت املستحقة لهم أو لورثتهم؛ 
بحيث تشمل صالحيتها اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ. )املادة )46( من قانون السلطة القضائية، مصدر سابق(.
138  مازن ليلو راضي، وسائل تنفيذ حكم القضاء اإلداري، مجلة احلقوق )كلية احلقوق: اجلامعة املستنصرية(، العراق، 

املجلد )3(، العدد )11(، 2010، ص 10؛ كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 11.



61

3-2. الحماية الجنائية والجزاء التأديبي

نتناول يف هذا البند احلماية اجلنائية لألحكام القضائية من حاالت عدم التنفيذ، 
باإلضاف���ة إل���ى اجلزاء التأديب���ي كأحد أوجه احلماية القانوني���ة لألحكام، وذلك على 

النحو اآلتي.

3-2-1. الحماية الجنائية

تتمثل احلماية اجلنائية بش���كل عام بتجرمي الفعل الذي يش���كل اعتداًء على موضوع 
احلماي���ة، ومعاقب���ة مرتكب���ه يف ح���ال ثبوته بحق���ه، باإلضاف���ة إلى إج���راءات التحقيق 
واحملاكم���ة الت���ي ميكن اتخاذها ض���د مرتكب الفع���ل، وبالتالي، ف���إن احلماية اجلنائية 
لألح���كام القضائي���ة من حاالت االمتناع عن تنفيذها يج���ب أن تنصب على جترمي فعل 
االمتناع من جهة، وإجراءات التحقيق واحملاكمة التي ميكن اتخاذها ضد املتهم من جهة 
أخ���رى. ومل���ا كانت إجراءات التحقيق واحملاكمة ال تختلف ع���ن تلك التي ميكن اتخاذها 
ض���د املتهم بأي فعل مج���رم، فإننا لن نتناول فيها إال ما يتعلق باملكانة املتميزة املمنوحة 
للمض���رور م���ن جرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائي���ة واملتمثلة بحقه يف حتريك 

الدعوى اجلنائية عن طريق اإلدعاء املباشر.

3-2-1-1. تجريم االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية

يع���د االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية؛ جرمي���ة يعاقب عليها القانون، ويف هذا 
اإلطار، تضمنت املنظومة القانونية يف فلسطني عدداً من النصوص التشريعية املجرمة 
لفعل االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية واجلزاء اجلنائي املترتب على من يثبت بحقه 
ه���ذا الفع���ل. ويوجه هذا اجلزاء إلى الش���خص الطبيعي مرتكب الفع���ل »ممثل اإلدارة« 
وليس لإلدارة بصفة مستقلة عن األعضاء املكونني لها، حيث استقرت معظم التشريعات 
اجلنائية على استبعاد املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية العامة إما بشكل صريح أو 
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ضمني، 139 وبالصورة األخيرة كان موقف قانون العقوبات األردني رقم )16( لس���نة 1961 
وتعديالته، 140 وقانون العقوبات االنتدابي رقم )74( لسنة 1936 وتعديالته. 141  

وبخص���وص النصوص املجرم���ة لالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية؛ نص القانون 
األساس���ي املعدل لس���نة 2003 يف املادة )106( منه على أنه: »األحكام القضائية واجبة 
التنفي���ذ واالمتن���اع عن تنفيذها أو تعطي���ل تنفيذها على أي نحو جرمي���ة يعاقب عليها 
باحلب���س، والع���زل م���ن الوظيف���ة إذا كان املته���م موظفاً عام���اً أو مكلف���اً بخدمة عامة، 
وللمحك���وم ل���ه احلق يف رفع الدعوى مباش���رة إلى احملكمة املختصة، وتضمن الس���لطة 

الوطنية تعويضاً كاماًل له«. 142  

يضفي هذا النص حماية خاصة لألحكام القضائية من حاالت االمتناع عن التنفيذ، 
وذلك من خالل توس���يع دائرة األفعال الداخلة يف النص التجرميي، حيث إن عبارة »أو 
تعطي���ل تنفيذها على أي نحو«، تنصرف لتش���مل كافة صور االمتناع عن تنفيذ األحكام 
القضائي���ة؛ التباطؤ أو التراخ���ي يف التنفيذ، التنفيذ الناقص...، وال تقتصر على صورة 
االمتناع الصريح أو الضمني، وهذا ما اس���تقر عليه الفقه والقضاء، مس���تندين يف ذلك 
إل���ى أن جت���رمي كافة صور االمتن���اع عن تنفيذ األحكام يحقق نف���س الغرض من جترمي 

139  من التشريعات اجلنائية التي استبعدت املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية العامة؛ قانون العقوبات االحتادي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )3( لسنة 1987 يف املادة )65( منه، حيث نصت على أنه: »األشخاص االعتبارية 
أقرت  التي  التشريعات  ومن  جنائياً«.  مسئولة  العامة  والهيئات  الرسمية  ودوائرها  احلكومية  املصالح  عدا  فيما 
باملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية العامة بصورة جزئية؛ قانون العقوبات الفرنسي اجلديد لسنة 1992، حيث 
اقتصاد مختلط ومؤسسات  العامة من شركات مساهمة، وشركات  املعنوية  لكافة األشخاص  املسؤولية  قرر هذه 
وهيئات عامة ووزارات ولم يستثن سوا الدولة بصفة مطلقة والبلديات والتجمعات احمللية التي تتبعها بصفة مقيدة.

صالح،  إبراهيم  علي  أنظر:  العامة،  املعنوية  لألشخاص  اجلنائية  املسؤولية  من  التشريعات  موقف  حول  للمزيد   
املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دار املعارف: القاهرة، 1980، ص 154.

140  املنشور على الصفحة )374(، من عدد اجلريدة الرسمية األردنية رقم )1487(، بتاريخ 1960/5/1. هذا القانون 
ساري يف الضفة الغربية.

141  املنشور على الصفحة )399(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )652(، بتاريخ 1936/12/14. هذا القانون ساري 
يف قطاع غزة.

142  وهو نص مطابق لنص املادة )82( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، املنشور على الصفحة )9(، 
من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )40(، بتاريخ 2002/5/1.
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االمتن���اع الصري���ح أو الضمن���ي. 143  كما أن ه���ذا النص جاء مطلق���اً بخصوص املقصود 
باألح���كام، األمر الذي يجعله ش���اماًل لكاف���ة األحكام؛ قطعية، غي���ر قطعية، فاصلة يف 
املوض���وع، غير فاصلة في���ه، مدنية، جنائية، إدارية. فاملطلق يج���ري على إطالقه ما لم 

يرد نص يقيده.

بالرغم من ذلك، فإنه ينبغي للمش���رع أن ينص صراحًة على ش���مول التجرمي جلميع 
ص���ور االمتن���اع عن تنفيذ األحكام، وأن ال يترك األمر يف ذلك للفقه والقضاء، وبخاصة 

أننا أمام تشريع جنائي يحكمه مبدأ التفسير الضيق. 144  

باإلضاف���ة إل���ى ذلك، ف���إن ورود ه���ذا النص يف القانون األساس���ي املع���دل »املظلة 
الدس���تورية ملرتكزات التشريع والتنفيذ والتقاضي يف فلسطني«، 145 هو بحد ذاته حماية 
متمي���زة لألح���كام القضائية من االعتداء واإلنكار من ناحي���ة، ويرتفع بهذه احلماية إلى 
مس���توى اإللزام القانوني من ناحية أخرى، ذلك أن مبدأ س���مو الدستور يقضي بوجوب 
خضوع التش���ريعات العادية والثانوية للدستور، وبالتالي، تستبعد إمكانية سن تشريعات 
م���ن ش���أنها أن ال توف���ر احلماية الالزمة لألح���كام القضائية. وبخاص���ة يف ظل الثبات 
واالس���تقرار الذي تتمتع به النصوص الدس���تورية، فال يجوز تغييرها بتشريع عادي، وال 
يجوز للمشرع أن يعبث بهذه احلماية كما شاء، فضاًل عن أن النصوص الدستورية تبقى 

هي األقوى التي ال ميلك املشرع التطاول عليها. 146 
وتكررت احلماية اجلنائية لألحكام القضائية يف العديد من نصوص قانون العقوبات 
األردن���ي وقان���ون العقوب���ات االنتدابي، حيث نصت امل���ادة )1/182( من قان���ون العقوبات 

143 للمزيد، أنظر: محمد إسماعيل إبراهيم وأحمد زغير مجهول، مرجع سابق، ص 298.
اجلامعة  دار  العام«،  »القسم  العقوبات  قانون  عامر،  أبو  محمد  أنظر:  اجلنائية،  النصوص  تفسير  حول  للمزيد    144

اجلديدة للنشر: بدون مكان نشر، 1996، ص 53.
145  فايز بكيرات، إشكاليات االنسجام التشريعي يف فلسطني: مسح أولي، معهد احلقوق، جامعة بيرزيت، رام اهلل، 

2005، ص 9
146  فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 82.
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األردني على أنه: »كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق 
أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانني، أو األنظمة املعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب املقررة 
قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن س���لطة ذات صالحية يعاقب باحلبس 
من ش���هر إلى س���نتني«. ونصت امل���ادة )184( منه على أنه: »كل ضاب���ط أو فرد من أفراد 
الش���رطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من الس���لطة القضائية أو اإلدارية 
يعاقب باحلبس من أس���بوع إلى س���نة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسني ديناراً أو 
بكلت���ا العقوبت���ني معاً«.كما نصت املادة )473( على أنه: »يعاقب باحلبس حتى أس���بوع أو 
بالغرام���ة حتى خمس���ة دنانير أو بكلتا العقوبت���ني من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية 

محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل«. 147  
أما قانون العقوبات االنتدابي، فقد نصت املادة )139( منه على أنه: »كل من عرقل 
أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، 
يعتب���ر أن���ه ارتكب جنح���ة ويعاقب باحلبس مدة س���نة واحدة«. ونصت امل���ادة )124/ج( 
واملجرم���ة ألفع���ال عرقلة العدالة على أنه: »كل من: عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه 
يف تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقياً كان أم جزائياً أو منع تنفيذه عن علم منه: يعتبر بأنه 
ارتكب جنحة«.كما نصت املادة )136( على أنه: »إذا حجزت أموال أو ضبطت باالستناد 
إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من احملكمة، فكل من أخذ تلك األموال أو نقلها أو استبقاها 

147  ميكن أن نضيف يف هذا السياق، العديد من نصوص قانون العقوبات األردني والتي واجهت مسألة االمتناع أو 
تعطيل تنفيذ األحكام القضائية )الباب الثاني من قانون العقوبات »يف اجلرائم املخلة اإلدارة القضائية«، الفصل 
الثاني: فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية(:  نصت املادة )227( على أنه: »«-1 يعاقب باحلبس من شهر إلى سنة 

أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسني ديناراً. 
أ- من وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية.

ب- من خالف التدابير التي اتخذتها احملكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.
وإذا اقترن الفعل بالعنف كان احلبس من ثالثة أشهر إلى سنتني«.

نصت املادة )229( على أنه: »1 - من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب   
باحلبس حتى ستة أشهر. 2 - وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير 
اإلعدام واألشغال الشاقة املؤبدة، حكم على املجرم باحلبس من سنة إلى ثالث سنوات.  3 - وإذا كانت عقوبة اجلناية 

اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة تعرض املجرم لعقوبة األشغال الشاقة مدة ال تزيد على سبع سنوات.«
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لدي���ه أو أخفاه���ا أو تصرف بها عن علم منه وبقص���د عرقلة أو مقاومة احلجز أو قرار 
التنفيذ، يعتبر أنه ارتكب جنحة«. 

ويالحظ على نص القانون األساس���ي املع���دل، ونصوص قانون العقوبات األردني، أنها 
توج���ه اخلط���اب يف معظمها إل���ى املوظف العام أو املكلف يف خدمة عام���ة، 148  األمر الذي 
يضف���ي مي���زة أخرى حلماية األح���كام القضائية جنائياً من حاالت االمتن���اع عن تنفيذها، 
حي���ث إن ارت���كاب ه���ذه اجلرمية غالباً ما يت���م من قبل موظف عام يدخ���ل يف اختصاصه 
تنفي���ذ األح���كام القضائي���ة. 149  ولكن، ينبغي للمش���رع يف هذا اإلطار أن يتوس���ع يف حتديد 
األش���خاص الذي يش���ملهم النص التجرميي، بأن ينص صراحًة على ش���موله األش���خاص 
العامل���ني يف اجلمعيات ذات النف���ع العام، والنقابات املهنية، بل وش���ركات القطاع اخلاص 
أيض���اً، ذل���ك أن ه���ذا االجتاه –فيما لو مت س���لوكه- ميث���ل حماية أخرى متمي���زة لألحكام 
القضائية، وضمانًة جدية القتضاء العاملني يف هذه املؤسسات حلقوقهم واحتراماً ألحكام 
القضاء واجبة النفاذ. 150  كما يالحظ على جميع النصوص الس���ابقة أنها توس���ع من نطاق 

األحكام املقصودة، وال تقصر األمر على األحكام القضائية النهائية.

3-2-1-2. تحريك الدعوى الجنائية عن طريق اإلدعاء المباشر

أعطت املادة )106( من القانون األساسي املعدل احملكوم له يف احلكم املدعى باالمتناع 
ع���ن تنفي���ذه، أعطته احلق يف رفع الدعوى اجلنائية ع���ن جرمية االمتناع عن تنفيذ احلكم 
مباشرة إلى احملكمة اجلنائية املختصة. وهذا يعتبر استثناء على األصل العام باختصاص 

148 عرف قانون اخلدمة املدنية املوظف العام بأنه: »الشخص املعني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة يف 
نظام تشكيالت الوظائف املدنية على موازنة إحدى الدوائر احلكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها«. 
)املادة )1( من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 املعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005، املنشور على الصفحة 

)20(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )24(، بتاريخ 1998/7/1(
العام عن جرمية  للموظف  املسؤولية اجلنائية  لقيام  العراقي  العقوبات  وقانون  املصري  العقوبات  قانون  يشترط   149
االمتناع عن تنفيذ احلكم القضائي، أن يكون تنفيذ احلكم أو األمر داخاًل يف اختصاص املوظف املمتنع عن تنفيذ 

احلكم. )نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 393؛ كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 6(. 
150  عبد الفتاح مراد، جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية وغيرها من جرائم االمتناع، مرجع سابق، ص 12.
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النياب���ة العامة دون غيرها يف إقامة الدع���وى اجلنائية، حيث نصت املادة )1/1( من قانون 
اإلج���راءات اجلزائيةعل���ى أنه: »تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى اجلزائية 
ومباشرتها وال تقام من غيرها إال يف األحوال املبينة يف القانون«. 151 وعليه، إن حق احملكوم 
له )املضرور من جرمية االمتناع عن تنفيذ احلكم القضائي( باإلدعاء املباشر أمام احملكمة، 
ال ميث���ل قي���داً على حري���ة النيابة العامة يف حتري���ك الدعوى اجلنائي���ة أو عدم حتريكها، 
كالشكوى واإلذن والطلب، بل هو استثناء على مبدأ احتكار النيابة العامة للدعوى العمومية 
ويف حتريكها أمام املرجع اجلزائي املختص. ويترتب على اإلدعاء املباشر؛ حتريك الدعوى 
اجلزائية ومباشرتها أمام املرجع اجلزائي املختص ال أمام القضاء املدني، كما يترتب عليه 

بداهًة حتريك الدعوى املدنية. 152 
ويص���ب إعط���اء احملكوم له مكنة اإلدعاء املباش���ر يف صالح احلماية اجلنائية لألحكام 
القضائية من حاالت االمتناع عن تنفيذها، إذ يؤدي إلى وجود أشخاص يراقبون تصرفات 
النياب���ة العام���ة إذا تراخ���ت أو أهملت يف حتريك الدعوى اجلنائي���ة وإقامتها أمام القضاء 
فضاًل عن أنه يفيد دعوى احملكوم له املدنية من إجراءات التحقيق أمام القضاء اجلنائي.153 
جتدر اإلشارة أخيراً إلى أن عبارة »احملكمة املختصة« الواردة يف صلب املادة )106( 
من القانون األساسي املعدل، قد تكون مثار خالف، حيث إنها لم حتدد من هي احملكمة 
املختص���ة، أه���ي احملكم���ة التي أصدرت احلكم املدع���ى باالمتناع عن تنفي���ذه؟ أما أنها 
احملكم���ة اجلنائي���ة املختصة وهي محكمة الصلح باعتب���ار أن جرمية االمتناع عن تنفيذ 
احلكم القضائي من نوع اجلنحة؟ س���ؤال برس���م اإلجابة من القضاء عند نظره ش���كوى 

جزائية موضوعها االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

151  يعد رفع الدعوى للمحكمة املختصة أو إقامتها أمامها؛ حتريك للدعوى اجلنائية، إذا كان أول إجراء يتخذ فيها، 
وحتريك الدعوى هو أحد إجراءات استعمال الدعوى اجلنائية أو مباشرتها. )جالل ثروت، سليمان عبد املنعم، أصول 

احملاكمات اجلزائية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت، 1996، ص 79(. 
152  املرجع السابق، ص 98.
153  املرجع السابق، ص 94.
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3-2-1-3. معوقات تعترض فعالية الحماية الجنائية لألحكام القضائية

بالرغم من فعالية احلماية اجلنائية لألحكام القضائية من حاالت االمتناع عن تنفيذها 
يف حم���ل اإلدارة عل���ى هذا التنفيذ، إال أنها قد ال تك���ون متاماً ودائماً كذلك. ويعود ضعف 
فعالية هذه احلماية يف بعض األحيان لعدة أسباب؛ منها ما يتصل يف املوضوع؛ أي ما يتعلق 
بثبوت التهمة على الفاعل ومعاقبته، ومنها ما يتصل يف إجراءات حتريك الدعوى اجلنائية.

ففيما يتعلق باألسباب املتصلة يف املوضوع، يقف دفع املتهم املوظف العام باالمتناع عن 
تنفيذ احلكم القضائي طاعة ألمر رئيس���ه؛ عائقاً أمام فعالية احلماية اجلنائية، وبخاصة 
يف احل���االت الت���ي ميكن للرئي���س فيها أن يحل محل املرؤوس، وتعد هذه اإلش���كالية؛ نتاج 
للعم���ل بنظ���ام التدرج الوظيفي يف الوظيفة العامة. 154  كم���ا أن دفع املتهم باخلطأ املرفقي، 
ودفع الرئيس اإلداري املتهم بانتفاء مس���ؤوليته اجلنائية عن اجلرائم العمدية التي يرتكبها 
تابعوه؛ كلها دفوع تؤدي إلى عرقلة تطبيق احلماية اجلنائية لألحكام القضائية من حاالت 

االمتناع عن تنفيذها وتقلل من فعاليتها. 155  

باإلضافة إلى ذلك، ميثل بطء إجراءات التقاضي يف الدعوى اجلنائية، فرصة لإلدارة 
للمماطلة يف التنفيذ، األمر الذي يؤدي إلى مزيد من اإلضرار باحملكوم له، بينما س���يعفى 
رج���ال اإلدارة م���ن العقاب مبج���رد تنفيذهم للحكم قبل قفل ب���اب املرافعة وحجز الدعوى 
للحكم، دون أن يعاقبوا على ما سبق أن قاموا به أو امتنعوا عن القيام به من أفعال حتدياً 

منهم لألحكام يف الفترة السابقة على تنفيذها. 156  

154  ويشترط إلعفاء املوظف من املسؤولية اجلنائية املترتبة على امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي طاعة ألمر رئيسه؛ أن 
يكون األمر صادراً من رئيس جتب طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة، وأن يكون اعتقاده مبشروعية األمر مبنية على 
أسباب معقولة، وأن يثبت أنه ارتكب الفعل بعد التثبت والتحري من مشروعية األمر الصادر إليه )للمزيد حول أثر 
طاعة املوظف املمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية لرئيسه، أنظر: محمد إسماعيل إبراهيم وأحمد زغير مجهول، 

مرجع سابق، ص 308 وما بعدها(.
155  مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص 8. 

156  كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 10.
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ويضي���ف البعض أنه حت�ى يف حال��ة تقرير إدان��ة ال�موظف ال�معني ج��زائياً، فإن��ه 
توق���ع علي�ه يف غال���ب األح�ي�����ان عقوب���ة م��ع إيق��اف التنف�ي��ذ من الناحي����ة العملي���ة؛ 
األم���ر ال��ذي ال يجب��ره ه��و وال غ�ي��ره م��ن ال�موظفني العم�ومي��ني على تنفي��ذ األحك��ام 

القضائي��ة. 157  

أم������ا م��ا يتعل��ق باألس���ب���اب ال�متص�ل�������ة بإج���راءات حتريك الدع���وى اجلنائي��ة 
وال��ت���ي تؤدي إل���ى التقلي���ل م���ن فعالي����ة احلماي���ة اجلنائي������ة لألحك���ام القضائي���ة، 
فتتمث�����ل بال��درج���ة األولى بدف���ع ال�مت���هم بتمت���ع���ه باحلصان���ة، ووج�������ود إجراءات 
م��عين������ة لتحري������ك الدع������وى اجلنائية ض������ده، األمر ال�ذي يق�ف عائق����اً أمام ح����ق 
ال�محك�������وم ل������ه )ال���مضرور( م�ن اس���تعم���ال حقه باإلدعاء املباش���ر أمام ال�محكمة 
اجلن�ائية ال�مختصة بحس���ب ن����ص ال����مادة )106( من القان���ون األساس���ي ال��م�عدل، 
وبخ����اصة إذا كانت هذه احلص���انة أو تلك اإلجراءات مقررة هي األخرى يف القانون 

األساسي. 158  

فعلى س���بيل املثال: حتدد املادة )75( من القانون األساسي املعدل إجراءات إحالة 
رئي���س الوزراء والوزراء ونواب الوزراء ووكالئهم إل���ى التحقيق، حيث تتم إحالة رئيس 
ال���وزراء م���ن قبل رئيس الس���لطة، والوزراء من قب���ل رئيس ال���وزراء، 159 وبالتالي، يكون 
اتصال النيابة العامة أو احملكمة بالدعوى اجلنائية ضد هؤالء عن غير الطريق الذي 
رسمه القانون األساسي؛ اتصال باطل. ومن ذلك؛ اتصال احملكمة بالدعوى عن طريق 

157  مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص 9.
158  للمزيد حول عائق احلصانة أمام املالحقة اجلنائية عن جرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية، أنظر: املرجع 

سابق، ص 8.
159  نصت املادة )75( من القانون األساسي املعدل على أنه: »1. لرئيس السلطة الوطنية احلق يف إحالة رئيس الوزراء 
إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا ألحكام القانون. 2. 
لرئيس الوزراء احلق يف إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من األسباب املشار إليها يف الفقرة )1( 

أعاله وذلك وفقا ألحكام القانون«.
وهو نص مطابق لنص املادة )13( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 املعدل بالقرار بقانون رقم )6(   

لسنة 2010، املنشور على الصفحة )154(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )53(، بتاريخ 2005/2/28.
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اإلدعاء املباش���ر؛ األم���ر الذي يؤدي إلى إفراغ اإلدعاء املباش���ر م���ن مضمونه وغايته 
ويفقده أهميته العملية. 160  

كذلك، يش���كل ن���ص املادة )54( م���ن قانون اإلج���راءات اجلزائية، عقب���ة أخرى يف 
مواجه���ة فعالية احلماية اجلنائية لألح���كام القضائية من حاالت االمتناع عن تنفيذها، 
حي���ث يوج���ب ه���ذا النص أن يت���م إقامة الدع���وى اجلنائية على املوظف الع���ام من قبل 
النائ���ب العام أو أحد مس���اعديه،161 وعليه، يضحي إقامة احملك���وم له الدعوى اجلنائية 
على املوظف املمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية مباشرة إلى احملكمة املختصة؛ إجراء 

باطل ملخالفته نص املادة )54( سابق الذكر.

بناًء على ما س���بق، يالحظ حالة من عدم االنس���جام التشريعي بني نصوص القانون 
األساس���ي املع���دل ذاتها من ناحية، وبينها وبني نص���وص قانون اإلجراءات اجلزائية من 
ناحية أخرى، وهو عدم انس���جام يترتب عليه نتيجة خطيرة، تتمثل بحرمان احملكوم له 

160 جاء يف حكم حملكمة نقض رام اهلل أثناء نظرها لطعن مقدم من شخص تنطبق عليه نصوص املواد )75 76-( من 
القانون األساسي املعدل بأنه: »وملا كانت إحالة الطاعن للتحقيق واتخاذ اإلجراءات القانونية واجبة اإلتباع لم تخرج 
عن تخوم ما حدده املشرع وفق صريح النصوص املشار إليها، فإن النيابة العامة تغدو واحلالة هذه قد اتصلت مبا 
خصها القانون به عبر قنوات شرعية سليمة ال يأتيها الباطل« . )نقض رام اهلل )الدائرة اجلنائية(، رقم )2006/5(، 
الدعوى ضد  إقامة  أن  األولى:  نتيجتني؛  استخالص  عليه ميكن  وبناء  املقتفي(.  منشورات   ،2006/6/23 جلسة 
العامة، واألخرى مبفهوم املخالفة: إن اتصال  النيابة  املادة )75( يجب أن يكون من خالل  األشخاص احملددين يف 

النيابة بالدعوى من قناة أخرى غير رئيس السلطة أو رئيس الوزراء؛ يعتبر اتصال غير مشروع. 
161  حيث نصت هذه املادة على أنه: »ال يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى اجلزائية ضد موظف 
أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية جلناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها«.

وأكد القضاء الفلسطيني على أن نص املادة )54( يعتبر قيداً على إقامة الدعوى اجلنائية، فجاء يف حكم حملكمة 
النقض الفلسطينية: »إن ما نصت عليه املادة )54( ال يشكل قيداً إجرائياً على حرية النيابة العامة يف رفع الدعوى 
على املوظف، بحيث يقيد أو يحصر إجراءات التحقيق بالنائب العام أو أحد مساعديه، وإمنا هو حتديد الختصاص 
النائب العام ومساعديه إذ يحق لكل منهما أن يأذن برفع الدعوى فيقوم أحد أعضاء النيابة بتنفيذ اإلذن ». )نقض رام 
اهلل )جنائي(، رقم )2006/5(، جلسة 2006/6/23، املقتفي، مرجع سابق(. وتكرر نفس هذا االجتاه يف حكم محكمة 
استئناف رام اهلل، حيث قضت بأن نص املادة )54( يختص بإيراد قيد على إقامة الدعوى اجلنائية لدى القضاء. 
)استئناف رام اهلل )جنائي(، رقم )2011/436(، جلسة 2011/12/13، املقتفي، مرجع سابق(. ويرى البعض أن التفسير 
الذي ذهب إليه القضاء الفلسطيني يف هذا الصدد؛ تفسير مجانب الصواب، ألن نص املادة )54( يورد استثناء على 
اختصاص النيابة العامة –كهيئة- بإقامة الدعوى اجلنائية، ويجعل ما ورد يف املادة املذكورة من االختصاص اخلاص 
للنائب العام أو أحد مساعديه، والذي ال يجوز لغيرهم القيام به. )كامل السعيد، التعليق على حكم محكمة النقض 

الفلسطينية الصادر بتاريخ 2006/6/23، يف القضية رقم 2006/5: نقض جزاء، املقتفي، مرجع سابق(.
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)املضرور( من جرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية، من استعمال حقه باإلدعاء 
املباش���ر يف ح���ال كان املتهم موظفاً عام���اً أو رئيس الوزراء أو أحد ال���وزراء أو وكالئهم 
أو نوابه���م، حيث إن اتص���ال احملكمة بالدعوى اجلنائية املرفوعة على هؤالء لها قنواتها 
املرس���ومة يف القانون األساس���ي وقانون اإلجراءات اجلزائية وقانون مكافحة الفس���اد، 

وليس من بني هذه القنوات؛ اإلدعاء املباشر.

3-2-2. الجزاء التأديبي

ميثل اجلزاء التأديبي الذي يوقع على املوظف أو املستخدم العام، ضمانة أخرى 
لألح���كام القضائي���ة من حاالت االمتناع التنفيذ أو تعطيل التنفيذ، حيث يعد امتناع 
املوظ���ف الع���ام عن تنفيذ احلكم القضائي خطأ تأديب���ي يف جانبه تترتب عليه قيام 
مس���ؤوليته التأديبية، وذلك باالس���تناد إلى نص املادة )106( من القانون األساس���ي 
والتي أحلقت اجلزاء التأديبي املتمثل »بالعزل من الوظيفة« بعقوبة احلبس يف حال 

كان املتهم موظفاً أو مستخدماً عاماً.162  

إال أن تقرير املس���ؤولية التأديبية للموظف أو املس���تخدم العام عن االمتناع عن 
تنفيذ احلكم القضائي أو تعطيله، لم جتد لها مكاناً يف ثنايا نصوص قانون اخلدمة 
املدني���ة، وقان���ون اخلدمة يف ق���وى األمن،163 حي���ث خال كال القانون���ني من نصوص 
صريح���ة جتعل من االمتن���اع عن تنفيذ احلكم القضائ���ي أو تعطيل تنفيذه على أي 

نحو؛ خطًأ تأديبي يستوجب املسؤولية التأديبية.

فعلى س���بيل املثال، حتدد املواد )66 - 67( من قانون اخلدمة املدنية، واجبات 
املوظ���ف وس���لوكه ومحظوراته، وأن ه���ذه املواد لم جتعل من ضم���ن هذه الواجبات 
االلتزام بتنفيذ أحكام القضاء، أو على األقل االلتزام بتنفيذ أحكام القوانني، فقانون 

162  كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 9.
163  رقم )8( لسنة 2005، املنشور على الصفحة )4(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )56(، بتاريخ 2005/6/28.
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اخلدم���ة املدني���ة ل���م يلزم املوظف م���ن هذه الوجه���ة إال مبراعاة أحكام���ه ولوائحه 
وتنفيذه���ا، وحظر عليه مخالف���ة أحكامه أو القوانني واللوائ���ح األخرى املعمول بها 
واملتعلق���ة باخلدمة املدنية واملوظفني، ولم ينس���حب هذا االلتزام وذلك احلظر على 

غير قوانني اخلدمة املدنية واملوظفني بحسب ما ينبئ عنه صريح النص. 164  

ويرى البعض يف هذا السياق، بأن واجب املوظف بعدم اإلخالل بواجبات وظيفته، 
ينط���وي على واجبه باحت���رام األحكام القضائية، وبالتالي، ف���إن امتناع املوظف عن 
تنفي���ذ احلك���م أو عمله على عرقلة تنفيذه، ينطوي ه���و اآلخر على إخالل بواجبات 
وظيفت���ه وإهدار حلجية األمر املقضي به، مما يش���كل جرمية تأديبية يؤاخذ عليها 

املوظف. 165  

3-3. سلطة القاضي في توجيه أوامر لإلدارة والحكم بالغرامة التهديدية

يع���د من���ح القاضي س���لطة يف توجيه أوام���ر لإلدارة ورب���ط هذه األوام���ر بالغرامة 
التهديدي���ة، م���ن أكثر أوجه احلماية تطوراً وفعالية لألح���كام القضائية من حاالت عدم 
التنفي���ذ، وس���نعمل على بيان ه���ذا النوع املتميز م���ن أنواع احلماي���ة القانونية لألحكام 

القضائية، وذلك على النحو اآلتي. 166  

164 تنص املادة )66( من قانون اخلدمة املدنية على أنه: »وعلى املوظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها 
وأن يلتزم مبا يلي: ...«. تنص املادة )67( من ذات القانون على أنه: »يحظر على املوظف ما يلي: 1. مخالفة أحكام 
هذا القانون أو القوانني واللوائح األخرى املعمول بها واملتعلقة باخلدمة املدنية واملوظفني«. )قانون اخلدمة املدنية، 

مصدر سابق(.
165 حسني سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص 616.

166  ال بد من اإلشارة هنا إلى أن أوجه حماية األحكام القضائية ال تقتصر على اجلزاءات مبختلف أنواعها، وال على 
التهديدية، وسلطة القاضي يف توجيه األوامر لإلدارة، فقد  بالفعالية كالغرامة  التي تتسم  أدوات احلماية األخرى 
عرفت بعض األنظمة القانونية الغربية، العديد من أدوات احلماية احلديثة، مثل: نظام الوسيط )األمبودسمان(، 
الدين  أنظر:  األدوات،  هذه  حول  )للمزيد  املظالم.  ناظر  نظام  اإلسالمي  النظام  وعرف  التأخيرية.  الفوائد  ونظام 

اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 711 وما بعدها(. 



72

3-3-1. سلطة القاضي في توجيه أوامر لإلدارة

األص���ل أنه ال يج���وز للقاضي اإلداري أن يوج���ه اإلدارة أو يأمرها بالتصرف على 
نح���و معني، تطبيقاً ملبدأ الفصل بني الس���لطات، فدور القاضي وفقاً لهذا املبدأ يجب 
أن يقف عند حد تقرير مدى مش���روعية عمل اإلدارة من عدمه، دون أن يكون له دور 
فيم���ا بع���د ذلك، فلي���س من وظيفة القاض���ي تنفيذ احلكم، إمنا يع���د ذلك من صميم 
اختص���اص اإلدارة، كم���ا ال يعود للقاضي صالحية بأن يحل محل اإلدارة أو أن يصدر 
إليها األوامر، دون اختالف يف ذلك، بني قضاء اإللغاء كما هو احلال يف فلس���طني، أو 
القضاء الكامل »اإللغاء والتعويض« كما هو احلال يف فرنسا ومصر، فسلطة القاضي 
اإلداري يف دع���اوى التعوي���ض تتوقف عند حد تقرير التعويض من عدمه دون أن يأمر 

بدفعه. وقد استقر القضاء اإلداري املقارن على هذا األصل. 167 
فج���اء يف حك���م حملكمة العدل العليا املنعقدة يف رام اهلل أنه: »صالحيات القاضي 
اإلداري يف منازعات اإللغاء تقتصر على إلغاء القرار املطعون به كلياً أو جزئياً. وعليه، 
ال ميل���ك القاضي اس���تناداً ملب���دأ الفصل بني اإلدارة العامة والقض���اء اإلداري إصدار 
أوامر لإلدارة للقيام بعمل أو االمتناع عن عمل وهذا يعني أنه ال يحق للقاضي اإلداري 
أن يحل محل اإلدارة إلصدار القرار السليم كما ال ميلك تعديل قرارها فكل ما ميلكه 

يف هذا الشأن هو إلغاء القرار املطعون فيه فقط«. 168  
وعلي���ه، يك���ون نظ���ر مثل ه���ذا الطلب والفص���ل في���ه )أم���ر اإلدارة بتنفيذ احلكم 
القضائي املدعى باالمتناع عن تنفيذ(؛ خارج عن اختصاص محكمة العدل العليا، وهو 
م���ا أكدته احملكمة يف ذات احلكم الس���ابق بقولها: »إن منازع���ات تنفيذ أحكام اإللغاء 
تندرج وفق قضاء محكمة العدل العليا ضمن اختصاص القضاء النظامي، ألن محكمة 

167  نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 379؛ عيسى أبو شرار، مرجع سابق، ص 16؛ كرمي خميس خصباك، مرجع 
سابق، ص 11؛ مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص 15.

168  محكمة العدل العليا )رام اهلل(، رقم )2013/48(، جلسة 2013/10/30، )املقتفي، مرجع سابق(.
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العدل العليا بحكم وظيفتها القضائية ال متلك صالحية إلزام اإلدارة بتنفيذ القرارات 
الص���ادرة عنه���ا وأن املنازعة حول التنفيذ من عدمه يدخ���ل ضمن اختصاص احملاكم 

النظامية، األمر الذي يستوجب رد الدعوى لعدم االختصاص«. 169  
إال أن هذا األصل لم يخل من االستثناءات التي ال يقاس عليها، والتي أعطت القاضي 
صالحية توجيه األوامر لإلدارة، وأولى هذه االس���تثناءات؛ صالحية محكمة العدل العليا 
بإص���دار أوامر إفراج عن األش���خاص املوقوفني بوجه غير مش���روع وفق���اً للمادة )3/33( 
من قانون تشكيل احملاكم النظامية. 170  وصالحيتها بإصدار أوامر متعلقة بسير إجراءات 
اخلصومة واملش���تملة على أمر بتقدمي مس���تندات أو إجراء حتقي���ق إداري، كما ميكن لها 

األمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه. 171  
جتدر اإلشارة هنا إلى أن هذا األصل لم مينع القاضي اإلداري من أن ينبه اإلدارة إلى 
واجبه���ا يف تنفيذ األحكام القضائية، وذلك من خالل بيانه تفصياًل لإلطار واإلجراءات 
الت���ي يجب عل���ى اإلدارة اتباعه���ا لتنفيذ احلكم القضائي عند تس���بيبه حلك���م اإللغاء، 

وبخاصة يف تنفيذ أحكام اإللغاء املتعلقة بالوظيفة العامة. 172  
ويف ه���ذا الس���ياق، ج���اء يف حك���م احملكمة اإلداري���ة العلي���ا املصرية بأن���ه: »إذا 
كان القاض���ي اإلداري ال ميل���ك أن يح���ل مح���ل اإلدارة يف إج���راء ما ه���و من صميم 
اختصاصه���ا، إال أنه ميل���ك أن يعقب على تصرف اإلدارة م���ن الناحية القانونية وأن 
يب���ني حك���م القانون فيما هو متنازع عليه بني ذوي الش���أن فيض���ع األمور يف نصابها 

169 إن هذا املوقف حملكمة العدل العليا هو نفسه موقف محكمة العدل العليا األردنية، للمزيد، أنظر: محكمة العدل 
)1998/426(، جلسة  رقم  )األردن(،  العليا  العدل  1999/4/21؛ محكمة  )1998/369(، جلسة  رقم  األردنية،  العليا 

1999/4/18، نقاًل عن: نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 380.
170  عيسى أبو شرار، مرجع سابق، ص 16. وحملكمة العدل العليا صالحية بإلغاء القرار اإلداري وإصدار احلكم، وذلك 

يف املنازعات املتعلقة بالرواتب واملكافآت التقاعدية للموظفني العموميني.
171  سهام براهيمي، فائزة براهيمي، االعتراف القانوني للقاضي اإلداري مبواجهة اإلدارة يف تنفيذ األحكام القضائية، 

دفاتر السياسة والقانون، العدد )10(، جانفي 2014.
172  نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 380.
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القانوني الصحيح وله بهذه املثابة أن يبني من هو األولى بالترش���يح للترقية، وإذا ما 
أبان ذلك، فليس معنى هذا أنه حل محل اإلدارة يف ترقيته، بل مفاده تنبيه اإلدارة إلى 
حك���م القان���ون لتجري الترقية بقرار منها على هذا األس���اس وإال كان قرارها خالف 

ذلك مخالفاً للقانون«. 173  
على أي حال، إن هذا األصل الذي يقضي بعدم مش���روعية توجيه القاضي أوامر 
ل���إلدارة؛ وقف وما يزال يقف حجر عثرة يف طريق توفير وس���يلة فعالة لضمان تنفيذ 
األحكام القضائية على األقل يف معظم األنظمة القانونية العربية، لذلك، كان ال بد من 
التخفيف من هذا األصل، من خالل اس���تحداث قواعد قانونية متنح القاضي س���لطة 
يف توجي���ه أوامر ل���إلدارة. وهذا ما حتقق فعاًل يف نظام قانون���ي غربي يعتبر مصدراً 
تاريخي���اً لكثي���ر من قوانني ال���دول العربية، وهو النظام الفرنس���ي، ومتثل هذا التطور 
بص���دور قانون 8 فبراير لس���نة 1995، ال���ذي منح القاضي اإلداري س���لطة يف توجيه 
أوام���ر لإلدارة يف ح���االت معينة، األمر الذي اعتبر ثورة حقيقية، وانقالباً يف املفاهيم 

املستقرة والناظمة لعالقة القاضي اإلداري باإلدارة. 174  
ومن تطبيقات القضاء الفرنس���ي يف هذا املجال؛ حكم مجلس الدولة الفرنسي يف 
قضية Baurezak بتاريخ 4 يوليو 1998، بإلغاء قرار وزارة اخلارجية الفرنسية برفض 
منح املدعي تأش���يرة دخول إلى فرنس���ا، وتوجي���ه أمر إلى ال���وزارة )وزارة اخلارجية( 
لتنفي���ذ ه���ذا األم���ر. 175  ويف حكم آخر قض���ت احملكمة اإلدارية ملدين���ة ليون يف قضية 
SadiHoucini بتاري���خ 7 فبراي���ر 1996، بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 13 مايو 1995 من 

مدير منطقة الرون الذي رفض بواسطته منح املدعي إذناً باإلقامة الطويلة يف فرنسا 

173  احملكمة اإلدارية العليا )مصر(، رقم )3(، جلسة 1959/1/17، مجموعة أحكامها يف عشر سنوات، ص 628، نقاًل 
عن: نفس املوضع.

174  مهند نوح، القاضي اإلداري واألمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية )جامعة دمشق(، 
سوريا مجلد )20(، العدد )2(، 2008، ص 216.

()C.E, 4/7/1997, Epx.Brurezak,A.J.D.A, 1997, p 636.  .20 نقاًل عن: مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص ،  175
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ملدة عش���ر س���نوات، ووجهت أمراً للمدير مبنح احملكوم له مهلة ش���هر واحد من تاريخ 
إعالن احلكم إذناً باإلقامة الطويلة يف فرنسا. 176  

واس���تند منح القاضي هذه الس���لطة على عدة أس���س، منها: أن اكتمال دعائم دولة 
القان���ون احلديثة لن يتم حتى تأخذ أحكام القضاء اإلداري طريقها إلى التنفيذ بش���كل 
فعال؛ كما أن محكمة العدل األوروبية س���اهمت يف إحداث هذا التطور بشكل كبير، من 
خ���الل فرضها على الدول األعضاء اتخاذ اإلج���راءات الضرورية الالزمة لتأمني تنفيذ 
األح���كام القضائ���ي، التي تقر بحق���وق ألحد رعايا ال���دول األعض���اء، وإن كان القانون 

الداخلي للدولة العضو مينع ذلك. 177  

باإلضافة إلى ذلك، فإن املناخ التش���ريعي العام يف أوروبا كان مينح القاضي س���لطة 
توجيه األوامر لإلدارة للقيام بعمل معني أو االمتناع عنه، حتت طائلة املسؤولية اجلنائية 
ع���ن ج���رم حتقير احملكمة من جان���ب املوظف ال���ذي يخالفها، وهذا ما كان س���ائداً يف 
إجنلت���را، كم���ا توفرت أدوات ه���ذا املناخ العام يف إيطاليا وأملاني���ا، حيث وجدت يف هذه 

الدول العديد من األدوات التي متنح القاضي سلطة ما جتاه اإلدارة. 178 

وينبغي لنا التأكيد هنا على أن منح القاضي س���لطة واس���عة يف توجيه أوامر لإلدارة 
ال يق���ود حتم���اً إلى تنفيذ األحكام القضائية، ذل���ك أن غاية هذه األوامر هي توضيح ما 
يقع على اإلدارة من التزامات ناجمة عن احلكم القضائي، فأوامر اإلفراج عن املوقوفني 
بوجه غير مش���روع على س���بيل املثال، هي أكثر أحكام محكمة العدل العليا التي ال جتد 
لها طريقاً للتنفيذ. وبالتالي، فال بد من وس���يلة لضمان تنفيذ احلكم الصادر واملتضمن 
األمر بالتنفيذ. من أجل ذلك، فقد منح املش���رع الفرنس���ي القاضي س���لطة بربط أمره 

.Ta Lyon, 7 fev 1996,Sadihoucini, rfda 1996, p 351.176   نقاًل عن: املرجع السابق
177  املرجع سابق، ص 18.

178  للمزيد حول املناخ التشريعي العام يف أوروبا وأدوات هذا املناخ حول توسيع سلطات القاضي بشأن ضمان تنفيذ 
األحكام اإلدارية، أنظر: مهند نوح، مرجع سابق، ص 215.
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ل���إلدارة بالغرامة التهديدية كوس���يلة إلكراهها على تنفيذ احلك���م القضائي. 179  وهو ما 
سنعمل على بيانه يف اآلتي.

3-3-2. الغرامة التهديدية

تعرف الغرامة التهديدية بأنها: وسيلة تهديد مالي تهدف للضغط على املنفذ ضده 
جلب���ره عل���ى تنفيذ التزام���ه عيناً يف مدة معينة، فإذا تأخ���ر يف التنفيذ كان ملزماً بدفع 
غرامة عن كل يوم أو أس���بوع أو ش���هر عن كل مرة يرتكب فيها عماًل يخل بالتزامه إلى 
أن يتوق���ف ع���ن القيام مبثل هذا العمل. 180  وعرفها البعض 181  بأنها: »عقوبة مالية تبعية 
حت���دد بصفة عامة عن كل يوم تأخير، ويصدره���ا القاضي بقصد ضمان تنفيذ حكمه، 
أو حتى بقصد ضمان تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق«. أو هي باختصار: »إكراه 

املدين املتعنت من الناحية املالية للضغط عليه وحمله على تنفيذ التزامه«. 182  

وحتك���م احملكمة بالغرامة التهديدية بناًء على طلب احملكوم له أو من تلقاء نفس���ها، 
وتتمت���ع بصالحية واس���عة يف حتديد قيمته���ا ومدتها، وتقوم بتصفي���ة الغرامة، فيحدد 
اجلزء الذي يأخذه املتضرر كتعويض، وجزء آخر مينح لصندوق جتهيز الهيئات احمللية 

يف فرنسا. 183  

ويش���ترط املشرع الفرنس���ي للحكم بالغرامة التهديدية؛ وجود حكم صادر من إحدى 
جهات القضاء اإلداري، وأن يتطلب تنفيذ هذا احلكم اتخاذ اإلدارة إجراًء معيناً، باإلضافة 
إلى طلب صاحب الش���أن احلك���م بالغرامة التهديدية، ولكن حتقق جميع هذه الش���روط 
ال يؤدي دائماً إلى احلكم بهذه الغرامة، ذلك أن املش���رع الفرنس���ي جعل احلكم بالغرامة 

179  مازن ليلو راضي، مرجع السابق، ص 23.
180 سهام براهيمي، فائزة براهيمي، مرجع سابق، ص 216.

181  مهند نوح، مرجع سابق، ص 227.
182  عزري الزين، وسائل إجبار اإلدارة على تنفيذ أحكام القضاء يف التشريع اجلزائري، مجلة العلوم اإلنسانية )جامعة 

محمد خضير: بسكرة(، اجلزائر، السنة )11(، العدد )20(، نوفمبر 2010، ص 123.
183  الدين اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 727.
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التهديدية خاضع لس���لطة القاضي التقديرية كما س���بق بيانه، فكان القاضي ال يلجأ إلى 
احلكم بها غالباً إال يف احلاالت التي تظهر اإلدارة رغبتها الصريحة بعدم التنفيذ. 184  

ومن التشريعات العربية التي أخذت بنظام توجيه القاضي األوامر للسلطة التنفيذية 
وربطتها بالغرامة التهديدية؛ التشريع اجلزائري، حيث أجاز للقاضي أن يحكم بالغرامة 
التهديدية على اإلدارة يف حالة االمتناع عن تنفيذ احلكم أو مخالفة التزامها بالتنفيذ.185 

إن منح القاضي س���لطة توجيه األوامر لإلدارة وربطها بالغرامة التهديدية باعتباره 
أحد أوجه احلماية القانونية لألحكام القضائية من حاالت االمتناع عن التنفيذ، يعد من 
جهة معينة؛ تخفيف من مبدأ الفصل بني الس���لطات مبفهومه املطلق، فهذا املبدأ يجب 
أن ال يق���ف حائ���اًل ب���ني القضاء وتنفيذ أحكامه، وكذلك ال يج���ب أن ال ميثل عقبة أمام 
حماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية، وبخاصة أن حرص القاضي على هذا املبدأ 
قابله تهاون من جانب الس���لطة التنفيذية فيه، بش���كل أدى إلى التدخل يف عمل القضاء 
وإه���دار اس���تقالليته من خالل امتناعها عن تنفيذ األح���كام القضائية، والذي يعد أكبر 

تأكيد على استقاللية السلطة القضائية.186 

بالرغم من أهمية هذا التوجه العاملي يف حماية األحكام القضائية، إال أن نظام أمر 
القاض���ي اإلدارة وربط���ه بالغرامة التهديدية، قد ال ي���ؤدي الغاية املرجوة منه املتمثلة يف 
ضمان���ه تنفيذ األحكام القضائية، ألن اإلدارة يف كثير من األحيان ال تعبأ بهذه الغرامة، 
طاملا أنها ال تصيب جيب املس���ؤولني فيها ش���خصياً، بل اخلزينة العامة التي تتكفل بها، 

للمزيد حول النظام القانوني للغرامة التهديدية يف النظام الفرنسي، أنظر: مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص 21   184
وما بعدها.

للمزيد حول موقف املشرع اجلزائري حول توجيه القاضي أوامر لإلدارة، أنظر: آمال يعيش متام، سلطات القاضي   185
بسكرة:  خضير  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  دكتوراه،  رسالة  لإلدارة،  أوامر  توجيه  يف  اإلداري 

اجلزائر، 2012، ص 318 وما بعدها
للمزيد حول أهمية التخفيف من مبدأ الفصل بني السلطات فيما يتعلق بتنفيذ األحكام القضائية، أو أهمية نظام   186
توجيه القاضي أوامر للسلطة التنفيذية، أنظر: كرمي خميس خصباك، مرجع سابق، ص 12؛ مازن ليلو راضي، مرجع 

سابق، ص 9.
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باإلضاف���ة إل���ى ذلك، فإن هذا النظام ال يؤدي إلى حل مش���كلة احملكوم له، الذي يهدف 
م���ن تدخ���ل اإلدارة؛ حتقيق تغيير يف املراكز القانوني���ة، وليس تغرميها أو حتى تعويضها 

عن الضرر. 187  

 

187  الدين اجلياللى محمد بوزيد، مرجع سابق، ص 727.
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القسم الثاني: 

ضمانات حسن سير العدالة أثناء جلسات المحكمة
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توطئة
يقتض���ي حماية اس���تقالل القضاء وحفظ هيبته وس���رعة س���ير الدع���وى والفصل 
فيها وحس���ن س���ير العدالة بش���كل عام؛ توفير جملة من أوجه احلماي���ة القانونية لتلك 
املقتضي���ات، باإلضافة إلى تزويد القاضي ب���األدوات الكفيلة برد أي اعتداء أو مواجهة 

أي خلل قد يصيبها أثناء انعقاد جلسات احملاكمة.

ويف هذا القس���م، نتناول جانب مما قد يحصل يف جلس���ات احملكمة ويكون له تأثير 
سلبي على استقالل القضاء وهيبته وعلى سرعة سير الدعوى والفصل فيها، باإلضافة 
إلى البحث يف مدى توفير املش���رع الفلس���طيني للحماية القانونية الالزمة حلس���ن سير 
جلس���ات احملاكم���ة وعدالتها، ولألدوات الكفيلة التي متك���ن القاضي من رد ما يكون له 

تأثير سلبي عليها.

وقد اخترنا لذلك معاجلة عدداً من املس���ائل ذات العالقة، وهي: عالنية اجللسات، 
واالعت���داء على القض���اة وتهديدهم، والتأثير على أطراف الدعوى ووكالئهم، وتش���كيل 
جلسة احملكمة، وتعيني موعد اجللسات وتأجيلها وتعجيلها، وجرائم اجللسات، وجرمية 

شهادة الزور.

وقمنا بتصنيف تلك املس���ائل بحس���ب املجال الذي تؤثر فيه، فمس���ألة تعيني موعد 
جلسات وتأجيلها وتعجيلها على سبيل املثال، تترك أثرها يف مجال سرعة سير الدعوى 
والفص���ل فيه���ا، كما أن مس���ألة عالنية اجللس���ات وما ق���د يترتب عليها من إش���كالية 
يف التأثي���ر عل���ى قناع���ة القاض���ي يف مرحلة متقدم���ة، يكون مجال تأثيرها؛ اس���تقالل 
القضاء... وهكذا. على أنه ليس حتماً وليس قصراً أن يتم بحث جملة تلك املس���ائل يف 
إطار جلسات احملاكمة، فعلى سبيل املثال؛ االعتداء على القضاة وتهديدهم، قد يحصل 

أثناء جلسة احملكمة كما ميكن أن يحصل خارجها. 
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1. ضمانات استقالل القضاء أثناء جلسات المحاكمة

يح���رص الباحثون عند دراس���تهم الس���تقالل القضاء بش���قيه؛ اس���تقالل الس���لطة 
القضائية، واس���تقالل القاضي، على بيان خطوات حتقيق هذا االستقالل؛ والتي تتمثل 
يف حتقي���ق اس���تقالل القضاء جتاه س���لطات الدولة األخ���رى )التش���ريعية والتنفيذية(، 
وحتقيق استقالل القضاء يف مواجهة الرأي العام والصحافة، وحتقيق استقالل القضاء 
عن طريق اس���تقالل القاضي جتاه نفس���ه بضمان حياده وحريته ونزاهته يف أحكامه. 188 
وما يعنينا هنا هو خطوة حتقيق اس���تقالل القضاء يف مواجهة الرأي العام والصحافة، 
فمما ال ش���ك فيه أن لإلعالم والصحافة بش���كل خاص دور كبير يف تكوين الرأي العام 
وتوجي���ه والتأثي���ر فيه، كما أنه؛ أي اإلعالم، ميثل أحد أهم وس���ائل ممارس���ة احلق يف 
التعبي���ر، وال���ذي ميث���ل يف ذات الوقت أهم حقوق األفراد األساس���ية الت���ي كفلتها كافة 

الدساتير الدميقراطية واإلعالنات واملواثيق الدولية. 189  

وملا كانت الرقابة على السلطات يف الدولة ومراجعة ما تنتجه هذه السلطات؛ ميثل 
أحد احلقول التي تنشط فيها هذه الوسيلة للحق يف التعبير، فإنه من املمكن أن ميتد 
نشاطها ويتسع ليشمل يف هذا اإلطار حقل السلطة القضائية، من خالل متابعة ونشر 
أخبار احملاكم، األمر الذي قد يترتب عليه التأثير يف قناعة القاضي وما يستتبع ذلك 
من جتاوز عن حتقيق العدالة، وبخاصة يف ظل اعتماد وس���ائل اإلعالم على العاطفة 
)االنطباع���ات( وليس عل���ى األدلة يف تناولها ألخبار احملاك���م. 190  كما أن اإلعالم ومن 

188  أحمد اخلالدي، مرجع سابق، ص 359.
189  نصت املادة )19( من القانون األساسي املعدل على أنه: »ال مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان احلق يف التعبير عن 

رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون«.
كما نصت املادة )19( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على احلق يف التعبير، حيث جاء فيها: »لكل شخص حق   

التمتع بحرية الرأي والتعبير...«.
190  أحمد اخلالدي، مرجع سابق، ص 373؛ للمزيد حول االنتقادات املوجهة لوسائل اإلعالم يف تناولها أخبار احملاكم، 
املركز   ،)19( العدد  والقانون،  العدالة  املوضوع،  قاضي  قناعة  على  وتأثيرها  اإلعالم  وسائل  غالب،  صابر  أنظر: 

الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل، فبراير 2013، ص 258.
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ب���اب مبدأ علنية احملاكمات التي متثل أحد معايير احلق يف احملاكمة العادلة والرقابة 
الشعبية على حسن سير إجراءات العدالة، يساعد السلطة القضائية يف حتقيق الغاية 
م���ن مب���دأ العالنية. ويف املقابل، يلعب القضاء دور هاماً يف مراقبة ومراجعة ما تنتجه 
سلطات الدولة األخرى من تشريعات وأدوات قد يكون من شأنها املساس بحق التعبير 

ووسائل ممارسته. 191  

م���ن هن���ا، تظه���ر العالقة بني اإلع���الم والقضاء يف ص���ورة قيام القض���اء بدوره يف 

حماي���ة حري���ة التعبير ووس���ائلها من جه���ة، وأن يقوم اإلعالم بنقل ما تقوم به الس���لطة 

القضائي���ة بدقة وموضوعية من أجل حتقيق الغاية م���ن حرية التعبير وحرية الصحافة 

من خالل الرقابة على أجهزة الدولة كافة مبا فيها الس���لطة القضائية من جهة أخرى. 

ويف ه���ذا اإلط���ار تب���رز احلاجة إلى تنظيم ه���ذه العالقة وضبطها عل���ى نحو يؤدي إلى 

حتقي���ق التكامل وتفعيل الرقابة املتبادلة بني هات���ني اجلهتني اللتني تتبادال التأثير فيما 

بينهما. ويف ضبط هذه العالقة تبرز إشكاليتني اثنتني؛ األولى: مدى إمكانية مراجعة ما 

تصدره الس���لطة القضائية من أوامر منع النشر للمحاكمات التي تصدر من قبل النيابة 

العامة والقضاء؟ واألخرى: مدى سلطة القاضي يف تقرير السرية يف إجراءات التحقيق 

واحملاكم���ة باعتباره���ا اس���تثناء على مبدأ علني���ة احملاكمات واحل���ق يف محاكمة عادلة 

وباعتبارها أيضاً متثل تقييداً حلق الصحافة يف تغطية أخبار الس���لطة القضائية وحق 

املجتمع يف تلقي املعلومات ذات العالقة بالشأن القضائي؟ 192  

ولعل املدخل يف دراس���ة ضبط العالقة بني جهة اإلعالم وجهة القضاء وما تفرزه من 

إش���كاليات، يتأتى بدراس���ة مبدأ عالنية احملاكمة وسلطة القاضي يف تقرير سرية جلسة 

191  محمد فوزي اخلضر، القضاء واإلعالم »حرية التعبير بني النظرية والتطبيق«: دراسة مقارنة، املركز الفلسطيني 
للتنمية واحلريات اإلعالمية )مدى(: رام اهلل، 2012، ص 43.

192  للمزيد حول العالقة بني اإلعالم والقضاء يف إطار مقارن، أنظر: املرجع السابق، ص 43 - 47.
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احملاكم���ة ومنع النش���ر فيها. وهذا ما س���نعمل على بيانه يف اآلت���ي، معرجني على موقف 

النظ���ام القانوني الفلس���طيني من هذه املس���ألة. ولكن من املفيد التنويه يف هذا الس���ياق 

إلى أن مبدأ عالنية احملاكمة وحدوده، يعد مدخاًل أيضاً إلجراء أي دراس���ة تعنى بعالقة 

اس���تقالل القضاء باحلق يف التعبير، ومن ذلك، دراس���ة حالة التجمهر يف قاعات احملكمة 

أثن���اء انعق���اد بعض احملاكم���ات الهامة، حيث ظه���رت يف اآلونة األخي���رة حاالت حلضور 

جمهور كبير لقاعات احملكمة أثناء انعقاد جلسات بعض احملاكمات؛ منها جلسات محكمة 

الع���دل العليا أثناء نظره���ا لقضية املعلمني املفصولني على خلفية سياس���ية العام 2012، 

وجلسة ذات احملكمة أثناء نظرها لقضية إضراب االحتاد العام للمعلمني العام 2013.

1 - 1. عالنية الجلسات

يقص���د بعلني���ة جلس���ات احملاكمة: متك���ني احملكمة جمه���ور الناس م���ن االطالع على 
إجراءات احملاكمة والعلم بها دون متييز، وتتم من خالل الس���ماح للجمهور بدخول القاعة 
الت���ي جت���ري فيها احملاكمة واالط���الع على ما يتخذ فيها من إج���راءات وما يدور فيها من 
مناقش���ات وما يدلى به من أقوال ومرافعات، باإلضافة إلى س���ماع النطق باحلكم فيها. 193  
أو هو: حصول التحقيق يف الدعاوى واملرافعة فيها والنطق باألحكام يف جلس���ة يكون لكل 

شخص حق احلضور فيها. 194  

ويعتبر مبدأ عالنية جلسات احملاكمة من أهم املبادئ العامة يف إجراءات احملاكمة، 
فعلى القاضي –حس���ب األصل- أن يلتزم بعقد جلس���ة احملاكمة بص���ورة علنية وإال كان 

–التحقيق  االستدالل  اجلرمية:  عن  الناشئة  الدعاوى  اجلنائية:  اإلجراءات  قانون  شرح  حسني،  جنيب  محمود    193
االبتدائي، ط 3، دار النهضة العربية: القاهرة، 1995، ص 870.

194  أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون املرافعات، دار املطبوعات اجلامعية: اإلسكندرية 2007، ص 444.
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حكمه باطل. 195  وقد أكدت العديد من التشريعات الدولية، 196 والوطنية على مبدأ عالنية 
احملاكمة، فقد نصت املادة )105( من القانون األساس���ي املعدل لس���نة 2003 على أنه: 
»جلس���ات احملاكم علنية، إال إذا قررت احملكمة أن تكون س���رية مراعاة للنظام العام أو 
اآلداب ويف جميع األحوال يتم النطق باحلكم يف جلسة علنية«. وتقابلها املادة )115( من 

قانون أصول احملاكمات املدنية، واملادة )237( من قانون اإلجراءات اجلزائية. 197    

وتكمن أهمية هذا املبدأ يف احملاكمات بش���كل عام باعتباره يتيح إش���راك الش���عب 
يف املس���ائل التي تهم الرأي العام، وجتعله رقيباً على إجراءات احملاكمة فيدعم ثقته يف 
عدالته���ا، باإلضافة إلى أنه ميثل رقابة للرأي الع���ام على ممثل النيابة العامة واحملامي 
والش���هود، فيحمله���م على االتزان يف أقوالهم واالعت���دال يف طلباتهم ودفوعهم. كما أنه 
يبعث اإلطمئنان إلى املتهم، ألنه س���يدرك أن احملكمة لن تتخذ أي إجراء ضده وهي يف 

غفلة من رقابة الرأي العام، مما يتيح له حسن عرض دفاعه. 198  

1 - 1- 1. سلطة القاضي في تقرير سرية الجلسة

أج���از املش���رع للمحكم���ة يف بعض احلاالت عقد كافة جلس���ات احملكم���ة أو بعضها 
بصورة س���رية، بهدف مراعاة النظام العام أو احملافظة على اآلداب، كأن تقرر احملكمة 

195  جاء يف حكم حملكمة النقض املصرية أنه: »املشرع أوجب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يف 
جلسة سرية، وملا كان هذا اإلجراء يتعلق بنظام التقاضي األساسية ويتصل بالنظام العام، فإنه يترتب على مخالفته 
بطالن األحكام الصادرة يف هذه الدعاوى« )طعن مصري )مدني(، جلسة 1977/2/5، سنة 41 قضائية، ص 380، 

نقاًل عن: سيد أحمد شعلة، قضاء النقض يف املرافعات، دار الكتب القانونية: احمللة الكبرى 2006، ص 267(.
196  نصت املادة )10( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة 1948، على أنه: »لكل إنسان احلق، على قدم املساواة 
التامة مع اآلخرين، يف أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادالً علنياً للفصل يف حقوقه والتزاماته 

وأية تهمة جنائية توجه إليه«.
املسؤولية  مراد،  الفتاح  عبد  أنظر:  املقارنة،  األنظمة  يف  بشأنها  القاضي  وسلطة  اجللسات  عالنية  حول  للمزيد   

التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة، بدون مكان نشر: القاهرة، 1996، ص 806 وما بعدها.
العتبارات  سرية  إجراءها  احملكمة  تقرر  لم  ما  علنية،  بصورة  احملكمة  »جترى  أنه:  على  املادة  هذه  نصت  حيث    197
احملافظة على النظام العام أو األخالق، ويجوز يف جميع األحوال منع األحداث أو فئة معينة من األشخاص من حضور 
احملاكمة«. وما نصت عليه املادة )871( من قانون املرافعات املصري، والتي أوجبت عقد جلسات محاكمات مسائل 
األحوال الشخصية يف غرفة املشورة. أنظر العديد من القرارات القضائية يف هذا الشأن لدى:  سعيد أحمد شعلة، 

مرجع سابق، ص 267.
198  محمود جنيب حسني، مرجع سابق، ص 165.



86

من���ع اجلمهور أو عدد منهم من حضور بعض إجراءات س���ماع الش���هود أو إفادة املجني 
عليه���ا يف جرائ���م االغتصاب أو هتك العرض. كم���ا يجوز لها دائماً أن متنع فئات معينة 
من الناس من حضور جلسات احملكمة، إال أن املشرع يف بعض احملاكمات ألزم احملكمة 
دون أن مينحها س���لطة تقديرية يف هذا الش���أن بأن تعقد اجللس���ة س���رية، ومثال ذلك: 

محاكمات األحداث يف جميع جلسات احملاكمات اجلنائية. 199  

ويجوز ألحد اخلصوم أيضاً الطلب من احملكمة جعل الدعوى سرية، واحملكمة غير 
ملزمة بإجابة طلبه إذا لم تقتنع بسببه، وال يخضع قرار احملكمة يف ذلك لرقابة محكمة 
النقض، وال تشمل السرية اخلصوم أو وكالئهم، فهم األطراف يف الدعوى، وذلك تطبيقاً 
ملبدأ املواجهة بني اخلصوم. 200  وال تشمل السرية كذلك النطق يف احلكم، فاألخير يجب 
أن يصدر يف جلس���ة علنية ولو نظرت الدعوى يف كافة اجللس���ات بصورة سرية وإال كان 
احلكم باطاًل بطالناً يتعلق بالنظام العام. 201  كما أن السرية قاصرة على سماع الدعوى، 
أم���ا ما يس���بق ذلك من إج���راءات فيجب أن حتصل علناً، فتالوة أم���ر اإلحالة أو تقرير 
االته���ام وس���ؤال املتهم عن البيانات اخلاصة بش���خصه يجب أن حتص���ل علناً، ألنها من 
اإلجراءات التمهيدية التي ال متس املوضوع وال تكون جزءاً من الدعوى، وال تنطوي على 

خطر ميس النظام العام أو اآلداب. 202  

ويلزم أن يكون قرار احملكمة بجعل اجللسة سرية مسبباً وصريحاً وصادراً عن كامل 
هيئتها وبشكل علني، ويكفي تسببيه اإلشارة إلى مراعاة النظام العام أو احملافظة على 

199  املادة )7( من قانون إصالح األحداث األردني رقم )16( لسنة 1954، املنشور على الصفحة )396(، من عدد اجلريدة 
الرسمية األردنية رقم )1183(، بتاريخ 1954/5/16.

ويف هذا اإلطار أيضاً: نصت املادة )39( من قانون املطبوعات والنشر على أنه: »يحظر نشر محاضر احملاكم يف أي   
قضية معروضة عليها قبل صدور احلكم القطعي فيها ويف كل قضية تتعلق مبواطن يقل عمره عن 16 عاماً إال إذا 

أجازت احملكمة نشرها«.
200 محمود جنيب حسني، مرجع السابق، ص 875 و877.

201  نصت املادة )171( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية، مصدر سابق. على أنه: »ينطق القاضي باحلكم، 
بتالوة منطوقة، أو بتالوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق باحلكم يف جلسة علنية وإال كان احلكم باطالً«.

202 محمود محمود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط 12، دار النهضة العربية: القاهرة 1988، ص 392.
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اآلداب، وال عبرة باعتراض املتهم على تقرير الس���رية. وتعود السرية بقرار من احملكمة 
دون اشتراط أن يكون قرار العودة مسبباً، ألن يف العودة للعالنية عودة إلى األصل. 203  

وال تعتبر اجللس���ة س���رية؛ أي ال يعتبر إخالالً مببدأ العالنية، أمر القاضي بإخراج 
من يخل بنظامها أثناء اجللسة، أو تقييد عدد احلضور، أو أن جتعل احلضور مقتصراً 
عل���ى من يحملون تذاكر أو يس���جلون أس���مائهم ل���دى كاتب احملكمة قبل بدء اجللس���ة، 
وذلك مش���روط بأن يعطي حق احلصول على التذاكر أو التس���جيل لدى الكاتب جلميع 
األش���خاص دون متييز وإال تنتفي العالنية، 204  وال يعتبر إخالالً مببدأ علنية اجَللَس���ات 
أيضاً إن أمر القاضي بإخراج من يحمل سالحاً أو أي أداة ضاربة يف اجللسة باستثناء 

قوى األمن والشرطة، كما هو احلال يف القانون اإليطالي. 205  

ويس���تتبع اعتبار اجللس���ة العلنية أن يكون بإمكان أي شخص احلصول على محضر 
اجللسة واحلكم الصادر فيها، ويكون للصحافة حق نشرها، بعكس إذا ما كانت اجللسة 
الس���رية، فال يجوز ألي ش���خٍص حينها أن يحصل على محاضر اجللس���ة السرية، ولكن 
ميكن احلصول على نس���خة احلكم الصادر فيها ونش���ره، فاحلكم يجب أن يصدر دائماً 

بصورة علنية. 206  

وعن���د احلديث عن احلق يف نش���ر إجراءات احملاكمة؛ تظهر احل���دود الفاصلة بني 
عالنية اجللس���ة وإعالميتها والضوابط التي وضعها املش���رع يف هذا اخلصوص، حيث 
نصت املادة )225( من قانون العقوبات على أنه: »يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى 

خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:

وثيقة من وثائق التحقيق اجلنائي أو اجلنحي قبل تالوتها يف جلسة علنية.. 1

203 محمود جنيب حسني، مرجع السابق، ص 876.
. 204 أنور طلبة، املطول يف شرح قانون املرافعات، ج 2، د.ن: د.م د.ت، ص 582.   

205 املادة )471( من قانون اإلجراءات اجلنائية اإليطالي رقم )447( لسنة 1988، نقاًل عن: عبد الفتاح مراد، مرجع 
سابق، ص 806.

206 فتحي والي، الوسيط يف قانون القضاء املدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي: القاهرة 2008، ص 467.
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محاكمات اجللسات السرية.. 2

احملاكمات يف دعوى السب.. 3

كل محاكمة منعت احملكمة نشرها«.. 4

كما نصت املادة )224( من ذات القانون على أنه: »كل من نش���ر أخباراً أو معلومات 
أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو متنع أي شخص من اإلفضاء 
مب���ا لدي���ه من املعلومات ألولي األم���ر يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أش���هر أو 

بغرامة ال تتجاوز خمسني ديناراً«.

بناًء على ما تقدم، يتبني لنا االجتاه التي نحته النصوص التش���ريعية الس���ابقة فيما 
يتعلق بتنظيم العالقة بني اإلعالم والقضاء، أو بني احلق يف التعبير بشكل عام والقضاء، 
فهو اجتاه مش���دد على اإلعالم واحلق يف التعبير على الس���واء، إذ منحت تلك النصوص 
س���لطة موس���عة للقاضي يف عقد اجللسات سرية، كما أن بعضها صادر سلطة القاضي 
التقديرية يف هذا الشأن. كما يتبني أيضاً بأن التجمهر يف قاعات احملكمة؛ سلوك غير 
محظ���ور ابتداًء طاملا جرى عقد اجللس���ة بش���كل علني، ومتل���ك احملكمة يف هذا اإلطار 
س���لطة يف تنظيم هذا احلضور على نحو ال يؤثر على س���ير اإلجراءات يف اجللس���ة وال 

يؤدي إلى اإلخالل مببدأ العالنية.

وس���بق لنا التعليق على النصوص التش���ريعية الناظمة لتغطية أخبار احملاكم بقولنا: 
أن ه���ذه النص���وص غير واضحة، حيث إنها ال تتبع فلس���فة مح���ددة فيما يتعلق مبا هو 
مسموح أو محظور نشره، بحيث ميكن تفسيرها بأنها حتظر مثل هذه التغطية كقاعدة 

عامة بسبب ما تضمنته عباراتها من قيود على النشر. 207  

207 محمد فوزي اخلضر، مرجع سابق، ص 47.
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1 - 2. االعتداء على القضاة وتهديدهم

يعد اللجوء إلى االعتداء على القضاة وتهديدهم بهدف حملهم على تغير أحكامهم 
أو تطويعهم أو انحرافهم يف تطبيق العدالة، يعد من أبشع صور االعتداء على قدسية 
القضاء واس���تقالله، س���واء أتى هذا االعتداء من السلطات الرسمية يف الدولة، أو من 
جهات أخرى غير رس���مية بتحريض من الس���لطة الرس���مية أو بدونه، وسواًء كان هذا 
االعت���داء أثناء عقد جلس���ة احملكمة أو خارجها، والصورة األخي���رة هي الغالبة. ومن 
صور االعتداء على القضاة وتهديدهم؛ الضرب واالعتقال أو تهديدهم بذلك أو بالقتل 
)قد يحدث أثناء اجللس���ة(، وتهديد القاضي بالنقل أو الندب أو باإلحالة إلى املجلس 
التأديب���ي )غالباً ما يحدث خارج اجللس���ة(. ومما ال ش���ك ب���أن االعتداء على القضاة 
وتهديده���م بس���بب آرائه���م أو األحكام الت���ي يصدروها يدل على عدم رس���وخ املبادئ 

الدميقراطية لدى الدول التي متارس هذه الوسيلة املستهجنة كأسلوب. 208  

ويؤدي هذا األسلوب الهمجي يف التدخل بأعمال القضاء واملساس باستقالله إلى 
زعزع���ة ثق���ة الناس باحلصول على محاكمة عادل���ة، ألن ثقة الناس بالقضاء قد تنهار 
نتيجة خش���يتهم من تأثر القضاة بس���بب اتباع هذه األساليب، إذ إنه من الضروري أال 
يك���ون هن���اك تأثير على القضاة حتى لو لم ينجح االعت���داء أو التأثير تفادياً لألخطار 

التي تنجم عن احتمال جناحها. 209   

وقد ش���هدت األراضي الفلس���طيني���ة ع��دداً من ح��االت االع��تداء عل��ى الس�����ادة 
القض�����اة ووك��الء الني��اب���ة وته��ديدهم خ����ارج جلس���ات ال���محاكم��ة، وبش���ك��ل كبي��ر 
ف�����ي ف��ت���رة الفلت������ان األمن���ي ال���ذي عاش���ته تلك األراض���ي الفلس���طينية، من ذلك؛ 
حادث���ة االعت���داء على عطوفة النائب العام بالض���رب واالحتجاز يف مدينة غزة بتاريخ 

208  فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 242 247-.
209  املرجع السابق، ص 243.
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2007/8/16. 210  واالعت���داء عل���ى وكي���ل نيابة نابلس بحرق س���يارته يف ش���هر إبريل 
2014. 211 وق���د أدت مث���ل هذه احلوادث وغيرها إلى التأثير الس���لبي على س���ير عمل 
احملاك���م، مما أثر بش���كل مباش���ر على س���ير الدع���وى، كما أن تلك احل���وادث أعطت 

انطباعاً حول ضعف هيبة القضاء وثقة املواطن فيه.212   

وبخصوص أوجه احلماية القانونية التي وفرها املشرع ملواجهة هذه احلاالت واألدوات 
التي منحها للقاضي من أجل ردها، فتتمثل بالدرجة األولى بتجرمي هذه األفعال وتش���ديد 
العقاب عليها، فعلى س���بيل املثال تش���دد املادة )3/196( من قانون العقوبات العقاب على 
التحقي���ر بال���كالم أو باحل���ركات التهديدية الذي يق���ع على قاٍض أثناء جلوس���ه يف منصة 
القض���اء. 213  كم���ا خولت نص���وص قانوني أصول احملاكمات املدني���ة واإلجراءات اجلزائية 
القاض���ي س���لطة يف مواجهة حالة االعتداء أثناء اجللس���ة، وذلك من خ���الل بيان األحكام 
اخلاصة بجرائم اجللس���ات، والتي س���نأتي على دراس���تها بعد قلي���ل. باإلضافة إلى ذلك، 
نصت املادة )8( من قرار مجلس القضاء األعلى بشأن مدونة السلوك القضائي 214  على ما 
يج���ب على القاضي أن يقوم به عن���د وقوعه حتت التأثير أو التهديد، فجاء فيها: »يتوجب 
عل���ى القاض���ي – يف حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه م���ن احد من زمالئه القضاة يف 

210  أنظر تفاصيل هذه احلادثة: املركز يدين االعتداء على النائب العام ومعاونية )تقرير صحفي(، املركز الفلسطيني 
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_co التالي:  الرابط  على  اإلنسان،  حلقوق 
تاريخ   ntent&view=article&id=5054:2009-12-30-12-43-02&catid=132:2005-2008&Itemid=253،

االسترداد: 2014/10/1.
211  نادي النيابة العامة يستنكر حادثة حرق سيارة وكيل النيابة محمد حسني )تقرير إخباري(، وكالة معاً اإلخبارية، 
االسترداد:  التالي: ،http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=692741 تاريخ  الرابط  على 

 .2014/10/25
النيابة العامة وانتهاك حرمة احملاكم، أنظر: معني البرغوثي،  للمزيد حول حوادث االعتداء على القضاة وأعضاء   
حول استقالل السلطة القضائية ومنظومة العدل يف العام 2005، سلسلة تقارير قانونية رقم )64(، الهيئة املستقلة 

حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم«: رام اهلل، مارس 2006، ص 58 - 59.
212  نفس املوضع.

213  نصت هذه املادة على أنه: »3. إذا وقع التحقير بالكالم أو احلركات التهديدية على قاٍض يف منصة القضاة كانت 
العقوبة من ثالثة أشهر إلى سنتني«.

214  املنشور على الصفحة )75(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )67(، بتاريخ 2006/10/19.
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أعمال���ه القضائي���ة، أو وقوعه حت���ت التأثي���ر أو الهيمنة – إبالغ رئي���س املجلس القضائي 
بذلك«، ولكن ما احلل إذا كان مصدر تلك الهيمنة والتأثير رئيس املجلس القضائي نفسه؟!

 1 - 3. التأثير على أطراف الدعوى ووكالئهم

ي���ؤدي التأثي���ر باالعت���داء أو التهديد على أطراف الدع���وى أو وكالئهم إلرغامهم على 
اإلحجام عن رفع دعاويهم أمام احملاكم، أو إلى إس���قاطها، أو قبول تس���وية مجحفة؛ يؤدي 
إلى املس���اس باس���تقالل القضاء واإلخالل بس���ير العدال���ة، فهو يحرم األف���راد من حقهم 
الطبيع���ي يف االلتج���اء إل���ى القضاء. والتأثير عل���ى اخلصوم أو وكالئهم ق���د يأخذ صورة 
التوقيف أو االعتقال أو التهديد أو باإلحالة إلى مجلس تأديبي أو بالعزل من الوظيفة إذا 

كان املدعي موظفاً عاماً. 215  

ويف س���ياق احلديث ع���ن حماية حق األفراد يف اللجوء إل���ى القضاء، أكدت محكمة 
التميي���ز األردني���ة يف أحد أحكامه���ا أن حق اللجوء للقضاء رخص���ة ممنوحة للمواطنني 
وال يترت���ب على اس���تعمال هذه الرخصة تعويض للخصم عم���ا حلقه من ضرر يف حالة 
خس���ران الدعوى، إال إذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي، ألن 
امل���ادة )101( م���ن الدس���تور تنص على أن احملاك���م مفتوحة للجميع، كم���ا أن املادة )61( 
م���ن القان���ون املدني تنص على أن اجلواز الش���رعي ينايف الضمان، فمن اس���تعمل حقه 

استعماالً مشروعاً ال يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر. 216  

كم���ا أن االعت���داء على أط���راف الدعوى ووكالئهم أثناء جلس���ة احملاكمة، قد يدخل 
ضمن جرائم اجللس���ات، والتي منح املش���رع القاضي س���لطة يف مواجهتها كما س���نبني 

الحقاً.

215  للمزيد، أنظر: فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 252.
يف فترة الفتان األمني وبالتحديد يف العام 2005، تعرض عدد من احملاميني لالختطاف على أيدي مجهولني. )أنظر:   

معني البرغوثي، مرجع سابق، ص 58(.
216  متييز أردني )مدني(، رقم )1988/626(، مجلة نقابة احملامني لسنة 1990، ص 1556، نقاًل عن: املرجع السابق، ص 252.
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2.  ضمانات سرعة سير الدعوى والفصل فيها

تعد س���رعة سير الدعوى والفصل فيها )العدالة الناجزة( تعد يف كثير من دول العالم، 
وبخاصة الدول األوروبية؛ أحد حقوق اإلنس���ان األساس���ية، فالعدل البطيء نوع من الظلم 
كم���ا تق���ول احلكمة اإلنكليزي���ة »Justice delay, Justice denied«،217 كما أن الس���رعة يف 
نظر القضايا متثل أحد املداخل الهامة يف حتقيق متيز احملاكم،218 ويف املقابل تعد مش���كلة 
تأخ���ر الفص���ل يف القضايا واحدة من أكبر املش���كالت التي تعاني منه���ا تلك الدول، األمر 
الذي اس���تدعى األجهزة املعنية فيها ومنذ س���نوات على إيجاد وتطوير احللول املناسبة لها 
والتي تؤدي بالعدالة إلى النجازة. وترتبط مشكلة تأخر العدالة بالعديد من األسباب منها 
ما يتعلق بالبيئة التش���ريعية املفتقدة لألدوات واحللول الالزمة ملواجهة هذه املش���كلة، وإلى 

أسباب إدارية ومادية وغيرها.219 

 : ويف هذا اإلطار، نبحث إش���كاليتني تؤثر يف سرعة سير الدعوى والفصل فيها، هنَّ
مسألة تشكيل جلسة احملكمة، ومسألة تعيني موعد اجللسات وتأجيلها وتعجيلها.

2 - 1 . تشكيل جلسة المحكمة

يف ورق���ة قدمه���ا للمؤمت���ر القضائي اخلامس بعن���وان االختناق القضائي: أس���باب 
ومعاجلات، أش���ار س���عادة القاض���ي عبد اهلل غزالن من احملكم���ة العليا يف رام اهلل إلى 
األس���باب التي تق���ف وراء االختناق القضائي يف احملاكم الفلس���طينية، وكان من بني ما 
أش���ار له س���عادته يف تلك الورقة أن مش���كلة انتداب عدد من القضاة على نحو ال يتفق 

217  عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص 998.
218 للمزيد حول متييز احملاكم يف مجال اإلجراءات، أنظر: االحتاد الدولي لتميز احملاكم، إطار العمل الدولي لتميز 

احملاكم، املركز القومي حملاكم الواليات: الواليات املتحدة األمريكية 2008.
219  للمزيد حول أسباب تأخر العدالة يف فلسطني وكيفية معاجلتها، أنظر: حسني أبو هنود، نحو اإلسراع يف الفصل يف 
القضايا املنظورة أمام احملاكم النظامية الفلسطينية، العدالة والقانون، العدد )7(، مرجع سابق، ص 257 وما بعدها.
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وصحي���ح القان���ون، قد أدى إل���ى بطالن تش���كيل احملكمة، ونتج عن ذل���ك إعادة كم من 
الدعاوى حملكمة الدرجة الثانية للسير فيها من جديد. 220   

نتيج���ة إلع���ادة كثير م���ن الدعاوى من محكم���ة النقض إلى محاك���م الدرجة الثانية 
)البداية بصفتها االستئنافية، واالستئناف )القدس ورام اهلل(( من أجل السير فيها من 
جديد، بسبب بطالن يف تشكيل هيئة احملكمة ناجت عن وجود بطالن يف إجراءات انتداب 
أحد أعضائها أو جميع األعضاء على خالف ما ينص القانون، فقد أدى ذلك إلى إطالة 
أمد التقاضي وباحملصلة االبتعاد عن العدالة الناجزة. إن هذه املشكلة؛ مشكلة االنتداب، 
ما كان لها أن حتصل لو مت إدارة جلسات احملاكم بطريقة سليمة، حيث تقتضي قواعد 
اإلدارة اجليدة للجلسة أن يتأكد القاضي -وقبل كل شي- من صحة تشكيلها، بأن يتأكد 
من وجود أعوانه يف اجللسة وهم الكاتب والنيابة العامة يف احلاالت التي يوجب القانون 
حضوره���ا، وعليه أيضاً أن يتأكد من صحة تش���كيل هيئ���ة احملكمة التي تنظر الدعوى، 

ونفس األمر ينطبق على مسائل االختصاص املتعلقة بالنظام العام. 221   

وإذا ل���م يقم القاضي بذلك، فقد رأينا النتيجة وهي: إطالة إجراءات احملكمة وأمد 
التقاضي بشكل عام، فمحكمة القانون، ستقتضي -حسب مقتضى احلال- بفسخ احلكم 
وإعادته حملكمة الدرجة الثانية لبطالن انعقاد اجللسة، أو بطالن تشكيل احملكمة، األمر 
الذي يؤدي إلى حالة من عدم رضا املتعاملني مع احملكمة، باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه 

220 القاضي عبد اهلل غزالن، االختناق القضائي: أسباب ومعاجلات، العدالة والقانون، العدد )19(، مرجع سابق، ص 303.
جاء يف أحد أحكام محكمة النقض: »وملا كان القرار املطعون فيه قد صدر عن هيئة مشكلة وبها قضاة اثنني منتدبني   
من البداية لالستئناف مما يجعل تشكيل احملكمة التي أصدرت القرار املطعون فيه مشكلة تشكياًل غير قانوني 
مما يجعل حكمها املطعون فيه واإلجراءات التي بني عليها احلكم باطلة ملخالفة القانون، فإننا جند واحلالة هذه أن 
احلكم املطعون فيه جاء باطاًل ومستوجب النقضوملا كان القرار املطعون فيه قد صدر عن هيئة مشكلة وبها قضاة 
اثنني منتدبني من البداية لالستئناف مما يجعل تشكيل احملكمة التي أصدرت القرار املطعون فيه مشكلة تشكياًل 
غير قانوني مما يجعل حكمها املطعون فيه واإلجراءات التي بني عليها احلكم باطلة ملخالفة القانون، فإننا جند 
واحلالة هذه أن احلكم املطعون فيه جاء باطاًل ومستوجب النقض... لذلك تقرر احملكمة قبول الطعن موضوعاً 
ونقض احلكم املطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة املختصة بالدعوى حسب ما مت بيانه من هيئة مغايرة« )نقض 

رام اهلل )مدني(، رقم )2011/893(، جلسة 2013/3/31، املقتفي، مرجع سابق(.
221  عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص 803.
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اإلطال���ة تبتع���د بالعمل القضائي ع���ن معايير اجلودة املرجوة، والت���ي تقتضي أن يصدر 
احلكم صحيحاً 100 % من املرة األولى »صفرية األخطاء«. 222   

2 - 2. تعيين موعد الجلسات وتأجيلها وتعجيلها

تعتمد س���رعة الفصل يف القضايا بش���كل كبير على مس���ألة تعيني موعد جلس���ات 
احملاكمة وتأجيلها وتعجيلها، فالتأجيل غير املبرر أو حتديد موعد بعيد لنظر القضية، 
ينعكس س���لباً على س���رعة الس���ير يف الدع���وى والفصل فيها، ولعل م���ن اإلفادة يف هذا 
اإلطار تسجيل أن تقيد القاضي يف الشرعية اإلجرائية يف هذا الشأن غير كافية لتحقيق 
الس���رعة املنش���ودة يف نظر القضية، طاملا كانت البيئة القانونية احلاكمة والناظمة غير 
مواتية لذلك، ويكون املطلوب حينها العمل على تعديل هذه البيئة وسن تشريعات حديثة 
تضم���ن توفي���ر العديد من األدوات الكفيلة بتحقيق س���رعة الس���ير يف الدعوى والفصل 
فيها، من ذلك: توسيع دور القضاة ورؤساء احملاكم يف ضبط وإدارة اجللسة كالطلب من 
احملامني االتفاق على حتديد س���قف زمني لكل قضية أو إلزامهما بتحديد جدول زمني 
إلنهائها، وحل مشكلة التبليغات القضائية، وتفعيل نظام قاضي التسوية، وإيجاد وسائل 
بديلة حلل النزاعات مدنياً وجتارياً وحتى جنائياً يف اجلنح واملخالفات البسيطة. 223   

وحلني الوصول إلى ما تقدم، فإننا س���نعمل على مناقش���ة اإلطار القانوني ملس���ألة 
تعيني موعد اجللسات وتأجيلها وتعجيلها وصوالً لإلجابة على التساؤل التالي، وهو: ما 
مدى جناعة املش���رع الفلس���طيني يف توفير األدوات املؤدية إلى حتقيق سرعة السير يف 
الدع���وى والفص���ل يف القضايا. قاصرين البحث يف ذلك على الدعاوى املدنية احملكومة 

مبوجب نصوص قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية.

222 سامي الطوخي، مرجع سابق، ص 18.
223 حسني أبو هنود، مرجع سابق، ص 258؛ عبد اهلل غزالن، مرجع سابق، ص 302 304-.
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2 2- 1-. تعيين موعد الجلسات

ب���ادئ ذي بدء، هناك طريقني لتعيني موعد اجللس���ة؛ تتمثل الطريقة األولى بعرض 
مل���ف الدع���وى –بعد إقامته���ا وقيدها وفق األص���ول- على رئيس احملكم���ة أو القاضي 
املخت���ص لتعيني جلس���ة للنظر فيها ويبلغ موعد هذه اجللس���ة إل���ى اخلصوم. 224  وعلى 
القاضي عند تعيينه موعد اجللس���ة أن يأخذ بعني االعتبار الفترة املقررة للتبليغ واملدة 
احملددة لتقدمي الالئحة اجلوابية، وهي يومان لقلم احملكمة، وسبعة أيام ملأمور التبليغ، 
وخمسة عشر يوماً للمدعى عليه، أي أن على القاضي أن يحدد موعد اجللسة يف وقت 
ال يقل عن س���تة وعش���رين يوماً من تاريخ قيدها يف قلم احملكمة. أما الطريقة األخرى 
فتتمث���ل، بع���رض ملف الدع���وى على القاضي املخت���ص –بعد إقامتها وقيده���ا وتبليغها 
للمدعى عليه وفق األصول- لتعيني جلسة للنظر فيها ويبلغ هذا املوعد للخصوم. 225  

تغدو الطريقة األولى يف هذا اإلطار، هي األقرب إلى حتقيق الس���رعة يف إجراءات 
احملاكم���ة، ألنها تختصر تبليغ املدعى علي���ه مرتني؛ مرة بالئحة الدعوى ومرة بالالئحة 

اجلوابية، بل يبلغ مرة واحدة بالئحة الدعوى وموعد اجللسة معاً.

ويج���ب عل���ى القاضي أن يلتزم بتعميم رئيس احملكمة بش���أن تعيينه ملوعد جلس���ات 
احملكم���ة، فمث���اًل حدد رئي���س محكمة بداية وصل���ح نابلس يوم الثالثاء من كل أس���بوع 
موعداً لنظر جلسات قضايا املخالفات اجلنائية. ويف هذا اإلطار قضت محكمة النقض 
املصرية بأن: »حتديد أيام معينة لعقد جلس���ات احملكمة ليس إال تنظيماً داخلياً ترتبها 

جمعيتها العمومية وال يترتب على مخالفته البطالن«. 226  

هذا وقد جرى العمل يف احملاكم على قيام قلم احملكمة بتعيني موعد اجللس���ة عند 

224 املادة )65( من قانون أصول احملاكمات املدنية، مصدر سابق.
225 عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 333.

226 نقض مصري )مدني(، رقم 81، لسنة 29 قضائية، جلسة 1964/1/16، نقاًل عن: سعيد أحمد شعلة، مرجع سابق، 
ص 265.



96

قي���د الدعوى ودفع الرس���وم، ويقوم القلم بهذه املهمة يف ض���وء التعميمات اإلدارية التي 
يصدرها رئيس احملكمة يف هذا الش���أن. ومن البديهي أن يقوم القلم بهذه املهمة آخذاً 

بعني االعتبار املدد القانونية إلجراء التبليغات الالزمة.

2-2-2. تأجيل جلسة المحكمة 227  

يع���رف قرار تأجيل الدعوى بأنه: ق���رار قضائي تنظيمي تصدره احملكمة أثناء نظر 
الدع���وى، ويج���وز لها العدول عنه أو تبديله أو تعديله، ويثبت يف محضر اجللس���ة، ويعد 

التأجيل من األمور املؤثرة يف تأخير الفصل يف الدعوى. 228  

واألص���ل أن يتم نظر الدعوى يف اجللس���ة احملدد زمانها يف مذكرة احلضور، إال أن 
احملكم���ة ق���د ترى يف بعض احلاالت تأجيل اجللس���ة من تلقاء نفس���ها كأن يكون جدول 
القضايا مزدحم وال تس���تطيع احملكمة نظرها جميعاً يف يوم واحد، كما أن للخصوم أو 
وكالئه���م الطل���ب من احملكمة تأجيل نظر الدعوى لوقت آخر وجتيبه احملكمة لطلبه إذا 
رأت ما يبرره، حيث إن تأجيل الدعوى إلى جلس���ة أو جلس���ات أخرى خاضع للس���لطة 
التقديري���ة للمحكم���ة. 229  فاملادة )121( من قانون أص���ول احملاكمات املدنية نصت على 
أن���ه: »للمحكم���ة تأجيل الدع���وى من وقت آلخر وفق مقتضى احل���ال وال يجوز التأجيل 

ألكثر من مرة لذات السبب إال إذا اقتنعت احملكمة بضرورة ذلك«.

يتب���ني من النص الس���ابق، أن س���لطة تأجي���ل احملكمة للدعوى ليس���ت مطلقة، فهي 
محكوم���ة بع���دم جواز التأجيل ألكثر من مرة لذات الس���بب، وم���ع ذلك فقد أجاز النص 
التأجي���ل ألكث���ر م���ن مرة لذات الس���بب إذا اقتنع���ت احملكمة بضرورة ذل���ك، ويف جميع 
األحوال تكون احملكمة ملزمة بالتأجيل إذا كان التأجيل الزماً لتمكني اخلصوم من حقهم 

227 للمزيد حول تأجيل اجللسة، أنظر: طلعت محمد دويدار، تأجيل الدعوى، دار اجلامعة اجلديدة: اإلسكندرية، بدون 
تاريخ نشر.

228 عباس العبودي، مرجع سابق، ص 241.
229 فتحي والي، مرجع سابق، ص 466.
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يف الدف���اع، كما لو قدم اخلصم طلباً عارضاً يف اجللس���ة وطلب اخلصم اآلخر إعطائه 
أجاًل للرد عليه. 230  

ول���م يقيد املش���رع الفلس���طيني احملكمة مبدة التأجي���ل، بل تركها حملض س���لطتها 
التقديرية، بعكس املش���رع اإلماراتي على س���بيل املثال والذي قيد احملكمة بأن ال جتاوز 
فترة التأجيل أسبوعني، مع اشتراطه عدم جواز التأجيل ألكثر من مرة عن ذات السبب 
إال لع���ذر مقبول. وهذا م���ا جاء يف املادة )75( من قانون اإلج���راءات املدنية اإلماراتي، 
حيث نصت على أنه: »ال يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع 

إلى أحد اخلصوم إال لعذر مقبول، على أال جتاوز فترة التأجيل أسبوعني«.

جتدر اإلش���ارة هنا إلى أن تأجيل القاضي اجللس���ة ألكثر من مرة لسبب واحد وكان 
هذا السبب يرجع إلى اخلصم نفسه )طالب التأجيل يف املرتني(، أو جتاوز التأجيل ملدة 
أط���ول من الت���ي يحددها النص ال يؤدي إلى بطالن اإلجراءات، على اعتبار أن البطالن 
ال يتحقق إال بالنص الصريح عليه من ناحية، وبأن هذا األمر تنظيمي ال يترتب أي جزاء 

إجرائي على مخالفته. 231  

بناًء على تقدم، يتبني أن تنظيم املش���رع الفلس���طيني ألحكام تأجيل الدعوى، تفسح 
املجال للتس���ويف واملماطلة يف إجراءات التقاض���ي، وبخاصة يف ظل عدم حتديده املدة 
القصوى التي تؤجل إليها الدعوى، األمر الذي جتاوزه املشرع اإلماراتي. وجتدر اإلشارة 
هن���ا إلى أن احملاكم االحتادي���ة يف الواليات املتحدة األمريكي���ة وبخاصة احملكمة العليا 
ومحاكم االس���تئناف ومحكمة املطالبات ال تؤجل جلس���ات القضايا إال يف حاالت نادرة 

ولضرورة قصوى. 232  

230 عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 370.
231  أحمد السيد صادق، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، بدون دار نشر،: بدون مكان نشر، 2011، 

ص 781.
232 عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص 809.
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 2-2-3. تعجيل نظر الدعوى

ق���د ي���رد على نظ���ر الدعوى عارض من الع���وارض، كأن يتم ش���طبها، أو وقفها، أو قد 
يحك���م بانقطاعه���ا، فعنده���ا يلزم تعجيل الدعوى خ���الل املدة التي حدده���ا القانون، فإذا 
أوق���ف س���ير الدعوى مث���اًل، 233  يكون ألي من اخلصوم تعجيل الس���ير فيها مجدداً مبجرد 
زوال س���بب الوقف، وتنظر احملكمة الدعوى حينها من النقطة التي تكون قد وصلت إليها 

قبل الوقف. 234  
ويف حالة ش���طب الدعوى، يكون للمدعي تقدمي طلب بتجديدها خالل س���تني يوماً من 
تاري���خ الش���طب، وإال اعتبرت الدع���وى كأن لم تكن بحكم القانون )قب���ل التعديل( أما بعد 
التعديل، 235 فاألمر يحتاج حلكم احملكمة، والتي يجب عليها أن حتكم باعتبار الدعوى كأن 
لم تكن، فإذا تغيب املدعي عن اجللس���ة األولى بعد التجديد تقرر احملكمة اعتبار الدعوى 

كأن لم تكن، أو تقرر تأجيلها، وللمحكمة سلطة تقديرية يف احلالة األخيرة. 
وعليه، يتبني أن املش���رع الفلس���طيني يكون قد منح املدعي فرصة غير مبررة لالستفادة 
من تقصيره، عن طريق إعطائه احملكمة سلطة بتأجيل الدعوى إذا تخلف املدعي عن حضور 

اجللسة األولى بعد الشطب. كما أن هذا النص قد يؤدي إلى إطالة إجراءات التقاضي.
أما يف حالة انقطاع الس���ير يف الدعوى ألي س���بب من األسباب )وفاة أحد اخلصوم أو 
إعالن إفالس���ه أو فقدان أهليته(، وبش���رط عدم إقفال باب املرافع���ة، يكون للمحكمة من 
تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد اخلصوم اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتبليغ ورثته أو من 
يقوم مقامة قانوناً للحضور إلى احملكمة يف وقت تعينه للسير يف الدعوى من النقطة التي 

233  نصت املادة )1/126( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية، مصدر سابق، على أنه: »للمحكمة أن تقرر من 
تلقاء نفسها أو بناًء على طلب اخلصوم وقف السير يف الدعوى إذا رأت أن احلكم يف موضوعها يتوقف على الفصل 

يف مسألة أخرى«.
234 نصت املادة )2/126(، املصدر السابق، على أنه: »يحق ألي من اخلصوم طلب تعجيل السير يف الدعوى مبجرد 

زوال سبب الوقف«.
235  قرار بقانون رقم )16( لسنة 2014 بشأن تعديل قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001، 

املنشور على الصفحة )0(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )108(، بتاريخ 2014/7/15.
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وصل���ت عنده���ا، وهذا ما نصت علي���ه املادة )84( من قانون أص���ول احملاكمات املدنية، 236  
والذي يتبني منه عدم انسجامها مع املادة )128( من ذات القانون.237 حيث إن املادة األخيرة 
لم تعطي للمحكمة س���لطة تقديرية يف تبليغ ورثة اخلصم املتوفى أو من يقوم مقام املفلس 
أو فاقد األهلية، وجعل احملكمة ملزمة بإجابة طلب اخلصوم بتبليغ األش���خاص املذكورين، 
ف���إذا ل���م يق���م بالتبليغ خالل األج���ل الذي حددت���ه احملكمة قضت احملكمة بانقطاع س���ير 
اخلصوم منذ حتقق سببه، وتستأنف الدعوى سيرها إذا حضر اجللسة أحد ورثة اخلصوم 

املتوفى، أو من يقوم مقام فاقد األهلية، أو من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها.238  
وال يشترط أن يكون التعجيل بالئحة )صحيفة( تودع يف قلم احملكمة، فقد يتم طلبه يف 
إحدى جلسات نظر احملكمة للقضية. لكن، يجب على احملكمة تبليغ الطرف اآلخر مبوعد 
اجللس���ة اجلدي���دة وفقاً لقواعد تبليغ األوراق القضائي���ة. ويف حالة ضم دعويني وقد طرأ 
على كليهما عارض من العوارض املذكورة، فإن تعجيل إحداهما يترتب عليه تعجيل األخرى 
بقوة القانون، ذلك أنهما يعتبران دعوى واحدة، وما يرد على إحداها يرد على األخرى.239  
ويختل���ف تعجيل الدعوى عن تقصي���ر أجلها، حيث إن األول يكون بعد وقفها أو انقطاع 
السير فيها أو شطبها، أما اآلخر، فال يفترض اعتراض الدعوى أي من عوارضها السابقة، 
فكل ما هنالك أن يكون األجل الذي أجلت إليه الدعوى بعيد، فيحق ألحد اخلصوم أن يقدم 
للمحكمة طلب لتقصير هذا األجل، وللمحكمة سلطة تقديرية يف إجابة طلبه من عدمه. 240  

236 نصت هذه املادة على أنه: »إذا تويف أحد اخلصوم يف الدعوى أو تقرر إعالن إفالسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته 
للخصومة يف الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب اخلصم اآلخر اتخاذ اإلجراء املناسب لتبليغ ورثته 

أو من يقوم مقامه قانوناً للحضور إلى احملكمة يف وقت تعينه للسير يف الدعوى من النقطة التي وصلت عندها«.
237 نصت هذه املادة على أنه: »-1 ينقطع السير يف الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد اخلصوم أو فقدان أهليته أو بزوال 
صفة من كان ميثله إال إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم يف موضوعها. -2 إذا طلب أحد اخلصوم أجاًل لتبليغ من 
يقوم مقام اخلصم الذي حتقق يف شأنه سبب االنقطاع، وجب على احملكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير اخلصومة 
أن تكلفه بالتبليغ خالل أجل حتديده له، فإذا لم يقم بالتبليغ خالل األجل دون عذر قضت احملكمة بانقطاع سير 

اخلصومة منُذ حتقق سببه«.
238 عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 471.

239 فتحي والي، مرجع سابق، ص 467.
240   املرجع السابق.
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 3.   ضمانات هيبة القضاء أثناء جلسات المحاكمة

يتطل���ب حتقي���ق هيبة القضاء واحترام نظ���ام احملكمة وأمنها أثناء جلس���ة احملكمة 
مواجهة حاالت اإلخالل بذلك فوراً وبشكل مباشر، من أجل حتقيق هذه الغاية، منحت 
معظم التشريعات القاضي سلطة يف ضبط نظام اجللسة دون التفريق يف هذه السلطة 
بني احملاكم املدنية واحملاكم اجلزائية، بعكس سلطته يف مواجهة اجلرائم املرتكبة فيها، 
فق���د فرقت التش���ريعات يف ذلك ب���ني اجلرائم املرتكبة يف جلس���ات احملاك���م اجلزائية 

واجلرائم املرتكبة يف جلسات احملاكم املدنية. وسنعمل على بيان ذلك يف اآلتي.

 3 - 1. سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة

لم يفرق املش���رع الفلس���طيني بش���أن س���لطة احملكمة يف ضبط نظام اجللس���ة بني 
احملاك���م املدنية والتجاري���ة من ناحية، واحملاكم اجلزائية م���ن ناحية أخرى، فقد نصت 
املادة )117( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه: »1. ضبط اجللس���ة 
وإدارتها منوطان برئيس���ها 2. لرئيس هيئة احملكمة أن يأمر بإخراج كل من يخل بنظام 
اجللس���ة من قاعة احملكمة فإن لم ميتثل يحكم عليه باحلبس مدة 24 س���اعة أو بغرامة 
ال تتجاوز خمس���ني ديناراً أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً، ويجوز العدول عن هذه 

العقوبة قبل انتهاء اجللسة«. 

ونص���ت امل���ادة )189( من قانون اإلج���راءات اجلزائية على أنه: »1. ضبط اجللس���ة 
وإدارته���ا منوط���ان برئيس���ها. 2. إذا ب���در م���ن أحد احلاضري���ن أثناء اجللس���ة عالمة 
استحس���ان أو اس���تهجان، أو أح���دث ضوضاء بأية صورة كان���ت، أو أتى مبا يخل بنظام 
اجللس���ة أمر رئيس���ها بطرده. 3. إذا أبى اإلذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسها بحبسه 
م���دة ال تزي���د على ثالثة أيام ويكون هذا احلكم بات���اً. 4. إذا كان اإلخالل قد وقع ممن 
يؤدي وظيفة يف احملكمة، كان لرئيس���ها أن يوقع عليه أثناء انعقاد اجللس���ة ما لرئيس���ه 
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توقيع���ه من اجل���زاءات التأديبي���ة. 5. للمحكمة قبل انتهاء اجللس���ة الرجوع عن احلكم 
الذي تصدره«.

يتبني من النصني الس���ابقني أن املشرع الفلسطيني أعطى رئيس اجللسة سلطة القيام 
بكل ما يؤدي إلى حفظ الهدوء ومظاهر االحترام والهيبة ملجلس القضاء، من خالل تخويله 
اتخ���اذ بعض التدابي���ر والعقوبات يف مواجهة من يخل بنظام اجللس���ة وهدوئها، حتى وإن 
كانت األفعال التي قام بها ليس���ت ذات صفة إجرامية، ولكنها تكتسب خطورتها من مجرد 
صدورها يف اجللسة، كالصراخ، أو ألفاظ اعتراض، أو موافقة، أو غيرها من األفعال غير 
املجرمة والتي ال تلتئم مع جو الهدوء واحلياد الذي يجب أن يس���ود جلس���ة احملكمة. ويعود 
للمحكمة أمر تقدير ما إذا كان الفعل يش���كل إخالالً بنظام اجللس���ة أمر منوط برئيس���ها، 

وليس للخصوم التمسك به أو أن يعيبوا على احملكمة ما ترخصت به. 241   

وال تختلف س���لطة رئيس احملكمة يف ضبط نظام اجللس���ة يف حال كان اإلخالل قد 
صدر يف جلسات احملاكم املدنية أو احملاكم اجلزائية إال من بعض النواحي، فقد توسع 
قانون اإلجراءات اجلزائية يف هذه السلطة على خالف قانون أصول احملاكمات املدنية 
والتجاري���ة، وذل���ك يرجع إل���ى طبيعة احملاكم اجلزائية التي يحتم���ل فيها حصول أفعال 

اإلخالل بالنظام أكثر من احملاكم املدنية.

ففي كل من القانونني يجوز لرئيس هيئة احملكمة وحده دون غيره من أعضاء هيئة 
احملكم���ة أن يأم���ر بإخراج أو طرد من أخل بنظام اجللس���ات فيه���ا، والطرد أو اإلخراج 
ليس بعقوبة بل هو تدبير، لذلك كان ال يشترط موافقة باقي أعضاء الهيئة عليه. 242  

ويختل���ف القانون���ني من ناحية مقدار العقوبة التي متل���ك احملكمة توقيعها على املخل 
بنظام اجللس���ة عند أمر رئيس هيئة إخراجه أو طرده من اجللس���ة ولم ميتثل لهذا األمر، 

241  محمود جنيب حسني، مرجع سابق، ص 166.
242 املرجع السابق.
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فهي احلبس مبا ال يزيد عن 24 ساعة أو بغرامة ال تزيد عن خمسني ديناراً أو ما يعادلها 
بالعملة املتداولة قانوناً يف احملاكم املدنية، وباحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أيام يف جلسات 
احملكم���ة اجلزائية، ويف احلالتني يجوز للمحكمة العدول عن حكمها قبل انتهاء اجللس���ة. 
ومل���ا كان احلكم بالغرامة ينطوي عل���ى عقوبة، فال يحوز أن يصدر عن الرئيس وحده كما 

يف حالة الطرد أو اإلخراج، بل يجب أن يصدر عن كامل أعضاء هيئة احملكمة. 243  

ول���م ينص قانون أص���ول احملاكمات املدنية والتجارية عل���ى اعتبار احلكم الصادر يف 
احلبس باتاً وال يجوز اس���تئنافه، بعكس قانون اإلج���راءات اجلزائية، والذي اعتبر احلكم 
الصادر باحلبس يف تلك احلالة باتاً وال يجوز اس���تئنافه، كما أن قانون أصول احملاكمات 
املدنية لم ينظم حالة ما إذا كان اإلخالل قد صدر من أحد موظفي احملكمة، بعكس قانون 
اإلجراءات اجلزائية، والذي أعطى رئيس احملكمة يف مثل هذه احلالة سلطة يف أن يوقع 
عل���ى ذل���ك املوظف ما لرئيس���ه توقيعه عليه من اجلزاءات التأديبي���ة. فعند وقوع مخالفة 
تستدعي العقوبة التأديبية من قبل أحد موظفي احملكمة أثناء جلسة محكمة مدنية يكون 
عليه���ا تنظيم محضر بالواقعة وإحالته إلى اجله���ة املختصة بالتحقيق معه، وأن مثل هذا 

األمر يؤدي إلى القول بوجوب إملام القاضي بالنظام اإلداري ملوظفي احملكمة.

جتدر اإلشارة إلى أن سلطة القاضي يف ضبط نظام اجللسة ال متتد لتشمل أعضاء 
النيابة العامة نظراً الس���تقالل النيابة العامة عن قضاء احلكم فضاًل عن أنها جزء من 

تشكيل هيئة احملكمة. 244  

 3 - 2. جرائم الجلسات

إذا كان األصل هو الفصل بني سلطتي التحقيق واالتهام واحملاكمة، إال أن املشرع قد 
خرج عن هذا األصل يف بعض احلاالت، فقد جمع يف يد احملكمة جميع تلك السلطات 

243 محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 113.
244 عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص 829.
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يف حال���ة ارت���كاب جرمية يف جلس���اتها، وذلك بهدف متكني احملكم���ة من صيانة هيبتها 
وكفال���ة االحترام الواجب له���ا، حيث إن هذه اجلرائم تنط���وي بطبيعتها على انتهاك ملا 
يج���ب أن حت���اط به احملكمة أثناء ممارس���ة عملها من هيبة واحت���رام، باإلضافة إلى أن 
هذه اجلرائم تؤدي إلى تعطيل عمل احملكمة، كونها تؤدي إلى اإلخالل بالهدوء املتطلب 
ملناقش���ة املتقاض���ني ووكالئهم، وتؤدي أيضاً إلى تعكير صف���و تأمل القاضي فيما يتعني 
علي���ه اتخ���اذه م���ن أحكام وق���رارات، فضاًل عن أن ه���ذه اجلرائم تك���ون يف حالة تلبس 
والقاضي قد حتقق بنفس���ه من ذلك، وأن ارتكابها يف مجلس القضاء ينطوي على جرأة 

بالغة يجب العمل على مواجهتها بشكل فوري ومباشر.245 

ويجدر بنا التنويه هنا إلى أن هذه الس���لطة ال تش���مل الفعل الذي يستفيد مرتكبه من 
حق الدفاع أمام القضاء كسبب لإلباحة. واحملكمة التي وقعت اجلرمية يف إحدى جلساتها 

هي املختصة بتقرير هذا التكييف لها وال تخضع يف ذلك لرقابة محكمة النقض. 246  

3-2-1. سلطة المحكمة في مواجهة الجرائم المرتكبة أثناء جلسات المحاكمة المدنية

نظم���ت امل���ادة )117( م���ن قانون أصول احملاكم���ات املدنية والتجارية هذه الس���لطة 
للمحكم���ة، فقد نصت فقرتها الرابعة على أن���ه: »إذا وقعت جناية أو جنحة أثناء انعقاد 
اجللس���ة تأم���ر احملكمة بإلقاء القبض على مرتكبها ثم حتيل���ه إلى النيابة العامة وتدون 
محض���راً بذل���ك«. ونصت فقرتها اخلامس���ة على أنه: »إذا ارتكب ش���خص أو أكثر أثناء 
انعقاد جلس���ة احملاكمة جنحة تش���كل تعدياً على احملكمة أو أحد العاملني فيها فتحكم 

عليه فوراً بالعقوبة املقررة قانوناً ويكون حكمها نافذاً ولو استؤنف«.
يتض���ح من نص الفقرتني الس���ابقتني أن س���لطة احملكمة تختل���ف بني نوعني من 
اجلرائم؛ األول: وهو كون اجلرمية التي وقعت يف اجللس���ة تش���كل جناية أو جنحة، 

245 محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 112.
246 محمود جنيب حسني، مرجع سابق، ص 165.
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فف���ي هذه احلالة يكون على احملكمة أن حترر محضراً بالواقعة وتأمر بالقبض على 
املته���م وحتيله إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية، وهذا يعني أن س���لطة 
احملكم���ة تقتصر عل���ى حتريك الدع���وى اجلزائية من خالل س���لطتها بالقبض على 

املتهم. 
أم���ا الن���وع اآلخ���ر، يتمثل بارتكاب ش���خص جرمية م���ن نوع اجلنح���ة على هيئة 
احملكم���ة أو أح���د العاملني فيها، ففي مثل هذه احلالة يكون للمحكمة أن حتكم عليه 
ف���وراً بالعقوب���ة املقررة لها ويكون حكمها نافذاً ولو أُس���تُأنف. أي أن احملكمة املدنية 
يف هذه احلالة تتحول بشكل عارض إلى محكمة جزائية، ويكون احلكم الذي تصدره 

حكماً جزائياً ويخضع لكافة القواعد التي يخضع لها احلكم اجلزائي.247  
ويج���ب عل���ى احملكمة أن حتكم بالعقوبة فوراً؛ أي يف ذات اجللس���ة التي ارتكبت 
فيها اجلرمية، وإال فقدت اختصاصها بنظرها، ويكون عليها حينها أن تدون محضراً 
بالواقعة وتأمر بالقبض على املتهم وحتليه للنيابة العامة. وذات األمر ينطبق فيما لو 
أن اجلرمية التي شكلت تعدياً على هيئة احملكمة أو أحد العاملني فيها كانت من نوع 
اجلناي���ة، فال اختصاص للمحاكم املدنية بنظرها أساس���اً، وتخضع اجلرمية عندها 

للقواعد العامة يف حتريك الدعوى اجلزائية. 248  
ولم يش���ترط املش���رع س���ماع أقوال النيابة العامة قبل احلكم على املتهم، خالفاً 
للقواع���د العام���ة يف اإلج���راءات اجلزائية، ومرد ذل���ك أن النيابة العام���ة -بصفتها 
اجلزائي���ة- تك���ون غير ممثلة يف جلس���ات احملكم���ة املدنية، ولكن م���ن الواجب على 
احملكم���ة أن تس���مع أق���وال املتهم قبل احلك���م عليه، حيث أن هذه القاعدة أساس���ية 
يف اإلج���راءات اجلزائي���ة، وال يجوز اخلروج عليها. كذلك، خرج املش���رع يف تنظيمه 
جلرائم جلسات احملكمة املدنية والتجارية عن القواعد العامة يف استئناف األحكام، 

247  محمود جنيب حسني، مرجع سابق، ص 115.
248  املرجع السابق.



105

من خالل اعتباره احلكم نافذاً حتى ولو أُستُأنف، مع أن األصل أن االستئناف يوقف 
تنفيذ احلكم.249  

4 2- 2-. سلطة المحكمة في مواجهة الجرائم المرتكبة أثناء جلسات المحاكمة الجنائية

نظمت املادة )190 - 192( من قانون اإلجراءات اجلزائية س���لطة احملكمة يف اجلرائم 
املرتكبة أثناء جلس���ات احملكمة اجلزائية، فق���د نصت املادة )190( على أنه: »1. إذا وقعت 
جنحة أو مخالفة يف اجللس���ة من قبل ش���خص ما، وكان من اختصاص احملكمة النظر يف 
ه���ذه اجلرمية، يجوز للمحكمة أن حتاكمه يف احلال، وحتكم عليه بعد س���ماع أقوال ممثل 
النيابة العامة ودفاع ذلك الش���خص، بالعقوبة املقررة قانوناً، ويخضع حكمها لطرق الطعن 
التي تخضع لها س���ائر األحكام الصادرة عنها. 2. إذا كانت اجلرمية تخرج عن اختصاص 
احملكم���ة، نظم���ت محضراً بالواقعة، وأحال���ت املتهم موقوفاً إلى النياب���ة العامة ملالحقته. 
3. ال تتوق���ف محاكم���ة املتهم يف هذه احلالة على ش���كوى أو طلب أو ادعاء مدني إذا كانت 
اجلرمي���ة من اجلرائم التي يش���ترط القانون فيها ذلك لرف���ع الدعوى عنها«. ونصت املادة 
)191( عل���ى أن���ه: »إذا كان اجلرم الواقع جناية نظم رئيس احملكمة محضراً بالواقعة، وأمر 
بتوقي���ف املته���م وإحالته للنيابة العامة إلج���راء املقتضى القانوني«. أم���ا املادة )192( فقد 
نصت على أنه: »اجلرائم التي تقع يف اجللسة ولم حتكم فيها احملكمة حال انعقادها يكون 

نظرها وفقاً للقواعد العامة«.
يتبني من نصوص املواد الس���ابقة أن املش���رع قد فرق بش���أن جرائم جلس���ات احملاكم 
اجلزائية، بني اجلرائم التي تشكل جناية وبني تلك التي تشكل جنحة أو مخالفة، وفرق يف 
األخي���رة بني اجلنح���ة أو املخالفة التي تدخل يف اختص���اص احملكمة التي وقعت اجلرمية 
يف جلس���تها وبني تلك التي تخرج عن اختصاصها. ولم يعتمد املش���رع معيار الشخص التي 

وقعت عليه اجلرمية إلعطاء احملكمة سلطتها يف هذا الشأن.

249 املرجع السابق، ص 171.
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وعلي���ه، ف���إذا كانت اجلرمية املرتكبة من نوع اجلنح���ة أو املخالفة وكان من اختصاص 
احملكم���ة النظ���ر فيها، فال تقتصر س���لطة احملكم���ة يف هذه احلالة عل���ى حتريك الدعوى 
والتحقي���ق فيها، بل وتش���مل احلكم فيها أيضاً، وذلك بعد أن تس���مع أق���وال النيابة العامة 
ودفاع مرتكبها، وللمحكمة س���لطة تقديرية يف ذلك، مبعنى أنه يكون للمحكمة أن ال حتكم 
على املتهم يف احلال، وإمنا حترر محضراً بالواقعة وحتيل املتهم للنيابة العامة الس���تكمال 
إجراءات التحقيق معه، وذلك محكوماً بتقديرها أن هيبتها واحترامها يقتضيان احلكم يف 

الدعوى يف احلال أو ال يقتضيان ذلك. 250  
وس���لطة احملكم���ة الس���ابقة هي نفس الس���لطة املمنوح���ة لها يف ح���ال كانت اجلرمية 
املرتكب���ة )اجلنح���ة أو املخالفة( تخ���رج عن اختصاص احملكمة التي وقعت أثناء جلس���تها، 
فعل���ى احملكم���ة حينها أن تنظم محضراً بالواقعة وحتيل املتهم إلى النيابة العامة ملالحقته، 
وال تتوقف مالحقة املتهم يف احلالتني على شكوى أو طلب أو إدعاء مدني إذا كان يشترطها 
القان���ون لرف���ع الدعوى بش���أنها، حيث إن ه���ذه القيود ترد على س���لطة النيابة يف حتريك 
الدعوى وال ترد على س���لطة احملكمة بهذا الش���أن. ويف احلالتني أيضاً تلتزم النيابة العامة 
بنظ���ر الدع���وى وال تكون لها س���لطة تقديرية يف حتريك الدعوى م���ن عدمها وذلك خالفاً 
للقواعد العامة. لكن، تبقى للنيابة العامة س���لطتها بش���أن التصرف يف التحقيق، فال تلتزم 

بإحالة الدعوى إلى احملكمة، ويكون لها أن تصدر قراراً بحفظها. 251  
ولم يشترط املشرع أن حتكم احملكمة على املتهم بالعقوبة يف ذات اجللسة التي وقعت 
فيها اجلرمية، وذلك على خالف ما اش���ترطه يف جرائم جلس���ات احملاكم املدنية، ويستفاد 
ذلك من عبارة »يجوز للمحكمة أن حتاكمه يف احلال«، فلم يس���تخدم املش���رع »فتحكم عليه 
فوراً بالعقوبة«، وعليه، يكون للمحكمة أن تكتفي بتحريك الدعوى وتؤجل نظرها إلى جلسة 
أخرى، وال يش���ترط أيضاً أن ترجئ احملكمة الدعوى األصلية وتنظر يف جرمية اجللس���ة، 

250 املرجع السابق، ص 168.
251  املرجع السابق، ص 167.
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بل يكون لها أن تنظر الدعوى األصلية وترجئ جرمية اجللس���ة إلى وقت الحق. 252  كذلك 
تستمر احملكمة بنظر الدعوى ولو كان يف ذلك مخالفة لقواعد االختصاص. 253  

أما إذا كانت اجلرمية املرتكبة يف اجللس���ة من نوع اجلناية، فإن س���لطة احملكمة ممثلة 
برئي���س احملكم���ة )رئي���س الهيئة(، تقتصر على حتري���ر محضر بالواقع���ة، واألمر بتوقيف 
املته���م، وإحالت���ه للنياب���ة العامة إلجراء املقتض���ى القانوني، ويلتزم رئي���س احملكمة بذلك، 
بخ���الف احلال يف قانون اإلجراءات اجلزائية اإلماراتي، والذي جعل مس���ألة القبض على 
املتهم جوازية، فقد نصت املادة )3/19( على أنه: »3. ويف جميع األحوال األخرى للمحكمة 
أن تأم���ر بالقب���ض على املتهم إذا اقتضى احلال ذل���ك«. حيث إن عبارة »إذا اقتضى احلال 

ذلك«، تنصرف إلى إعطاء سلطة جوازية للمحكمة بهذا الشأن.
جتدر اإلش���ارة إلى أنه يف حالة عدم اس���تعمال احملكمة لسلطتها يف محاكمة املتهم يف 
احلال وإحالة الدعوى –تبعاً لذلك- إلى النيابة العامة لنظرها وفقا للقواعد العامة، يجب 
أن يراع���ى ع���دم جواز نظر الدعوى من قبل أحد أعضاء احملكمة التي وقعت يف جلس���تها 
اجلرمية أن تنظر الدعوى اجلديدة إذا ما قررت النيابة العامة إحالتها، ذلك أنه يكون قد 
تكون لدى أعضاء هيئة احملكمة معلومات خاصة بشأن اجلرمية، ومن ثم كان ذلك العضو 

بحكم الشاهد فيها، وكما هو معلوم هناك تناقض بني صفتي القاضي والشاهد.254 
أخيراً، إن س���لطة القاضي يف ضبط نظام اجللس���ة واجلرائم املرتكبة فيها، هي سلطة 
تقديري���ة يف كثي���ر من جوانبه���ا، فعلى القاض���ي أن يقدر إذا ما كان حف���ظ هيبة احملكمة 
واحترامه يتطلب اس���تعمال هذه السلطة أم ال، مع تقدمي هيبة احملكمة واحترامها يف هذا 

املجال على أي اعتبار.

252 محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 114.
253  محمود جنيب حسني، مرجع سابق، ص 169.

254 محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 114.



108

4.  ضمانات عدم عرقلة العدالة أثناء جلسات المحاكمة

عمل���ت معظ���م الدول عل���ى تضمني تش���ريعاتها اجلنائية ما يؤدي إل���ى ضمان عدم 
عرقل���ة س���ير العدال���ة، وذلك من خالل النص على جترمي بع���ض األفعال التي يكون من 
شأن ارتكابها عرقلة لسير العدالة أو تضليلها، من ذلك جترمي شهادة الزور، حيث نصت 
امل���ادة )214( م���ن قانون العقوبات على أنه: »1. من ش���هد زوراً أمام س���لطة قضائية أو 
مأمور له أو هيئة لها صالحية استماع الشهود محلفني أو أنكر احلقيقة أو كتم بعض أو 
كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة 
ش���اهداً مقبول الش���هادة أم لم يكن، أو كانت ش���هادته قد قبلت يف تلك اإلجراءات أم لم 
تقب���ل يعاق���ب باحلبس من ثالثة أش���هر إلى ثالث س���نوات. 2. وإذا وقع منه هذا الفعل 
يف أثناء حتقيق جناية أو محاكمتها، حكم عليه باألش���غال الش���اقة املؤقتة وإذا جنم عن 
الش���هادة الكاذبة حكم باإلعدام أو بعقوبة مؤبدة فال تنقص عقوبة األشغال الشاقة عن 
عش���ر سنوات. 3. وإن وقعت الش���هادة من دون أن يحلف الشاهد اليمني، خفض نصف 

العقوبة«.

كم���ا واج���ه املش���رع حال���ة عرقلة س���ير العدالة يف ح���ال حتققت من قب���ل اخلبراء 
واملترجم���ني الذي���ن قد يكون محل اس���تعانة احملكم���ة يف محاكمة جاري���ة، حيث نصت 
املادة )218( من قانون العقوبات على أنه: »1. أن اخلبير الذي تعينه الس���لطة القضائية 
يف دع���وى حقوقي���ة أو جزائية ويجزم بأمر مناٍف للحقيق���ة أو يؤوله تأوياًل غير صحيح 
عل���ى علم���ه بحقيقته يعاقب باحلبس من ثالثة أش���هر إلى ثالث س���نوات، ومينع من أن 
يكون خبيراً فيما بعد. 2. ويحكم باألشغال الشاقة املؤقتة إذا كانت مهمة اخلبير تتعلق 
بقضي���ة جنائي���ة«. ونصت املادة )219( عل���ى أنه: »يتعرض لعقوبات املادة الس���ابقة مبا 
اش���تملت علي���ه من فوارق، املترجم الذي يترجم قص���داً ترجمة غير صحيحة يف قضية 

حقوقية أو جزائية«.
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وق���د امتدت احلماية اجلنائية لس���ير العدالة يف نصوص قان���ون العقوبات األردني 
لتش���مل أي ش���خص قد يقوم بفعل أو أكثر بهدف عرقلة سير العدالة، حيث نصت املادة 
)222( من ذات القانون على أنه: »كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة أو مستنداً أو أي 
ش���يء آخر مهما كان نوعه أو ش���وهه لدرجة جتعله غير مقروء أو جتعل معرفة حقيقته 
غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري يف أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول 
دون اس���تعماله يف مع���رض البينة، يعاقب باحلبس حتى س���نة واح���دة أو بالغرامة حتى 

خمسني دينارا أو بكلتا العقوبتني«.

ويف ه���ذا اإلط���ار حكم���ت محكمة النق���ض املنعق���دة يف رام اهلل بأن���ه: »ونحن بعد 
االطالع على مدونات احلكم الطعني وسائر أوراق هذه القضية والتهمة املسندة للطاعن 
ال نقر محكمة بداية جنني بصفتها االس���تئنافية ومن قبلها محكمة الدرجة األولى على 
ما توصلتا إليه بإدانة الطاعن بالتهمة املسندة ذلك أنه وباستقراء التهمة املوجهة له من 
قبل النيابة العامة، جند أنها اس���تندت يف توجيهها للمادة 222ع لس���نة 60 آنفة الذكر. 
وبالرج���وع له���ذه املادة جندها تن���ص... وال جند يف نص هذه املادة م���ا ينطبق والوقائع 
واألفعال التي آتى بها الطاعن، ذلك أن النص املش���ار إليه آنفاً ويف نهايته قد اش���ترط 
أن يك���ون الفع���ل )أي فعل اإلخفاء أو التلف ....الخ( ق���د قصد منه أن يحول املتهم دون 
اس���تعمال الس���ند أو الش���يء يف معرض البينة حس���ب صريح نص املادة املذكورة، وهو 
األمر الذي ال يس���تقيم ووقائع هذه القضية والتي نش���أت بعد صدور أمر باإلفراج عن 
م���وكل الطاعن يف قضية تنفيذية عن دائ���رة جنني حيث حصل الطاعن على صورة أمر 
اإلف���راج وتوجه به إلى س���جن جن���ني لإلفراج عن موكله وطلب من املس���ؤولني هناك أن 
يوقع السجني )موكله( على كمبيالة لصاحله كأتعاب محاماة، وبالتالي فإن ما أقدم عليه 
املتهم ال ينطبق بحال من األحوال وال يندرج حتت أحكام ومقاصد املادة 222 من قانون 
العقوبات، بل قد يندرج حتت املخالفات املس���لكية املهنية واملس���اءلة التأديبية الواردة يف 
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أح���كام نصوص قان���ون وأنظمة نقابة احملامني النظامي���ني ذات العالقة وال يحتمل فقه 
القانون اجلزائي التوسع يف تفسير النصوص حيث ال جرمية وال عقوبة إال بنص«.)255( 

باإلضاف���ة إلى ذلك، جند احلماية اجلنائية التي وفرها قانون العقوبات للعدالة من 
خالل النص على جترمي كل من يوجه التماساً إلى قاٍض كتابة أم مشافهة محاوالً بذلك 
أن يؤثر بوجه مشروع يف نتيجة إجراءات قضائية.)256( كما ميكن إيجاد مثل هذه احلماية 
يف امل���ادة )261( من قانون اإلجراءات اجلزائية، واملتعلقة بأداء الش���هادة الكاذبة، حيث 
نص���ت هذه امل���ادة على أنه: »إذا تبني أثن���اء احملاكمة أن ش���اهداً أدى بعد حلف اليمني 
ش���هادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها يف التحقيق االبتدائي مناقضة 
جوهرية، فيعتبر أنه ارتكب جرمية أداء الشهادة الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذا اجلرمية، 

واحلكم عليه بالعقوبة املقررة لها، حسبما ترى من ظروف الدعوى ومالبساتها«. 

 

نقض رام اهلل )الدائرة اجلنائية(، رقم )2010/23(، جلسة 2010/4/13، املقتفي، مرجع سابق.  255
املادة )223( من قانون العقوبات، مصدر سابق.  256
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خاتمة

تعرضن���ا يف ه���ذه الدراس���ة إل���ى أه���م املش���كالت التي تعت���رض حتقيق اس���تقالل 
القضاء وحفظ هيبته يف فلس���طني، وهي مش���كلة االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية، 
واملش���كالت املتعلقة بحس���ن س���ير العدالة، وتوصلنا يف ضوء ذلك إلى عدد من النتائج 

جنملها يف اآلتي:

اإلدارة ملزم���ة بتنفي���ذ األح���كام القضائية س���واًء األح���كام القضائية الصادرة . 1
ضدها، أو تلك الصادرة بني أش���خاص القانون اخلاص، ويستند التزام اإلدارة 
هذا إلى نظريات اجتماعية وقانونية. يفضل يف هذا السياق بناء التزام اإلدارة 
على أكثر من أساس األمر الذي يشكل ضمانة أكبر لتنفيذ األحكام القضائية.

يحكم التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية يف املنظومة القانونية الفلسطينية . 2
مجموعة من التشريعات، من ضمنها قانون دعاوى احلكومة األردني وتعديالته، 
هذا القانون ينظم مسألة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ملصلحة اإلدارة أو 
ضده���ا. وهو ينطبق على الدعاوى احلقوقية التي تكون اإلدارة طرفاً فيها كما 
ينطبق على الدعاوى اإلدارية بحسب ما قرره ديوان تفسير القوانني يف األردن.

 يتخ���ذ عدم تنفي���ذ األحكام القضائية صوراً عدة؛ التراخ���ي بالتنفيذ، التنفيذ . 3
الناقص، التحايل على التنفيذ، واالمتناع الضمني، واالمتناع الصريح، واألخير 
ه���و أخط���ر هذه الصور وأغربها، ألنه يدل على عدم احترام مطلق ملبادئ دولة 
القانون. ولكنه من أسهل الصور التي تثبت فيه سوء نية اإلدارة، بعكس الصور 
األخرى التي يصعب فيها إثبات هذه النية. وتسوق اإلدارة المتناعها عن تنفيذ 
األح���كام القضائية العديد من احلج���ج واملبررات مثل املصلحة العامة والنظام 
العام والصعوبات املادية والقانونية والسياسية. ال يجب أن تشكل هذه املبررات 
بالرغ���م م���ن وجاهتها أو حقيقتها يف بعض األحيان مب���رراً لالمتناع عن تنفيذ 
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األحكام القضائية، ألن املصلحة العامة والنظام العام يتحقق يف تنفيذ األحكام 
القضائية وليس يف االمتناع عن تنفيذها. 

إن ع���دم تنفي���ذ األح���كام القضائية يف فلس���طيني ب���ات ثقافة ته���دد العدالة، . 4
وبخاص���ة أنه أخذ ص���ورة االمتناع الصريح والعلني على وس���ائل اإلعالم. ولم 
يقتص���ر عل���ى اإلدارة بل تع���داه إلى العديد من املؤسس���ات الوطني���ة التي من 
املفت���رض أن يك���ون لها دور يف إرس���اء مب���ادئ دولة القانون. يف هذا الس���ياق، 
تالح���ق النيابة العامة األش���خاص املمتنعني عن تنفيذ األح���كام القضائية من 

غير أشخاص اإلدارة.

ن���ص القانون الفلس���طيني على العدي���د من أوجه احلماي���ة القانونية لألحكام . 5
القضائي���ة، ولك���ن يف نف���س الوق���ت ميكن أن تش���كل بعض النص���وص الواردة 
في���ه، وبخاصة النص���وص املنظمة للمالحقة اجلنائية؛ عقب���ة أمام تفعيل هذه 
احلماي���ة، األمر الذي يعكس حالة عدم انس���جام بني النصوص التش���ريعية يف 

هذا اخلصوص.

لم يضع القانون الفلس���طيني أساس للمس���اءلة التأديبية للموظفني العموميون . 6
فيما يتعلق بامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي يدخل ضمن اختصاصهم تنفيذه، 
حيث خال قانون اخلدمة املدنية وقانون اخلدمة يف قوى األمن أو قوانني األمن 
اخلاصة من نص صريح يس���مح مبثل هذه املس���اءلة. كذل���ك، لم مينح القانون 
الفلس���طيني ومعظ���م القوانني العربية س���لطة للقاضي يف توجي���ه أمر لإلدارة 
يف تنفي���ذ األح���كام القضائية وربط هذا األمر بالغرام���ة التهديدية على غرار 
القانون الفرنس���ي والقانون اجلزائري. إن منح مثل هذه الس���لطة للقاضي من 

شأنها أن توفر ضمانة جيدة لتنفيذ األحكام القضائية.

إن جميع أوجه احلماية القانونية والوسائل التي وفرتها بعض األنظمة لضمان . 7
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تنفي���ذ األح���كام القضائية، يبق���ى الغرض منه���ا التخفيف من املش���كلة وليس 
القضاء عليها بصورة كاملة، من هنا، ميكن القول بأن احلماية الذاتية؛ حماية 
القضاة ألنفس���هم عن طريق ممارس���ة مظاهر االحتجاج اجلماعي أو الفردي. 
واحلماية الش���عبية عن طريق احتضان الش���عب ودفاعه عن مبادئ اس���تقالل 
القضاء، هي وس���ائل فاعلة تضمن تنفيذ األحكام القضائية، بل تضمن حتقيق 

استقالل القضاء مبعناه األساسي.

وفر املش���رع الفلس���طيني العديد من األدوات التي تضمن حس���ن سير العدالة . 8
وبصف���ة خاص���ة أثناء جلس���ات احملكمة، وذلك من خ���الل تنظيمه للعالقة بني 
القض���اء واإلع���الم ويظهر ذلك يف النص���وص الناظمة ملب���دأ عالنية احملاكمة 
وس���لطة القاضي يف تقرير س���رية اجللس���ة، وميكن القول بش���أن هذا التنظيم 
أن احملكم���ة منحت س���لطات واس���عة يف مواجه���ة احلق يف التعبي���ر على وجه 

اخلصوص. 

عمل املش���رع الفلس���طيني على ضمان هيبة القضاء أثناء جلسة احملكمة وذلك . 9
م���ن خالل من���ح القاضي س���لطة يف ضبط نظام اجللس���ة ومواجه���ة اجلرائم 
املرتكبة فيها. كما أوجد آليات تضمن عدم عرقلة العدالة من أهمها النصوص 

الناظمة جلرمية شهادة الزور واليمني الكاذبة.

أم���ا م���ا يتعلق بضمان س���رعة الفصل يف الدع���اوى، فقد الحظن���ا النقص يف . 10
األدوات القانونية التي من ش���أنها حتقيق العدالة الناجزة، وحتقيق اجلودة يف 
إجراءات احملاكم ومخرجاتها. الس���ادة القض���اة بإمكانهم حتقيق ذلك حتى يف 
ظل األدوات احلالية، وذلك عن طريق تطبيق قواعد اإلدارة اجليدة للدعوى. 
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