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مقدمة العدد

عىل طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة
تؤكد »مساواة« عىل أن غايتها من إصدار جملة »العدالة والقانون« تكمن يف تشجيع فكرة التعليق 
عــىل األحكام والقرارات القضائية، وفقًا للضوابط واملعايري القانونية ذات الصلة، عماًل بالقاعدة 

الفقهية التي تعترب القرارات واالحكام القضائية عنوانًا للحقيقة، وإن مل تكن بالرضورة عينها.
وهدف »مساواة« تفعيل مبدأ علنية القضاء والوقوف عىل الوجه االمثل إلعامل قاعده تسبيب 
األحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشــعبية والوطنية عىل حسن أداء 

الوظيفه القضائية.
وتسعى »مساواة« إىل إثراء احلوار القانوين وإغنائه بغية حتقيق العدالة، وإغناء التجربة القضائية 
يف تفســري أحكام القانون، وإعطاء الوصف األدق ملقاصــد ومعاين النصوص والقواعد القانونية 

والترشيعات، وإنزال القاعدة القانونية املالئمة عىل وقائع النزاع املرفوع إىل القضاء.
وتعتقد »مساواة« أن عملية التعليق عىل األحكام القضائية تلعب دورًا هامًا يف لفت انتباه املرشع 
اىل مواطن اخللل والضعف والتناقض يف القوانني واالنظمة السارية، ليقوم بدوره بإجراء التعديالت 
الالزمة والرضورية لتوحيد رزمة القوانني واالنظمة، بام يضمن دســتوريتها وتطابقها وانسجامها 
كمدخل أساس لتجسيد مبدأ سيادة القانون وحفظ األمن املجتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطني 

مبدأ استقالل القايض، وبناء دولة املؤسسات والقانون.
و»مســاواة« ال تســتهدف بأي حال التجريح الشخيص أو النقد الســلبي، بقدر ما تنطلق يف 
مســعاها هذا من كافة االعتبارات التي أمجع عليها فقهاء القانون والقضاء، والكامنه وراء التعليق 

عىل األحكام والقرارات القضائية.
ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها املركز الفلســطيني الستقالل املحاماة والقضاء 
»مســاواة« بني أيدي الســادة القضاة واملحامني والعاملني بالقانون، تعرب عن اجتهادات وأفكار 
ورؤى أصحاهبا ومقدميها، ويف ذات الوقت تشــكل تعميقــًا وتطويرًا للحوار القانوين والفكري 
اهلام والرضوري لتوحيد املفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة واملحامني الفلســطينني 
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وكافة املشتغلني بالقانون، من رؤساء ووكالء نيابة واساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق وغريهم.
وهذا ما يصبوا إليه املركز الفلســطيني الســتقالل املحاماه والقضاء »مساواة«، يف إطار سعيه 
احلثيث يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور 
ورســالة املحامني الفلســطينني ونقابتهم يف صيانه مبدأ سيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق 

جمرب للنجاح يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.
وها نحن يف »مســاواة« نصدر العدد التاســع والعرشون من جملة »العدالة والقانون« والذي 
يتضمن ثالث دراســات قانونية حمكمة، تتناول بالدراسة والبحث املواضيع التالية: مبدأ التناسب 
بني العقوبة واملخالفة التأديبية ورقابة القضاء اإلداري عليه، واإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية 

وفقًا لقانون رضيبة الدخل الفلسطيني، وعقد التخارج وتطبيقاته يف الترشيعات الفلسطينية.
كام يتضمن هذا العدد تعليقان عىل حكم جزائي صادر عن حمكمة النقض يتناول القيمة القانونية 
لتصوير الفيديــو يف االثبات، إضافة إىل أربعة تعليقات عىل طعن دســتوري صادر عن املحكمة 
الدســتورية العليا وموضوعه الطعن بعدم دستورية املادة 10/أ من نظام تدريب املحامني رقم 1 
لســنة 2004، وثالثة تعليقات عىل حكم صادر عن حمكمة االستناف يف قضية تنفيذية ُييب عىل 
سؤال: هل إبرام تسوية لسداد املبلغ املنفذ بني الدائن واملدين، يمثل إبراء لذمة الكفيل أم ال؟ إضافة 
إىل مخســة تعليقات عىل قرارين تفسرييني صادرين عن املحكمة الدستورية العليا األول موضوعه 
عمل املحامــي كقايض قاطع ملدة املزاولة املتصلة أم جزء منها، والثاين موضوعه االهلية الوظيفية 
للمجلس الترشيعي وحدود واليته، ويتضمن العدد بابًا خاصًا باحلوارات القانونية، يتضمن رؤية 
املركز الفلسطيني الســتقالل املحاماة والقضاء »مساواة« بشأن مرشوع قرار بقانون جديد ُمعدل 
لقانون املحكمة الدستورية العليا، إىل جانب مذكرة اإلئتالف األهيل للرقابة عىل العملية الترشيعية، 

بشأن مرشوع قرار بقانون حمكمة اجلنايات الكربى.
وتأمل »مساواة« أن حيقق العدد التاسع والعرشون من جملتها »العداله والقانون« الغاية املرجوة 
منه، وهي عاقدة العزم عىل االستمرار يف مواصلة إصدارها إىل جانب شقيقتها »عني عىل العداله«.

»مساواة«
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مبدأ التناسب بني العقوبة واملخالفة التأديبية ورقابة القضاء اإلداري عليه1

الباحث: عالء عمر خاليلة: باحث يف سلك الدكتوراه بجامعة حممد األول، وجدة، اململكة املغربية
الباحث: غازي درابيع حمارض بكلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اخلليل 

1: مقدمة
تتمتع السلطة اإلدارية بســلطة تقديرية يف معظم ترصفاهتا وقراراهتا، لكن سلطة اإلدارة هذه 
ليست سلطة مطلقة، وإنام حتكمها القواعد القانونية التي تلتزم هبا اإلدارة، باعتبارها وسيلة لتطبيق 
القانون وليست سلطة حتكمية، ذلك أن خضوع اإلدارة للقانون ال يتحقق بصورة كبرية وصحيحة 

إال بوجود رقابة قضائية عليها.2 
وإذا كانت هذه السلطة اإلدارية تتمتع بسلطة تقديرية، وعىل سبيل املثال يف جمال التأديب، فإن 
ذلــك مقيد من ناحية أخرى بعدم التعدي عــىل الضوابط واحلدود التي وضعها املرشع والقضاء، 
ويف هذا الصدد فإن الرقابة القضائية عىل اجلزاءات التأديبية بصفة عامة تعد الرقيب الذي يســهر 

عىل املحافظة عىل تلك احلدود املقررة. 
وجتدر اإلشار، إىل أن السلطة التأديبية تتمتع بحرية واسعة يف اختيار نوع ومقدار اجلزاء التأديبي 
الذي تراه مناســبا للخطأ التأديبي املرتكب، ذلك أن النظام التأديبي ال يربط بني اخلطأ وما يقابله 
من عقوبة، ذلك أن املرشع يكتفي بتحديد العقوبات التأديبية عىل سبيل احلرص، ومل حيدد األخطاء 
التأديبية عىل ســبيل احلرص، كام انه مل يربط األخطاء التأديبيــة وما يقابلها من عقوبات، تاركا هذا 
للســلطة التقديرية لإلدارة، األمر الذي يربر وجود رقابة عىل ســلطة اإلدارة هذه كضامنة لألفراد 

واملوظفني.
ونتيجة لتطور الرقابة القضائية فان القضاء اإلداري اتســعت نطاق رقابته عىل أعامل اإلدارة، 
فاتســع نطاق رقابة املرشوعية مقابل التضييق من نطاق السلطة التقديرية، وذلك لتحقيق التوازن 

ُحكمت هذه الدراسة من قبل: د. عبد الرحيم طه/ حمارض غري متفرغ يف جامعة بري زيت وجامعة القدس   1
وجامعة القدس املفتوحة، ود. حممد رشاقة/ أستاذ مساعد يف القانون العام - جامعة النجاح الوطنية.

الطبطبائي، عادل، الرقابة القضائية عىل مبدأ التناسب بني العقوبة التأديبية واملخالفة الوظيفية، )جملة تصدر   2
عن جامعة الكويت بحث منشور بمجلة احلقوق: الكويت، 1982(، املجلد 6، عدد 3، ص77.
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بني مقتضيات حتقيــق املصلحة العامة، ومحاية حقوق وحريات األفراد من ناحية، ومتكني اإلدارة 
من حتقيق أغراضها املتزايدة نظرا لتزايد نشاطها يف العرص احلديث.1

حيث اجته القضاء اإلداري يف كل من فرنسا ومرص بمد رقابته عىل عنارص التقدير يف القرارات 
اإلدارية للحد من مظاهر ســلطة اإلدارة التقديرية، التي تتزايد وتتسع يوما بعد يوم، وذلك من 
خالل الرقابة عىل أمهية وخطورة الوقائــع، وكذلك بفرض رقابة املالئمة من خالل ما توصل 

إليه القضاء من مبادئ قانونية ونظريات يب عىل اإلدارة االلتزام هبا عند إصدار قراراهتا.2
حيث ابتدع القضاء اإلداري العديد من املبادئ والنظريات ملواجهة ســلطة اإلدارة التقديرية 
واحلد من مظاهرها، ولعل أمهها نظرية أو مبدأ التناســب كام يسمى يف االجتهاد القضائي، أو مبدأ 
الغلو كام يســميه القضاء املرصي، والذي تعد القرارات التأديبية جماال رئيسيا لتطبيقه، وذلك بأن 
يكون هناك تناســب أو مالئمة بني ما تتخذه اإلدارة من قرارات أو إجراءات وخطورة الفعل او 

الترصف الصادر.3
حيث كان األصــل يف القضاء اإلداري أن رقابته تقترص عىل مراقبــة األعامل اإلدارية، وبيان 
مــدى اتفاقها مع مبدأ املرشوعية، وال تتعدى هذا املجال لبحث مالئمة العمل اإلداري، وان كان 
هلا فحص سالمة الغرض، وذلك باعتباره مبدأ عاما حيكم الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة كوهنا 

رقابة مرشوعية وليست رقابة مالئمة.
إال أنه ولتغري الظروف برزت عوامل أدت بالقضاء اإلداري الفرنيس، ومن بعده املرصي ومن 
ثم األردين، إىل بسط رقابته القضائية، ليس عىل بحث األسباب القانونية للقرار، وإنام مراقبة مدى 
كفاية هذه األســباب ومدى خطورهتا وتناسبها مع أمهية األسباب التي أدت إليها، واهم جماالت 
هذه الرقابة يكون يف التأديب، وهو ما ســار عليه القضاء اإلداري يف فلسطني، ومارس رقابته عىل 

التناسب ما بني العقوبة التأديبية واملخالفة املسلكية.

القرار اإلداري وحمله يف دعوى اإللغاء. )بحث  حاحة، عبد العايل، ومتام، آمال يعيش، الرقابة عىل تناسب   1
منشور بمجلة املنتدى القانوين. العدد اخلامس. جامعة حممد خيرض بسكرة: اجلزائر، 2008(، ص135.

املحامني  نقابة  بمجلة  منشور  )بحث  اإلداري.  القضاء  ورقابة  لإلدارة  التقديرية  السلطة  احلسن،  سيمو،   2
األردنيني: االردن، 1996(، العددان السابع والثامن، ص1539.

الطبطبائي، عادل، مرجع سابق، ص77-78. وحاحة، عبد العايل، وآخرون، مرجع سابق، ص137-136.  3
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حيث يعترب مبدأ التناســب بني اخلطأ التأديبي  العقوبة التأديبية، من أهم املبادئ التي يستند 
إليهــا يف مدى احرتام اإلدارة ملبدأ املرشوعية، التي يتعني عليها قبل توقيع اجلزاء أن تقدر مدى 
مالئمة جســامة الفعل املعترب خطأ يف نظرها، مع العقوبة املراد توقيعها، أي إياد التناسب بني 
ســبب القرار وحمله، وهي رضورة ملحة وعادلة لتحقيق التوازن بني فاعلية العقوبة وضامنات 

األفراد واملوظفني. 
وتكمن أمهية الدراسة يف أن مبدأ التناسب يف اجلزاء التأديبي، يلعب دورا مهام يف حتقيق الغرض 
املرجو من العقوبة التأديبية، وذلك باملحافظة عىل ســري املرافق العامة وانضباط العمل هبا، وحتقيق 
املصلحة العامة املتمثلة بالردع العام واخلاص، ويتأتى ذلك من خالل إيقاع عقوبة مناسبة للذنب أو 
اخلطــأ املرتكب، أي هبدف الوصول لعقوبة عادلة ومنصفة بحق مرتكب اخلطأ، األمر الذي يوجب 
عىل اإلدارة احرتامه ومراعاته، ســيام وأن مبدأ التناسب هيدف إلقامة توازن بني مبدأ فاعلية اإلدارة 
ودورها يف أداء واجباهتا وانضباط العمل داخل أجهزهتا، ومبدأ ضامن حق املوظفني يف احلصول عىل 
عقوبة عادلة ومناســبة للذنب أو اخلطأ املرتكب، كام أن إخضاع هذا املبدأ للرقابة القضائية يعد أحد 

الضامنات التأديبية والتي درج القضاء اإلداري عىل تبنيها يف أحكامه.
وتثري هذه الدراســة إشكالية تتمحور حول ماهية مبدأ التناسب وطبيعته القانونية، وموقف 
القضاء اإلداري منه، ال ســيام بالنســبة ملحكمة العدل العليا، ومدى تبنيها هلذا املبدأ وتطبيقه يف 

رقابتها عىل القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات التأديبية يف فرض اجلزاء التأديبي.
وعليه، ســوف يتم دراســة هذا املوضوع يف جزئني، بحيث يتم بحث ماهية التناســب، 
وطبيعة عيب عدم التناســب، ثم األســاس القانوين له، أي اجلانب النظري يف اجلزء األول، 
ويتم اســتعراض اجلانب التطبيقي للرقابة عىل مبدأ التناسب، وبيان موقف القضاء اإلداري 

منه يف اجلزء الثاين.

2: التناسب يف القرار التأديبي  
إن دراســة التناسب يف القرار التأديبي تتطلب حتديد مفهومه يف نطاق اجلزاء التأديبي، وكذلك 
بيان طبيعة عيب عدم التناســب، والذي يتم بناء عليه إلغاء القرار التأديبي لعدم التناسب، ثم بيان 

األساس القانوين هلذا املبدأ، والرقابة القضائية عليه.
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2-1: مفهوم مبدأ التناسب
كانت رقابة القضاء اإلداري تتوقف عىل التحقق من الوجود املادي للوقائع التي استندت 
إليها اإلدارة يف قراراهتا، وذلك من حيث وجودها وصحتها وسالمة وصفها القانوين، وال تتعدى 
هذا احلد إىل بحث مالئمة القرار بالنسبة للوقائع، أي البحث يف أمهية وخطورة السبب، وتقدير 
مدى التناســب بينه وبني اإلجراءات املتخذة عىل أساســه »القرار اإلداري«، ذلك أن القايض 
اإلداري هــو قايض مرشوعية يراقب مدى قانونية أعامل اإلدارة، وإال يكون ُمصدر القرار قد 

جتاوز وظيفته وتدخل يف عمل اإلدارة وحيل بنفسه حمل الرئيس اإلداري جلهة اإلدارة.1
ويعترب مبدأ التناسب فكرة أساسية يف القانون اإلداري، ويتضمن ثالث عنارص تتوفر يف القرار 
اإلداري وهي القرار الصادر واحلالة الواقعية، والغاية املستهدفة،2حيث يعترب صفة لعالقة منطقية 
تربط بني عنرصين أو أكثر من عنارص القرار اإلداري والتي يب عىل مصدر القرار اإلداري عدم 
اخلروج عليها حتقيقا للمرشوعية،3 ويمكن أن يتغري تبعًا للحالة الواقعية أو املزايا املتوقعة واملضار 
املتحصلة، ذلك أن التناسب فكرة ليست ذات صيغة من نمط واحد وثابت، وإنام هي ليست أكثر 

من كوهنا جمرد عنرص أو دليل قضاء.4
ومما جتدر اإلشارة إليه، أن مبدأ التناسب يعد أحد صور ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية 
عنــد توقيع اجلزاء اإلداري عىل املوظف نتيجة ارتكابه ملخالفة إدارية، والذي يتمثل بحرية 
اإلدارة يف تقدير مالئمة القرار التأديبي عند ممارســتها لسلطتها التقديرية يف إصدار قرارها 

اإلداري.5

وأبو  ص218.    ،)1992 نرش:  دار  )دون  لإلدارة،  التقديرية  والسلطة  املالئمة  قضاء  سامي،  الدين،  مجال   1
العثم، فهد عبد الكريم، القضاء اإلداري، )دار الثقافة للنرش والتوزيع: عامن، 2005(، ص377.

حاحة، عبد العايل، وآخرون، مرجع سابق، ص136.  2
 ،)2004 اإلسكندرية،  املعارف:  )منشاة  اإلدارية،  القرارات  إلغاء  دعوى  يف  الوسيط  سامي،  الدين،  مجال   3

الطبعة األوىل، ص630.
حاحة، عبد العايل، وآخرون، مرجع سابق، ص136.  4

اإلدارية-  واملخالفة  التأديبية  العقوبة  بني  التناسب  مبدأ  عىل  اإلداري  القضاء  رقابة  سالمة،  سليم  حتاملة،   5
دراسة مقارنة بني القضاء الفرنيس واملرصي واألردين، )جملة جرش للبحوث والدراسات، جملة تصدر عن 

جامعة جرش األهلية: االردن، 2006(، املجلد 10، العدد الثاين حزيران، ص234.
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حيــث يقتيض هذا املبدأ مراعــاة املالئمة بني درجة خطورة املخالفــة، ونوع اجلزاء املفروض 
ومقداره، وذلك باختيار الســلطة التأديبية للجزاء املناسب للذنب اإلداري املرتكب، دون غلو أو 

هتاون أو إرساف يف اللني والشفقة.1
ويعرف مبدأ التناسب بني العقوبة التأديبية واملخالفة اإلدارية انه: »أال تكون هناك عدم مالئمة 

ظاهرة بني اخلطأ الوظيفي ونوع اجلزاء املفروض عىل مرتكبه.«2
ويعرف أيضا بأنه: »متتــع اإلدارة هبامش من احلرية يف املجالني الزماين واملكاين، الختاذ القرار 
بمناسبة ممارستها الختصاصها التأديبي يف نطاق القانون وال خترج عنه، فاإلدارة هي التي تقرر ما 
إذا كانت العقوبة املزمع توقيعها مالئمة أو غري مالئمة، وبعبارة أدق هي التي تزن مالئمة قراراهتا 
التأديبية للظروف الواقعية، واألحوال القانونية الدافعة الرتكاب املخالفة اإلدارية، يف ضوء الصالح 

العام حتى ال تتحول إىل سلطة حتكمية.«3
ويقتيض هذا املبدأ، أن عىل سلطة التأديب أن تراعي مدى تناسب العقوبة التأديبية مع املخالفة 
املرتكبة من قبل املوظف، مع األخذ باالعتبار جمموعة عوامل واعتبارات من شاهنا ختفيف العقوبة 

أو تشديدها.4
لذلك اســتقر القضاء اإلداري عىل االعرتاف لإلدارة بســلطة تقدير املالئمة بني أمهية احلالة 
واخلطورة النامجة عنها، والترصف الذي تتخذه جتاهها،5 إال أن القضاء اإلداري مل يلتزم هبذه القاعدة 
يف كثري من احلاالت، والتي رأى فيها انه عىل اإلدارة مراعاة التناســب بني الوقائع املربرة إلصدار 
القرار اإلداري وحمل هذا القرار، وذلك باعتبار مبدأ التناسب من املبادئ القانونية العامة التي تلتزم 

هبا اإلدارة دون حاجة لنص بذلك.6

منشورة: جامعة  ماجستري غري  )رسالة  العام،  للموظف  التأديبية  املسائلة  نافع، ضامنات  اجمد جهاد  عياش،   1
النجاح الوطنية، 2007(، ص62.

الطبطبائي، عادل، مرجع سابق، ص80.  2
حتاملة، سليم سالمه، مرجع سابق، ص235.  3

ومرص  فرنسا  يف  مقارنة  دراسة  التأديبية-  القرارات  يف  التناسب  مبدأ  عىل  اإلداري  القضاء  رقابة  نواف،  كنعان،   4
واألردن. )أبحاث الريموك- سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية: االردن 1999(، املجلد 15، العدد، ص151.

حاحة، عبد العايل، وآخرون، مرجع سابق، ص137.  5
مجال الدين، سامي، مرجع سابق، ص219-218.  6
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حيث متتد رقابة القايض اإلداري عىل مدى حتقق التناسب، دون أن يتجاوز وظيفته كقايض 
مرشوعيــة، ويقترص دوره عىل املطابقة بني حمل القــرار اإلداري واملبادئ القانونية العامة وهو 

مبدأ التناسب.1
فمبدأ التناســب أو الغلو يتمثل يف عدم املالئمة الشديدة بني درجة وخطورة الذنب اإلداري 

ونوع اجلزاء ومقداره،2 إال أن هناك جانب من الفقه يرى أنه ترد عىل هذا املبدأ استثناءات وهي:
أن املــرشع قد حيدد جزاءات ال تقبل التجزئة، وفاقــدة للمرونة وال تتضمن حدين أعىل   .1

وأدنى بحيث يصعب إعامل مبدأ التناسب يف صورته املثىل.
قد ترى سلطة التأديب أن املخالفة وفقًا لظروفها يالئمها جزاء معني، وال تأخذ باعتبارها   .2

ظروف التشديد والتخفيف مما يستبعد األخذ بمبدأ التناسب.3

2-2: طبيعة عيب عدم التناسب
يقصد بعدم التناسب أن ال تكون هناك مالئمة أو تناسب بني اخلطأ أو املخالفة املسلكية املرتكبة، 

ونوع اجلزاء أو العقوبة التي تفرض عليه.
وتعد القرارات التأديبية جمااًل واســعًا لتطبيق مبدأ التناسب، حيث متتد رقابة القايض اإلداري 
إىل مدى تناسب خطورة سبب القرار التأديبي مع حمل القرار ومضمونه، دون أن يتجاوز هذا احلد 
بدوره كقايض مرشوعية، وحكمــة هذه الرقابة عىل مالئمة القرارات التأديبية هو التأكد من عدم 
تعسف السلطات التأديبية أو غلوها يف اختيار العقوبة التأديبية، ذلك أن القايض وهو يراقب مالئمة 
هذه القرارات يقترص دوره عىل إلغاء هذه القرارات املخالفة ملبدأ التناســب، وإعادة أمره للسلطة 

التأديبية الختيار العقوبة املناسبة مع املخالفة املرتكبة.4 
وقد ثار تســاؤل بشأن عيب عدم التناسب، وذلك حول حتديد الطبيعة القانونية له بني عيوب 

القرار اإلداري، أي ما هي طبيعة عيب عدم التناسب بني أوجه إلغاء القرار اإلداري؟

مجال الدين، سامي، مرجع سابق، ص631.  1
فهمي، مصطفى أبو زيد، القضاء اإلداري وجملس الدولة - اجلزء األول - قضاء اإللغاء. )دار املطبوعات   2

اجلامعية: اإلسكندرية(، ص782.
حتاملة، سليم سالمه، مرجع سابق، ص235.  3

كنعان، نواف، مرجع سابق، ص168.  4
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لإلجابة عىل هذا التساؤل ســيتم عرض اآلراء أو االجتاهات حول موقع عيب عدم التناسب 
بني عيوب القرار اإلداري، وذلك عىل النحو التايل: 

عدم التناسب )الغلو( يتصل بعيب السبب
يرى أصحــاب هذا االجتاه أن رقابة القــايض اإلداري ملالئمة العقوبــة التأديبية للمخالفة 
اإلدارية، إنام يراقب مدى حتقق عنرص الســبب يف القرار اإلداري، حيث يتأكد من وجود سبب 
توقيــع العقوبة باعتباره خطا يربر توقيع العقوبة التأديبية، ولكن القايض أيضا يذهب ألبعد من 
ذلك، فرياقب الســبب النهائي للقرار أو غاية القرار، فعقوبة العزل تعني رضورة وجود ســبب 

من طبيعة تربر توقيع هذه العقوبة.1
فال يســتقيم إحلاق الغلو يف تقدير اجلزاء بعيب االنحراف باستعامل السلطة، ذلك أن اإلدارة 
قد تغايل يف تقديرها للجزاء دون اســتهداف غرض غري الغرض املحدد هلا واملتمثل بردع املوظف 

املخالف، وضامن انتظام املرافق العامة.2 
ذلك أن مبدأ التناسب أصبح مبدأ قانونيا عاما يب عىل اإلدارة أن تلتزمه يف قراراهتا وترصفاهتا 
دون حاجة لنص بذلك، ويطبق يف مجيع احلاالت التي تقتيض تناســبا بني الفعل واإلجراء املتخذ 
بصدده، وقد تأكد تطبيق القضاء اإلداري هلذا املبدأ يف كل احلاالت احلديثة، ومنها التناســب بني 

العقوبة التأديبية واخلطأ املرتكب.3

بمجلة  منشور  )بحث  التأديبية.  والعقوبة  املسلكية  املخالفة  بني  التناسب  مبدأ  توفيق،  فتحي  الفاعوري،   1
الدراسات األمنية: االردن، 2004(، العدد األول،  ص154. وحتاملة، سليم سالمة، مرجع سابق، ص237.

مجال الدين، سامي، مرجع سابق، ص638.  2
العال،  عبد  حسنني  حممد  د.  الرأي  هذا  أصحاب  ومن  ص85-84.  سابق،  مرجع  عادل،  الطبطبائي،   3
والذي يرى أن الرقبة عىل تناسب اجلزاء )الغلو( تدخل يف رقابة السبب يف درجتها القصوى، فكرة السبب 
يف القرار اإلداري، مرجع سابق، ص184. وكذلك د. عصام الربزنجي ويرى أن الغلو أو التناسب يف 
التأديب يتصل بعيب السبب يف القرار اإلداري. وبالرغم من هذه اآلراء إال أن هذا االجتاه تعرض للنقد، 
عدم  أو  الغلو  إحلاق  أن  كام  اإلداري،  القرار  إلغاء  أوجه  ضمن  من  السبب  يذكر  مل  املرشع  ألن  وذلك 
التأديب.  املستهدف من  الغرض  يتفق مع  القرار، والذي قد ال  يتجاهل غرض  السبب  بعيب  التناسب 
اجلهمي، خليفة سامل، الرقابة القضائية عىل التناسب بني العقوبة واجلريمة يف جمال التأديب - حماولة لرسم 
مالمح نظرية عامة لقضاء الغلو- دراسة يف القانون اإلداري العريب املقارن، )دار اجلامعة اجلديدة للنرش: 

اإلسكندرية، 2009(، ص394-392.



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

18

ولذلك فان القرار التأديبي املعيب بعيب الغلو يتصل بســبب القرار التأديبي، ذلك أن السبب 
ال ينطوي عىل عنارص تكفي إليقاع اجلزاء، وبالصورة التي وقع هبا بحيث يكون مشوبا بالغلو.1

عدم التناسب )الغلو( يتصل بعيب خمالفة القانون
يرى أصحاب هذا االجتاه بأن الغلو يف تقدير اجلزاء التأديبي يتصل بمحل القرار التأديبي وهو 
توقيع العقوبة التأديبية،2 فإذا وجد نص قانوين حيدد األخطاء التاديبية ويربط بينها وبني العقوبات 
التأديبية، فإذا قامت اإلدارة بتوقيع عقوبة تأديبية  ال تتناسب مع اخلطأ املرتكب، فإن ذلك يشكل 

خمالفة للقانون.3
حيــث أن حتديد وجه إلغاء قرار اجلزاء يف حالــة الغلو، ال خيرج عن احتاملني، فإما أن 
يتم إلغاء بناء عىل خمالفة القانون أو بناء عىل عيب االنحراف باستعامل السلطة، وال يمكن 
يف هذه احلالة االستناد إىل عيب االنحراف باستعامل السلطة، وعليه يكون اإللغاء بناء عىل 
خمالفة القانون يف روحه ومعناه،4 ذلك أن املرشع قد نص عىل اجلزاءات وليس جزاء واحد، 
ويكون للسلطة التأديبية أن ختتار من بينها ما يناسب املخالفة املرتكبة، وإذا قامت السلطة 
التأديبية بتوقيع جزاء ال يتناســب مع املخالفة املرتكبة، فإنه خيرجه من نطاق املرشوعية إىل 

نطاق عدم املرشوعية.5

عدم التناسب )الغلو( يتصل بعيب االنحراف باستعامل السلطة
إن اختيار العقوبة املناســبة يدخل يف إطار الســلطة التقديرية لإلدارة، والعيب املالئم لسلطة 
اإلدارة التقديرية، هو االنحراف باستعامل السلطة، وال يتصور رقابة القضاء اإلداري عىل السلطة 

التقديرية إال بوجود هذا العيب.6

الفاعوري، فتحي توفيق، مرجع سابق، ص156.   1
كنعان، نواف، مرجع سابق، ص169.    2

الطبطبائي، عادل، مرجع سابق، ص81.  3
حبيب، حممود ابو السعود، مرجع سابق، ص338. والطاموي، سليامن حممد، مرجع سابق، ص730.  4

العجارمة، نوفان العقيل، سلطة تأديب املوظف العام - دراسة مقارنة، )دار الثقافة للنرش والتوزيع: عامن،   5
2007(، ط1، ص157.

حاحة، عبد العايل، وآخرون، مرجع سابق، ص146.  6



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

19

لذلك ذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن عدم التناســب بني اجلزاء التأديبي واملخالفة اإلدارية، 
يتصل بعيب االنحراف باستعامل السلطة.1

ذلك أن كلمة الغلو التي تســتعملها املحاكم تعترب بديال عن التعسف أو االنحراف، حيث 
تكون سلطة التأديب أساءت استعامل سلطتها إذا غالت يف التقدير عند توقيع العقوبة التأديبية، 
كــام أن الغلو يف توقيع اجلزاء التأديبي ال يعترب صورة من صــور خمالفة القانون، ألنه ال يمكن 
إثارة هذا العيب إال عند ممارسة اختصاص مقيد، بينام السلطة التأديبية متارس اختصاصا تقديريا 
باختيارها العقوبة التأديبية املناسبة، فالعيب املالئم لسلطة اإلدارة التقديرية هو عيب االنحراف 
باســتعامل السلطة، وال يتصور الرقابة عىل سلطة اإلدارة التقديرية إال إذا ثبت عيب االنحراف 

باستعامل السلطة.2
فإذا كان مبدأ التناسب يتحلل لثالث عنارص تتمثل يف احلالة التي يتخذ اإلجراء بصددها 
واإلجــراء املتخذ، واهلدف من اختاذ القرار، وبالرغم من منح الســلطة التأديبية حق مراقبة 
العقوبة التأديبية عىل املخالف، فهذه العقوبة التأديبية يب أن ترتبط باملخالفة املرتكبة باعتبارها 
سبب توقيع العقوبة، وكذلك باهلدف املراد من توقيع العقوبة املتمثل بردع مرتكب املخالفة.3
فإن كانت اإلدارة متلك ســلطة املساس بحقوق األفراد وحرياهتم، فال يعني ذلك أن هلا سلطة 
مطلقة، وإنام يكون ذلك بالقدر الالزم لتحقيق اهلدف الذي تسعى إليه وهو املصلحة العامة، وعليه 
ففي النظام التأديبي فإن العقوبة التأديبية توقع نتيجة ارتكاب خطأ، وهدفها زجر مرتكبها وردعه 

من معاودة ارتكابه مرة أخرى.4

مجال الدين، سامي، مرجع سابق، ص631.  1
الطاموي، سليامن حممد، القضاء اإلداري- الكتاب الثالث - قضاء التأديب، دراسة مقارنة، )دار الفكر العريب:   2
القاهرة، 1987(، ص729. يذهب جانب يف الفقه إىل أن عدم التناسب أو الغلو يعترب تطبيقا لنظرية التعسف يف 
استعامل احلق أو السلطة، ذلك أن اختيار العقوبة املناسبة للخطأ التأديبي يعود لسلطة اإلدارة التقديرية، وهذا من 
حقها، إال أن حقها هذا خيضع كأي حق آخر خيضع لفكرة عدم التعسف يف استعامله، ومبنى التعسف يف هذه احلالة 
أن ختتار السلطة التأديبية جزاء منبت التناسب يف شدته ووطأته بالذنب أو اخلطأ الثابت يف حق املوظف. حول هذا 
الرأي مؤلف اجلهمي، خليفة سامل، مرجع سابق، ص388 وما بعدها. أيضا حبيب، حممود أبو السعود، مرجع 

سابق، ص339.
حتاملة، سليم سالمه، مرجع سابق، ص237.  3
الطبطبائي، عادل، مرجع سابق، ص84-83.  4
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وعليه، يكون إلغاء القرار التأديبي املشــوب بالغلو بســبب عدم حتقيقــه للهدف املراد منه يف 
التأديب، يكون اســتنادا إىل حالة من حاالت االنحراف باســتعامل السلطة، متمثلة يف عدم حتقيق 
املصلحة العامة بالقرار التأديبي، وال يلغي القضاء اإلداري القرار لعدم التناســب أو الغلو، ذلك 
أن عدم التناسب أو الغلو تعد قرينة عىل هذا العيب، أو باعتباره وسيلة إلثبات االنحراف باستعامل 

السلطة يف القرار التأديبي.1 
وهو ما يؤيده د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، بأن عدم التناسب يعترب قرينة عىل االنحراف 
باســتعامل السلطة،2 وكذلك د. نواف كنعان، والذي يرى أن عيب عدم التناسب بني اجلزاء 
التأديبــي واملخالفة هو عيب ينــدرج ضمن عيب الغاية يف القــرار التأديبي وان الصلة بني 
املوضوعني تتمثل بأن عدم التناسب يشكل قرينة إلثبات عيب االنحراف باستعامل السلطة 

يف القرار التأديبي.3
ويتفق مع هذا الرأي من الفقه، إضافة إىل رأي د. الطاموي الســابق اإلشارة إليه، د. حممد 
مصطفى حســن، حيث يرى أن رقابة التناسب بني اجلزاء والعقوبة ال سند هلا يف القانون، إال 
إذا كان القرار معيبا باالنحراف باســتعامل السلطة، وكذلك د. سعاد الرشقاوي أن القرار يف 
حالة الغلو يكون معيبا باالنحراف باســتعامل الســلطة،4 ويرى أيضــا د. الطبطبائي أن عدم 
مالئمة أو التناســب يعترب من قبيل االنحراف باستعامل السلطة التي تصيب القرار اإلداري 

بفرض العقوبة.5

مجال الدين، سامي،مرجع سابق، ص637.  1
خليفة، عبد العزيز عبد املنعم، مرجع سابق، ص324-325. حيث يرى أن ذلك مرجعه »أن هدف   2
اجلزاء حتقيق املصلحة العامة يف متكني اإلدارة من القيام بعملها بمعدالت أداء عالية، ويكفي لتحقيق 
أما  العمل اإلداري لريتدع هو وأقرانه،  يتجاوز حدود  الذي  ذلك توقيع جزاء مناسب عىل املوظف 
اإلرساف يف كم اجلزاء فال حيقق تلك املصلحة العامة، بل قد يعرقل مصالح األفراد حيث قد حيجم 
رجال اإلدارة عن االضطالع بمسؤولياهتم خشية الوقوع يف خطا يواجه بقسوة مفرطة، كام أن املبالغة 
يف قسوة اجلزاء قد ختفي دوافع شخصية قد تكون انتقاما أو بغضا مما يؤكد وجود انحراف بالسلطة يف 

صورته األوىل.«
كنعان، نواف، مرجع سابق، ص170.  3

اجلهمي، خليفة سامل، مرجع سابق، ص385-384.  4
الطبطبائي، عادل، مرجع سابق، ص98.  5
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كــام أنه ال يمكن االرتــكاز إىل عيب خمالفة القانــون، حيث أن الغلو يرتبط بســلطة اإلدارة 
التقديرية، وأن حالة خمالفة القانون تكون يف حالة السلطة املقيدة، فضال عام قال به البعض بأنه ويف 
حال إرجاعه إىل خمالفــة القانون يف روحه، فإنه وكام يرى د. الطاموى فإن هذه احلالة تتعلق بعيب 

االنحراف باستعامل السلطة.
وعليه، فإن الغلو يرتبط بعيب االنحراف باستعامل السلطة، فال يمكن نسبته إىل عيب السبب، 
ذلك أن املرشع حدد أوجه إلغاء القرار اإلداري ومل يذكر الســبب من بينها، فضاًل عن أن البعض 
يرى أنه يف حالة انعدام األســباب، فإن القضــاء يلغي القرار املعيب اســتنادًا لعيب االنحراف 

باستعامل السلطة.

2-3: األساس القانوين ملبدأ التناسب 
مبدأ التناسب من املبادئ التي خيضع هلا اجلزاء التأديبي، أصبح واقعًا ملموسًا يف أحكام القضاء اإلداري 
وجتد له تطبيقات متعددة، والذي من خالله اســتطاع فرض رقابته عىل القرارات التأديبية الصادرة عن 

السلطات التأديبية، لذلك كان ال بد من بيان األساس القانوين الذي يقوم عليه هذا املبدأ. 

 التدرج يف ذكر اجلزاءات
أيد بعض الفقه، مســألة التدرج يف اجلزاءات التأديبية لتفسري رقابة القضاء اإلداري عىل 
التناســب، باعتبارها أساسًا قانونيًا هلا، مســتندين يف ذلك، أن املرشع عند ذكره للجزاءات 
بشــكل متدرج، إنام قصد من ذلك أن يقاس اجلزاء بمقــدار اخلطأ أو الذنب املرتكب، وان 
أحكام القضاء يف رقابته عىل التناســب يف القرار التأديبي، إنام وردت اتفاقا مع قصد املرشع 

من التدرج يف العقوبات.1
ووفقًا لقانون اخلدمة املدنية الفلســطيني، نجد أن املرشع الفلسطيني يتبنى مبدأ املرشوعية يف 
جمال التأديــب، حيث حدد العقوبات التي يمكن إيقاعهــا أو فرضها عىل املوظف الذي يرتكب 

نسيمة، عطار، مبدأ التناسب يف القرارات اإلدارية، )جملة الرتاث - خمرب مجع دراسة وحتقيق خمطوطات املنطقة   1
وغريها، جامعة زيان عاشور باجللفة:  اجلزائر، 2014(،  عدد 16، ص155.
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خمالفة تأديبية،1  لكن املرشع الفلســطيني مل يربط بني املخالفــات التي يمكن ارتكاهبا والعقوبات 
املقررة هلا، حيث نجد أن اإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية يف جمال ممارستها لسلطتها التأديبية، وذلك 
مــن حيث تكيفيها للفعل املرتكب ومدى اعتباره خطأ أو خمالفة تأديبية، وكذلك من حيث اختيار 

العقوبة املقررة هلا.
إذ أن املرشع الفلسطيني اكتفى بتحديد العقوبات التأديبية عىل سبيل احلرص، ولكنها متدرجة من 
األخف حتى األشد، وبذلك تكون قاعدة التدرج يف اجلزاءات التأديبية قد قامت عىل سند ترشيعي، 
وأن املرشع عند ذكره للجزاءات والعقوبات التأديبية، وبشكل متدرج ومتصاعد من حيث شدهتا من 
األخف إىل األكثر شدة، إنام يدلل عىل أن العقوبات واجلزاءات ليست عىل درجة واحدة يف جسامتها 
وخطورهتا، وإنام يب عىل اإلدارة أو الســلطة التأديبية اختيار العقوبة التي تتناسب والفعل املعترب 
خطا أو خمالفة تأديبية، والذي تتمتع فيه بســلطة تقديرية، وعليه جتد الرقابة القضائية عىل التناسب 

سندها يف قاعدة التدرج  يف اجلزاءات والعقوبات التأديبية التي أوردها املرشع.
ومن تطبيقات هذه احلالة، والتي اختذت فيها حمكمة العدل العليا الفلسطينية من عدم مراعاة 

املادة 68 قانون اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 واملنشور بالوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(، العدد   1
للقوانني واألنظمة  املوظف خمالفة  ارتكاب  ثبت  إذا  تنص:  بعدها. حيث  1998/7/1، ص20 وما  بتاريخ   ،24

والتعليامت والقرارات املعمول هبا يف اخلدمة املدنية أو يف تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: 
1 - التنبيه أو لفت النظر.   2 -  اإلنذار.  3 - اخلصم من الراتب بام ال يزيد عن راتب مخسة عرش يومًا.  

4 - احلرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها مدة ال تزيد عن ستة أشهر. 5 - احلرمان من الرتقية حسب أحكام 
هذا القانون.

6 - الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر مع رصف نصف الراتب.  
7 - ختفيض الدرجة.     8 - اإلنذار بالفصل.  9  - اإلحالة إىل املعاش.    10 - الفصل من اخلدمة.

ايضا املادة 32 من قرار جملس الوزراء رقم )1( لسنة 2009 بشأن نظام موظفي اهليئات املحلية، واملنشور بالوقائع   
الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(، العدد82، بتاريخ 2009/8/22، ص83 وما بعدها. حيث تنص:

1 - يتوجب عىل املجلس أن يدعو املوظف املتهم للمثول أمامه لسامع إفادته ودفاعه واالستامع لشهود اإلثبات 
وشهود الدفاع، ثم يتخذ قراره برباءة املوظف أو بإدانته وإيقاع إحدى العقوبات املسلكية اآلتية: أ( اإلنذار.   

ب( إيقاف الزيادة السنوية.  
ج(  حسم مبلغ ال يتجاوز عرشة باملائة من راتب املوظف الشهري غري الصايف ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد 

عن سنة.
د(  حرمان املوظف من الرتفيع ملدة سنة.

هـ( تنزيل املوظف درجة واحدة أو تنزيل مرتبه إىل أول مربوط الدرجة التي هو فيها.
و(  فصل املوظف.



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

23

التدرج يف فرض اجلزاء والعقوبة سببا لإللغاء، ما قضت به يف قرارها، حيث تقول: »مراقبة حمرض 
التحقيق مع املوظف أمر يف منتهى األمهية، ملعرفة جســامة املخالفة التي ارتكبها، ولكي يتســنى 
اختيار العقوبة املناســبة هلذه املخالفة دون إفــراط أو تفريط بمقدار العقوبة وماهيتها، ملا يف ذلك 
من مســاس بمصري الوظيفة التي يشغلها املوظف، وتأثري ذلك عىل حياته بشكل عام، وقد راعى 
املرشع ذلك حينام حــدد العقوبات التي يتم إيقاعها عىل موظف البلدية وفق ما جاء يف املادة 19 
من نظام موظفي البلديات، حيث اخذ باالعتبار التسلســل يف شدة العقوبة وجعل عقوبة العزل 
العقوبة القصوى التي تقرر مصري املوظف يف وظيفته، وبالتايل فإن إنزال عقوبة العزل من الوظيفة 
بحق موظف البلدية، يكتنفه التعســف باستعامل السلطة، ما دام كان باملقدور اختاذ عقوبة أخرى 

من العقوبات املنصوص عليها يف املادة املذكورة تتناسب مع املخالفة املدعى هبا.«1
وعليه، فان اجلهة املستدعى ضدها مل تتقيد أصال بام فرضه عليها النظام من رضورة تأمني ضامنات 
الدفاع للموظف، بل غالت يف العقوبة التي أوقعتها عىل املستدعي، بأن قررت عزله باستعامهلا أقىص 
العقوبة وهي العزل، مع أنه كان بمقدورها عىل فرض ثبوت التهمة املسندة إليه، أن تتخذ بحقه أيا 
من العقوبات األخرى املنصوص عليها يف تلك املادة، والتي تتناسب مع املخالفة املدعى هبا األمر 

الذي نجد معه أيضا أن إجراء العزل تم بصورة يكتنفها التعسف يف استعامل السلطة.

التناسب أحد املبادئ العامة للقانون 
تعرف املبادئ العامة للقانون كمصدر للقانــون اإلداري، بأهنا جمموعة القواعد القانونية غري 
املكتوبة التي يستنبطها القايض اإلداري من جمموع النظام القانوين يف جمتمع معني، ويدخلها يف دائرة 
القانون، لتصبح بذلك قاعدة قانونية وضعية، هلا خصائص القاعدة القانونية كالعمومية والتجريد، 

والتزام اإلدارة هبا وباحرتامها والعمل بمقتضاها.2
وجتدر اإلشارة إىل أن القانون اإلداري يمتاز بأنه قانون قضائي، يلعب القضاء اإلداري دورا مهام 
ورئيسيا يف استنباط ووضع قواعده وتطويرها، وذلك يعود لطبيعة دور القضاء اإلداري اإلنشائي 

واخلالق للقواعد القانونية.  

قرار حمكمة  العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 1996/31، الصادر بتاريخ 2003/11/5، املقتفي.  1
اجلهمي، خليفة سامل،مرجع سابق، ص365.  2
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إذ أن الوظيفة األساســية للقايض اإلداري ال تقترص عىل الفصل يف املنازعات املعروضة عليه، وهو 
ما يمكن تسميته بالوظيفة القضائية، وإنام يامرس القايض اإلداري مهمة أخرى،  يمكن تسميتها بوظيفة 
االجتهاد، ذلك أن القايض اإلداري قد يد نفسه أمام منازعة دون نص قانوين حيكمها، عندها يد نفسه 
مضطــرا إىل إياد حل هلا من خالل ابتكار القواعد التي متكنه مــن الفصل يف املنازعة املعروضة عليه، 
ذلك أنه وإىل جانب السلطة املقيدة بواسطة القانون، توجد سلطة القايض يف إنشاء قواعد جديدة حتدد 
اختصاص اإلدارة وحتد من ســلطتها التقديرية، ولذلك ذهب بعض الفقه إىل األخذ بســلطة القايض 
يف إنشــاء القواعد القضائية كأساس لرقابة التناســب، وحجتهم يف ذلك، أن رقابة التناسب يف املجال 
الضبطي، جتد أساســها يف القاعدة القضائية التي وضعها القضاء نفسه يف هذا الشأن، بداعي أن القضاء 
اإلداري هو قضاء إنشائي ال جمرد قضاء تطبيقي، ويف رقابة التناسب، ينشئ قاعدة مقتضاها، أنه يشرتط 
يف اإلجراء الضبطي أن يكون رضوريا والزما ومتناســبا مع أمهية الوقائع التي تدعو اإلدارة إىل اختاذه، 
وعىل أساس هذه القاعدة القانونية مارس رقابته عىل مالئمة اإلجراءات الضبطية الصادرة من اإلدارة.1

3: الرقابة القضائية عىل التناسب
سيتم يف هذا الفرع بحث رقابة القضاء اإلداري عىل مبدأ التناسب يف ميدان القرارات التأديبية، 
وذلك بالنسبة للقضاء اإلداري املرصي، وكذلك قضاء حمكمة العدل العليا األردنية، ثم بيان موقف 

حمكمة العدل العليا الفلسطينية من هذا املبدأ.

3 - 1: موقف القضاء اإلداري املرصي
اتبعــت حمكمة القضاء اإلداري املرصية يف عهدها األول منهج القضاء اإلداري الفرنيس، وذلك بعدم 
فرض رقابتها عىل التناسب بني العقوبة التأديبية واملخالفة املرتكبة، حيث اعتربت أن اختيار العقوبة املناسبة 

للخطأ الوظيفي من اختصاص اإلدارة يف ممارستها لسلطتها التقديرية والتي ال ختضع لرقابة القضاء.2
حيث اعتربت أن: »اختيار العقوبة املالئمة للذنب اإلداري املقرتف هو من  إطالقات اإلدارة، 
والتي ال ختضــع فيها لرقابة القضاء، وان رقابتها تقترص عىل بحــث مدى مطابقة تلك القرارات 

نسيمة، عطار، مرجع سابق، ص156.  1
اجلهمي، خليفة سامل، مرجع سابق،  ص171-170.  2
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للقوانني واللوائح، وال متتد إىل مسالة املالئمة.«1
وقضت أيضا بأنه: »ليس للقضاء اإلداري أن يتدخل بالرقابة عىل تقدير مدى صالحية املوظف 
وتناسب اجلزاء مع الترصفات املأخوذة عليه، إذ أن ذلك من املالئامت التي تنفرد اإلدارة بتقديرها 

وال معقب عليها يف ذلك، والتي خترج عن نطاق رقابة القضاء.«2
إال أن املحكمة مل تستمر يف موقفها السلبي هذا، وإنام خرجت عليه يف بعض أحكامها، وذلك 
بفرض رقابتها عىل التناســب يف املجال التأديبي وبصورة حمدودة عــىل بعض العقوبات التأديبية 
لطوائف معينة، وهي هبذا املســلك االيايب وبفرض رقابتها عىل التناسب يف جمال التأديب تكون 

قد وضعت لبنة أوىل هلذه الرقابة بالرغم من اقتصارها عىل طوائف معينة.3
أما املحكمة اإلدارية العليا املرصية ففي مرحلة أوىل، ســارت عىل نفس مســار حمكمة القضاء 
اإلداري، حيث كانت تعترب أن توقيع اجلزاء أو عدم توقيعه من املســائل املرتوكة حلرية اإلدارة يف 

ممارستها لسلطتها التقديرية.4
واســتمرت بمنهجها هــذا حتى عام 1961، وما تبعه من تغيــري يف موقفها وما قررته من أن 
مقتضيات العدالة وحتقيقًا للتــوازن ببن اعتبارات الصالح العام وصالح املوظف، والذي يقتيض 
األخذ بمبدأ التناســب بني املخالفة اإلدارية واجلزاء املوقع عىل مرتكبها، باعتبار أن عدم التناسب 

هو خمالفة تشوب القرار التأديبي وتوجب إلغاؤه.5

بتاريخ  الصادر  وحكمها  ص283.  س2،  )املجموعة(،   ،1948/1/28 بتاريخ  الصادر  حكمها   1
1953/5/7، )املجموعة(، س 7، ص112.

حكم حمكمة القضاء اإلداري، الصادر بتاريخ 1964/11/28، )املجموعة(، س9، ص868. تم اإلشارة   2
إىل هذه األحكام يف مؤلف العجارم، نوفان العقيل، مرجع سابق، ص145.

اجلهمي، خليفة سامل، ص 176-72.  3
البنداري، عبد الوهاب، طرق الطعن يف العقوبات التأديبية إداريا وقضائيا، للعاملني املدنيني بالدولة-   4
والقطاع العام- وذوي الكادرات اخلاصة، دراسة فقهية قضائية وفقا ألحدث الترشيعات وآراء الفقه 
وأحكام القضاء وفتاوى جملس الدولة، )دار الفكر العريب، القاهرة: 1999(، ص237-239. فهمي، 

مصطفى أبو زيد، مرجع سابق، ص775.
الرصايرة، مصلح، مدى تطبيق حمكمة العدل العليا للمبادئ التي اقرها القضاء اإلداري يف رقابته عىل   5
املجلد25،   ،)2009 والقانونية،  االقتصادية  للعلوم  دمشق  جامعة  )جملة  لإلدارة،  التقديرية  السلطة 

العدد األول، ص187.
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حيــث قضت بأنه: »إذا كانت للســلطات التأديبية ومن بينها املحاكم التأديبية، ســلطة تقدير 
خطورة الذنب اإلداري وما يناســبه من جزاء بغري معقــب عليها يف ذلك، إال أن مناط مرشوعية 
هذه الســلطة، شاهنا كشأن أي ســلطة تقديرية أخرى- أال يشوب استعامهلا غلو، ومن صور هذا 
الغلو عدم املالئمة الظاهرة بني درجة خطورة الذنب اإلداري وبني نوع اجلزاء ومقداره. ففي هذه 
الصــورة تتعارض نتائج عدم املالئمة الظاهرة مع اهلدف الذي تغياه القانون من التأديب، واهلدف 
الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمني انتظام املرافق العامة، وال يتأتى هذا التأمني إذا 
انطوى اجلزاء عىل مفارقة صارخة، فركوب متن الشــطط يف القسوة يؤدي إىل إحجام عامل املرافق 
العامة عن محل املسئولية خشية التعرض هلذه القسوة املمعنة يف الشدة، واإلفراط املرسف يف الشفقة 
يؤدي إىل اســتهانتهم بأداء واجباهتم طمعا يف هذه الشــفقة املغرقة يف اللني، فكل من طريف نقيض 
ال يؤمن ســري املرافق العامة، وبالتايل، يتعارض مع اهلــدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب، 
وعىل هذا األساس يعترب استعامل سلطة تقدير اجلزاء يف هذه الصورة مشوبا بالغلو، فيخرج التقدير 
مــن نطاق املرشوعية إىل نطاق عدم املرشوعيــة، ومن ثم خيضع لرقابة هذه املحكمة، ومعيار عدم 
املرشوعية يف هذه الصورة ليس معيارا شخصيا، وإنام هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة 

الذنب اإلداري ال تتناسب البتة مع نوع اجلزاء ومقداره.«1
فاملحكمة ومن خالل حكمها هذا، تكون قد وضعت أو حددت مفهوم الغلو أو التناســب يف 
املجال التأديبي، وأوضحت معامله ووضعت أساســاً لنظرية الغلو، والذي يعد من أبرز اجتاهات 
هذه املحكمة والتي أحدثت حتوال هاما يف مدى الرقابة التي يبارشها القضاء اإلداري عىل السلطة 

التأديبية.2
بذلك تكون املحكمة قد فرضت رقابتها عىل القرارات التأديبية، من خالل ما اســتقرت عليه 
من أحكام واألخذ بمبدأ الغلو أو عدم التناســب، وفرض رقابتها عىل مالئمة اجلزاء التأديبي مع 

املخالفة اإلدارية، والذي أصبح من املبادئ العامة للقانون.

املحكمة اإلدارية العليا املرصية بتاريخ 1961/11/11، س7، ص27، وبتاريخ 1967/11/18، س3،   1
ص79. عن الطبطبائي، عادل، مرجع سابق، ص96.

ص240- سابق،  مرجع  الوهاب،   عبد  البنداري،  ص185-184.  سابق،  مرجع  سامل،  خليفة  اجلهمي،   2
.241
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حيث قضت بأن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبه من 
جزاء بغري معقب عليها يف ذلك رشط أن ال يشوب استعامهلا غلو.1 كام أهنا اعتربت أن الغلو 
يتحقق ســواء كان عدم التناســب يف العقوبة ناجتا عن الشدة أو املبالغة أو ناجتا عن التهاون 

يف العقوبة.2
وبالنسبة للشدة يف اجلزاء فقد قضت املحكمة بأن: »اجلزاءات املمعنة بالشدة تنجذب إىل 
عــدم املرشوعية، وأنه حيق هلا أن تعمل ســلطتها يف إنزال احلكم الصحيح للقانون، ومن ثم 
يكــون احلكم املطعون فيه، وقد أوقع باملطعــون لصاحلهام الفصل، قد تنكب وجه الصواب 
ويتعــني إلغاؤه، وترى املحكمة أن اجلزاء املالئم لالثــم املقرتف هو خفض راتب كل منهام 

بواقع جنيهني شهريا.«3
أمــا عن اجلانب اآلخر، واملتمثل بالرأفة أو التهــاون يف العقوبة، فقد ذهبت املحكمة اإلدارية 
العليا إىل تشديد العقوبة إىل الفصل من العمل بدال من عقوبة اخلصم من املرتب ملدة شهر كان قد 

تم توقيعها من قبل.4
فالقضاء اإلداري املرصي مل يكتف يف موقفه هذا بإلغاء العقوبة التأديبية املشــوبة بالغلو، وإنام 
ذهــب يف أحكامه إىل تعديل العقوبة التأديبية ختفيفا أو تشــديدا، وحتديدها بحيث تتالئم العقوبة 

التأديبية مع درجة وخطورة املخالفة املرتكبة.5
ولذلك، قضت أيضًا: »إن اجلزاء يب أن يكون متناسبا مع اجلرم، وإال اتسم بعدم املرشوعية، 
والقانون إذ تدرج يف قائمة اجلزاءات اخلاصة برسقة أموال اهليئة العامة للسكك احلديدية، فجعلها 

1992/5/19، رياض،  املحكمة اإلدارية العليا املرصية يف الطعن رقم -2676 لسنة -34 تاريخ اجللسة   1
اإلسكندرية،  نرش:  دار  )دون  التأديب،  يف  اإلداري  القضاء  مبادئ  التأديبية-  والعقوبة  اجلريمة  رزق،  امحد 

http://www.kadyonline.com/. 2009(، منشور باملوقع االلكرتوين
الرصايرة، مصلح، مرجع سابق، ص187.  2

فهمي،  بمؤلف  إليه  مشار  ص1428،  بند129،  العارشة،  السنة  العليا،  اإلدارية  املحكمة  أحكام  جمموعة   3
مصطفى أبو زيد، مرجع سابق، ص783.

حكم املحكمة اإلدارية بتاريخ 1974/1/19، الطعنني رقم 368 و15/410، ق، جمموعة املبادئ القانونية   4
مؤلف:  يف  القرارين  هذين  إىل  اإلشارة  تم  رقم436.  ص95،  س9،  العليا،  اإلدارية  املحكمة  قررهتا  التي 

اجلهمي، خليفة سامل، مرجع سابق، ص191-190.
فهمي، مصطفى أبو زيد، مرجع سابق، ص786-784.  5
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تــرتاوح ما بني خفض املرتب والعزل من الوظيفة فإنام يكــون قد هدف من هذا التدرج يف إنزال 
العقاب إىل وجود املالئمة بينه وبني اجلرم الذي يثبت يف حق املوظف، وملا كان العقاب الذي أنزلته 
املحكمــة التأديبية باملتهم هو أقىص العقوبات املقررة يف باب اجلزاءات عن الرسقة دون أن حتتوي 
األوراق أو مالبســات الدعوى ما يدعو إىل هذه الشدة املتناهية، األمر الذي يعل املفارقة ظاهرة 
بني اجلريمة واجلزاء، وبالتايل، خمالفة هذا اجلزاء لروح القانون مما يتعني معه تعديله وإنزاله إىل احلد 

املتالئم مع اجلرم اإلداري الذي ثبت يف حق املتهم.«1
وعليه، فإن القضاء اإلداري املرصي قد فرض رقابته عىل التناســب بــني العقوبة التأديبية واملخالفة 
املســلكية، وأن هذه الرقابة تندرج ضمن رقابة املرشوعية، ومرشوطة بأن ال يشــوهبا غلو يف القدير، وان 
الغلو يتمثل بعدم املالئمة الظاهرة مــا بني درجة خطورة الذنب اإلداري املرتكب واجلزاء التأديبي، وأن 
هذه الرقابة عىل التناسب ال تقترص عىل الغلو يف الشدة وإنام تشمل اإلفراط يف اللني )الغلو يف التساهل(.

3 - 2: موقف حمكمة العدل العليا األردنية
لقد سارت حمكمة العدل العليا األردنية يف مرحلة أوىل عىل ذات النهج الذي سار عليه القضاء 
اإلداري الفرنيس واملرصي، حيث اعتربت أن تقدير مقدار العقوبة التأديبية وتناســبها مع الذنب 

اإلداري مما ترتخص به اإلدارة يف ممارستها لسلطتها التقديرية، وال ختضع لرقابة القضاء.2
إذ أن تقديــر العقوبة مرتوك للمجلس التأديبي، دون رقابة ملحكمة العدل العليا،3 وتســتقل 
السلطات التأديبية بتقدير اجلزاء املناسب يف حدوده القانونية للذنب اإلداري املرتكب، دون معقب 

عليها يف ذلك ما دامت مل ختالف القوانني واللوائح.4
وقضت بأنه: »إذا كان الوزير قد اقتنع بام جاء يف التقرير الذي قدمه له رئيس الدائرة ومن التقارير 
املحفوظة يف االضبارة، أن املوظف )املستدعي( غري الئق للخدمة يف الوظيفة التي يشغلها، ورأى 

قرار املحكمة اإلدارية العليا املرصية يف الطعن رقم -25 لسنة-9 تاريخ اجللسة 1963/6/8، رياض، امحد   1
رزق، مرجع سابق، ص35.

الفاعوري، فتحي توفيق، مرجع سابق، ص157-156.  2
السنة  املحامني، االعداد12-10،  نقابة  67/57، جملة  بالقضية  الصادر  األردنية،  العليا  العدل  قرار حمكمة   3

1969، ص879، عن العجارمة، نوفان العقيل، مرجع سابق، ص148.
حتاملة، سليم سالمة، مرجع سابق، ص245.  4
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أن املصلحة العامة تقتيض تنحيته كام جاء يف القرار املشكو منه، فإن حمكمة العدل العليا ال تتدخل 
يف هذه القناعة.«1

إال أن املحكمة ويف قضائها عدلت الحقا عن منهجها األول وسلكت املسار الذي اتبعه القضاء 
اإلداري املرصي، حيث أخذت بمبدأ الغلو يف فرض رقابتها عىل القرارات التأديبية، واشــرتطت 
ملرشوعية هذه القرارات التأديبية أن ال يشــوهبا غلو يف توقيع العقوبة، وان يكون هناك تناسب بني 

الفعل املرتكب واجلزاء املوقع عىل مرتكبه.2
حيث قضت« انه وان كان للسلطة املختصة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبه من جزاء إال أن 
مرشوعية هذه السلطة التي هي سلطة تقديرية هو أن ال يشوب استعامل هذه السلطة غلو يف إيقاع العقوبة، 
إذ يب أن يكون هناك مالئمة بني خطورة الذنب اإلداري وبني نوع اجلزاء ومقداره، ملحكمة العدل العليا 

احلق يف مراقبة مقدار العقوبة وما إذا كانت العقوبة تتالئم والذنب الذي اقرتفه املوظف.«3
وقضــت بأن: »مالئمة العقوبة للجريمة التأديبية هي مســألة تقديرية ترتخص هبا اإلدارة بال 
معقــب عليها، إال أن ذلك ال يكــون إال يف حاالت اكتفاء املرشع بتحديــد العقوبات التي يوز 
لإلدارة توقيعها دون بيان عقوبة معينة لكل فعل تأديبي بذاته، فإذا حدد القانون عقوبة معينة لكل 

فعل تأديبي بذاته، فإن عىل اإلدارة أن تتقيد بالعقوبة املقررة له وإال وقع قرارها خمالفا للقانون.«4

قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم 57/2، جملة نقابة املحامني، عدد3، سنة 5، ص169، عن الرصايرة،   1
مصلح، مدى تطبيق حمكمة العدل العليا للمبادئ التي اقرها القضاء اإلداري يف رقابته عىل السلطة التقديرية 

لإلدارة،  ص188-187.
العجارمة، نوفان العقيل، مرجع سابق، ص148-149. والفاعوري، فتحي توفيق، مرجع سابق، ص157.   2

والرصاير، مصلح، مرجع سابق، ص188.
 ،80 608، سنة  العدد5، صفحة  املحامني،  نقابة  1979/85، جملة  العليا األردنية رقم  العدل  قرار حمكمة   3
1986، اجلزء األول،  1972 ولغاية  العليا من بداية  القانونية ملحكمة العدل  املبادئ  خالد، حممد، جمموعة 
رقم  األردنية  العليا  العدل  حمكمة  وقرار  ص244.   ،)1987 عامن،  األردنية:  والتوزيع  النرش  )وكالة 

1999/613، جملة نقابة املحامني، العددان 9-10، السنة 48، سنة 2000، صفحة 3136.
قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم1986/31، جملة نقابة املحامني، العدد 3-4، صفحة 500، سنة87،   4
خالد، حممد، مرجع سابق، ص92. وقرارها رقم 1986/43، جملة نقابة املحامني، صفحة 867، سنة 87. 
خالد، حممد، ج3، ص93،  فقضت بأن: »املحكمة التأديبية تستقل بتقدير العقوبة املالئمة للذنب املقرتف 
وال سبيل للتدخل يف ذلك طاملا أن العقوبة املفروضة تتناسب وجسامة الذنب املنسوب للمستدعي وتدخل 

يف احلدود القانونية املنصوص عليها يف تعليامت اإلجراءات التأديبية.«
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وقضت »إذا غالت السلطة التأديبية يف فرض العقوبة بحيث ال يكون هناك تناسب بني الذنب 
املقرتف والعقوبة التأديبية فيكون رضبا من رضوب إساءة استعامل السلطة يستوجب اإللغاء«.1

كام ذهبت إىل ان الغلو يف العقوبة: »يعني عدم املالئمة الظاهرة بني درجة خطورة الذنب اإلداري 
وبني نوع اجلزاء ومقداره، فتتعارض نتائج عدم املالئمة الظاهرة مع اهلدف الذي استهدفه القانون 
من التأديب فتكون هناك مفارقة بني اجلريمة واجلزاء، وخيرج التقدير من نطاق املرشوعية إىل نطاق 
عدم املرشوعية.«2 »فتتعارض عــدم املالئمة الظاهرة مع اهلدف الذي توخاه القانون من التأديب 
وهو بوجه عام تأمني انتظام املرافق العامة، وال يتأتى هذا التامني إذا انطوى اجلزاء عىل قسوة شديدة 
أو اإلفراط املرسف يف الشفقة، فكل من طريف النقيض وال يؤمن انتظام سري املرافق ويتعارض مع 
اهلدف الذي رمى إليه القانون من التأديب، وعليه إذا كان اجلزاء مشــوبا بالغلو فيخرج من نطاق 

املرشوعية ومن ثم خيضع لرقابة حمكمة العدل العليا.«3
بذلــك تكون حمكمة العدل العليا األردنية قد تبنت مبدأ الغلو أو عدم التناســب يف قضائها يف 
تقدير اجلزاء التأديبي، وقضت بأن من صور هذا الغلو هو عدم املالئمة الظاهرة بني املخالفة املرتكبة 
واجلزاء التأديبي، كام اهنا طبقته بخصــوص القرارات التأديبية ليس فقط اخلاصة بتأديب املوظفني 

العموميني، وإنام يف القرارات التأديبية األخرى، كتأديب املحامني،4 وتأديب الطلبة،5 وغريها.
وذهــب رأي إىل أن املحكمة متلك التدخل أيضا إذا كانــت العقوبة خفيفة، وذلك يف حالتي 

 ،3309 11-12، ص  العددان  نقابة املحامني،  1994/264، جملة  العليا األردنية رقم  العدل  قرار حمكمة   1
سنة 1995، اخلطيب، نعامن، جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا حمكمة العدل العليا يف 25عاما، -1972 
 ،1998/511 2001(، ص170. وقرار رقم  الثقافة للنرش والتوزيع: عامن،  1997، الطبعة األوىل، )دار 

جملة نقابة املحامني، العددان 1-2، السنة 48، سنة 2000، ص 114.
46، سنة  السنة   ،4-3 العددان  املحامني،  نقابة  1997/198، جملة  رقم  األردنية  العليا  العدل  قرار حمكمة   2

1998، صفحة 813-812.
قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم 1985/74، العدد 1-2-3، سنة 1986، ص30، اخلطيب، مرجع   3

سابق، ص180.
قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم  1992/68، العددان 10-11، سنة 1992، ص1607، اخلطيب،   4
نعامن، مرجع سابق، ص174. وقرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم 1988/240، العدد 9، سنة 1989، 

ص1597، واخلطيب، نعامن، مرجع سابق، ص176.
قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم 1986/31، العدد 3-4، سنة 1987، ص500. واخلطيب، نعامن،   5

مرجع سابق، ص178.
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اإلفراط والتفريط، حيث أن الغلو ال يقترص عىل احلالة التي تكون فيها العقوبة جسيمة، وإنام يتحقق 
أيضًا يف احلالة التي تكون فيها املخالفة املرتكبة جسيمة والعقوبة بسيطة، وهو ما أقرته املحكمة من 

الغلو أو املغاالة يف الشفقة.1
ويستند أصحاب هذا الرأي لقرار ملحكمة العدل العليا، حيث تقول: »حيث أن املستدعي يطعن 
بقــرار إدانة زميل له بحجة أن العقوبة خفيفة، فيكون الطعن مقدما ممن ال يملك حق تقديمه وال 
يرد القول هنا آن للمســتدعي مصلحة يف تغليظ العقوبة عىل املستدعى ضده الثاين، الن هذا األمر 

لن يغري من مركز املستدعي القانوين.«2
كــام يالحظ عىل قضاء حمكمة العدل العليا األردنية، أهنا مل ترس بذات النهج الذي ســار عليه 
القضاء اإلداري املرصي، وذلك ألهنا ال تقوم بتحديد مقدار العقوبة التأديبية إذا كانت مشوبة بالغلو 
وتكتفي بإلغائها، ويف تقدير الباحث أنه عىل املحكمة وحتقيقًا وتعزيزًا لرقابة القضاء اإلداري عىل 
مالئمة وتناسب القرارات التأديبية وســلطة اإلدارة التقديرية، هبذا اخلصوص، أن تساير القضاء 
اإلداري املرصي، حتى يكون للمحكمة تقدير مالئمة العقوبة التأديبية بشــكل سليم وحتديدها بام 

يتناسب وخطورة الذنب اإلداري املرتكب.

3 - 3: موقف حمكمة العدل العليا الفلسطينية 
باستعراض األحكام والقرارات الصادرة عن حمكمة العدل العليا الفلسطينية، من الواضح أن 
املحكمة مل تســتقر يف قضائها عىل األخذ بمبدأ الغلو أو مبدأ التناسب عىل النحو الذي استقر عليه 

القضاء اإلداري املرصي واألردين.
حيث قضت بأن: »حمكمة العدل العليا متلك يف حدود رقابتها القضائية أن تتحقق فيام إذا كانت 
اإلجراءات التأديبية قد متت وفق األصــول وروعيت فيها الضامنات اجلوهرية، وان النتيجة التي 
انتهى إليها القرار التأديبي مستخلصة استخالصا سائغا من أصول ثابتة يف أوراق التحقيق تثبت قيام 
احلالة الواقعية والقانونية، التي تكون ركن الســبب يف توقيع اجلزاء، وان جمرد اقتناع رجل اإلدارة 

2008(، ص928- شنطاوي، عىل خطار، موسوعة القضاء اإلداري، )دار الثقافة للنرش والتوزيع: عامن،   1
929. وأبو العثم، فهد عبد الكريم، مرجع سابق، ص461.

 ،2001 سنة  األردنيني،  املحامني  نقابة  جملة   ،2000/3/29 بتاريخ  األردنية  العليا  العدل  حمكمة  قرار   2
ص1256. مشار إليه بمؤلف: شنطاوي، عىل خطار، موسوعة القضاء اإلداري، اجلزء الثاين، ص929.
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بالواقعة ال حيول دون تدخل املحكمة يف بسط رقابتها عىل ثبوت السبب وتكييف الفعل املنسوب 
للمستدعي فيام إذا كان يشكل ذنبا تأديبيا أم ال وصحة التطبيق القانوين عليه.1

حيث يالحظ أن املحكمة ومن اســتخدامها لعبارة »النتيجة التــي انتهى إليها القرار التأديبي 
مســتخلصة استخالصا سائغًا«، أهنا تراقب مالئمة العقوبة التأديبية وكذلك قوهلا: »بسط رقابتها 
عىل ثبوت السبب وتكييف الفعل املنسوب للمستدعي فيام إذا كان يشكل ذنبا تأديبيا أم ال وصحة 
التطبيق القانوين عليه«، حيث يتبني من هذا احلكم أن املحكمة تراقب مدى تناسب الفعل املرتكب 
فيام إذا كان يشكل خمالفة تأديبية وكذلك فيام إذا كانت العقوبة أيضا مناسبة، وعليه، فان املحكمة ومن 
خالل هذا، يتبني أهنا تأخذ بمبدأ الغلو أو عدم التناسب، وان مل تستخدم هذه العبارة للداللة عليه.

 كام عربت عن ذلك يف قرارات الحقة هلا، وقضت بقرار هلا أن: »وزير الرتبية والتعليم ذا والية 
يف إصدار قرار تثبيت املســتدعي، فال يمتنع عليه قانونا ممارسة هذه الصالحية ويكون قراره كأي 
قرار آخر يفرتض أن يقوم عىل سبب يربره، ويتمثل بقيام احلالة الواقعية التي تسوغ إصداره واليه 
يعود وحده تقدير أمهية هذه احلالة وخطورة اآلثار النامجة عنها دون أي تعقيب عليه من أي جهة، 
ما دام قراره قد خال من أي شــائبة من شوائب استعامل السلطة، ذلك أن رقابة هذه املحكمة تقف 
عند حد التحقق من قيام ســبب للقرار املطعون فيه أما أمهية هذا السبب وخطورته واآلثار املرتتبة 

عليه فمن مالئامت وزير الرتبية والتعليم......«2
فاملحكمة وان كان مبدأ الغلو أو التناسب يف قضائها عىل النحو الذي استقر عليه القضاء اإلداري 
املــرصي واألردين، إال أن املحكمة تأخذ بمبدأ التناســب أو الغلو وان كان عىل نحو حمدود، ويف 
تقدير الباحث أن حمكمة العدل العليا الفلســطينية ومن خالل فرض رقابتها عىل مالئمة القرارات 
التأديبيــة، حيث تراقب مدى مالئمة العقوبة التأديبية املوقعة مع اخلطأ أو الذنب املرتكب من قبل 
مرتكبه، ليشــكل تطورا مهام يف تعزيز وتوفري مزيد من الرقابة القضائية حلقوق األفراد واملوظفي، 

وذلك بضامن حقوق األفراد ومحايتها من انحراف اإلدارة وتعسفها جتاههم.
وباســتعراض قرارات املحكمة وبالرغم من قلتها إال انه يب اإلشارة إىل أن املحكمة ال تقترص يف 

قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 1998/10، عن املقتفي.  1
قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 2008/331، عن املقتفي.  2
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رقابتها هذه عىل قرارات تأديب املوظفني وإنام تطبقها أيضا بالنســبة لتأديب املحامني. فقد قضت بأنه: 
»ملحكمة العدل العليا الرقابة عىل مناســبة العقوبة مع املخالفة املنسوبة للمحامي، وحيث انه ال يوجد 

غلو يف العقوبة، فإنه ال يرد النعي بان القرار املطعون فيه مشوب بعيب التعسف باستعامل السلطة.«1
وتطبق املحكمة أيضا بالنســبة لقرارات تأديب املوظفني، ومتارس رقابتها عىل تناسب العقوبة 
التأديبية مع اخلطأ الذي يرتكبه املوظف، حيث قضت بأنه » ملحكمة العدل العليا الرقابة عىل مدى 
تناسب العقوبة التأديبية والفعل الذي اقرتفه املوظف، وطاملا تبني أن املستدعي )معلم مدرسة( كان 
يتحرش جنسيًا بالتالميذ فإن عقوبة العزل من الوظيفة تتناسب وهذا الفعل وليس فيها أي غلو.«2

فإذا تبني للمحكمة أن العقوبة التي توقع عىل املوظف غري مشوبة بالغلو، فإهنا ال تقيض بإلغائها، 
فقضت بأنه: »ال يرد القول بان قرار فصل املوظف مشــوبا بعيب إساءة استعامل السلطة ما دامت 
هذه العقوبة تتناسب واملخالفات التي قام هبا املوظف، خاصة وان قانون اخلدمة املدنية قد نص يف 

املادة 2/109 منه عىل إهناء خدمة املوظف إذا تغيب خالل العام أكثر من ثالثني يوما.«3
وإذا غالــت اإلدارة يف العقوبة التي توقعها عىل املوظف فان قرارها يكون معيبا وواجب 
اإللغــاء، حيث قضت املحكمة بأن: »مراقبة حمرض التحقيق مع املوظف أمر يف منتهى األمهية 
ملعرفة جســامة املخالفة التي ارتكبها، ولكي يتسنى اختيار العقوبة املناسبة هلذه املخالفة دون 
إفراط أو تفريط بمقدار العقوبة وماهيتها، ملا يف ذلك من مساس بمصري الوظيفة التي يشغلها 
املوظف وتأثري ذلك عىل حياته بشكل عام، وقد راعى املرشع ذلك حينام حدد العقوبات التي 
يتــم إيقاعها عىل موظف البلدية وفق ما جــاء يف املادة 19 من نظام موظفي البلديات، حيث 
أخذ باالعتبار التسلسل يف شدة العقوبة وجعل عقوبة العزل العقوبة القصوى التي تقرر مصري 

املوظف يف وظيفته.
وعليه، فإن اجلهة املستدعى ضدها مل تتقيد أصال بام فرضه عليها النظام من رضورة تامني ضامنات 
الدفاع للموظف، قد غالت يف العقوبة التي أوقعتها عىل املستدعي بأن قررت عزله باستعامهلا أقىص 
العقوبة وهي العزل، مع انه كان بمقدورها عىل فرض ثبوت التهمة املسندة إليه أن تتخذ بحقه بعضا 

قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 2006/61، عن املقتفي.  1
قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 2008/1، عن املقتفي.  2

قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 2005/151، عن املقتفي.  3
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من العقوبات األخرى املنصوص عليها يف تلك املادة، والتي تتناسب مع املخالفة املدعى هبا األمر 
الذي نجد معه أيضا أن إجراء العزل تم بصورة يكتنفها التعسف يف استعامل السلطة.«1

 وجتد اإلشــارة إىل انه ومن خالل قراراهتا الســابقة، والتي تبني من خالهلا أهنا متارس رقابتها 
عىل مدى مالئمة وتناســب العقوبة التأديبية مع اخلطأ املرتكب، نجد أن املحكمة مل تتدخل وحتدد 
العقوبة املناســبة، وإنام تكتفي بإلغاء القرار التأديبي املشوب بعدم التناسب أو الغلو بناء عىل عيب 
االنحراف باستعامل الســلطة، ويف تقديرنا انه يتعني عىل املحكمة أن متارس رقابتها من خالل مد 
رقابتها يف تقدير مالئمة وتناسب العقوبة التأديبية وتعديل مقدار العقوبة ختفيفا أو تشديدا، بحيث 

تتالئم مع درجة وخطورة الذنب اإلداري املرتكب.
إذ تعترب الرقابة عىل التناسب صورة متقدمة من الرقابة عىل املرشوعية، فإذا افتقد القرار التأديبي 
للمالئمة وانطوى عىل مغاالة بالشــدة مقارنة بالذنب املرتكب، فانه خيرج من نطاق املرشوعية إىل 
نطاق عدم املرشوعية، وبالتايل يب فرض رقابة قضائية عليه لرده إىل جادة الصواب واملرشوعية.2 
حيث تعترب رقابة حمكمة العدل العليا عىل التناســب بني جسامة الذنب اإلداري ونوع ومقدار 
العقوبة التأديبية، ضامنة كبرية لألفراد وتقيهم من مغاالة اإلدارة يف تقدير جســامة األفعال، وتعد 

هذه الرقابة تضييقا من السلطة التقديرية لإلدارة.3
لذلك يب عىل املحكمة أن تسري بذات النهج الذي استقر عليه القضاء اإلداري املرصي ومن 
بعده األردين، وذلك بالرقابة عىل مالئمة وتناسب القرارات اإلدارية، ملا يمثله من ضامن أكرب لألفراد 
واملوظفني يف املحافظة عىل حقوقهم وحرياهتم، وضامنا من تعسف اإلدارة بقراراهتا وانحرافها عن 
املصلحة العامة، وجتنبا لتعسف اإلدارة وتسلطها وتنكيلها باألفراد واملوظفني من خالل ما تتمتع به 
من سلطة تقديرية يف هذا اخلصوص وذلك بتحقيق قدر اكرب من الرقابة عىل أعامل اإلدارة وقراراهتا 
حتى ال خترج من نطاق املرشوعية والتي تفرتض يف أعامل اإلدارة دائام والتي تتسرت هبا باإلدارة عىل 

قراراهتا لتنحرف هبا إىل نطاق عدم املرشوعية والبعد عن املصلحة العامة.
وتتوقف رقابة املحكمة عىل السلطة التقديرية، ما دام أن السلطة التقديرية لإلدارة متفقة مع مبدأ 

قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 1996/31، عن املقتفي.  1
عياش، اجمد جهاد نافع، مرجع سابق، ص66.  2

قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 2008/1، بتاريخ 2009/2/25، املقتفي.  3
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املرشوعية، وغري مشوبة باالنحراف باستعامل السلطة، ومتفقة مع الصالح العام وحمققة للمصلحة 
العامة، وبعيدة عن البواعث الشخصية.1

فوجود سلطة تقديرية لإلدارة ال حيول دون رقابة القضاء عليها، وذلك باعتبار أن هذه الرقابة 
تعتــرب رقابة عىل عنارص مرشوعية القرار، وأصبح باإلمكان اعتبار بعض عنارص املالئمة والتقدير 

والتي مل تكن ختضع لرقابة القايض اإلداري، أصبحت ضمن رشوط مرشوعية القرار اإلداري. 
وقد قضــت حمكمة العدل العليا عىل أن رقابتها عىل الســلطة التقديرية هذه وان كان ال يوز 
للقضاء رقابة مالئمة القرار اإلداري إال انه يراقب عنارص مرشوعية القرار اإلداري، وهو ما يعني 

أن التقدير أو املالئمة تعترب من عنارص مرشوعية القرار اإلداري.«2
وعليه، فان رقابة حمكمة العدل العليا عىل سلطة اإلدارة التقديرية تشكل تطورا مهام يف قضائنا 
اإلداري، وخطوة مهمة يف فرض رقابة القضاء عىل أعامل اإلدارة وقراراهتا املعيبة بعدم املرشوعية، 
خاصة عيب االنحراف باســتعامل السلطة، والذي يرتبط بسلطة اإلدارة التقديرية وعدم احرتامها 
ملبدأ التناســب، وهو ما يساعد عىل بسط رقابة أكثر عىل هذه القرارات وتوفري محاية فعالة ومنتجة 
يف مواجهــة اإلدارة وانحرافها عن الصالح العام. ومن خالل ما أقره القضاء من مبادئ ونظريات 
بفرض الرقابة عىل ســلطة اإلدارة التقديرية واحلد من إطالقها بام ال يتعارض مع مبدأ الفصل بني 
السلطات، وبام ال حيد من نشاط اإلدارة وسلطتها يف مبارشة أعامهلا وترصفاهتا عىل الوجه املطلوب، 
وذلك لشــعور اإلدارة وإحساســها بأن سلطتها التقديرية ليســت مطلقة من أي قيد وإنام مقيدة 
باملصلحة العامة، كام أن هذه الرقابة متتد عىل مالئمة القرارات التأديبية وإن إصدار هذه القرارات 

مرشوط بان ال يشوهبا غلو يف التقدير أو عدم التناسب. 
 والرقابة القضائية من شأهنا احلد من االنحراف باستعامل السلطة بحيث تكون القرارات غري 
مشوبة بالغلو وعدم التناسب، وعىل املحكمة أن توسع من رقابتها عىل سلطة اإلدارة التقديرية 
لتشمل خمتلف جماالت الســلطة التقديرية لإلدارة، وذلك من خالل تطبيق مبدأ التناسب عىل 
النحو الذي سار عليه القضاء املقارن لضامن عدم مغاالة اإلدارة باستعامل سلطتها، ال أن تكتفي 

قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة برام اهلل رقم 2008/253، بتاريخ 2009/9/9. املقتفي.  1
قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة بغزة رقم 96/71. وقرارها بغزة رقم 1995/76. املقتفي.  2
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يف بعض منها بان ال يشوهبا االنحراف باستعامل السلطة فقط دون فرض رقابة الغلو، وإنام يب 
أن متتد رقابة الغلو للمجاالت املتعددة لســلطة اإلدارة التقديرية، وذلك هبدف ضامن ممارسة 
هذه السلطة ضمن احلدود القانونية، وليس هبدف احلد من سلطة اإلدارة واحليلولة بينها وبني 

ممارسة اختصاصاهتا.

4: اخلامتة 
تناولت هذه الدراسة مبدأ التناسب يف اجلزاء التأديبي ورقابة القضاء اإلداري عليه، وقد خلصت 

هذه الدراسة  إىل ما ييل: 
أن القرارات التأديبية تعترب جماال خصبا للســلطة التقديريــة لإلدارة، ومن ثم فهي تعترب   -
جماال لتطبيق مبدأ التناســب يف القرارات اإلدارية، وان وجود ســلطة تقديرية لإلدارة يف 
جمال التأديب ال يعني أن هذه الســلطة هي سلطة مطلقة، وإنام ختضع ملجموعة من القيود 

واملبادئ ومنها مبدأ التناسب بني املخالفة املرتكبة والعقوبة التي تفرض عىل مرتكبها.
إن عدم التناسب أو الغلو يف القرارات اإلدارية التأديبية يرتبط بعيب االنحراف باستعامل   -
السلطة، وان الرقابة عىل التناسب بني جسامة الذنب اإلداري ونوع ومقدار العقوبة التأديبية 
ضامنة كبرية لألفراد تقيهم من مغاالة اإلدارة يف تقدير جسامة األفعال، وتعد هذه الرقابة 

تضييقًا من السلطة التقديرية لإلدارة.
أقرت حمكمة العدل العليا الفلســطينية بحقهــا يف الرقابة عىل مالئمة القرارات التأديبية،   -
وبالرقابة عىل مدى تناسب العقوبة التأديبية مع الفعل املرتكب، وقضت بأن حق اإلدارة 
بإيقاع العقوبة التأديبية عىل املوظف مرشوط بأن ال يشــوبه غلو، وهي بذلك سارت عىل 

ما سار عليه القضاء اإلداري املقارن يف كل من األردن ومرص.
يالحظ أن هذه الرقابة التي متارسها حمكمة العدل العليا الفلسطينية تقترص عىل إلغاء القرار   -
اإلداري التأديبي املشــوب بالغلو أو عدم التناسب، وال تتدخل يف حتديد مقدار العقوبة 
ختفيفا أو تشديدا كام هو احلال عليه يف القضاء اإلداري املرصي، وعىل املحكمة السري بذات 

النهج الذي سار عليه القضاء اإلداري املقارن.
متارس حمكمة العدل العليا الفلسطينية ونرى بأن رقابتها عىل سلطة اإلدارة التقديرية وذلك   -
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بفرض رقابتها عىل مالئمة القرارات التي تتخذها السلطة اإلدارية وفقا لسلطتها التقديرية 
يف كافة قراراهتا، بأن ال يشوهبا غلو أو انحراف باستعامل السلطة. وذلك بام ال يتعارض مع 
مبدأ الفصل بني الســلطات، وبام ال حيول دون ممارسة اإلدارة لسلطتها عىل الوجه املحدد 

بالقانون، وبام يكفل هلا حرية العمل واالبتكار وحسن تسيري املرافق العامة.  
نويص بأن ينص املرشع الفلســطيني عىل مبدأ التناسب، ال سيام يف جمال التأديب، باعتباره   -
من املبادئ اهلامة التي يب عىل السلطة اإلدارية مراعاهتا يف إصدار قراراها، حتى ال متس 

حقوق األفراد واملوظفني.
نويص بأن يقنن املرشع الفلســطيني املخالفات اإلدارية واجلرائم التأديبية، أو عىل األقل   -
أمهها يف جمال التأديب، وحتديد عقوبات تأديبية هلا، تكون ذات حدين أدنى وأقىص حسب 

كل هتمة، وهو ما من شانه التقليل من حاالت الغلو أو عدم التناسب.

 5: املصادر واملراجع: 

5 - 1: الكتب:
أبــو العثم، فهد عبد الكريم، القضاء اإلداري بني النظريــة والتطبيق. )دار الثقافة للنرش   -

والتوزيع: عامن، 2005). 
البنداري، عبــد الوهاب، طرق الطعن يف العقوبات التأديبيــة إداريا وقضائيا، للعاملني   -
املدنيني بالدولة- والقطاع العام- وذوي الكادرات اخلاصة - دراســة فقهية قضائية وفقا 
ألحدث الترشيعات وآراء الفقه وأحكام القضاء وفتاوى جملس الدولة،  )دار الفكر العريب: 

القاهرة، 1999).
مجال الدين، سامي، قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة. )بدون دار نرش، 1992).   - 
مجال الدين، ســامي، الوســيط يف دعوى إلغاء القــرارات اإلدارية، )منشــاة املعارف   -

باإلسكندرية: 2004( ط1.
اجلهمي، خليفة سامل، الرقابة القضائية عىل التناسب بني العقوبة واجلريمة يف جمال التأديب،    -
حماولة لرسم مالمح نظرية عامة لقضاء الغلو- دراسة يف القانون اإلداري العريب املقارن. 

)دار اجلامعة اجلديدة للنرش: اإلسكندرية، 2009).
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حبيب، حممود أبو السعود، نظرية التأديب يف الوظيفة العامة، )دون دار نرش: 1998).  -
اخلطيــب، نعامن، جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتــا حمكمة العدل العليا يف 25عاما،   -

-1972 1997، )دار الثقافة للنرش والتوزيع: عامن، 2001(، ط1.
خالد، حممد، جمموعة املبادئ القانونية ملحكمة العدل العليا من بداية 1972 ولغاية 1986،   -

)وكالة للنرش والتوزيع األردنية: عامن، 1987(، ج1.
خليفة، عبد العزيز عبد املنعم، االنحراف بالســلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري. )دار   -

الفكر اجلامعي: اإلسكندرية، 2001).
رياض، امحد رزق، إســاءة استعامل الســلطة يف القرار اإلداري، مبادئ القضاء اإلداري   -

1947-2007، منشور باملوقع االلكرتوين ملوقع قايض اونالين، 2009.
شــنطاوي، عيل خطار، موســوعة القضاء اإلداري، )دار الثقافة للنرش والتوزيع: عامن،   -

2008(، ط1.
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منشورة: جامعة النجاح الوطنية، 2007).
الفاعوري، فتحي توفيق، مبدأ التناســب بني املخالفة املسلكية والعقوبة التأديبية، )بحث   - 

منشور بمجلة الدراسات األمنية: عامن، 2004(، العدد األول.
كنعان، نواف، رقابة القضاء اإلداري عىل مبدأ التناســب يف القرارات التأديبية، دراســة   - 
مقارنة يف فرنسا ومرص واألردن، )أبحاث الريموك- سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية: 

االردن، 1999(، املجلد 15، العدد2.
نسيمة، عطار، مبدأ التناسب يف القرارات اإلدارية، جملة الرتاث - خمرب مجع دراسة وحتقيق   -
خمطوطات املنطقة وغريها، )تصدر عن جامعة زيان عاشــور باجللفة: اجلزائر، 2014(، 

عدد 16. 
جملة نقابة املحامني األردنيني، تصدرها نقابة املحامني األردنيني، األردن.  -
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اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية وفقًا لقانون رضيبة الدخل الفلسطيني1

الباحث: املحامي أمحد حممد محد/ غزة
 طالب ماجستري يف قسم القانون العام يف جامعة األزهر

1: املقدمة
تعتــرب الرضيبة يف الوقت احلارض بمثابة املورد األســايس الذي تعتمد عليه الدولة لكي 
تغطــي نفقاهتا املتزايدة، حيث يقوم املمول أو املكلف بدفع التكاليف الرضيبة مســامهة منه 
يف التكاليف أو األعباء العامة، وبالتايل فهو ال ينتظر سدادها من جانب الدولة وإنام يدفعها 
بصفة هنائية وال تلتزم الدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك، وكذلك االلتزام بدفع الرضيبة يعتمد 
عىل قدرة الشخص عىل املسامهة يف تغطية التكاليف واألعباء العامة للدولة، وليس مدى متتعه 
باخلدمــات أو املنافع العامة، وكذلك قد تقوم الدولة بعدم فرض الرضائب عىل دخل معني 
وهو ما يعرف باإلعفاء الرضيبي، وقد يكون هذا اإلعفاء كيل أو جزئي وقد يكون بشكل دائم 
أو مؤقت وذلك ضمن القانون، وتلجأ الدول إىل هذا األمر العتبارات تقدرها بنفسها وبام 
يتالءم مع ظروفها االقتصادية واالجتامعية والسياسية وهو ما سوف نبينه من خالل بحثنا.
وفيام يتعلق بموضوع اإلعفاءات الرضيبية، البد عىل امُلرشع أن يوازن بني أمرين ومها -1 اعتبار 
الرضيبة هي املورد األسايس الذي تعتمد عليه الدولة  لكي تغطي نفقاهتا املتزايدة -2 اإلعفاء من 
الرضيبة لغايات حمدودة وألهداف متعددة، والشك أن حتقيق هذا التوازن يكون من خالل وجود 
ترشيع رضيبي يوازن بني مصلحة الدولة ومصلحة األشخاص األخرى، فال يتوسع يف اإلعفاءات 

الرضيبية وال يفرط يف فرض الرضائب. 
وكذلــك فرض الرضيبة من قبل الدولة يمكنها من حتقيــق أهدافها، فمن الناحية املالية 
نجد أن الرضائب تأيت يف مقدمة مصادر اإليرادات العامة، باإلضافة إىل كوهنا من أهم أدوات 
السياسة التي من خالهلا يمكن حماربة التضخم النقدي بامتصاص الفائض منه، ومن الناحية 

ُحكمت هذه الدراسة من قبل: د. املحامي عمر حممد األيويب/ أستاذ قانون املالية العامة والترشيع الرضيبي   1
املساعد يف كلية احلقوق يف جامعة االزهر سابقًا، ود. ساهر ابراهيم الوليد/ أستاذ القانون اجلنائي املشارك يف 

كلية احلقوق- جامعة األزهر.
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االجتامعية نرى الرضيبة تســتعمل لتضييق الفوارق بني خمتلف مســتويات الدخل والثروة، 
مــن خالل ختفيف العبء الرضيبي عن الفئات حمدودة الدخــل، ومراعاة املقدرة التكليفية 
للممولني، ومن الناحية االقتصادية تلعب الرضيبة دورًا هامًا يف إعادة رسم خارطة االستثامر 

وتوجيهه حسب رؤية الدولة.
ومن خالل هذا البحث ســوف نقوم بالتطرق إىل اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية بيشء 
مــن التفصيل، وذلك وفقًا لقانون رضيبة الدخل رقم )17( لســنة 2004م املطبق يف قطاع غزة، 
وقانون رضيبة الدخل رقم )8( لسنة 2011م  املطبق يف الضفة الغربية، ولقد قمنا باختيار موضوع 

هذا البحث ملا له من أمهية عملية ونظرية عىل املستوى الفلسطيني.    
وتكمن أمهية هذا البحث عىل املســتويني العميل والنظــري، يف أنه حيقق للدولة مجيع أهدافها 
االجتامعية وغريها من األهداف األخرى ســواء بالنسبة لألشــخاص الطبيعيني أو االعتباريني، 
فنجــد بعض األفراد يعيلون أرس كبرية العدد أو لدهيم أوالد معاقني أو لدهيم طالب جامعات أو 
تكون دخوهلم متدنية، فتعتمد الدولة للمحافظة عىل مســتوى إنفاقهم وعىل وضعهم االجتامعي 

حتديد إعفاءات عىل دخوهلم  حسب ما هو موضح يف القانون.  
وتكمن مشكلة هذا البحث يف أنه يعترب من املوضوعات القليلة التي كتب فيها من قبل الفقهاء، 

ويكاد ال يوجد متخصصني يف هذا املجال، وكذلك ندرة املراجع يف هذا املوضوع.
وعليه، سنجيب عىل التساؤالت التالية: 

هل هناك فرق بني اإلعفاءات الرضيبية والتنزيالت؟  .1
من هم األشخاص الذين يستفيدون من اإلعفاءات الرضيبية؟  .2

هل مجيع الدخول ختضع لإلعفاء الرضيبي، أم أنه يشرتط عدة رشوط يف الدخل اخلاضع   .3
للرضيبة؟

هل يمكن أن يكون اإلعفاء الرضيبي كليًا؟  .4
أما من حيث منهجية الدراســة، سوف نتبع املنهج التحلييل، وذلك من خالل حتليل نصوص 
قانون رضيبة الدخل الفلســطيني، أي املنهج الذي يبدأ باملبدأ الــكيل أو األصول من أجل إنزال 

حكمها عىل اجلزئيات.
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2: ماهية اإلعفاءات الرضيبية
إن دراســة ماهية اإلعفاءات الرضيبية تتطلب حتديد مفهــوم اإلعفاءات الرضيبية، ثم نتناول 
الفرق بني اإلعفــاءات الرضيبية والتنزيالت، ثم نتناول أهداف اإلعفاءات الرضيبية، وذلك عىل 

النحو التايل. 

2-1: مفهوم اإلعفاءات الرضيبية
اإلعفاء الرضيبي لغًة: من اإلبراء، ومفردها عفوة وعفاء، يقال أعفاه من األمر أي أبرأه منه.1

وُيقصــد باإلعفاء الرضيبي اصطالحًا: عدم فرض الرضيبية عــىل دخل ُمعني، وذلك ضمن 
القانون، وتلجأ الدولة إىل هذا األمر العتبارات ُتقدرها بنفسها وبام يتالءم مع ظروفها االقتصادية 

واالجتامعية والسياسية.2 
وكذلك يعرف اإلعفاء الرضيبي بأنه: عدم إخضاع الدخل الذي حيصل عليه امُلكلف للرضيبة 

بنص القانون.3 
كام وعرف القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة الدخل اإلعفاءات الرضيبية بأهنا: 

التخفيض عىل صايف الدخل.4
وأيضًا عرف القانون رقم )17( لسنة  2004 بشأن رضيبة الدخل اإلعفاءات الرضيبية بأهنا: 

التخفيض عىل صايف الدخل لغرض حتقيق العدالة.5
ونحــن بدورنا ُنؤيــد التعريف الذي أورده القانون رقم )17( لســنة 2004 بشــأن تعريف 
اإلعفاءات الرضيبية، وذلك ألنه حدد أن اإلعفاءات الرضيبية ترد عىل الدخل الصايف، وهو خيتلف 

الوليد،  ساهر  أ.  إليه،  مشار  ص364،  الرابع،  اجلزء  املحيط،  القاموس  أبادي،  الفريوزي  الدين  جمد  د.   1
اإلعفاءات الرضيبة لغايات اجتامعية  وفقًا لقانون رضيبة الدخل األردين رقم )57( لسنة 1985، بدون دار 

نرش، بدون سنة نرش، ص5. 
د. طارق احلاج، املالية العامة والترشيع الرضيبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص88.  2

أ. ساهر إبراهيم شكري الوليد، اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية وفقًا لقانون رضيبة الدخل األردين رقم   3
(57( لسنة 1985، بدون دار نرش، بدون سنة نرش، ص 5. 

انظر املادة االوىل من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة الدخل، امُلطبق يف الضفة الغربية.  4
انظر املادة االوىل من القانون رقم )17( لسنة 2004 بشأن رضيبة الدخل، امُلطبق يف قطاع غزة.  5
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عن الدخل اإلمجايل، وذلك ألنه ُيقصد بالدخل الصايف: الدخل اإلمجايل بعد حسم مجيع التنزيالت 
واملرصوفات واخلسارة، بموجب أحكام هذا القانون، وكذلك حدد التعريف أن الغرض واهلدف 

من فرض اإلعفاءات الرضيبية هو حتقيق العدالة.

2-2: الفرق بني اإلعفاءات الرضيبية والتنزيالت
قلنا أنه ُيقصد باإلعفاءات الرضيبية: التخفيض عىل صايف الدخل لغرض حتقيق العدالة، 
ويقصد بالتنزيالت كام عرفها القانون رقم )8( لسنة 2011م بأهنا: التكاليف واملرصوفات 
واخلسارة التي خُتصم من إمجايل الدخل لغرض حتقيق صايف الدخل.1  وكذلك عرف القانون 
رقم )17( لسنة 2004م التنزيالت بأهنا: النفقات واملصاريف التي أنفقت أو استحقت يف 

سبيل إنتاج الدخل خالل الفرتة الرضيبية.2 
وهناك من عرفها بأهنا: تلك األعباء أو النفقات التي يتقرر خصمها من الوعاء الرضيبي متهيدًا 

للوصول إىل الربح الصايف.3  
ومن خالل هذه التعريفات تتجىل أوجه التفرقة بني اإلعفاءات الرضيبية والتنزيالت أو أعباء 

الدخل أو تكاليفه، وذلك فيام ييل:
أن الدخل امُلعفى من الرضيبة ال يدخل يف احلســاب عنــد حتديد الرضيبة التي خيضع هلا   .1
الدخل حيُث يتم اســتبعاده منذ البداية، وهذا بعكس التنزيالت حيُث أن هذه التنزيالت 
تدخل يف احلساب عند التقدير حيُث تدخل ضمن الدخل اإلمجايل، ثم بعد ذلك يتم تنزيلها 

للحصول عىل الدخل الذي خيضع للرضيبة.4
أن اإلعفاءات الرضيبية يكون حملها أو موضوعها التي تقع عليه هو )صايف الدخل( وهذا   .2

بعكس التنزيالت التي يكون حملها أو موضوعها )إمجايل الدخل(.
أن التنزيالت هي عبارة عن عملية تســبق اإلعفاءات، حيُث أن التنزيالت هي عبارة عن   .3

انظر املادة االوىل من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة الدخل، امُلطبق يف الضفة الغربية.  1
انظر املادة االوىل من القانون رقم )17( لسنة 2004 بشأن رضيبة الدخل، امُلطبق يف قطاع غزة.  2

د. ساهر إبراهيم شكري الوليد، املرجع السابق، ص5.  3
د. . ساهر إبراهيم شكري الوليد، املرجع السابق، ص5.  4
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التكاليف واملرصوفات واخلسارة التي ختصم من إمجايل الدخل لغرض حتديد صايف الدخل 
الذي خيضع بعد ذلك لإلعفاءات الرضيبية إذا نص القانون عىل ذلك. 

وإن كان يرى الدكتور حممد شبري ونحن نؤيده يف ذلك أنه يمكن أن يكون بني اإلعفاءات   
والتنزيالت جمال لالتفاق. 

ومما سبق يتضح لنا أن القانون رقم )8( لسنة 2011م املطبق يف الضفة الغربية، والقانون رقم 
(17( لســنة 2004م املطبق يف قطاع غزة، قد فرق كل منهام بني اإلعفاءات الرضيبية والتنزيالت، 

وهذا واضح من تعريف كل منهام يف املادة األوىل.

2-3: أهداف اإلعفاءات الرضيبية
إذا كانت الرضيبة هي عبارة عن فريضة مالية جربية يدفعها الفرد إىل الدولة بصورة هنائية لتتمكن 
من حتقيق أهدافها ودون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفعها.1 والرضيبة تعترب من أهم املوارد املالية 

للدولة، حيث أن الوفرة املالية تشكل اهلدف الذي تسعى إليه من خالل فرض الرضيبة. 
إال أن مبدأ الوفرة املالية يصطدم مع مبدأ أخر وهو مبدأ العدالة، فالوفرة املالية إذا كانت تتأتى 
من شــمولية الرضيبة، فإن العدالة الرضيبية تقتيض أن تتســاوى التضحية التي يتحملها املمولني 
واملكلفني بصفة عامة، وهذا يكون عن طريق مراعاة األوضاع الشــخصية واالجتامعية للممولني 
واملكلفني، ومن هذا املنطلق وجــدت اإلعفاءات الرضيبية، وهبذا فإن أهم األهداف التي حتققها 

اإلعفاءات الرضيبية هي حتقيق العدالة. 2  
وأيــًا كان األمر فإن اإلعفاءات الرضيبية عىل الدخــل وإن كانت هتدف إىل حتقيق العدالة بني 
املمولني أو املكلفــني، إال أن هناك جمموعة من األهداف يبتغيها نظــام اإلعفاءات الرضيبية عىل 

الدخل، ويمكن إمجال أهم األهداف فيام ييل:.

اواًل: األهداف االجتامعية لإلعفاءات الرضيبية.
تلجــأ الترشيعات الرضيبية إىل تقديم إعفاءات كليــة أو جزئية، دائمة أو مؤقتة، للممولني أو 
املكلفني ألســباب اجتامعية حمضة، فنجد بعض األفراد يعيلــون أرسًا كبرية العدد أو لدهيم أفراد 

أ. وائل يوسف نصار، الوجيز يف املالية العامة ، جامعة االزهر، فلسطني،  الطبعة الثانية، 2012، ص120.   1
د. ساهر الوليد، املرجع السابق، ص9.  2
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معاقني أو طالب جامعات أو أفراد دخوهلم متدنية، فتقوم الدولة للمحافظة عىل مستوى إنفاقهم 
وعىل وضعهم االجتامعي، بتحديد إعفاءات عىل دخوهلم حسب القوانني الرضيبية.1  وملا كان هذا 

املوضوع هو عنوان بحثنا فسوف نتعمق فيه بيشء من التفصيل يف املبحث الثاين.

ثانيًا:  األهداف االقتصادية لإلعفاءات الرضيبية.
تلجأ بعض الترشيعات الرضيبية إىل تقديم إعفاءات رضيبية لتشــجيع قطاع اقتصادي معني، 
وتستخدم هذه األداة لتوجيه االقتصاد باجتاه معني، وذلك بالتأثري يف قرارات اإلنتاج واالستهالك 

واالستثامر لألفراد، وشكل هذا التأثري خيتلف باختالف الدول ومستوى تقدمها.2 
ولقد تضمنت نصوص القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، بعض هذه األهداف وذلك عندما 
نصــت املادة )7( من هذا القرار بقانون عىل أنه، ُيعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام هذا 
القرار بقانون الدخول األتية، ..........أرباح األسهم وحصص األرباح املوزعة من قبل الشخص 
املقيم، ويقابل هذه املادة يف القانون رقم )17( لسنة 2004م، املادة )7( أيضًا حيث نصت عىل أنه، 
يعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام هذا القانون وفقًا للرشوط املوضحة كل من الدخول 
األتية، األرباح الرأساملية الناجتة عن بيع عقارات  أو أوراق مالية، برشط أن ال يكون ذلك بصورة 

دورية ومنتظمة، وأن ال يكون طبيعة عمله التجارة بذلك.

ثالثًا: األهداف التي تتعلق بطبيعة النشاط االقتصادي.
هنــاك بعض األعامل االقتصادية ال هتدف إىل حتقيق الربح بــل ينصب عملها عىل تقديم خدمات 
عامــة للمواطنني، ومثال ذلك املرافق العامة التي متلكها الدولة والتي ال هتدف إىل حتقيق الربح، فنحن 
نعلــم أن الدولة هلا ملكية اقتصادية تعمل خلدمــة الصالح العام وهذه امللكية تعفى من الرضيبة، أما يف 
حالة ممارسة الدولة لعمل جتاري أو صناعي أو زراعي هدفه حتقيق الربح فإنه خيضع للرضيبة التي ينص 
عليها القانون، وإىل جانب الدولة يوجد بعض اجلمعيات اخلريية التي متارس أعاماًل ال هتدف إىل الربح.3 

د. طارق احلاج، املرجع السابق، ص88.  1
املوسوعة العربية، انظر الرابط، www.arab-ency.com، بحث بعنوان) القانون املايل واإلعفاءات الرضيبية(،   2

تاريخ الزيارة  للموقع2016/3/23.
د. طارق احلاج، املرجع السابق، ص88.  3
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ولقــد تضمنت نصوص القرار بقانون رقم )8( لســنة 2011م، بعض هذه األهداف، حيث 
نصت املادة )7( من هذا القانون عىل أنه، ُيعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام هذا القرار 
بقانون الدخول األتية، 1 - دخل اهليئات املحلية واملؤسســات العامة من أي عمل ال يســتهدف 
الربح. 2 - دخل األوقاف وصناديق األيتام املنشاة وفقًا ألحكام هذا القانون..........18 - دخل 
اجلمعيات التعاونية فيام يتعلق بمعامالهتا مع أعضائها. -19 دخل اجلمعيات اخلريية والرشكات 
غــري الربحية والنقابات واالحتادات املهنية وجلان الــزكاة والصناديق اخلريية املرخصة رشيطة أن 

يكون الدخل من عمل ال يستهدف الربح.1 
ويقابل هذه املادة يف القانون رقم )17( لســنة 2004م، املادة )6( حيث نصت عىل أنه، ُيعفى من 
الرضيبــة املفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول األتيــة، 1 -  دخل اهليئات املحلية 
واملؤسسات العامة من أي عمل ال يستهدف الربح. 2 - دخل اجلمعيات اخلريية  والنقابات واالحتادات 

املهنية و اجلمعيات التعاونية من عمل ال يستهدف الربح. 3 - دخل األوقاف ومؤسسات األيتام.2

رابعًا: األهداف الدبلوماسية لإلعفاءات الرضيبية. 
تلجأ بعض الترشيعات الرضيبية إىل اإلعفاءات الرضيبية، هبدف توثيق العالقات الدولية للعمل 
الدبلومايس والسيايس وعماًل بمبدأ املعاملة باملثل، ولقد أورد القانون مجلًة من اإلعفاءات ألهداف 
سياسية ومثال ذلك العقارات التي متلكها الدول األجنبية وتتخذها مقرًا لسفاراهتا أو تتخذها دورًا 

لسكن ممثليها السياسيني أو القنصليني أو لدوائرهم الرسمية، برشط املعاملة باملثل.3  

3: اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية املقررة لألشخاص املعنويني والطبيعيني 
إن دراســة اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية املقررة لألشخاص املعنويني والطبيعيني، تقتيض منا 
حتديد ماهية اإلعفاءات الرضيبية وحتديد اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية املقررة لألشخاص املعنويني، 

ثم نتناول اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية املقررة لألشخاص الطبيعيني، عىل النحو التايل.

1  انظر املادة )7(  من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 بشأن رضيبة الدخل، امُلطبق يف الضفة الغربية.
انظر املادة )6( من القانون رقم )17( لسنة 2004 بشأن رضيبة الدخل، امُلطبق يف قطاع غزة.  2

3  د. عادل فليح العيل، الرضيبة املوحدة عىل دخل األشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص451.
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3-1: اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية املقررة لألشخاص املعنويني
يقتــيض احلديث عن اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية املقررة لألشــخاص املعنويني، أن 

نقوم بتقسيم هذا اإلعفاءات إىل اجتاهني عىل النحو التايل:.

االجتاه األول: إعفاء دخل اهليئات املحلية واملؤسسات العامة واألوقاف ومؤسسات األيتام
لقد نص القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، املطبق يف الضفة الغربية، يف مادته )7( ف)2،1) 
عىل إعفاء دخل اهليئات املحلية واملؤسســات العامة واألوقاف ومؤسســات األيتام من اخلضوع 
للرضيبــة، حيث نصــت املادة )7( من هذا القرار بقانون عىل أنــه، ، ُيعفى من الرضيبة املفروضة 
بموجب أحكام هذا القرار بقانون الدخول األتية، -1 دخل اهليئات املحلية واملؤسسات العامة من 
أي عمل ال يستهدف الربح. -2 دخل األوقاف وصناديق األيتام املنشاة وفقًا ألحكام هذا القانون.

ولقد نص القانون رقم )17( لســنة 2004م، وتعديالته املطبــق يف قطاع غزة، يف مادته )6) 
ف )3،1( عىل إعفاء دخل اهليئات املحلية واملؤسســات العامة واألوقاف ومؤسسات األيتام من 
اخلضــوع للرضيبة، حيث نصت املادة )6( من هذا القانون عىل أنه، ، ُيعفى من الرضيبة املفروضة 
بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول األتية، -1  دخل اهليئات املحلية واملؤسسات العامة 

من أي عمل ال يستهدف الربح. -3 دخل األوقاف ومؤسسات األيتام.
وهنا نالحظ أن كاًل من القرار بقانون امُلطبق يف الضفة الغربية رقم )8( لسنة 2011م، والقانون 
املطبــق يف قطاع غزة رقم )17( لســنة 2004م، قد نصا عىل إعفاء دخــل كل من اهليئات املحلية 
وهي تشــمل البلديات وغريها من اهليئات املحلية، والتي ختضع لالمركزية املحلية، واملؤسسات 
العامة وهي تشمل املؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون وسلطة األرايض وجامعة األزهر واجلامعة 
اإلسالمية، والتي ختضع لالمركزية املرفقية، ومؤسسات األوقاف واأليتام، ولكن اشرتط كل من 
القرار بقانون امُلطبق يف الضفة الغربية والقانون املطبق يف قطاع غزة، أن ال يكون هدف هذه اهليئات 

أو املؤسسات سالفة الذكر هو حتقيق الربح.
ونالحظ كذلك أن كاًل من املادة )7( ف)2،1( من القرار بقانون، وكذلك املادة )6( ف )3،1) 
مــن القانون، قد نصتا عىل أن اإلعفاء يف هذه احلاالت يكون إعفاًء كليًا وليس جزئيًا وهذا واضح 

من خالل قراءتنا للنصوص املواد مع فقراهتا سالفة الذكر.
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واخلالصــة هي أن كل مــن القرار بقانون رقم )8( لســنة 2011م، املطبق يف الضفة الغربية، 
والقانون رقم )17( لســنة 2004م، وتعديالتــه املطبق يف قطاع غزة، عندما نصا عىل إعفاء دخل 
اهليئات املحلية واملؤسسات العامة واألوقاف ومؤسسات األيتام، اشرتطا رشطًا وهو عدم حتقيق 
الربــح، وذلك بقصد حتقيق بعض الغايات االجتامعية، ال ســيام إذا علمنا أن اإلعفاء من الرضيبة 

هنا هو إعفاء كيل وليس جزئي. 

االجتاه الثاين: إعفاء دخل اجلمعيات التعاونية واخلريية والرشكات غري الربحية والنقابات واالحتادات 
املهنية وجلان الزكاة والصناديق اخلريية املرخصة

لقد نص القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، املطبق يف الضفة الغربية، يف مادته )7( ف )19،18) 
عىل إعفاء دخل اجلمعيات التعاونية واخلريية والرشكات غري الربحية والنقابات واالحتادات املهنية 
وجلان الزكاة والصناديق اخلرييــة املرخصة، حيث نصت املادة )7( من هذا القرار بقانون عىل أنه، 
ُيعفــى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام هذا القــرار بقانون الدخول األتية،.....18 - دخل 
اجلمعيــات التعاونية فيام يتعلق بمعامالهتا مع أعضائها. 19 - دخل اجلمعيات اخلريية والرشكات 

غري الربحية والنقابات واالحتادات املهنية وجلان الزكاة والصناديق اخلريية املرخصة.
ولقد نص القانون رقم )17( لســنة 2004م، وتعديالته املطبــق يف قطاع غزة، يف مادته )6) 
ف )2( عــىل إعفاء دخل اجلمعيات التعاونية واخلريية والنقابات واالحتادات املهنية، حيث نصت 
املادة )6( من هذا القانون عىل أنه، ، ُيعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل 
من الدخول األتية،.....2 - دخل اجلمعيات اخلرييــة والنقابات واالحتادات املهنية واجلمعيات 

التعاونية من عمل ال يستهدف الربح.
وهنا نالحظ أن القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، قد جاء أوسع وأشمل من حيث أنه أعفى 
كل مــن الرشكات غري الربحية وجلان الزكاة والصناديق اخلريية املرخصة، من اخلضوع للرضيبية، 

بعكس القانون رقم )17( لسنة 2004م، الذي مل يشمل أيًا منهام.  
وكذلك نالحظ أن القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، يف املادة )7( ف )19،18( قد تضمن 
عــدة رشوط لعدم خضوع كل من دخــل اجلمعيات التعاونية واخلريية والــرشكات غري الربحية 
والنقابات واالحتادات املهنية وجلان الزكاة والصناديق اخلريية املرخصة للرضيبة وهي، أ- أن يكون 
الدخل من عمل ال يستهدف الربح. ب- أن ال يكون الدخل ناجتًا عن أعامل جتارية أو استثامرية ذات 
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طبيعة تؤثر عىل القدرة التنافسية للقطاع اخلاص. ج- االلتزام بتقديم نسخة من احلسابات اخلتامية 
ســنويًا مصادق عليها من امُلدقــق القانوين، ونالحظ أيضًا أن القانون رقم )17( لســنة 2004م، 
وتعديالتــه، يف املادة )6( ف )2( قد اشــرتط أيضًا أن يكون دخل اجلمعيــات التعاونية واخلريية 

والنقابات واالحتادات املهنية من عمل ال يستهدف الربح، حتى ال خيضع هذا الدخل للرضيبة.
ونالحظ كذلك أن كاًل مــن املادة )7( ف)19،18( من القرار بقانون، وكذلك املادة )6( ف 
(2( من القانون، قد نصت كل منهام عىل أن اإلعفاء يف هذه احلاالت يكون إعفاًء كليًا وليس جزئيًا 
وهذا واضح من خالل قراءتنا لنصوص املواد مع فقراهتا ســالفة الذكر، وكام أن اهلدف من إعفاء 
دخل اجلمعيات التعاونية واخلريية والــرشكات غري الربحية والنقابات واالحتادات املهنية وجلان 

الزكاة والصناديق اخلريية املرخصة من اخلضوع للرضيبة، هو حتقيق غايات اجتامعية.
وأضف إىل ذلك أن هناك بعض القوانني ُتعفي العقارات اململوكة للجمعيات و اهليئات التعاونية 
الطبية من اخلضوع للرضيبة، برشط أن تكون غاياهتا الرئيسية تقديم املساعدة الطبية، وكذلك القياليم 

عىل املستشفيات و العيادات أو الصيدليات، برشط أن ال هتدف إىل حتقيق الربح.1    

3-2: اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية امُلقررة لألشخاص الطبيعيني
ســوف نقوم بتقسيم هذه اإلعفاءات إىل اجتاهني أيضًا ومها إعفاء الدخول املقررة لألشخاص 
الطبيعيني والتي ُتعفى إعفاًء كليًا، ثم نتناول إعفاء الدخول املقررة لألشــخاص الطبيعيني والتي 

ُتعفى إعفاًء جزئيًا عىل النحو التايل.

االجتاه األول: اإلعفاءات الرضيبية الُكلية امُلقررة لألشخاص الطبيعيني
يقتيض احلديث عن اإلعفاءات الرضيبية الكلية امُلقررة لألشخاص الطبيعيني، أن نقوم بتقسيم 

هذا االجتاه إىل أربعة نقاط عىل النحو التايل:.

أواًل: إعفاء دخل األعمى أو امُلصاب بعجز أو إعاقة تزيد عىل )%50(، حُمددة بقرار جلنة طبية خمتصة. 
لقد نص القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، امُلطبق يف الضفة الغربية، يف مادته )7( ف)8) 

د. عمر حممد األيويب، الترشيع الرضيبي الفلسطيني وتطبيقاته، جامعة األزهر، كلية احلقوق، بدون دار نرش،   1
2003، ص95.
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عىل إعفاء دخل األعمى أو امُلصاب بعجز أو إعاقة تزيد عىل )%50(، حُمددة بقرار جلنة طبية خمتصة، 
حيث نصت املادة )7( من هذا القرار بقانون عىل أنه، ُيعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام 
هذا القرار بقانون الدخول األتية،........8 - الدخل من الوظيفة أو االستخدام املتحقق لألعمى 
أو امُلصــاب بعجز أو إعاقة تزيد عــىل )%50(، حُمددة بقرار وفقًا لتقرير جلنة طبية خمتصة، وكذلك 
نص القانون رقم )17( لســنة 2004م، وتعديالته املطبق يف قطاع غزة، يف مادته )6( ف )8( عىل 
إعفــاء دخل األعمى أو امُلصاب بعجز أو إعاقة تزيد عىل )%50(، حُمددة بقرار جلنة طبية خمتصة،، 
حيــث نصت املادة )6( من هذا القانون عىل أنه، ، ُيعفى مــن الرضيبة املفروضة بموجب أحكام 
هذا القانون كل من الدخول األتية،.......8 - دخل األعمى أو امُلصاب بعجز أو إعاقة تزيد عىل 

(%50(، حُمددة بقرار جلنة طبية خمتصة، من عمل يدوي أو وظيفة.
 وهنا نالحظ أن كاًل من القرار بقانون امُلطبق يف الضفة الغربية رقم )8( لسنة 2011م، والقانون 
املطبق يف قطاع غزة رقم )17( لسنة 2004م، قد نصا عىل إعفاء دخل األعمى أو املصاب، حيُث 
أن األعمى هو الشــخص الذي فقد برصه كليًا أما املصاب حسب ما ورد يف  املادة )7( من القرار 
بقانون واملادة )6( من القانون هو ذلك الشــخص الذي أصيب بعجز أو إعاقة تزيد عىل )50%(، 
وكذلك اشــرتطا القرار بقانون والقانون أن يكون تقدير هذه النسبة من خالل جلنة طبية خمتصة، 
وكذلك أن يكون الشخص املصاب قد ُأصيب خالل عمله أو وظيفته، وهنا يالحظ أن مجيع هذه 

اإلعفاءات التي قررها القانون يف احلاالت السابقة، هي لغايات اجتامعية بحتة.

ثانيًا: إعفاء أي مبلغ مقطوع ُيدفع كمكافأة لدى اعتزال اخلدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل 
اإلصابة بأذى أو وفاة، بام يتوافق والقوانني السارية املفعول

لقد نص القرار بقانون رقم )8( لســنة 2011م، امُلطبق يف الضفة الغربية، يف مادته )7( ف)4،3) 
عــىل إعفاء أي مبلغ ُيدفع كمكافأة لدى اعتــزال اخلدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل اإلصابة 
بأذى أو وفاة بام يتوافق والقوانني الســارية املفعول ، حيث نصت املادة )7( من هذا القرار بقانون عىل 
أنــه، ُيعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون الدخول األتية،.....-3 أي مبلغ 
مدفوع كتعويض بسبب اإلصابة أو الوفاة وفقًا للترشيعات السارية. -4 مكافئة هناية اخلدمة املدفوعة 
بمقتىض الترشيعات النافذة، بام ال يتجاوز شــهر عن كل ســنة، وكذلك نص القانون رقم )17( لسنة 
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2004م، وتعديالته املطبق يف قطاع غزة، يف مادته )6( ف )5( عىل إعفاء أي مبلغ ُيدفع كمكافأة لدى 
اعتزال اخلدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل اإلصابة بأذى أو وفاة بام يتوافق والقوانني السارية 
املفعول ، حيث نصت املادة )6( من هذا القانون عىل أنه، ، ُيعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام 
هذا القانون كل من الدخول األتيــة،.....-5  أي مبلغ مقطوع ُيدفع كمكافأة لدى اعتزال اخلدمة أو 

الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل اإلصابة بأذى أو وفاة، بام يتوافق والقوانني السارية املفعول.
وهنا يالحظ أن كاًل من القرار بقانون امُلطبق يف الضفة الغربية رقم )8( لسنة 2011م، والقانون 
املطبق يف قطاع غزة رقم )17( لســنة 2004م، قد نصا عىل إعفاء أي مبلغ ُيدفع كمكافأة بســبب 
اعتزال اخلدمة أي هنايتها أو أي مبلغ يدفع  كتعويض عن اإلصابة أو الوفاة، ومجيع هذه املبالغ التي 
تدفع يف احلاالت السابقة، ُتعفى بنص القانون من اخلضوع للرضيبة سواء كانت هذه اجلهة امُللتزمة 
بدفــع هذا التعويض هي اخلزينة العامــة أو إحدى الرشكات أو اجلهات اخلاصة، ألن اإلعفاء من 
اخلضــوع للرضيبة ورد مطلقًا، ومل حيدد اجلهة التي تلتزم بالتعويض وأن املطلق يرى عىل إطالقه 

مامل يقم دليل أو نص يقيده.1 
 وهنــا يالحظ أن مجيع هذه اإلعفاءات التي قررها القانون يف احلاالت الســابقة، هي لغايات 

اجتامعية بحتة.2

ثالثًا: إعفاء راتب التقاُعد
لقد نص القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، امُلطبق يف الضفة الغربية، يف مادته )7( ف)5) 
عــىل إعفاء راتب التقاعد من اخلضوع للرضيبة، حيث نصت املادة )7( من هذا القرار بقانون عىل 
أنــه، ُيعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام هذا القــرار بقانون الدخول األتية،.......)5) 
الراتب التقاعدي. وكذلك نص القانون رقم )17( لسنة 2004م، وتعديالته املطبق يف قطاع غزة، 
يف مادتــه )6( ف )4( عىل إعفاء راتــب التقاعد من اخلضوع للرضيبة، حيث نصت املادة )6( من 
هــذا القانون عىل أنه، ُيعفى من الرضيبة املفروضــة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول 

األتية،......)4( رواتب التقاعد.

د. ساهر الوليد، املرجع السابق، ص33.  1
د. زكريا حممد بيومي، قانون الرضائب عىل الدخل، منشأة املعارف باإلسكندرية، 1987، ص613.   2



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

52

وهنا نرى أن كاًل من القرار بقانون امُلطبق يف الضفة الغربية رقم )8( لسنة 2011م، والقانون 
املطبق يف قطاع غزة رقم )17( لســنة 2004م، قد نصا عىل إعفــاء راتب التقاعد من اخلضوع 
للرضيبة، ويرى البعض بأن راتب التقاعد هو نوع من اإلعادة للمبالغ التي ســبق أن دفعت من 
قبل املوظف خالل مدة خدمته للتقاعد، ويســتبعد منه النفقات املقطوعة التي تدفع عىل ســبيل 
التعويض أو املكافأة، وكام يســتبعد منه الدُفعات االختيارية التي ُيمكن أن يدفعها املســتخِدم، 
بإرادته واختياره معونة منه مُلســتخدميه.1 وهنا يالحظ أن اهلدف من عدم اخضاع راتب التقاعد 

للرضيبة هو لغايات اجتامعية حمضة. 

رابعًا: القيمة اإلجيارية  لألبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو  أحد أفراد أرسته أو املعالني رشعًا.
مل يتضمن القرار بقانون رقم )8( لســنة 2011م النص عىل إعفاء القيمة اإليارية لألبنية 
التي يشغلها مالكها، وذلك بخالف القانون رقم )17( لسنة 2004م وتعديالته، حيث نصت 
املادة )6( ف)13( من هذا القانون عىل أنه يعفى من الرضيبة املفروضة بموجب أحكام هذا 
القانــون كل من الدخول االتية،.......)13( القيمة اإليارية  لألبنية التي يشــغلها مالكها 
للســكن أو أي من أفراد أرسته أو أي شخص ُمعال رشعًا، واقتنع مأمور التقدير بأن اشغال 
املأجور بدون مقابل، وكذلك البناء الذي يشــغله مالكه إذا كان شــخصًا معنويًا أو أي من 
موظفيه أو مســتخدميه لغايات السكن دون مقابل، ويف احلالة األخرية، يقترص اإلعفاء عىل 

القيمة اإليارية للاملك.
وهنا نالحظ أنه حتى يتحقق هذا اإلعفاء يشرتط توافر عدة رشوط وهي:.

أن يكون املبنى ُمعد ألن يكون بناء سكن، وبالتايل إذا كان جتاريًا أو مستودعًا أو خمزنًا فإنه   .1
خيضع للرضيبة.

أن يشــغل هذا البناء السكني مالكه املسجل باسمه حسب قيود دوائر التسجيل العقارية،   .2
أو أي فرد من أفراد أرسته أو أي شخص معال رشعًا.

أن يكون املأجور دون مقابل.  .3
ونالحظ أنه حسب املادة السابقة، قد يكون املالك شخصًا طبيعيًا أو شخصًا معنويًا.     .4

د. ساهر الوليد، املرجع السابق، ص30.  1
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االجتاه الثاين: اإلعفاءات الرضيبية اجُلزئية امُلقررة لألشخاص الطبيعيني
لقد تضمنت املادة )12( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، اإلعفاءات الرضيبية اجُلزئية 
امُلقررة لألشــخاص الطبيعيني، ولكن هذه املادة فرقت بني الشــخص الطبيعي املقيم والشخص 

الطبيعي غري املقيم، ونصت عىل أنه، 
أواًل: للتوصل إىل صايف الدخل اخلاضع للرضيبة يمنح الشــخص الطبيعي املقيم اإلعفاءات   -
األتية، 1 - إعفاًء ســنويًا مقداره )30000شــيكل(،......5 - إعفاء رشاء أو بناء بيت سكن  
بقيمة )30000شيكل( ملرة واحدة فقط، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلية املدفوعة عىل قرض 
بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان انفق عىل رشاء أو بناء مسكن وبحد أقىص )4000شيكل(

ســنويًا، عىل أن ال تزيد عن )10 سنوات( كحد أعىل، رشيطة تقديم املستندات املعززة لذلك. 
6 - إعفاء جامعي بمبلغ )6000 شيكل(سنويًا لقاء اإلنفاق عىل دراسة  زوجته أو أي من أوالده 
يف جامعة أو كلية جمتمع أو معهد فوق مستوى الثانوية العامة باستثناء من حصل عىل منحة أو 
بعثة وبحد أقىص طالبني يف كل ســنه، وكذلك تضمنت املادة )14( من هذا القرار بقانون عىل 
أنه، 1 - يعترب كل من الزوج والزوجة مكلفًا مســتقاًل عــن األخر. 2 - يتمتع كل من الزوج 
والزوجــة باإلعفاءات املنصوص عليها يف هذا القانون، باســتثناء اإلعفاءات الواردة يف البند 
(6،5( من املادة )12( من هذا القرار بقانون بحيُث يمنح ألحدمها دون األخر. 3 - للزوجني 

أن يطلبا دمج دخوهلام واعتبارمها مكلفًا واحدًا.

ثانيًا: للتوصل إىل صايف الدخل اخلاضع للرضيبة يمنح الشخص الطبيعي غري املقيم اإلعفاءات    -
املنصــوص عليها يف )أواًل( اعاله، إذا كانت أرسته مقيمة يف فلســطني، فإن مل تكن مقيمة يف 

فلسطني فال تستفيد من هذه اإلعفاءات.

وهنا نالحظ أن كل من املادة )14،12( من القرار بقانون، قد نصتا عىل اإلعفاءات الرضيبية   
اجلزئية املقررة لألشخاص الطبيعيني، وذلك من أجل التوصل إىل صايف الدخل الذي خيضع 
للرضيبة بعــد ذلك، وهذه اإلعفاءات املذكورة يف املادتني الســابقتني ُمتنوعة وُمتعددة، فقد 
يكون، إعفاء شخيص أو عائيل أو من أجل اإلعالة أو الدراسة اجلامعية أو اإليار أو رشاء أو 
بناء مســكن ملرة واحدة، رشيطة تقديم امُلستندات املعززة لذلك. ، وهنا نالحظ أن مجيع هذه 

اإلعفاءات التي قررها املرشع هي لغايات اجتامعية حمضة.  
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وكذلــك نصت املادة )10( من القانون رقم )17( لســنة 2004م، عىل اإلعفاءات الرضيبية 
اجُلزئية امُلقررة لألشخاص الطبيعيني، وأيضًا فرقت هذه املادة بني الشخص الطبيعي املقيم والشخص 

الطبيعي غري املقيم، ونصت عىل أنه،
أواًل: للتوصل إىل صايف الدخل اخلاضع للرضيبة يمنح الشخص الطبيعي املقيم اإلعفاءات   -
الســنوية التالية، 1 - إعفاء بقيمة ثالثة أالف )3000( دوالر أمريكي للشــخص املقيم 
املكلف. 2 -   إعفاء عائيل قدره مخسامئة )500( دوالر أمريكي عن كل من الوالدين والزوج 
واألبناء املعالني من الدرجة األوىل والثانية. -3 إعفاء لغرض التعليم يف مؤسسات التعليم 
العايل املعرتف هبا بقيمة ألفني ومخســامئة )2500( دوالر أمريكي لكل فرد ُمعال باستثناء 
من حصل عىل منحة. -4 إعفاء اإليار ملسكن املقيم ومن يعيل بحد أقىص ألفان )2000) 
دوالر أمريكي يف الســنة. -5 إعفاء رشاء أو بناء املســاكن بقيم ) 5000( دوالر أمريكي 
ملــرة واحدة فقط. وكذلك نصت املادة )11( من هــذا القانون عىل أنه، -1 ُيعترب كل من 
الزوج والزوجة مكلفًا مستقاًل عن األخر. -2 يتمتع كل من الزوج والزوجة باإلعفاءات 
املنصوص عليها يف هذا القانون باســتثناء إعفاء األوالد وإعفاء التعليم وإعفاء املســكن 
حيــُث متنح ألحدمها. -3 يوز للزوجني أن يطلبا دمج دخوهلام واعتبارمها مكلفًا واحدًا، 
ويتم دمج دخل األوالد غري املتزوجني والذين مل يتموا الثامنة عرشة من العمر بدخل أحد 

الوالدين. 

ثانيًا: للتوصل إىل صايف الدخل اخلاضع للرضيبة ُيمنح الشخص الطبيعي غري املقيم اإلعفاءات    -
املنصوص عليها يف: )أواًل( اعاله، إذا كانت أرسته مقيمة يف فلســطني، فإن مل تكن مقيمة يف 

فلسطني فال تستفيد من هذه اإلعفاءات.

ولقــد نص هذا القانون عىل أنه، يف مجيع األحوال يب أال يزيد إمجايل اإلعفاء الســنوي عن   
أثنى عرش ألف )12000( دوالر أمريكي أو إمجايل الدخل اخلاضع للرضيبة يف أي ســنة من 

السنوات أهيام أقل.

وكذلك نالحظ أن كل من املادة )11،10( من هذا القانون، قد نصتا عىل اإلعفاءات الرضيبية   
اجلزئية املقررة لألشخاص الطبيعيني، وذلك من أجل التوصل إىل صايف الدخل الذي خيضع 
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للرضيبة بعــد ذلك، وهذه اإلعفاءات املذكورة يف املادتني الســابقتني ُمتنوعة وُمتعددة، فقد 
يكون، إعفاء شــخيص أو عائيل أو من أجل اإلعالة أو الدراســة اجلامعية أو اإليار أو رشاء 
أو بناء مسكن ملرة واحدة، رشيطة تقديم امُلستندات املعززة لذلك، وهنا ُنالحظ أن مجيع هذه 

اإلعفاءات التي قررها املرشع هي لغايات اجتامعية حمضة.  

وكذلك نجد أن قانون األرسى واملحررين1، نص يف املادة )5( عىل أنه،
كل أســري حمرر أمىض يف سجون االحتالل مدة ال تقل عن مخس سنوات وكل أسرية أمضت   .1

يف سجون االحتالل مدة ال تقل عن ثالث سنوات يتم إعفاؤهم مما ييل:.

رسوم التعليم املدريس واجلامعي احلكومي. أ. 
رسوم التأمني الصحي، ت، رسوم أي دورة تأهيلية يف نظام الربامج التي تنظمها اجلهات  ب. 

الرسمية املختصة.
حيدد جملس الوزراء حاالت اإلعفاء املذكورة يف الفقرة السابقة وفقًا لنظام يصدر يف هذا الشأن.  .2

قانون األرسى واملحررين، رقم )19(  لسنة 2004م، املنشور بتاريخ 2005/4/23م.  1
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4: اخلامتة
لقد تناولنا يف البحث دراسة موضوع يف غاية األمهية، ويعترب من املوضوعات احليوية التي هتم 
املجتمع الفلســطيني من الناحية النظرية والعملية، وهو )اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية(، 
ولقد قمنا بدراســة هذا املوضوع من خالل تطرقنا للقانون رقم )17( لسنة 2004م وهو املطبق 
يف قطاع غزة، والقرار بقانون رقم )8( لســنة 2011م وهــو املطبق يف الضفة الغربية ، حيث قمنا 
باملقارنة بني الترشيعني، وباستخالص مجيع املواد التي هتم الدراسة، وحتليلها و املقارنة بينها وبيان 

أوجه االختالف والتشابه.
ولقد قمنا بتقســيم هذه الدراسة إىل عدة نقاط، تناولنا فيها ماهية اإلعفاءات الرضيبية، وقمنا 
بتقسيم هذا املاهية إىل مفهوم اإلعفاءات الرضيبية، والفرق بني اإلعفاءات الرضيبية والتنزيالت، 
وأهداف اإلعفاءات الرضيبية من عدة نواحي مثل الناحية االجتامعية واالقتصادية والسياســية، 
تناولنا كذلك موضوع اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية املقررة لألشــخاص املعنويني، وثم 

تناولنا موضوع اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية املقررة لألشخاص الطبيعيني.

5: النتائج
أن كلــت من القرار بقانون رقم )8( لســنة 2011م، املطبق يف الضفة الغربية، والقانون رقم   .1
(17( لسنة 2004م، املطبق يف قطاع غزة، قد فرقا بني اإلعفاءات الرضيبية والتنزيالت، حيث 
أن حمل أو موضوع اإلعفاء الرضيبي هو صايف الدخل، بعكس التنزيالت التي يكون حملها أو 

موضوعها هو إمجايل الدخل.

اتســاع نطاق اإلعفاءات الرضيبية، حيُث أن املرشع مل يقترصها عــىل اإلعفاءات الرضيبية املقررة   .2
لألشخاص الطبيعيني، بل شمل كذلك األشخاص املعنويني وأخضع دخوهلا لإلعفاءات الرضيبية.  

لقد اشــرتط املرشع عدة رشوط فيام يتعلق بالدخل اخلاضع للرضيبة، فيام يتعلق باألشخاص   .3
املعنويني، وهي أن يكون هذا الدخل من عمل ال يستهدف الربح، وكذلك أن ال يكون الدخل 

ناجتًا من أعامل جتارية أو استثامرية.

اإلعفاء من الرضيبة إما أن يكون كليًا أو جزئيًا.   .4
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6: التوصيات
أن يتدخل املرشع يف القانون رقم )17( لسنة 2004م، ويضيف إىل املادة )6( إعفاء دخل كل   .1

من الرشكات غري الربحية وجلان الزكاة والصناديق اخلريية املرخصة.

نقرتح أن يتدخل امُلرشع يف القانون رقم )17( لســنة 2004م، يف املادة )6( ف)7(، وكذلك   .2
القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، يف املادة )7( ف)8(، وأن ينزل بنسبة العجز أو اإلصابة 

املوجبة لإلعفاء الكيل من الرضيبة إىل نسبة أقل من)50%).

7: املصادر واملراجع

7-1: القرآن الكريم:
سورة اإلرساء اآلية رقم )15)

7-2: الكتب واملؤلفات:
زكريا حممد بيومي، قانون الرضائب عىل الدخل، منشأة املعارف باإلسكندرية، 1987م.   .1

طارق احلاج، املالية العامة والترشيع الرضيبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990م.  .2
ساهر إبراهيم شكري الوليد، اإلعفاءات الرضيبية لغايات اجتامعية، بدون دار نرش، بدون   .3

سنة نرش.
عادل فليح العيل، الرضيبة عىل دخل األشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م.  .4
عمر األيويب، الترشيع الرضيبي يف الترشيع الفلســطيني وتطبيقاته، جامعة األزهر، كلية   .5

احلقوق، بدون دار نرش، 2003م.  
جمد الدين الفريوزي أبادي، القاموس املحيط، اجلزء الرابع، ص360، مشار إليه.  .6

أ. وائل نصار، الوجيز يف املالية العامة، جامعة األزهر، فلسطني، الطبعة الثانية، 2012م.  .7

 7-3: القوانني
القانون رقم )17( لسنة 2004م، بشأن رضيبة الدخل املطبق يف قطاع غزة.  .1

القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م، بشأن رضيبة الدخل املطبق يف الضفة العربية.  .2
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قانون رضيبة الدخل األردين رقم )57( لسنة 1985م، امُللغى.   .3
قانون األرسى واملحررين، رقم )19(  لسنة 2004م، املنشور بتاريخ 2005/4/23م.  .4

7-4: املواقع االلكرتونية
املوســوعة العربية، انظر الرابــط، www.arab-ency.com، بحث بعنــوان: )القانون املايل   .1

واإلعفاءات الرضيبية(، تاريخ الزيارة للموقع 2016/3/23.
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عقد التخارج وتطبيقاته يف الترشيعات الفلسطينية1

الباحث: املحامي طارق عطية مجعة/ جباليا

1: املقدمة 
ُيعتــرب عقد التخــارج )املخارجة( من العقــود املهمة الناقلة للملكيــة، فالتخارج بني الورثة 
باب من أبواب علــم الفرائض املهمة ومن أدق مباحثه، يكتســب التخارج أمهيته من أمهية علم 
الفرائــض فام من أهــل بيت إال وهم عرضة ألحكام الفرائــض واملواريث، طال الزمن أو قرص، 
فالنــاس بأمجعهــم بحاجة إليــه ، فاملوت مكتوب عىل بنــي آدم مجيعًا، قال رب العــزة ] ُكلُّ َمْن 
َعَلْيَها َفاٍن )26( ســورة الرمحن[  وقد توىل اهلل عز وجل قســمة الفرائض بني أهلها املســتحقني 
 بنفســه، ووضــع أحكامهــا يف كتابه، يأخذ كل مســلم نصيبــه الرشعي دون بخــس أو زيادة.
فالتخارج من املسائل التي حيتاجها الورثة للتوفيق أو التصالح بينهم عىل قسمة الرتكة، فيقوم عىل 
إخراج بعض الورثة من الرتكة مقابل يشء ُيدفع للوارث من الرتكة أو من غريها، أو يكون بني بعض 

الورثة أحيانا توافق فيحتاجون إىل إخراج  من ال يتوافقون معه من الرتكة بطريقة رشعية عادلة.
أو قد حيتاجه بعض الورثة إلخراج بعضهم من الرتكة سياًم من كان بعيدًا )كالزوجة التي يتزوجها 
مورثهــم أحيانا يف آخر حياته من أجل خدمتــه والعناية به(، أو من ال يرغبون يف بقائه معهم حني 
تكون الرتكات من العقارات واألشــياء التي إذا قسمت عىل قواعد املواريث ترضر الورثة بذلك، 

فال ٌيقسم قسمة عادلة بني الورثة اال ببيعه وكرس قيمته.
ومكّمن أمهية هذا البحث هو نرش وتعزيز املعرفة والوعي بعقد التخارج  جلهل كثري من الناس 
فيه، فمن الناحية القانونية إن القيام بإصدار حجة ختارج من املحكمة الرشعية، فيه حفظ للحقوق 
وعدم ضياعها فُتحفظ يف ســجالت املحكمة الرشعية وكوهنا ورقة رســمية فتأخذ صفة املستند 

الرسمي وهو أقوى من عقد البيع العادي املتعارف عليه الذي يتسم وُيعرف بالسند العريف.
 لذلك إقتىض األمر دراســة وبيان عقد التخارج وتعريفه وبيان رشوطه، وما يرتتب عليه من 

ُحكمت هذه الدراسة من قبل: د. زياد مقداد/ أستاذ مساعد بكلية الرشيعة والقانون يف غزة، ود. سعيد أبو   1
اجلبني/ القايض باملحكمة  الرشعية العليا يف غزة.
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أحكام، طبق ما ورد وذكر من مواد قانونية وتطبيقاهتا يف الترشيعات الفلسطينية، وذلك وفق جزأين 
األول نظري، من خالل التعريف بامهية التخارج وتكييفه الرشعي ورشوط املخارجة وما يرتتب 
عليها من أحكام والضامن فيه، والثاين عميل وفيه يتم التعرض للجانب التطبيقي لصور املخارجة 

املعمول هبا يف املحاكم الرشعية مع بيان األمثلة التطبيقية العملية يف حلها.

2: ماهية التخارج وتكييفه الرشعي
نعالج يف هذا املبحث التخارج لغة وإصطالحا يف املطلب األول ونخصص املطلب الثاين تكييف 

عقد التخارج، ثم املطلب الثالث بيان من يملك حق التخارج

2-1: ماهية التخارج لغة واصطالحًا
التخارج لغة : »تفاعل من اخلروج، ُيقال ختارج القوم إذا أخرج كل واحد منهم نفقة عىل قدر صاحبه، 
وختارج الرشكاء خرج كل واحد من رشكته عن ملكه إىل صاحبه بالبيع، والتخارج  أن يأخذ بعض 
 الرشكاء الدار وبعضهم األرض، وختارج الورثة خرج بعضهم عن نصيبه منها بالبيع والصلح ونحوه«1.
إخــراج  عــىل  الورثــة  تصالــح  »أنــه  عــىل:  التخــارج  يعــرف  االصطــالح  ويف 
غريهــا«2. مــن  أو  الرتكــة  مــن  يدفــع  معلــوم  شــئ  مقابــل  املــرياث  مــن   بعضهــم 

كذلــك األمــر يف قانــون األحــوال الشــخصية3 ذكــرت املــادة )636(: )التخــارج هو أن 
 يتصالــح الورثــة عــىل إخراج بعضهــم من املرياث عىل شــئ معلــوم من الرتكــة أو غريها(.

وقد ورد نحو هذا التعريف يف كتاب )الفريدة يف حســاب الفريضة(4 ]التخارج: واملراد به هنا أن 
يتصالح الورثة عىل اخراج بعضهم من املرياث بشئ معلوم من الرتكة[ وصورته احلكم فيه أن تطرح 
ســهامه من التصحيح ثم ُيقسم باقي الرتكة عىل سهام الورثة الباقني[  وقانون األحوال الشخصية 

الفريوز آبادي قاموس املحيط، مؤسسة الرسالة بريوت/ املعجم الوسيط جممع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة   1
الثالثة عام 1998.

الرساجية مع رشحها، درر احلكام يف رشح جملة األحكام، صفحة 128،مطبعة مصطفى البايب احللبي بمرص،   2
سنة 1363هـ.

قانون األحوال الشخصية هو املطبق يف قطاع غزة حتى اليوم و صادر زمن اخلالفة  العثامنية عام 1336 هحري.  3
اجلزء العارش ملجموعة القوانني الفلسطينية  ]كتاب الفريدة يف حساب الفريضة[ للشيخ نسيب البيطار رمحه   4

اهلل  صفحة 267.
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مســتمد من املذهب احلنفي ، قال العالمة عىل بن حممد بن عىل اجلرجاين احلســيني احلنفي-رمحه 
اهلل - التخارج يف االصطالح: »مصاحلة الورثة عىل إخراج بعض منهم بشئ معني من الرتكة، وهذا 
أو من بعضها، مقابل مال يأخذه أما من الرتكة أو من غريها  يعني: أن خيرج أحد الورثة من الرتكةـ 

من مجيع الورثة أو من بعضهم«.1
وقد ورد يف حاشــية ابن عابدين احلنفي، التخارج هو« أن يصطلح الورثة عىل إخراج بعضهم 

من املرياث بامل معلوم«.2 
واملعمول فيه باملحاكم الرشعية يف قطاع غزة  وحسب قانون أصول املحاكامت الرشعية3 املادة 

(157( ]تصدر األحكام طبقًا للقانون وألرجح األقوال من مذهب أبو حنيفة[.

2-2: تكييف عقد التخارج و موقف الفقه االسالمي مع بيان حكمه وأدلته
التخارج أصال من املواضيع الفقهية، ومنه أخذت القوانني مفهوم التخارج ورشوطه وأحكامه، 
فاألصل يف التخارج أنه عقد صلح بني الورثة  إلخراج أحدهم من الرتكة، هذا هو األصل وعليه 

ترسي عليه أحكام أقرب العقود شبهًا بحسب مضمونه:
فالصلح عن مال بامل يعترب يف حكم البيع إذا كان البدل املصالح عليه شيئا من غري الرتكة.  -

والصلح عن مال بمنفعة ُيعد يف حكم اإلجارة.  -
والصلح عن بعض العني هبة وقد يتضمن يف معناه اهلبة أو االســقاط إن كان اىل غري بدل   -
أو كان البدل املصالح عليه أقل من النصيب املســتحق رشعًا4، ويعترب عقد قسمة ومبادلة 

إذا وقع عىل عني من الرتكة يأخذها اخلارج يف مقابل نصيبه.
وهكــذا يف بقية صور الصلح ، جتري عليها أحكام العقد الذي تعترب به، وتراعى رشوطه   -

وأحكامه.5

كتاب التعريفات للجرجاين، صفحة 75، النارش: دار الكتب العلمية بريوت -لبنان 1983.  1
حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ج8 ص261 النارش دار الفكر-بريوت 1992.  2

قانون أصول املحاكامت الرشعية رقم 12لسنة 1965 املطبق يف قطاع غزة.  3
أحكام الرتكات واملواريث، صفحة 328 ملحمد أبو زهرة دار الفكر احلر سنة 2008.  4

املوسوعة الفقهية الكويتية اجلزء احلادي عرش، صفحة 5، طباعة ذات السالسل الكويت، الطبعة الثانية   5
سنة 1988.
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وبناًء عىل هذا، فإن التخارج قد يعترب عقد بيع بني الوارث امُلخرج وبني من أخرجه، إذا وقع 
عىل قدر من املال يدفعه أحد الورثة أو كلهم من غري الرتكة، ويعترب عقد قسمة إذا وقع عىل عني 

من الرتكة يأخذها اخلارج يف مقابل نصيبه، ويكون عقد هبة أو إسقاط إذا كان بال بدل.

حكم التخارج رشعًا:
حكمــه: جائز رشعا برشط الرتايض1 والتصالح عــىل ذلك وأهلية املتخارجني، ورد يف قانون 
األحوال الشخصية مادة )636(: ] التخارج هو: أن يتصالح الورثة عىل إخراج بعضهم من املرياث 

عىل يشء معلوم من الرتكة أو غريها، وهو جائز عند الرتايض[ .
وقد زخرت الرشيعة اإلسالمية بالعديد من األدلة يف بيان جواز عقد التخارج، نستدل منها عىل جوازه:
َبْيَنُكــْم  َلُكــْم  ْمَوا َأ ُكُلــوْا  َتْأ اَل  آَمُنــوْا  ِذيــَن  لَّ ا ــا  َ هيُّ َأ َيــا   [ وجــل:  عــز  اهلل  قــول   .1
النســاء(. )ســورة   ])29 ( نُكــْم  مِّ َتــَراٍض  َعــن  ًة  ــاَر جِتَ َتُكــوَن  َأن  إِالَّ  ْلَباِطــِل   بِا
 والوجه من األية: أن اهلل تعاىل بنّي أنه ال يوز ألحد أن يأخذ مال أخيه، إال أن يكون عن تراٍض 
واســتحقاق2، وهذا بعمومه يدل عىل مرشوعية التخارج ألنه قسمة بني الورثة عن تراٍض منهم، 
و قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم: »ال حيل المرٍئ من مال أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس«3
)128([ )سورة  ْلُح َخرْيٌ قول اهلل عز وجل: ]َفال ُجَناَح َعَلْيِهاَم َأْن ُيْصِلَحا َبْيَنُهاَم ُصْلًحا َوالصُّ  .2

النساء( فاآلية دليل عىل مرشوعية الصلح، والتخارج نوع من الصلح بني الورثة4.
وقد روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، يف صحيح البخاري )يتخارج الرشيكان وأهل   .3
املــرياث ، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن نوى ألحدمها مل يرجع عىل صاحبه(5 فقد أجاز 
ابــن عباس التخارج بني أهل املرياث فيام بينهم بطريــق التصالح، وهذا العقد جائز عند 

الرساجية مع رشحها صفحة 129، املصدر السابق.  1
 - هـ   1405 لبنان   - بريوت  العريب  الرتاث  إحياء  دار   ،216 النساء صفحة  تفسري سورة  القرطبي،  تفسري   2

1985م.
رواه البيهقي بإسناٍد صحيح، وصححه العالمة األلباين يف إرواء الغليل حديث رقم )1761).  3

انظر كتاب املبسوط لشمس الدين الرسخيس احلنفي )61/16).  4
أخرجه البخاري يف صحيحه -كتاب الصلح- صفحة 547، ص 662 - تعليقا بصيغة اجلزم يف أول كتاب   5
احلوالة ويف كتاب الصلح / أيضَا خمترص صحيح البخاري للشيخ األلباين، باب الصلح  باب14 أثر 603 / 

أيضَا ورد يف كتاب: )النهاية يف غريب احلديث واألثر( البن األثري.
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الرتايض، فإذا تــم، متلك الوارث العوض املعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه يف 
الرتكة إىل بقية الورثة الذي اصطلح معهم، فهذا يدل عىل أنه اذا كان بني الورثة مال، وهو 

يف يد بعضهم دون بعض، فال بــأس أن يتبايعوه بينهم، إذا وقع بالرتايض1.
وقد حدث يف عهد الراشــدين، أن عبد الرمحن بن عوف طلق إمرأته مَتارض بنت األصبغ الكلبية   .4
يف مرض موته، ثم مات وهي يف العدة، ّفورثها عثامن بن عفان - ريض اهلل عنه - مع ثالث نسوة 

أخريات فصاحلوها عن ُربع ثمنها عىل ثالثة وثامنني ألف درهم )وقيل: دنانري، وقيل دراهم(2.
وهو رصيح  يف جواز التخارج والصلح بني الورثة، ألن ذلك كان يف حمرض الصحابة3 من غري 

نكري من أحدهم، فكان كاإلمجاع عىل جواز التخارج.
فهــذه األدلة وغريها تدل عىل جواز التخارج بــني الورثة يف املواريث إذا اتفقوا وتراّضوا، ومل 

يكن فيه هضم حلق بعضهم، أو إسقاط له بدون إذهنم ورضاهم.
ويرتتب عىل ذلك أثَره، من متلك الوارث اخلارج للامل املعلوم الذي قبضه بدال عن نصيبه يف الرتكة وزوال 
ملكيته عن نصيبه الرشعي من الرتكة، ومتلك باقي الورثة أو بعضهم لنصيب اخلارج الذي خرج عنه هلم.

2-3: بيان من يملك حق التخارج
الذي يملك حق التخارج هو الوارث الرشعي، أو امُلوىص له بشــئ من الرتكة، أو وكيلهام، أو 
وليهام أو وصيهام الرشعي4، واملالحظ  لدى املحاكم الرشعية يف قطاع غزة أن الويص ال يملك حق 
التخارج للقارص إال إذا ُعرض األمر عىل املحكمة الرشعية، لبيان أن يف معاملة التخارج املصلحة 
واحلظ جلهة القارص وأما إذا قــام الويص بدفع مبلغ التخارج منه، عن القارص بدون الرجوع إليه 

مستقباًل فيصح ذلك، ألن احلظ واملصلحة جلهة القارص ظاهرة.

أنظر فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين )543/4).  1
أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )593/7(، وابن سعد يف الطبقات الكربى ، أيضَا ذكره املحدث الزيلعي   2

احلنفي، يف كتاب نصب الراية ألحاديث النهاية ، صفحة 112 رقم 4.
أنظر جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ومعه الدر املنتقى، كتاب الصلح صفحة 2 لعالء الدين احلصكفي   3

احلنفي النارش دار الكتب العلمية  سنة 1998.
احلنفي،   الكاساين  الدين  لعالء   ،)23،28،40،42،50/6( الرشائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع  كتاب  انظر   4

تكملة حاشية ابن عابدين احلنفي )153/2).
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وعليه جيب:
أن يكون عقد التخارج بني الورثة بمعنى يب أن يكون املتخارج واملتخارج له هو الوارث،   .1
وال يمكــن القول بالتخارج ما بني وارث وأجنبــي، فإذا كان البيع ألجنبي وينصب عىل 

حصة الوارث فهو بيع عادي وليس ختارجا.
ويــب أن يتم التخارج بعد وفاة املورث، وهذا رشط رئييس فإذا كان الترصف قبل وفاة   .2
املورث كان ترصف باطل ]فإذا وعد االبن شقيقته ببيعها حصته بعد وفاة مورثه أو باعها 
بالفعل حصته وكان الوعد أو البيع أثناء حياة املورث، فإن هذا الترصف باطل[، والتخارج 

يف أغلب أحواله من عقود املعاوضات1.
ولذلك يشــرتط فيمن يملك التخارج أهلية التعاقد أن يكون عاقال غري حمجور عليه، فال   .3

يصح التخارج من الصبي الذي ال يميز وال من املجنون أو السفيه.
ويشرتط فيمن يملك التخارج أن يكون ذا إرادة، ألن التخارج مبناه عىل الرضا، وأن يكون   .4
مالــكا ملا يترصف فيه، وذكر األحناف يف تــرصف الفضويل أنه يكون موقوف عىل إجازة 
املالك، وقد يكون الترصف بالوكالة وحينئذ يب أن يقترص عىل املأذون له للوكيل، وقد 

يكون ملك الترصف بالوالية ويقترص الترصف عىل ما فيه احلظ للُمّوىل عليه2.

3: رشوط  املخارجة وما يرتتب عليها من أحكام

3-1: رشوط صحة التخارج
التخارج له رشوط عامة بإعتباره عقد صلح، ورشوط خاصة بصور التخارج ختتلف بإختالف 

صوره، أما الرشوط العامة:
أن تكــون الرتكة حمل التخارج معلومــة، والتخارج يف الغالب بيع يف صورة صلح، وبيع   .1

املجهول ال يوز وكذا الصلح عنه3.

تكملة حاشية ابن عابدين رد املحتار )153/2( النارش دار الفكر-بريوت 1992.  1
املوسوعة الفقهية الكويتية اجلزء احلادي عرش باب التخارج  صفحة 5 ، طباعة ذات السالسل الكويت  الطبعة   2

الثانية سنة 1988.
املوسوعة  الفقهية الكويتية املصدر السابق، صفحة 7 من باب التخارج.  3
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أن يكون البدل ماال متقوما معلوما منتفعا به مقدورا عىل تسليمه، فال يصح أن يكون البدل   .2
جمهوال جنسا أو قدرا أو مما ال يصلح عوضا يف البيع1.

التقابض يف املحل2 فيام يعترب رصفا، كالتخارج عن أحد النقدين باآلخر)الذهب والفضة( أو ما   .3
يقــوم مقامهام من النقد املتدوال، وعليه كي نكــون أمام عقد ختارج باملعنى القانوين الدقيق هلذا 
العقــد، ثم تأيت بعد ذلك آثاره ال بد من وجود رشوط يف هذا العقد، وقبل معاجلة هذه الرشوط 
وبيان تفصيلها يب أن نعلم أن هذا العقد كغريه من العقود، البد لوجوده من رضا وحمل وسبب.
وجتدر اإلشارة أن املحل يف عقد التخارج يتمثل يف حصة الوارث املتخارج من جمموع تركة مورثه، 
وهي حصة شــائعة يف أموال املورث كافة وعليه فهي تشمل كل احلقوق املالية التي انتقلت إىل الوارث 
املتخارج عند وفاة املورث وكل ما حصل عليه من ثامرها منذ الوفاة، كام تشــمل قيمة ما اســتهلكه من 
هذه احلقوق والتعويضات أو مبالغ التأمني التي حصل عليها بسبب ما أصاب أموال الرتكة من أرضار، 
كام تشمل أيضا ما استوفاه املتخارج من ديون وما باعه من أموال الرتكة وقيمة ما تربع به منها، كل هذا 

ما مل يوجد اتفاق عىل غري ذلك.3
وبعد هذا كله ، فاملحل يف عقد التخارج  صحيح رغم ما فيه من اجلهالة املتمثلة باملجازفة والغرر، 
لذلك فإن هذا العقد يدخل يف العقود اإلحتاملية، حيث إن املتخارج واملتخارج له يازفون يف مثل 
هذه الترصفات ، لذلك نظمته القوانني يف نصوص خاصة اعرتفت بصحته، والتخارج من العقود 

الدائرة بني النفع والرضر يف أغلب حاالته. 
وخلصوصية عقد التخارج فإن هناك رشوط خاصة يب توافرها للحكم بصحته ويشرتط فيمن 

يملك حق التخارج رشوط أمهها:
أوال( األهلية:4 بأن يكون كل مــن امٌلخاَرج واملخاِرج عاقاًل غري حمجور عليه، فال يصح   -

ختارج الصبي غري املميز وال املجنون واملعتوه والنائم والسكران و أشبامهم.

الكويت   السالسل  ذات  طباعة   ،  7 صفحة  التخارج   باب  عرش  احلادي  اجلزء  الكويتية  الفقهية   املوسوعة   1
الطبعة الثانية سنة 1988.

تبيني احلقائق للزيلعي احلنفي )51/5( املطبعة الكربى األمريية - بوالق، القاهرة 1313 هـ.  2
الدكتور هادي العويدي العقود املسامة دار النرش والثقافة 2005 صفحة 180.  3

انظر كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )6-40، 42 (، لعالء الدين الكاساين احلنفي النارش دار الكتب   4
العلمية 1986.
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ثانيا( أن يكون الترصف بني الورثة.  -
ثالثا( األصالة أو اإلذن بالترصف بوصاية أو وكالة أو والية1.  -

رابعا( أن يرد الترصف عىل حصة بأكملها وأن تكون الرتكة معلومة:   -
فالقصد من التخارج: هو إبعاد الورثة والتخلص منهم بحيث تنتهي عالقتهم هبذه الرتكة،   
وأن تكون الرتكة معلومة  وذلك إذا أمكن الوصول إىل معرفة الرتكة، فإذا تعذر الوصول 

إىل معرفتها جاز التخارج مع اجلهالة.
خامسًا( أن يتم الترصف بعد وفاة املورث.   -

سادســًا( الرتايض من الطرفني، فال يصح مع اإلكراه:2 ويدل عىل الرتايض من الطرفني:   -
اإلياب والقبول، مثل أن يقول املخارج: خارجتك عن نصيبك يف تركة مورثك -أو عن 

بعضه- بكذا وكذا، ويقول املخارج قبلت أو رضيت أو ما يدل عىل القبول.
سابعًا( أن يكون الترصف بعوض معلوم:3 حقيقي ليس عوض تافه أو صوري واال انطبقت   -
عليه أحكام اهلبة، ويشرتط يف العوض أن يكون معلوم، كام نصت عليه املادة )636( من 
قانون األحوال الشخصية: ]التخارج هو أن يتصالح الورثة عىل إخراج بعضهم من املرياث 
عىل شئ معلوم من الرتكة أو غريها[، والعوض املعلوم هو ذلك العوض النقدي أو العيني 
املقدر واملحدد حتديدًا واضحًا ولو مل تكن موجودات الرتكة معلومة، وعليه يب أن يكون 

البدل ماال متقومًا معلومًا منتفعا به مقدورًا عىل تسليمه.
ثامنًا( أن ال تكون الرتكة مســتغرقة بالدين للغري:4 فالرتكة ان كانت مســتغرقة فإن األمر   -
يؤدى إىل إنعدام املحل ويصبح املحل غري موجود، فإذا كانت الرتكة مســتغرقة بالديون 
فمعنى ذلك أن حمل العقد ســيكون معدوما وبالتايل يبطل هذا الترصف علام بأن القاعدة 

التي حتكم هذا الرشط هي )ال تركة إال بعد سداد الديون(.
تاســعًا( أن يكون املال امُلخارج بــه )أو عليه( مااًل متقومًا ثابتا مســتحقًا رشعًا، مملوكًا   -

انظر كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )6-41 / 42 (، لعالء الدين الكاساين احلنفي.  1
انظر كتاب املبسوط لشمس الدين الرسخيس احلنفي )134/20( النارش دار املعرفة - بريوت 1993.  2

انظر كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )6-49 / 50 (، لعالء الدين الكاساين احلنفي.  3
انظر كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )182/5(، لعالء الدين الكاساين احلنفي.  4
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للُمخارج1، معلومًا علاًم ينفي اجلهالة، صفة وقدرًا ألن تسليمه واجب فيكون املال امٌلخارج 
عنه ثابتًا ٌمستحقا رشعا للمخارج، فاذا تعلقت به حقوق الغرماء، أو كانت الوصية املخارج 
عنهــا معلقة عىل زمن مل يأت بعد، أو زائدة عىل الثلث ومل يز الزيادة، فال جتوز املخارجة 
حينها2، فهذه مجلة الرشوط األساســية املهمة التي تشرتط لصحة التخارج، وقد يضاف 

اليها بعض الرشوط األخرى حسب طبيعة عقد التخارج احلاصل.

3-2: ما يرتتب عىل التخارج من أحكام

أواًل: انتقال نصيب املتخارج من املرياث إىل املتخارج له:
حيث إن ملكية احلصة اإلرثية تنتقل فور التعاقد من البائع إىل املشرتي ذلك أن حمل عقد التخارج 
خيتلف عن العقود األخرى يف أن حمله حصة إرثية بمعنى أرقام مثل نصف أو ثمن أو سدس، وبالتايل 
تنتقل ملكية هذه احلصة من املتخارج اىل املتخارج له بغض النظر عن كيفية قســمتها بني املتخارج 
هلم لو أن التخارج كان ملصلحتهم مجيعًا، ســواء بعدد الرؤوس او بحسب أنصبتهم يف املرياث، و 

يرتتب عىل ذلك ما ييل:-
تنتقــل احلصة اإلرثية بالرتايض مبارشة من املتخــارج إىل املتخارج له دون حاجة إىل أي  أ. 
إجراء شكيل، لكن الكتابة التي تأيت بعد ذلك هي لإلثبات وليس لالنعقاد وتسمى )حجة 

التخارج(، )حجة املخارجة(.
 ب. يرتتب عىل ذلك أن كل األموال التي قبضها املتخارج من الرتكة يب نقلها وتسليمها إىل 
املتخارج له مثل الثامر والديون من الغري، كام يستطيع املتخارج له أن يطالب الغري )املدين( 
بديــون الرتكة واختاذ االجراءات القانونية ضد املدين، ويطالب بحصته وحصة املتخارج 

معا ألهنام ملكهام معا.3

بدائع الصنائع )48/6( مصدر سابق  1
انظر كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )6-42،48 (، لعالء الدين الكاساين احلنفي، ايضا حاشية ابن   2

عابدين احلنفي )154/2).
املوسوعة الفقهية  الكويتية اجلزء احلادي عرش باب التخارج  صفحة 9، طباعة ذات السالسل الكويت  الطبعة   3

الثانية سنة 1988.
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أن املتخارج له طاملا أنه يملك أصل األسهم وأقيامها كاملة والثامر التي تنتجها إذا يكون مدينا  ت. 
بالنفقات والرسوم التي ترتتب عىل هذه احلصة وفقا لقاعدة )الغرم بالغنم(، طاملا أن املتخارج 
له متلك احلصة اإلرثية مضافا إليها حصته األصلية، فإنه يتحمل االلتزمات كافة عن حصتني 
األوىل حصته ثم احلصة التي آلت إليه باملخارجة، مثال ذلك: ]يف لو أن احلصص مرتكزة يف 
دار أو شقة سكنية واتضح أن عليها رضائب ورسوم للامء والكهرباء فإن الذي يتحملها هو 

املتخارج له، وذلك يف حدود حصته ومقدار ما تصالح عليه من املتخارج[.

ثانيًا: حلول )املتخارج له( حمل املتخارج يف نصيبه من املرياث:
معنى ذلك أن ماينتقل هــو املال فقط وال تنتقل إىل املتخارج له أي نتيجة أخرى متعلقة بصلة 
القربى مثل النسب بني املتخارج واملورث املتوىف، هذا األمر ترتتب عليه نتائج أمهها إخراج األموال 

اآلتية من التخارج واستبعادها:-
كل مــال يظهر للمورث املتوىف بعد اتفاق التخارج ومل يكن املتخارجني عىل علم به وقت  أ. 
التخارج، والبعض يذكر أنه يكفي الســتبعاد ذلك عدم علم املتخارج  فقط حتى إذا كان 

املتخارج له عاملا به، مثل: ]أن يظهر للمتوىف شقة يف بلد ثاٍن مل خيطر عىل بال الورثة..[.
كل حــق للرتكة عىل املتخارجني أو عىل أحدمها، فلــو كان أحدمها مدينا للرتكة أو مدينا  ب. 

للمورث، فإن التخارج ال يعفيه من دفع الدين.
كل حق للمتخارجني أو ألحدمها عىل الرتكة فهذه ال يشــملها حق التخارج  ]كام لو كان  ت. 
أحدمها دائنا للمتوىف أو أصبح فيام بعد دائنا للرتكة بسبب إنفاقه من ماله اخلاص يف جتهيز 

املتوىف مثال ...[.
كل حق يثبت للوارث بصفته الشــخصية وليس بصفته وارثــا، مثال ذلك: ]املبالغ التي  ث. 
يستحقها أحد الورثة )املتخارج( بصفته الشخصية بسبب التأمني عىل حياة املورث، والتي 

آلت إىل املتخارج بصفته الشخصية دون أن متر بالرتكة[.

3-3: الضامن يف عقد التخارج
إن أحكام الضامن يف عقد التخارج قد تعطل وقد ال تعطل، فاألحكام ختتلف ما إذا كان جرى 
التخارج دون تفصيل مشــتمالت الرتكــة أو إن  التخارج جرى مع االتفــاق عىل كل التفاصيل 
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ملشتمالت الرتكة، وعليه فإن هذا فيه حكامن:-
أواًل[ إذا متــت املخارجة دون حتديد ملشــتمالت الرتكة: يف هذه احلالــة ال يضمن املتخارج   -
للمتخارج له ال ضامن التعرض، وال ضامن االستحقاق1، وال ضامن العيوب اخلفية2 وال ضامن 
يــرس مديني الرتكة، فعىل فرض التخارج بيع، وهي الصورة الغالبة للتخارج واألكثر وقوعا، 

فإنه يستثنى منه إلزام املتخارج من أمور وهي:

عــدم ضامن العيوب اخلفية: ذلك ان املتخــارج يري عىل احلصة وهو يشء معنوي   .1
وليس مادي، وعليه فاملتخارج ال يعرف بدقة عىل ماذا ترتكز احلصة أي عىل أي شئ 
مادي، لذلك وصف هذا العقد بأنه احتاميل اشــتمل عىل احلصة االرثية جزافا دون 
تعيني موجداهتا، واملتخارج له أقّدم عىل التعامل هبذه احلصة ويف  ذلك خماطرة وشئ 

من املغامرة3.
مثال: ]اذا كانت الرتكة ســيارة وختارج أحد الوارثني ملصلحة الوارث االخر ثم تبني أن   
السيارة فيها عيب خفي فال يستطيع املتخارج له الرجوع عىل املتخارج، حيث ان التخارج 
قد جرى دون بيان مشــتمالت الرتكة، وعليه كان املتخارج ليس ضامنا، وأن املتخارج له 

سيتحمل ضامن العيب اخلفي[.
عدم ضامن التعرض واالستحقاق :فال يضمن الوارث املتخارج للمتخارج له التعرضات   .2

القانونية الصاردة من الغري، وال االستحقاق للغري. 
كام اليضمن املتخارج  للمتخارج له يســار املدينني: وذلك اذا تضمنت الرتكة ديونا عىل   .3

الغري.
مالحظــة: أن أغلب حاالت التخارج جتري بعبارات عامة، وبالتايل تفرس عىل أهنا جرت   
دون حتديد ملشــتمالت الرتكة، ومن ثم فإن املتخارج ال يضمن للمتخارج له ال التعرض 
وال االستحقاق وال العيوب اخلفية، وبالتايل يب أن يكون حتديد مشتمالت الرتكة واضح 

ورصيح للقول بعد ذلك بضامن املتخارج للمتخارج له.

االستحقاق هو أن يظهر بعد البيع حقا للغري عىل املبيع مهام كان نوعه سواء كان)حق ملكية أو أي حق آخر(.  1
العيوب اخلفية هو اآلفة أو العّلة املوجودة بشكل خفي يف اليشء املبيع.  2

الدكتور وهبة الزحييل العقود املسامة ، باب الصلح صفحة 35 دار الفكر املعارص للطباعة سنة 2014.  3
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ثانيًا[ إذا متت املخارجة بتحديد مشتمالت وحمتويات الرتكة وتعيينها بذاهتا: فإن املتخارج يضمن   -
للمتخارج له التعرض واالستحقاق والعيوب اخلفية، بمعنى أن الضامن سيشمل العيب اخلفي 
ألي مال داخل يف الرتكة، وآل إىل املتخارج بسبب أحكامه، كام ويشمل التعرض واالستحقاق 
وأي رشط أضافه املتخارج عىل نفسه يف عقد التخارج، كأن يكون املتخارج قد ضمن للمتخارج 

له يسار املدينني للرتكة، حيث إن هذه الرشوط املقرتنة بالعقد ستكون صحيحة.

4: صور املخارجة مع بيان األمثلة التطبيقية والعملية يف حلها

4-1: صور التخارج يف املذهب احلنفي:
ســأعرض بصورة رسيعة بعض من صور التخارج املتعمقة عند األحناف1 )املذهب احلنفي( 

وهو املذهب املستمد منه القوانني الرشعية املطبقة يف قطاع غزة:
إذا ختــارج الورثة مع أحدهم عن نصيبه يف الرتكة عىل يشء من املال يدفعونه له، فلذلك صور 

ختتلف بحسب نوع البدل الذي يدفعونه، وبحسب نوعية الرتكة ، وذلك كام ييل:
إذا كانت الرّتكة عقارًا أو عرضًا، فأخرج الورثة أحدهم منها بامل أعطوه إّياه، جاز الّتخارج   .1
سواء أكان ما أعطوه أقّل من حّصته أم أكثر، ألّنه أمكن تصحيحه بيعًا، والبيع يصّح بالقليل 

والكثري من الّثمن.
إذا كانت الرّتكة ذهبًا فأعطوه فّضًة، أو كانت فّضًة فأعطوه ذهبًا جاز الّصلح أيضًا، سواء   .2
أكان ما أعطوه أقّل من نصيبه أم أكثر، ألّنه بيع اجلنس بخالف اجلنس، فال يعترب الّتساوي. 
فًا، كذلك إن كانت الرتكة دراهم ودنانري، وبدل  لكن يشرتط القبض يف املجلس لكونه رَصْ
الصلح كذلك دراهم ودنانري، جاز الصلح كيفام كان، رصفًا للجنس إىل خالف جنسه كام 

يف البيع، لكن ال بّد من القبض يف املجلس.
وإن كانت الرّتكة أحد النقدين »ذهبًا أوفّضًة« وغري ذلك من العروض والعقار، فصاحلوه   .3
عىل أحــد الّنقدين فال يوز الصلح، إاّل أن يكون ما أعطــي له أكثر من حّصته من ذلك 
اجلنــس، ليكون نصيبه بمثله، والّزيادة تكون يف مقابل حّقــه من بقّية الرّتكة احرتازًا عن 

الكويت،  السالسل  ذات  طباعة   ،8 صفحة  التخارج   باب  عرش  احلادي  اجلزء  الكويتية  الفقهية   املوسوعة   1
الطبعة الثانية سنة 1988.
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الّربا، وال بّد مــن الّتقابض فيام يقابل نصيبه، ألّنه رصف يف هذا القدر، ولو كانت الرّتكة 
ذهبــًا وفّضًة وغري ذلك من العروض والعقــار فصاحلوه عىل عرض جاز الّصلح مطلقًا، 

سواء أكان ما أعطوه أقّل من نصيبه أو أكثر.
إذا كانــت أعيان الرّتكة جمهولــًة والّصلح عىل املكيل أو املــوزون، ففيه اختالف، قال   .4
املرغيناين1: ال يوز الصلح ملا فيه من احتامل الربا، بأن يكون يف الرّتكة مكيل أو موزون 
من جنســه، فيكون يف حّقه بيع املقّدر بجنسه جزافًا، حيث قال الفقيه أبو جعفر2: يوز 
الحتــامل أن ال يكون يف الرّتكة من ذلك اجلنس، وإن كان فيها فيحتمل أن يكون نصيبه 
مــن ذلك اجلنس يف الرّتكة أقّل مّما وقع عليه الّصلح فــال يلزم الّربا، واحتامل أن يكون 
نصيبه من ذلك أكثر، أو مثل ما وقع عليه الّصلح هو احتامل االحتامل، ففيه شبهة الّشبهة 
وليســت بمعتربة، وقول أيب جعفر هو الّصحيح عىل ما يف الّزيلعي3 وفتاوى قاضيخان4 

من األحناف.
وإن كانت أعيان الرّتكة جمهولًة، وهي غري مكيل أو موزون يف يد بقّية الورثة، وكان الّصلح   .5
عىل املكيل أو املوزون قيل: ال يوز، ألّنه بيع املجهول، ألّن املصالح باع نصيبه من الرّتكة 

وهو جمهول بام أخذ من املكيل واملوزون. 
واألصّح أّنه يوز، ألّن اجلهالة هنا ال تفيض إىل املنازعة لعدم احلاجة إىل الّتســليم، لقيام   
الرّتكــة يف يدهم، حّتى لو كانت يف يد املصالح أو بعضها مل يز الّصلح، ما مل يعلم مجيع ما 

يف يده للحاجة إىل الّتسليم.
هذه هي صور التخارج يف الفقه احلنفي.   

املرغبناين  من كبار فقهاء األحناف  من كتابه »اهلداية  رشح بداية املبتدي« ،اجلزء الثالث كتاب الصلح صفحة   1
198 النارش إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية - باكستان 1417.

أبو جعفر الفقيه اهلندواين من فقهاء األحناف  ،املوسوعة الفقهية  الكويتية اجلزء احلادي عرش باب التخارج    2
صفحة 8، طباعة ذات السالسل الكويت  الطبعة الثانية سنة 1988.

رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين اجلزء اخلامس صفحة 643النارش دار الفكر بريوت 1992.  3
سنة  مرص  ببوالق  االمريية  باملطبعة  الثانية  138الطبعة  صفحة  األول  املجلد  الصلح  باب  قاضيخان  فتاوي   4

هجرية1310.
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4-2: صورة عقد املخارجة حسب املعمول فيه باملحاكم الرشعية يف قطاع غزة وما نص عليه القانون
الواقــع أن كثــريًا من أحــكام التخارج  قد جتري بني الورثة بشــكل رضائــي دون أن تصل 
للمحكمة املختصة، وبالتايل فإن التخارج ينتج أثره يف نقل ملكية حصة املتخارج إىل املتخارج له، 
وعليه فإصدار حجة ختارج من املحكمــة الرشعية مقصده هو توفري دليل من أدلة للمتخارج له، 
واملتخارج  فيام لو حدث نزاع مســتقبال، وعليه لتبيان إصدار حجة عقد ختارج، فإن املعمول به يف 

املحاكم الرشعية تكون:
أواًل: بتقديم طلب تسجيل حجة ختارج، حسب الصيغة املتبعة واملعمول هبا يف املحاكم الرشعية، 

ُتقدم اىل رئيس القلم يف املحكمة الرشعية للتوقيع عليها ثم استيفاء الرسوم املقدرة. 
ثانيًا: بعد استيفاء الرسوم ُيقدم طلب التسجيل اىل القايض بعد حضور امُلعّرفني وشهادة 
إثنني من الشهود عىل األقل، وإفهام املتخارجني بوضعهم القانوين، يتم تقييدها لدى الضبط 
واحلجج  يف ســجالت املحكمة الرشعية بعد توقيعها من قايض املحكمة املختصة لتأخذ 
منحى قرار وحكم، وورقة رســمية صادرة عــن حمكمة رشعية، مع مالحظة أن التخارج 
للقارصين يلزم رفعهــا إىل مقام املحكمة العليا الرشعية لتدقيقها واإلشــارة للعمل هبا، 
كام وٌتقدر وتعامل كل حجة ختارج حســب احلالة اخلاصة فيها، وهل تم حتديد مشتمالت 
الرتكة وهل هي خالية من النقدين الذهب والفضة أي حســب اليش املخارج به لكل من 

امُلتِخاِرج وامُلَتخاَرج له.
أعرض نموذج لطلب تسجيل حجة ختارج حسب املعمول به يف املحاكم الرشعية الفلسطينية، 

باإلضافة إىل نموذج حجة ختارج عام الصادر من املحكمة الرشعية.



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

73

طلب تسجيل حجة التخارج التي ٌتقدم من املتخارجني إىل املحكمة الرشعية 

بسم اهلل الرمحن الرحيم  

صاحب الفضيلة قايض  حمكمة ــــــــــــــــــ الرشعية املحرتم  

السالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته وبعد:  
املوضوع/ طلب تسجيل حجة ختارج1  

املتخارج /ــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــ وسكان ــــــــــــــــــــ  

املتخارج له / ــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــ وسكان ـــــــــــــــــــ  

أعرض لفضيلتكم أن ــــــــــــــ... من..... وسكان ــــ قد تويف بتاريخ     /    /     وقد   
سجلت حجه حرص إرثه ىف حمكمة ـــــ الرشعية  بتاريخ     /     /      سجل      عدد      صفحة      

وانحرص إرثه الرشعي واالنتقايل يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد صحت املسألة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  

وأن الرتكة املنقولة وغري املنقولة معلومة لدينا علام تاما نافيا لكل جهاله وهى خالية من الذهب والفضة   
واألموال ومن الديون والوصية وأنـــا أصالح  املتخارج له/ـــها ... عن حصته  ىف الرتكه لقاء مبلغ 
ـــــ.....ــــــ قبضتها من املتخارج له وأخرجت نفيس من الرتكة ومن مجيع أعياهنا إخراجًا  وقدرهـ 
وصلحا نافذًا رشعا وقانونا ال رجعه فيه وال خيار يل بطوعي واختياري دون إكراه، وتسلمت العني 
املتخارج عليها وترصفت هبا ترصف املالك بملكه، أطلب تســجيل ذلك وبيان السهام الرشعية عىل 

الوجه الذى تم التخارج عليه وتبليغ اجلهات املختصه بذلك واعطائي حجة بذلك.

وحرر يف   /       /                                           وتقبلوا االحرتام  

شاهد شاهد   املتخارج له   املتخارج       

األصول املرعية  يف معامالت املحاكم الرشعية ، للقايض الرشعي حممد ناجي فارس صفحة191 طبعة سنة   1
2005
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صورة حجة التخارج التي تصدر من املحكمة الرشعية للمتخارجني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املوضوع/ حجة ختارج عام1

يف املجلس الرشعي املعقود لدي أنا ــــــــــ ــــــــــ قايض حمكمة ـــــــــــــــــــــــــ   
الرشعي حرض املكلــف  رشعــا  ـــــــــــــــــــــــــ مــن ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ وســكان ــــــــــــــــــــــــــــــــ وبعد التعريف عليه مــن قبل املكلفني رشعا 
ـــــــــــــــــــــــــــــ ومها من ــــــــــــــــــــــــــــــ وســكان  ـــــــــ ـــــ ،  
قرر ــــــــــ ـــــ املذكور قائال  أن املتويف  قد تويف بتاريخ    /   /    201 م ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ وذلك بموجب حجه حرص  اإلرث رقم ــــ  الصادرة عن حمكمة ــــ  الرشعية 
بتاريــخ     /    /    وأن الرتكــة املنقولة وغري املنقولة معلومة لدينا علام تاما نافيا لكل جهالة وهى 
ــــــــــــــــــ قبل    ـــــــــــــ لقاء مبلغـ  خالية من كل دين عىل املتوىف املذكور وقد صالحـ 
ــــــــــــ وقبض  ـــــــــــــ وأخرجت ــــــــــــ من مجيع أعيان الرتكة إخراجًا وصلحا 
نافذا رشعا وقانونًا ال رجوع فيه وال خيار وطلب تسجيله وبيان السهام الرشعية واإلنتقالية عىل 
الوجه الذي تم عليه التخارج ، وعليه فقد أفهمت املتخارج أنه مل يعد لـــه حق ىف أعيان الرتكة 
وأن حقه إنتقل للمتخارج له وصحت املسألة ــــــــــــــــــــ لذلك قررت تسجيله للعمل 

به* وتقرر وضع إشارة عىل حجة اإلرث املشار إليها بام جرى عليه التخارج العام

وحرر يف       /     /      14 هجرية املوافق     /      /      20 ميالدية  

الرشعــي القــايض                                                                                

مالحظة: إذا تعلقت احلجة بقارصين أو من يف حكمهم، ال بد من موافقة مقام املحكمة العليا الرشعية عىل   *
ذلك وتسجل يف احلجة بعد كلمة للعمل به وبعد موافقة مقام املحكمة العليا الرشعية عىل تسجيل هذا احلجة 

بقرار رقم ..... وبتاريخ ../../.... .

ناجي فارس املصدر السابق.  1
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4-3: بيان وتوضيح طرق احلل ملسائل املخارجة
ذكر يف قانون االحوال الشــخصية الفلســطيني التخارج وبينت إحدى صــوره، بعد بياهنا؛ 
ســأتطرق عىل صور املخارجة بشــئ من التفصيل والتوضيح، فقد نصت املادة )636( من قانون 
األحوال الشــخصية: ]التخارج هو أن يتصالح الورثة عىل إخراج بعضهم من املرياث عىل شــئ 
معلــوم من الرتكة أو غريها، وهــو جائز عند الرتايض، فمن صالح عىل شــئ من الرتكة فاطرح 
سهامه من التصحيح ثم اقسم باقي الرتكة عىل سهام الباقني، )كمن ماتت وتركت - زوجا وأما و 
عاًم - فاملســألة من ستة  النصف للزوج والثلث لألم والباقي للعم، فصالح الزوج عن نصيبه عىل 
ما يف ذمته للزوجة من املهر فيقســم باقي الرتكة وهو ما عدا املهر بني االم والعم اثالثا سهامن لالم 

وسهم للعم(.  طبق اجلدول اآليت:

عمامزوج
ع             1/21/36

321
صالح الزوج عن نصيبــه عىل ما يف ذمته 
للزوجة من املهر فيقسم باقي الرتكة وهو 
ما عدا املهر بني االم والعم اثالثا ســهامن 

لالم وسهم للعم

2+2 
4 

سهامن لألم بعد املصاحلة

1+1 
2

صور املخارجة:
 للتخارج حســب االســتقراء مخس صور، ولكل صورة منها طريقة يف قســمة مسائلها، عىل 

النحو التايل:

الصورة األوىل: التخارج من الرتكة مقابل مال من  الرتكة:
 وهي أكثر صور التخارج شــيوعًا، أي صورهتا أن خيــرج وارث أو أكثر عن نصيبه من 
الرتكة لبقيــة الورثة، يف مقابل يش معلوم يأخذه من الرتكة نفســها )كدار أو أرض أو مبلغ 
من املال(، فهنا نقسم حصة اخلارج عىل بقية الورثة بنسبة أنصبائهم، أي تطرح سهام اخلارج 
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ويعترب كأنه غري موجود بعد توزيع الفروض عىل كل الورثة، ولقســمة مسائل هذه الصورة 
نتبع اخلطوات االتية:1

نقسم الرتكة قسمة عادية عىل مجيع الورثة بام فيهم الوارث امُلخرج، ملعرفة عدد سهامه يف   .1
املسألة.

اذا عرفنا سهام الوارث املخرج، فنسنبعدها نظري ما حصل عليه من الرتكة.  .2
ٌنرجع أصل املسـألة إىل حاصل جمموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث امٌلخرج.  .3

ٌنخرج جزء ســهم املسألة عن طريق قسمة املبلغ الذي خلّفه امليت )دون ما أخذه اخلارج   .4
مقابل خٌمارجته( عىل األصل اجلديد.

نرضب جزء السهم يف سهام كل وارث من البقية ليخرج نصيبه من الرتكة املتبقية.  .5

مثال هذه الصورة:
لــو مات عن زوجة وبنت وعم شــقيق، وترك 120 ألف دينــار وقطعة أرض - فخرج العم 
الشــقيق من نصيبه يف املبلغ املذكور، عىل أن ياخذ قطعة األرض وحده، فكيف تقســم الرتكة عىل 

الورثة املذكورين!

عم شقيقبنتزوجة
ع                    1/81/28

143
 خارج                         5

جزء السهم 120000 ÷ 5 = 24000 دينار 
نصيب الزوجة  1× 24000 = 24000 دينار

نصيب البنت  4× 24000 = 96000 دينار
العم الشقيق  خرج مقابل األرض 

الرساجية مع رشحها ، درر احلكام يف رشح جملة األحكام ، صفحة 237،مطبعة مصطفى البايب احللبي  بمرص،   1
سنة 1363هـ 
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مثال أخر: تويف عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، والرتكة 1200 دينار، وسيارة واتفق الورثة 
عىل أن خترج بنت االبن من الرتكة مقابل انفرادها بالسيارة:

أصل املسالة 6أخت شقيقةبنت ابنبنت
عصبة مع الغري2/16/1

ثم يستبعد سهم البنت312

قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 5= 240 دينار   -

نصيب البنت = 3 × 240 = 720 دينار   -

نصيب األخت الشقيقة = 2 × 240 = 480 دينار   -

الصورة الثانية: أن يكون التخارج مقابل مال من غري الرتكة يدفعه أحد الورثة آلخر:
 أي أن خُيرج وارث أحد الورثة عن نصيبه كله يف مقابل شئ يأخذه من غري الرتكة، وعليه حيل 

الوارث امُلخاٍرج حمل الوارث املخاَرج يف نصيبه من الرتكة، وتضم سهامه إىل سهامه.
أي أنه يف هذه احلالة حيل الوارث الذي دفع من ماله اخلاص  حمل اخلارج مقابل ما دفعه األول 

لألخري، وتضم سهام األخري لسهام األول، ولقسمة هذه الصورة نتبع اخلطوات األتية:
نقسم املسألة قسمة عادية بني الورثة مجيعًا بام فيهم الوارث امُلخرج، ملعرفة عدد سهامه يف املسألة.  .1
اذا عرفنا سهام الوارث امُلخَرج من املسألة، أعطيناها الوارث الذي خاَرجه فهي له، وتنتهي   .2

املسألة، مثال هذه الصورة:
لو ماتت إمراة )توفيت( عن زوج وبنت وأم وعم شــقيق، فخارج الزوج العم الشقيق ليخرج 

من الرتكة، مقابل مبلغ دفعه له من ماله اخلاص، فكيف تقسم املسألة؟

عم شقيقأمبنتزوج
ع            1/41/21/612

3621
4 

 ســهامه ثالثة + سهام 
العم الشقيق

 صفــر62
نصيبه سهم واحد يعطى للزوج الذي 

خارجه
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مثال آخر: تويف عن بنت وبنت ابن وأخت شــقيقة، والرتكة 1200 دينار، واتفقت البنت عىل أن 
تعطي بنت االبن شيئا من ماهلا اخلاص مقابل تنازهلا عن نصيبها من الرتكة:

أصل املسالة 6أخت شقيقةبنت ابنبنت
عصبة مع الغري2/16/1

312

قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 6 = 200 دينار   -
نصيب البنت = 3 × 200 = 600 دينار   -

نصيب بنت االبن = 1 × 200 = 200 دينار   -
نصيب األخت الشقيقة = 2 × 200 = 400 دينار   -

يضم نصيب بنت االبن إىل نصيب البنت خلروج األوىل فيصبح 600 + 200 = 800 دينار   -

الصورة الثالثة: التخارج من الرتكة مقابل مال من غري الرتكة، يدفعه مجيع الورثة للشخص اخلارج، 
بنسبة انصبائهم: 

وهي أن خيرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة، يف مقابل مال يدفعه له الورثة مجيعًا من غري 
الرتكة )من ماهلم اخلاص(، بنســبة أنصبائهم يف مرياثهــم، أي ان يف هذه احلالة تكون مجيع الرتكة 
للورثة الذين دفعوا للخارج منها، فتطرح ســهام الشخص اخلارج من الرتكة، وتقسم الرتكة عىل 

جمموع سهام باقي الورثة، ولقسمة هذه الصورة نتبع اخلطوات التالية:
نقسم املسألة عىل مجيع الورثة بام قيهم امُلخَرج، ملعرفة سهامه.   .1

اذا عرفنا سهام الوارث امُلخرج، فنطرحها من أصل املسألة.  .2
ُنرجع أصل املسـألة اىل جمموع الباقي، ومنه تصح املسألة.  

مثــال: تويف عن زوجة، وبنت وأخ ألب، فخرج األخ ألب من الرتكة مقابل مال يدفعه البقية 
إليه بنسبة أنصبائهم، فيكون نصيب كل منهم ما ييل:

أخ ألببنتزوجة
ع            1/81/28

143
خرج مقابل ما أخذه من الورثة5 مصح املسألة
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مثال  آخر: تويف عن بنت وبنت ابن وأخت شــقيقة، والرتكة 1200 دينار، واتفقت البنت مع 
األخت الشــقيقة عىل أن خترج بنت االبن من الرتكة مقابل مــال يدفعونه إليها من ماهلم اخلاص 

حسب نسبة انصبائهم:

أصل املسالة 6أخت شقيقةبنت ابنبنت
عصبة مع الغري2/16/1

ثم يستبعد سهم بنت االبن 312

قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 5= 240 دينار   -
نصيب البنت = 3 × 240 = 720 دينار   -

نصيب األخت الشقيقة = 2 × 240 = 480 دينار   -

الصورة الرابعة: التخارج من الرتكة مقابل مال من غري الرتكة، يدفعه مجيع الورثة للشخص اخلارج، 
بالتساوي فيام بينهم:

ويف هذه احلالة تكون مجيع الرتكة للورثة الذين دفعوا للخارج منها، فتقســم تقسيام عاديا، ثم يؤخذ 
نصيب الشخص اخلارج، ويقسم عىل عدد رؤوس باقي الورثة، عىل أن حيسب الذكر مثل األنثى ال الضعف 
ألهنم قد دفعوا بالتساوي، أي دفع الذكر مثل األنثى فتستحق األنثى ما يستحقه الذكر عند تقاسم نصيب 
الشــخص اخلارج. أي أن خيرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة أو بعضهم، يف مقابل مال يدفعونه له 

بالتساوي من غري الرتكة )من ماهلم اخلاص(، يف هذه احلالة ُتقسم املسألة عن طريق اخلطوات األتية:
نعمل مســألة جلميع الورثة بام فيهم الوارث امُلخرج، ونقسمها حتى تنتهي، ونصحح ما   .1

حيتاج فيها اىل تصحيح.
نعمل مســألة أخرى ملن دفع املال للوارث امُلخرج من الورثــة، ويكون أصلها من عدد   .2

الرؤؤس ولكل واحد من الورثة فيها سهم.
نقارن أصل املســألة الثانية، وبني نصيب الوارث املخرج يف املسألة االوىل بالنسب األربع   .3

]التامثل - التوافق - التباين - التداخل[1.

رد املحتار عىل الدر املختار  البن عابدين ،  808/6 النارش دار الفكر-بريوت الطبعة الثانية 1992  1
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مثال آخر: تويف عن بنت وبنت ابن وأخت شــقيقة، والرتكة 1200 دينار، واتفقت البنت مع األخت 
الشقيقة عىل أن خترج بنت االبن من الرتكة مقابل مال يدفعونه إليها من ماهلم اخلاص بالتساوي فيام بينهم:

أصل املسالة 6أخت شقيقةبنت ابنبنت
عصبة مع الغري2/16/1

312

قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 6 = 200 دينار   -
نصيب البنت = 3 × 200 = 600 دينار   -

نصيب بنت االبن = 1 × 200 = 200 دينار   -
نصيب األخت الشقيقة = 2 × 200 = 400 دينار   -

ثم نأخذ نصيب الشخص اخلارج وهو بنت االبن ومقداره » 200 » دينار ونقسمه بالتساوي   -
فيام بني البنت واألخت الشقيقة أي / 200 ÷ 2 = 100 دينار 

فيصبح نصيب البنت = 600 + 100 = 700 دينار   -
ويصبح نصيب األخت الشقيقة = 400 + 100 = 500 دينار  -

الصورة اخلامســة: أن خيرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة أو بعضهم، يف مقابل مال يدفعه له 
الورثة مجيعًا من غري الرتكة )من ماهلم اخلاص( بنســب خمتلفة حمددة، وليست كنسب مرياثهم ]كام 

لو دفع أحد الورثة الربع - والثاين اخلمس - والثالث  الثلث  .. وهكذا[.
ويف هذه احلالة تكون مجيع الرتكة للورثة الذين دفعوا للخارج منها، فتطرح ســهام الشخص 
اخلارج من الرتكة، وتقســم الرتكة عىل جمموع ســهام باقي الورثة، مثال: تويف عن  بنت وبنت ابن 
وأخت شقيقة، والرتكة 1200 دينار، واتفقت البنت مع األخت الشقيقة عىل أن خترج بنت االبن 

من الرتكة مقابل مال يدفعونه إليها من ماهلم اخلاص حسب نسبة انصبائهم:

6أخت شقيقةبنت ابنبنت
عصبة مع الغير1/21/6

3 1 

ثم يستبعد سهم بنت االبن

26
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قيمة السهم الواحد = 1200 ÷ 5= 240 دينار   -
نصيب البنت = 3 × 240 = 720 دينار   -

نصيب األخت الشقيقة = 2 × 240 = 480 دينار   -

مثال آخر عىل هذه الصورة:
تويف رجل عن : ) زوجة، وجدة، وأخت شــقيقة، وأخوين ألب، وخرجت الزوجة من 
الرتكة مقابل مال يدفع هلا من بقّية الورثة من ماهلم اخلاص بنسب خمتلفة عن نسبهم يف املرياث، 
ويكون ذلك عىل النحو التايل: ) اجلدة الســدس، واألخت الشــقيقة الثلث، واألخوين ألب 

لكل واحد الربع(.

12 املسألة األوىلأخ ألبأخ ألبأخت شقيقةجدةزوجة
ع4/16/12/1

326112
64121             1       24

12 املسألة الثانية6/13/14/14/1خارجة
-2433
-2433
48 اجلامعة102855-
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5: اخلامتة

اواًل: التخارج بني الورثة جائز رشعًا وفيه إرفاق بالورثة ومصلحة هلم ودفع للرضر.  -
ثانيًا: التخارج عقد من العقود الناقلة للملكية.  -

ثالثًا: أن القيام بإصدار حجة ختارج من املحكمة الرشعية فيه حفظ للحقوق وعدم ضياعها   -
، إضافة إىل كونه ورقة رســمية، و أقوى من عقــد البيع العريف املتعارف عليه، وحُتفظ يف 

سجالت املحكمة الرشعية ما يضمن حفظ احلقوق.
رابعًا: خيتلف التخارج عن بيع الرتكة حيث إن التخارج حرصي بني الورثة، أما بيع الرتكة   -

يمكن أن يكون بني أجنبي ووراث.
خامسًا: التخارج يب أن يكون مقابل عوض وإال اعترب هبة.  -

سادســًا: الطبيعة القانونية للتخارج قد تكون بيعا او قسمة للامل الشائع فهي بيع ان كان   -
البدل ســيقبضه املتخارج له من غري الرتكة، وهي قســمة إن كان البدل الذي ســيقبضه 

املتخارج له من الرتكة، وبالتايل وجب مراعاة رشوط الترصف يف كل حالة.
سابعًا: أحكام الضامن من ضامن العيوب اخلفية وضامن التعرض واالستحقاق تكون معطلة   -
اذا جرى التخارج دون تفصيل ملشتمالت الرتكة وتفعل الضامنات اذا جرت املخارجة مع 

تفصيل ملشتمالت الرتكة.
ثامنــًا: الذي يملك التخارج هــو الوارث أو املوىص له أو وكليهــام أو وليهام الرشعي.  - 
تاسعًا: إذا كان بعض الرتكة التي حصل فيها التخارج دينًا عىل الناس وصالح الورثة أحدهم 
أن خيرجوه من الدين فهذا ال يوز عند أهل العلم! وذلك لعدم القدرة عىل التسليم وألنه 
بيع الدين من غري من هو عليه، وهذا ال يوز كأصل عام اال انه اســتثني ثالث حاالت: 

ابراء الغريم من الدين - احلوالة - متليك الدين.
ويف ختــام هذا البحث أمحد اهلل تعاىل عىل ما أنعم به و أوىل، وأســتغفره عام فيه من اخلطأ   
وســهو وغفلة، وأسال اهلل أن يعله من العلم النافع اخلالص لوجهه سبحانه، وأن يكون 
موطن قدم لكل من أراد أن يتوســع يف بيع التخارج من مهتمني بالقانون وغريهم، وأن 

يكون لبنة تعلو عليها دارسات أخرى مستفيضة.
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6: املراجع

6-1: القرآن الكريم 
سورة النساء.    .1
سورة الرمحن.  .2

6-2: كتب السنة:  
فتح الباري يف رشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين.   -

صحيح البخاري وسنن البيهقي وتفسري القرطبي.  -

6-3: معاجم اللغة:
الفريوز آبادي قاموس املحيط، مؤسسة الرسالة بريوت.  -

املعجم الوسيط جممع اللغة العربية بالقاهرة.  -

6-4:  كتب الفقه:
كتاب املبسوط  لشمس الدين الرسخيس احلنفي دار املعرفة بريوت1993.  .1

رد املحتار عىل الدر املختار  البن عابدين،  النارش دار الفكر-بريوت الطبعة الثانية 1992.  .2

درر احلكام يف رشح جملة األحكام، مطبعة مصطفى البايب احللبي  بمرص، سنة 1363هـ.  .3
املوســوعة الفقهية  الكويتية اجلزء احلادي، طباعة ذات السالسل الكويت  الطبعة الثانية   .4

كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  لعالء الدين الكاساين احلنفي.
جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ومعه الدر املنتقىـ  كتاب الصلح لعالء الدين احلصكفي   .5

احلنفي النارش دار الكتب العلمية  سنة 1998.
اهلدايــة رشح بداية املبتــدي«، اجلزء الثالث كتاب الصلح النــارش إدارة القرآن والعلوم   .6

اإلسالمية - باكستان 1417.
أحكام الرتكات واملواريث ملحمد أبو زهرة دار الفكر احلر سنة2008.  .7

كتاب التعريفات للجرجاين.  .8
كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لعالء الدين الكاساين احلنفي.  .9

10. املحتار عىل الدر املختار البن عابدين اجلزء اخلامس النارش دار الفكر بريوت 1992.
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     6-5: قوانني:
اجلزء العارش ملجموعة القوانني الفلسطينية )قانون األحوال الشخصية الفلسطيني(.  -

قانون أصول املحاكامت الرشعية الفلسطينية لسنة 1956.  -
األصول املرعية يف معامالت املحاكم الرشعية، للقايض الرشعي حممد ناجي فارس غزة.  -

6-6: مؤلفات:
بحث  بعنوان التخارج بني الورثة أحكامه وصوره يف الفقه اإلسالمي .. للدكتور - نارص   )1

الغامدي  - جامعة أم القرى - مكة املكرمة.
دراسة قانونية مقارنة لعقد التخارج يف القانون املدين العراقي واالمارايت، للدكتور صالح   )2

أمحد اللهيبي.
رشح القانون املدين العقود املسامة، عقد البيع وعقد املقايضة - منشأة املعارف، اإلسكندرية.  )3
املرشد للطرق احلكمية يف رشح املباحث الفرضية - لألستاذ املحامي- نضال مجال جرادة.  )4
رشح أحكام العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية لدولة االمارات العربية مقارنة بالفقه   )5

اإلسالمي وبعض القوانني ـ دار وائل للنرش، األردن 2005.
هادي العويدي العقود املسامة دار النرش والثقافة 2005 صفحة180.  )6
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احلكم رقم 2016/315 »القيمة القانونية لتصوير الفيديو يف االثبات«
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2016/315

تعليق املحامي حييى حممد احلجاوي/ األردن

متهيد
 ان القرار الذي نحن بصدده قرار حديث، صدر يف 2016/6/3، وحيمل الرقم 2016/315، 
ومن البدهيي ان الغاية من التعليق عىل أحكام القضاء تكون الســتفادة  الدارســني يف املجال، من 
طالب القانون، واألساتذة واملحامني والقضاة، وذلك ملعرفة منحى القضاء يف املوضوع و/او النزاع 
املعروض عليه، وكلام كانت أحكام القضاء يف النزاع املعروض عليه او يف انزال احكام النصوص 
القانونية، او حتى احيانًا تعطيل نص معني »خدمة للعدالة« يشكل اإلجتاه الذي اختذه القضاء هبذا 
الصدد، واســتقرت احكامه عليها، واكثر الدراسات التي تنصب عىل احكام القضاء، تكون حال 
تغري اجتاه اســتطراد القضاء، او الرجوع عن ما هو مســتقر عليه اجتاهه يف مسائلة معينة، فنجد أن 
هذا التغري و/او الرجوع عن ماهو مســتقر، يشــكل حالة مثالية للدراسة ملعرفة الغاية واالهدف 
واألسباب والدوافع... الخ، التي حذت يف القضاء لتغيري اجتاهه الذي استقر عليه، ال بل فأن كل 

مما ذكرت قد يشكل حالة منفردة للدراسة والبحث.
 وال بد للتعليق عىل أحكام القضاء ودراستها، ان يطلع الدارس هلذا االمر عىل أحكام القضاء اذا 
كانت متعلقة يف احكام القضاء هبذه الدولة، ليتسنى له معرفة اجتاه القضاء يف النقطة مثار البحث او 
الدراسة، وهذا االمر غري متاح لنا بتعليقنا عىل احلكم الذي نحن بصدده، كام ال بد للدارس ألحكام 
القضاء أن يكون عىل معرفة ودراية بالقوانني التي يستند عليها القضاء، اي قوانني البلد حمل الدراسة. 
 ويف تعليقنا عىل حكم حمكمة النقض الفلســطينية هذا، ُنشــري بأنه مل تتح الفرصة لنا لإلطالع 
عىل اإلجتاه الذي يســري عليه القضاء لدى هذه املحكمة، ولكن اإلجتاه السائد لديه يسري عىل هدي 
اجتاه حمكمة التمييز يف االردن، ال ســيام وان القوانني املعمول هبا لديه هي ذات القوانني األردنية، 

وسوف ندرس موضوع القرار عىل هذا األساس. 
 وبداية اشري اىل أن الغاية من التعليق ليس للتجريح، و/او البحث عن العيوب يف حكم املحكمة 
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اية حمكمة كانت، فإذا كان هدف الدراسة هو البحث فقط عن العيوب وإظهارها، فتكون الدراسة 
هي بحد ذاهتا معيبة، كون هدفها للتشويه ليس اال، وهذا ما نرجوه من الدارسني ألحكام القضاء ان 
يتحروا الدقة واملوضوعية يف دراسة احكام القضاء، وان تكون الغاية واهلدف هو حتري املوضوعية، 
والبحــث عن احلقيقة وحتقيق العدالة، والتي تعد نســبية والعدل املطلق صفة ينفرد هبا اخلالق عز 
وجل، ومن هذا املنطلق وكون القايض انســان »واألنسان خلق من النسيان«، وهو برش قد خيطىء 
وقد يصيب، يمكن ان يتعرض حكم القضاء للنقد، وهذا االمر ال ينقص من احكام القضاء وانام 
يقوها ويسندها اذا كان النقد موضوعيًا، ومبني عىل ُأسس واهداف يقصد منها توسيع دائرة املعرفة 
وتصحيح األخطاء ان وجدت، ويكون هذا بحد ذاته فضيلة حيمد صاحبها، كون النقد للنقد فقط 

ال حيقق اية فائدة ترجى يف هذا الصدد.  
وسنعرض للحكم الذي نحن بصدده تاليًا: 

اوالً: الوقائع 
احالت النيابة العامة املدعو س. م. م. ا. بتهمة بجرم الفساد، سندا للمواد 1، و25 من قانون   .1
الفساد، واملتمثل بتهمة اختالق اجلرائم وفقا للامدة 209 من قانون العقوبات، وطلب وقبول 

الرشوة وفق حكم املادة 171 من قانون العقوبات. 

ســجلت الدعوى بالرقم 2013/9، ونظرت من قبل حمكمة جرائم الفساد، حيث اصدرت   .2
حكمها فيها، وتضمن احلكم بإدانته بجرم طلب وقبول الرشوة، وبجرم الفساد، إعامال لنص 

املواد 171 و209،من قانون العقوبات، وإعالن براءته عن باقي التهم.

هذه الوقائع تم استخالصها من قراري حمكمة األستئناف، حيث مل يتم تزويدنا بالئحة اإلهتام،   .3
وحكم حمكمة الدرجة األوىل ليتسنى لنا من تكوين صورة كاملة عن موضوع الدعوى. 

مل يرتيض املتهــم بحكم حمكمة الدرجة االوىل، وطعن بحكمها لدى حمكمة االســتئناف،   .4
حيث ســجلت الدعوى لدهيا بالرقم 2016/142، حيث اصدرت قرارا تضمن بفســخ 
حكم حمكمة الدرجة االوىل، وباعتبارها حمكمة موضوع قامت بإعادة وزن البينة، وقررت 
بالنتيجــة ان بينات النيابة غري كافية إلدانة املتهم بتهمتي طلب الرشــوة وقبوهلا واختالق 

اجلرائم، واعلنت براءة املستأنف.
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مل تقبل النيابة بحكم حمكمة األســتئناف، حيث تقدمت بالطعن بحكمها بدعوى النقض رقم   .5
315/ 2016، والتي اصدرت حكاًم قطعيًا يقع عىل7 صفحات، مفاده برد الطعن املقدم من 

النيابة، وايدت بالنتيجة حكم حمكمة االستئناف بتاريخ 2016/11/3.    

ثانيًا: اجراءات التقايض 
لقد مر احلكم بمراحله الثالث، وذلك كام ييل:  

حمكمة الدرجة االوىل قىض باألدانة.   -
حمكمة االستئناف فسخت حكم حمكمة الدرجة االوىل، وقضت بالرباءة.  -

صدقت حمكمة النقض حكم حمكمة االستئناف.   -
وحيث ان احلكم الذي يكون حمل الدراسة والتمحيص والتعليق، هو احلكم الذي استغرق    
مراحله، واكتسب الدرجة القطعية بصدور قرار فاصل يف النزاع املعروض عىل القضاء 
من حمكمة التمييز او النقض، وذلك يكون حكم القضاء الصادر عنها املرجع الذي يسري 
عىل هديه القضاء يف تفســري النضوص القانونية، ولكن هذا االمر ليس ملزم للقضاة يف 

اصدار احكامهم.

ثالثًا: مشتمالت حكم حمكمة النقض
اهليئة احلاكمة: لقد صدر حكم النقض حمل التعليق عن هيئة مخاسية، اي ان  القرار و/او احلكم   .1

صادر عن هيئة عادية ملحكمة النقض، فهو ليس قرار هيئة عامة. 

اطراف الدعوى:    .2

)الطاعــن( النيابة العامة: وهي التي تقدمت بالطعن عىل حكم حمكمة األســتئناف، التي  أ. 
قضت بفسخ حكم حمكمة الدرجة االوىل، واعلنت احلكم بالرباءة للمستأنف.

)املطعون ضده( سامي ابو كامل/ وكيله املحامي األستاذ حاتم شاهني. ب. 
لقد انصب الطعن عىل نقاط رئيسية ثالث هي:   .3

ختطئة حمكمة األستئناف يف اعامل نص املادة 209 من قانون االجراءات اجلزائية . أ. 
ختطئة حمكمة اإلستئناف بتفسريها للامدة 207  من ذات القانون. ب. 
ختطئة حمكمة األستئناف بوزن البينة باعتامدها خربة دون اخرى. ج. 
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خالصة حكم حمكمة النقض: لقد قىض حكم النقض بام ييل: »بعد التدقيق واملدوالة، وحيث   .4
ان الطعن مستوف الوضاعه القانونية، تقرر املحكمة قبوله شكال«.

و يف املوضوع، وما تفيد به اوراق الدعوى بأن املطعون ضده املتهم ُأحيل اىل حمكمة جرائم الفساد 
من قبل النيابة العامه عن هتمة واردة يف الئحة االهتام، والتي أصدرت حكام بتاريخ 2016/2/24، 

تضمنت ما ورد يف متن احلكم املستأنف.
مل يقبــل املطعون ضده املتهم بحكم حمكمة جرائم الفســاد، وتقدم بالطعن االســتئناف رقم 
2016/142، والذي قىض بتاريخ 2016/5/15 بقبول االســتئناف موضوعًا، وإلغاء احلكم 

املستأنف، واعالن برائته مما نسب له.
مل ترتض النيابة العامة بحكم حمكمة استئناف رام اهلل، فتقدمت بالطعن املاثل لألسباب الواردة فيه.
ونحن وبإنزال حكم القانون عىل الواقع، والرجوع ألوراق الدعوى والقرار الطعني وأسباب 
الطعن، وحول وجه الطعن املتمثل بخطأ حمكمة االستئناف بعدم االخذ ببينة الفيديو، وهو اعرتاف 
املتهم عىل اخر ما تم مناقشته مع اخلصوم، وان افادة املتهم )فؤاد سعد( املربز ن/4 تصلح لالدانة، 

كوهنا تأيدت ببينة اخرى.
بام ان حمكمة االستئناف أشارت حتديدا لرصيح املادة 209 من قانون االجراءات اجلزائية النافذة، 
والتي تنص: »ال بد ان يتهم بناءا عىل اقوال متهم اخر اال اذا وجدت بينة اخرى تؤيدها و اقتنعت 
املحكمة هبا«، والبينة االخرى التي اعتمدهتا املحكمة هي تصوير الفيديو، االمر الذي نوافقها عليه 
لكون تصوير الفيديو ال يؤخذ به يف معرض البينة، اال اذا تســاندت معه بينة كاملة، وليست إفادة 
املتهم الثاين وهو نفسه صاحب التصوير، ومن قام به علام انه ذكر يف افادته )وختمت باعطاء املبلغ 
له عىل انه قرضه و ليس كرشوة(، ثم ان املتهم الثاين عاد عن اقواله امام املحكمة بعدم صحة واقعة 

طلب الرشوة، وان املبلغ عبارة عن قرض عرشون الف شيقل.
ونحن إذ نجيب عن هذا الوجه من اوجه الطعن، ان ليس ملحكمة النقض ان تســتانف النظر 
باملوازنة والرتجيح والتعديل فيام يكون قد قدمه اخلصوم لقايض املوضوع من الدالئل، عىل اساس 
القرائن واالحوال باثبات وقائع الدعوى او نفيها، تأخذه املحكمة يف حال القناعة وتطرحه يف حال 
عدم القناعة، اذا تطرق لدهيا الشــك اال وجداهنا، وال ُيســتثنى من هذه القاعدة اال صورة واحدة 
هي ان تثبت املحكمة مصدرا للواقعة التي اســتخلصتها تكون ومهية، ويعرتهيا الكذب والشــك 
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وال وجود هلا او موجودا، ولكن يناقض ملا اثبت او غري مناقض، ولكنه يستحيل عقال استخالص 
الواقعه منه كام فعلت هي .. وعليه، نجد ان هذا الوجه غري وارد، ويتعني رده.

امــا بخصوص وجه النعي املتعلق برصيح املادة 207 من قانــون االجراءات اجلزائية النافذ، 
حيث ان حمكمة االستئناف أجابت عن هذا الوجه بقوهلا: »إن إفادة املتهم الثاين أمام النيابة العامة 
والتي اعتمدهتا يف حكمها باإلدانة عاوهنا املتهم الثاين، وأن هذه البينة هي التي متت املنافشة حوهلا 
بصورة علنية أمام اخلصوم، وأن حمكمة اإلســتئناف خلصت إىل أن حكم حمكمة جرائم الفســاد 
يعرتيه القصور وغري مؤســس عىل سند وخارج عن إطار رصيح املادة 207 من القانون، وبالتايل 
نجد أن ما توصلت إليه حمكمة اإلستئناف واقع يف حمله وال تثريب عليها وأن هذا الوجه مرفوض«.
وحول وجه الطعن املاثل املتعلق بنسبة %10 من حتصيل الديون، ملا كانت حمكمة االستئناف قد 
اعملت وظيفتها االساسية، وهي اعادة النظر يف احلكم املستأنف من الناحيتني القانونية واملوضوعية، 
وقامت بإعامل املادة 342 من قانون االجراءات اجلزائية النافذ، والتي تنص: )اذا كان االستئناف 
مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد احلكم او تلغيه او تعدله سواء ضد املتهم او ملصلحته(، 
وكان حكمها متفقا وصحيح القانون والســوابق القضائية، وان هلا سلطة باألخذ بام تطمئن له من 
االوراق وطرح ما عداها، طاملا ان حكمها قام عىل اســباب ســائغة ومستخلصة بوجه سليم من 
البينات املطروحة من وقائع الدعوى يســتوجبه حكم القانون الذي انزله عىل تلك الوقائع، وانام 
نعته النيابة العامة عىل هذا الوجه تقوم عىل امور موضوعية بحته، وهلا ســلطة بحثها وتقديرها ما 
يقوم عليها من االدلة فتثبتها او تنفيها بدون ان يكون لقضائها معقب من رقابة حمكمة النقض، ما 

دام انه ال يوجد ثوابت من الظروف املادية التي استبعدهتا والنتيجة التي استخلصتها.
 و حول وجه الطعن املتعلق بتقرير اخلربة الفنية املتعلق باجلهاز، واملعد من قبل اخلبريان املكلفان 
من حمكمــة املوضوع، ونحن اذ نجيب حتديدا عىل هذا الوجــه ان تقدير اخلبري وتقريره يعترب من 
البينات، وان االســتناد عليه يدخل يف صالحية حمكمــة املوضوع التقديرية، وان حمكمة املوضوع 

غري ملزمة باالخذ به طاملا مل تطمئن له.
وال ســبيل ملحكمة النقض ان تتدخل يف قناعة حمكمة االســتئناف بوصفها حمكمة موضوع، 
بتقرير اخلــرباء الذين قدموا التقرير، والذي يعترب بالنتيجة من البينات العائدة هلا، وان هذا الوجه 

غري وارد ويتعني رفضه.
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فاذا كان مــن الثابت أن حمكمة االســتئناف توصلت اىل النتيجة من واقــع ما عرض، وقدم 
بأوراق الدعوى والتي مل تتمكن النيابة من اثباهتا قانونًا، وحيث ان حمكمة االستئناف الغت حكم 
حمكمــة اول درجه ملخالفتها ما هو ثابت يف اوراق الدعوى، وأهدرت النتيجة التي توصلت اليها 
من خالل تأسيســها عىل قضائها، تكون حمكمة االســتئناف قد طبقت صحيح القانون، ومل ختطئ 
يف تاؤيله وتفســريه، ويكون الطعن املاثل مقدم عىل غري اساس من القانون يستوجب رده، لذلك، 

تقرر املحكمة رد الطعن موضوعا.
تنويه: اشــري بأن الفقــرة احلكمية من قرار حمكمة النقض اعاله تم نقلهــا من متن القرار، كام 

وردت فيه بحرفيتها. 

رابعًا: التعليق عىل احلكم: 

1:  اللغة
اللغة التي صيغ هبا القرار جاءت ركيكة وضعيفة، ومل خيُل االمر من األخطاء اإلمالئية واللغوية، 
ومل يتم تدقيــق  القرار قبل طباعته، ولقد جاءت كثري من العبارات غري مرتابطة ومبهمة حتى عىل 
ذوي اإلختصاص، وهذا االمر رغم عدم مساسه باجلوهر، اال انه يب مراعاته والعمل عىل تالفيه.

2: الشكلية
مل يراع يف القرار الناحية الشــكلية التي يتم هبا صياغة القرار، من ترتيب يستوجب ان يراعيها 
احلكــم، وهي معروفة لكل من عمل يف القضاء واملحاماة، وانعكس هذا االمر وعدم مراعاته عىل 
القرار وتداخلت مع بعضها البعض، واشــري اىل نقطة من هذه الناحية، أال وهي معاجلة املحكمة 
ألســباب الطعن، حيث يتوجب عىل املحكمة ان جتيب الطاعن عىل اسباب طعنه، وعىل كل سبب 
عىل حدى، واذا تكررت األسباب يمكنها االجابة عىل هذه االسباب يف بند واحد، ومل يتم مراعاة 

هذا االمر يف القرار الذي نحن بصدده.

3: النصوص القانونية
مل يراع الدقة بالنصوص القانونية التي اشارت هلا املحكمة، واستندت عليها  يف حكمها، حيث 
بمراجعــة هذه النصوص القانونية مل تراع الدقة هبــا كام وردت يف القرار، وعىل املحكمة حني بناء 
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حكمها عىل نص بالقانون، وأرادت ان تورد النص ان تراعي صحة هذا النص كام ورد يف القانون.

4: معاجلة اسباب النقض
ان اهم نقطة يف القرار هي معاجلة اســباب الطعن من الناحية املوضوعية، وهي التي تشــكل 
جوهر القرار وحماســنه وعيوبه ان وجدت، واشــري اىل ان حمكمة النقض عاجلت اسباب النقض، 
والتي يمكن امجال اســبابه إىل ثالثة نقاط رئيسية، وكام اســلفنا يف البداية وهي التي تعنينا كقضاة 

ورجال قانون وحمامني ودارسيني ألحكام القضاء.
لقد طعنت النيابة بحكم حمكمة االستئناف بذريعة اهنا خالفت منطوق النصوص القانونية، واهنا   -
مل تأخذ باخلربة الفنية التي اجرهتا النيابة، وان حكمها جاء مغايرا هلذه اخلربة، واهنا اخطأت يف 
اعــالن براءة املتهم وعدم احلكم بالتعويض %10، وان املحكمة مل تراع بأن اعرتاف متهم عىل 

متهم اذا ما تأيد يف بينة يعد بينة صحيحة صاحلة للحكم، وبالنتيجة تدين املطعون ضده.

وباستعراض حكم حمكمة النقض نجده قد عالج اسباب الطعن معاجلة سليمة وابني ذلك   -
فيام ييل :- 

لقد أصابــت يف معاجلة الطعن باعتبار ان تصوير الفيديو مــن قبل املتهم االخر، والذي   .1
اعرتف عىل املطعون ضده وايد اقواله بأنه قام بتصويره بالفيديو، وبمعزل عن اخلربة الفنية 
ووقت حصول التصوير، فإن الســؤال الذي يطرح نفسه هل ينطبق حكم هذا النص بأن 
تصوير الفيديو يعد بينة مؤيدة القوال هذا املتهم، وخاصة اهنا صادرة عنه، فإن هذا االمر 
يعد هدرا للنصوص واخراجها عن الغاية منها، ال بل وان حصل فهو فسادًا باالستدالل، 
وحيث قضت بذلك حمكمة االستئناف وايدهتا حمكمة النقض، فإن حكمهام يكون قد اعاد 

االمور اىل نصاهبا، وحكمهام جاء موافقا ملا هو مستقر عليه أحكام القضاء هبذا الصدد.
لقــد جاء حكمها موافقا للمبــادئ العامة من ان حمكمة النقــض ال رقابة هلا عىل حمكمة   .2
املوضوع يف وزن البينة، طاملا ان اسخالصها للبينات جاء بموجب الصالحية املوضوعية 

ملحكمة االستئناف، وال معقب ملحكمة النقض عليها يف هذا االمر.
من البدهيي ان املحكمة اذا وجــدت ان البينات املقدمة من النيابة ال تؤدي إلدانة املتهم،   .3
فإهنا تقرر عدم املســؤلية و/او الرباءة حسب كل حالة، وكام عاجلتها النصوص القانونية، 
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وكان من االجدر ان ترد حمكمة النقض الطعن املنصب عىل هذا الســبب كونه ال يصلح 
ســببا للطعن، وهذا االمر ينطبق عىل تقرير اخلــربة باعتبارها من االمور املوضوعية التي 
تســتقل هبا حمكمة املوضوع، وكان استخالصها هلذه االمور استخالص سائغ فال معقب 

ملحكمة النقض عليها هبذا الصدد.
اخلالصة: لقد جاء حكــم حمكمة النقض موافقا لألصول والقانون، -رغم كل ما اوردناه من 
مالحظات فالغاية هي الفائدة ليس اال-، وقد اصابت كبد احلقيقة يف حكمها هذا وســارت عىل 
هدي ما هو مســتقر عليه القضاء، من حيث ان حمكمة املوضوع تستقل يف وزن البينة دون معقب 
عليها، وحسنًا فعلت حينام اقرت حمكمة االستئناف عىل تفسري املادة 2/148 من االصول اجلزائية، 
والتي نصها »يوز االعتامد عىل اقوال متهم .... اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها..«، حيث مل تعترب 
تصوير الفيديو بمثابة بينة اخرى، طاملا ان املتهم االخر هو الذي قام هبذا الفعل، ولقد راعى حكم 
حمكمة النقض ومن قبلها املبدأ العام بأن الشك يفرس ملصلحة املتهم، ويمكن استخالص هذا املبدأ 

من جممل القرار ال بل هو اخلالصة هلذا التعليق.                                         
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2016/315

تعليق االستاذ مصطفى قاسم
مدير نيابة- النيابة العامة املرصية/ مرص

ختلــص وقائع الطعــن يف أن املتهم ُقدم للمحاكمة اجلنائية أمام حمكمة جرائم الفســاد وذلك 
إلرتكابه اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني 1، 25 من قانون الفساد رقم  1 لسنة 2005، واجلريمة 
املنصــوص عليها يف املادة 209 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 وهي جريمة إختالق  

اجلرائم، وجريمة الرشوة املؤثمة باملادة 171 من قانون العقوبات.
ُقيض بحبس املتهم ثالثة أشــهر عن هتمة إختالق اجلرائم، وسنة والغرامة مائة دينار عن هتمة   -

طلب وقبول رشوة، وألف دينار نفقات حماكمة.

مل يلق احلكم الصادر من حمكمة جرائم الفساد قبواًل لدى املتهم، فطعن عليه باإلستئناف أمام   -
الدائرة اجلزائية بمحكمة استئناف  رام اهلل، فُقيض بقبول اإلستئناف شكاًل ويف املوضوع بإلغاء 

احلكم املستأنف وبراءة املتهم. 

تقدمت النيابة العامة بطعن عىل احلكم الصادر من حمكمة إستئناف رام اهلل أمام  حمكمة النقض،   -
واستندت يف طعنها ألسباب نوجزها فيام ييل:

اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك إستنادًا إىل عدم األخذ بتصوير الفيديو كبينة متممة إلعرتاف   أ( 
املتهم الثاين عىل املتهم األول، وطرحه الدليل املستمد منها باملخالفة لنص املادة 209 من 

قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني.
خلو احلكم من أسبابه املوجبه رغم ثبوت األدلة القانونية الصاحلة لإلدانة، عىل حد تعبري  ب( 

مذكرة النيابة العامة.
خمالفة القانون واخلطأ يف تأويله وتفســريه بطرح إعرتاف املتهــم الثاين عىل املتهم األول  ج( 
باملخالفة لنص املادة 207 من قانون اإلجراءات اجلزائية، وأســباب أخرى قوامها عدم 

تعويل احلكم الطعني عىل أدلة اإلهتام املقدمة بأوراق الدعوى. 
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وقد قضت حمكمة النقض برد الطعن موضوعًا، وذلك بعد أن قامت بتفنيد أسباب الطعن.  -

وبعد أن فرغنا من عرض موجز لوقائع الطعن حمل التعليق ننتقل لبيان املبادىء التى يثريها:  

مدى جواز اعتبار اعرتاف املتهم عىل متهم آخر دلياًل من أدلة الدعوى اجلنائية.  -
مرشوعية األدلة اجلنائية.  -

حرية القايض اجلنائي ىف اإلقتناع.  -
نطاق رقابة حمكمة النقض عىل اإلقتناع الذايت للقايض اجلنائي.  -

 وذلك وفقًا للتفصيل التايل:

مدى جواز إعتبار اعرتاف  متهم عىل متهم آخر دليال من أدلة الدعوى اجلنائية
ارتكزت النيابة العامة يف أســباب طعنها عىل احلكم الصادر من حمكمة إستئناف رام اهلل،   -
أنه  قد خالف القانون حينام مل يعول عىل اعرتاف املتهم الثاين عىل األول بتحقيقات النيابة 
العامة،  وعزز من ذلك تصوير الفيديو املعد هلذا اإلعرتاف، وإستندت النيابة العامة يف هذا 
املطعن إىل نص املادة 209 من قانون االجراءات اجلزائية الفلســطيني الذي ييز اإلعتامد 
عىل أقوال متهم عىل اخر برشط توافر أدلة أخرى تعضدها واقتنعت هبا املحكمة1. واجلدير 

بالذكر، أن هذا النص ال نظري له يف القانون املرصي وهو يدعونا إىل حتليله.
فبإمعان النظر يف النص آنف البيان، يتضح أن املرشع الفلســطيني اعترب أن اقوال املتهم اآلخر 
ال تعدو وأن تكون  إســتدالاًل، ال يوز اإلستناد هلا يف إدانة املتهم، إال  إذا وجدت أدلة أخرى من 

أوراق الدعوى تساندها وتطمئن املحكمة اليها.
فاألصل وفقا للنص سالف البيان، أن أقوال متهم عىل آخر ال تعد دلياًل وال يوز اإلستناد اليها 
يف الوصول إلدانه املتهم،  فهي ليســت بإعرتاف، إذ أن أول رشوط األعرتاف أن يصدر اإلعرتاف 
من املتهم عىل نفســه، بأنه هو الذي ارتكب اجلريمة، وذلك عقب توجيه التهمة إليه، وذلك عمال 
بحق املتهم يف مواجهه التهمة املنســوبة إليه نفاذا لنص املادة 54 من الدستور املرصي واملادة 123 

تنص املادة 209 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001  عىل أنه: »ال يدان متهم بناًء   1
بينه أخرى تؤيدها واقتنعت املحكمة هبا، وحيق للمتهم اآلخر مناقشة  إذا وجدت  عىل أقوال متهم آخر إال 

املتهم الذي صدرت عنه هذه األقوال يف أقواله«.
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/1 مــن قانون اإلجــراءات اجلنائية املرصي والتي تقابلها نص املــادة 96 من قانون اإلجراءات 
اجلزائية الفلسطيني1. 

ومن ثم فإن أقوال متهم عىل آخر أو ما درج عىل تسميته إعرتاف متهم عىل آخر ال يعترب إعرتافًا، 
إذ أنه جمرد نســب متهم آلخر مســامهته معه يف إرتكاب اجلريمة سواء بصفته فاعاًل أو رشيكًا، كام 
أن أقوال متهم عىل آخر ال تعد من قبيل الشهادة، ألهنا صادرة دون حلف يمني وهو رشط رئييس 
إلطالق  وصف الشــهادة عىل أية أقــوال2، والواقع ان أقوال متهم عــىل آخر هي أضعف أنواع 

اإلستدالالت يف الدعوى اجلنائية فال يوز اإلعتامد عليها دون وجود أدلة تدعمها.
 وهلذا، فإننا نرى أنه حســنًا فعل املرشع الفلســطيني حني عالج هذا األمر بنصه رصاحة عىل عدم 
جــواز األخذ بأقوال املتهم عىل  آخر، إال إذا وجدت أدلة أخرى تؤيدها وتطمئن إليها املحكمة، وهو 

تنص الفقرة الثانية من  املادة 54 من الدستور املرصي عىل أنه: »ويب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك،   1
وحياط بحقوقه كتابة، ويمكن من اإلتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين 
أن:  اجلنائية املرصي عىل  قانون اإلجراءات  23 من  املادة  األوىل من  الفقرة  تقييد حريته«، وتنص  ساعة من وقت 
»عند حضور املتهم ألول مرة يف التحقيق، يب عىل املحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم حييطه علام بالتهمة املنسوبة 
الفلسطيني والتي تنص  قانون اإلجراءات اجلزائية  96 من  املادة  النص  أقواله ىف املحرض« ويقابل هذا  إليه ويثبت 
عىل أن »يب عىل وكيل النيابة عند حضور املتهم ألول مرة إىل التحقيق أن يتثبت من هويته وإسمه وعنوانه ومهنته 
ويستجوبه بالتهمة املنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة عليها، وخيطره أن من حقه اإلستعانة بمحام....«. وىف بيان  رشوط 

اإلعرتاف تنص املادة  214من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطينى عىل أنه : يشرتط لصحة االعرتاف ما ييل:
أن يصدر طواعية واختيارًا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي أو وعد، أو وعيد.  .1  

أن يتفق االعرتاف مع ظروف الواقعة.   .2  
أن يكون االعرتاف رصحيًا قاطعًا بارتكاب اجلريمة.   .3  

كام تنص املادة  215 عىل أن »االعرتاف من طرق اإلثبات التي ختضع لتقدير املحكمة ».  
وتقرر املادة 216 أن:  »تقترص حجية االعرتاف عىل املتهم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام املادة   

215 من هذا القانون«. 
-دار  اجلنائية  لإلجراءات  العامة  القواعد  رشح   - مهدي  الرءوف  عبد  د/  االعرتاف   رشوط  يف  ويراجع   
النهضة العربية 2015 صـ1671 ومابعدها، د/حممود حممود مصطفى - رشح قانون اإلجراءات اجلنائية- 
دار النهضة العربية- طبعة -1988صـ302وما بعدها، د/أمحد فتحى رسور- الوسيط ىف قانون اإلجراءات 

اجلنائية- الكتاب األول- طبعة 2015 نادى القضاة- ص 524ومابعدها.
انظر يف رشوط الشهادة كدليل يف اإلثبات اجلنائي عىل سبيل املثال د/ عبد الرؤوف مهدي - رشح القواعد   2
العامة لإلجراءات اجلنائية - مرجع سابق  ص1715 وما بعدها ، د/حممود حممود مصطفى - رشح قانون 
اإلجراءات اجلنائية- دار النهضة العربية- طبعة -1988ص 297ومابعدها، د/أمحد فتحي رسور- الوسيط 

يف قانون اإلجراءات اجلنائية- الكتاب األول- طبعة 2015 نادى القضاة- ص  501ومابعدها.



104

أحكام صادرة عن حمكمه النقض يف القضايا اجلزائية والتعليق عليها

ما يدعونا إىل حث املرشع املرصي بأن حيذو  مثل هذا املنحى، ســيام  وأن التطبيقات القضائية ملحكمة 
النقض املرصية جتيز اإلعتامد عىل أقوال متهم عىل آخر وحدها يف إدانة املتهم دون أن تساندها أدلة أخرى.
 وهذه التطبيقات القضائية حمل نظر ، إذ أهنا تتناقض مع مبدأ وجوب أن يستمد القايض قناعته 
يف الدعوى املطروحة أمامه من األدلة املقدمة،  ، فهذه األقوال ال تعد دلياًل ، فهي ليست بإعرتاف 
أو بشــهادة كام أســلفنا ، ويعزز من ذلك أن هذه التطبيقات ذاهتا أقرت أن تلك األقوال يشــوهبا 

التعارض بني مصلحة املتهمني1. 
ونخلص مما تقدم، أن املرشع الفلسطيني أقر قاعدة عدم جواز اإلعتامد عىل أقوال متهم عىل متهم 
آخــر يف اإلدانة، إال إذا وجدت أدلة أخرى يف الدعوى تؤيد تلك األقوال وتطمئن إليها املحكمة، 
وهذا يعني رضورة أن يتوافر رشطني أساســيني لألخذ هبذه األقوال يف حالة وجود دليل أوهلام أن 

يتوافر يف الدليل مقوماته القانونية، وثانيهام أن تطمئن املحكمة هلذا الدليل.
وبإنزال ما تقدم عىل وقائع الطعن حمل التعليق، فإننا ال نتفق مع الطعن املقدم من النيابة العامة 
من أن حمكمة اإلســتئناف قد أخطأت ىف تطبيق القانون حني رفضــت اعتبار تصوير الفيديو بينة 

معضدة إلعرتاف املتهم الثاين عىل املتهم األول. 
فهذا الوجه من أوجه الطعن قد أساء فهم نص املادة 209 من قانون اإلجراءات اجلزائية، فهذا 
النص وكام أسلفنا يقرر عدم جواز اإلعتامد عىل أقوال متهم عىل آخر، إال بتوافر رشطني أوهلام وجود 
دليل وثانيهام إقتناع املحكمــة وإطمئناهنا له، ومن ثم يوز للمحكمة طرح هذه األقوال حتى مع 
فرض وجود دليل معزز هلا، مادامت ال تقتنع به وهو األمر الذى تناولته حمكمة اإلستئناف بمزيد 
مــن التفصيل حينام قررت أنه ال يمكن اإلعتامد عىل الفيديو كدليل، ألن القائم به هو املتهم الثانى 

مدىل بإعرتافاته قبل املتهم األول.

1  وىف ذلك قضت حمكمة النقض بأنه: »ال يشرتط ىف اإلعتداد بأقوال متهم عىل متهم أخر أن تسانده أدلة أخرى 
يف الدعوى، فلمحكمة املوضوع سلطة مطلقة يف األخذ بإعرتاف املتهم يف حق نفسه وعىل غريه من املتهمني 
 1988/6/2 أخر«نقض  بدليل  معززا  يكن  مل  ولو  والواقع،  للحقيقة  ومطابقته  صحته  إىل  إطمأنت  متى 

جمموعة أحكام النقض س39ص741رقم111.
كام قضت حمكمة النقض بأن »قول متهم عىل متهم شهادة وللمحكمة التعويل عليها ىف األوراق حتى ولو   

سمعت عىل سبيل اإلستدالل وبغري حلف يمني«،
نقض 1996/9/25 جمموعة أحكام النقض س47 ص878 رقم 127.  
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كام أن أقواله ضد  املتهم األول قد عدل عنها حال مناقشــة هذا الدليل أمام حمكمة أول درجة، 
أي أن أقــوال املتهم الثاين أو اعرتافاته التي تعــول عليها النيابة قد تم العدول عنها أمام املحكمة، 
وهو عدول إقتنعت إليه املحكمة ومن ثم فال حمل للقول بوجود اعرتاف منه قبل املتهم األول من 

األساس بعد ما تم العدول عنه.
وقد تناولت حمكمة اإلستئناف هذا األمر بتفصيل، وإستندت لنص املادة 207 من قانون اإلجراءات 
اجلزائية الفلســطيني الذي يقر مبدأ مواجهة اخلصوم ومناقشــة األدلة فينص عىل أن: »ال يبنى احلكم 
إال عىل األدلة التى قدمت أثناء املحاكمة والتي متت مناقشتها يف اجللسة بصورة علنية أمام اخلصوم«، 
ومن ثم فإننا نتفق مع ما ذهب إليه حمكمتي اإلستئناف والنقض بشأن هذا الدفع،  مع مالحظة أنه كان 

يتعني عىل حكم اإلستئناف بحث مدى مرشوعية الدليل املستمد من تصوير الفيديو.

مرشوعية األدلة اجلنائية:-
إن حرية القايض يف تكوين عقيدته من األدلة املطروحة أمامه يف الدعوى تتقيد برضورة مراعاة توافر 
رشوط وضامنات معينة يف الدليل، وأهم هذه الرشوط أو القيود هو إحرتام األصول العامة للمحاكامت 
اجلنائية مثل مرشوعية الدليل ورضورة مواجهة اخلصوم به، وأال يكون حمظورًا عىل القايض االلتجاء 
إليــه، فضاًل عن أن هناك أدلة أعطاها القانون قوة معينــة يف اإلثبات يلتزم القايض بإحرتامها،  ومن 
أهم هذه الضوابط هو مرشوعية الدليل إذ أن قوام الدولة القانونية هو أن تلتزم مؤسســاهتا بالقواعد 
القانونية احلاكمة لكافة مناحي احلياة فيها، وال شك أن أوىل هذه املؤسسات وجوبًا يف إحرتام القواعد 

القانونية هي املؤسسات القائمة عىل مالحقة اجلريمة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة .
والقاعدة أنه: »ال هتتم الترشيعات يف النظم القانونية املقارنة بصفة عامة، بوضع نظرية ملرشوعية 
الدليــل اجلنائي، بل أن تلك النظم ختتلف فيام بينها يف تقدير القيمة القانونية للدليل غري املرشوع، 
واملتفق عليه يف ترشيعات النظام الالتيني - كحد أدنى-  أنه يشــرتط لكي يمكن للقايض اإلعتامد 
عــىل دليل معني أن يكون قــد تم احلصول عليه بطريقة مرشوعة«1، وقــد أكدت املواثيق الدولية 

» عبد الرءوف مهدي - رشح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية - مرجع سابق- صـ1643 ، وللمزيد من   1
التفاصيل حول حجية األدلة غري املرشوعة أنظر عىل سبيل املثال:  د/أمحد عوض بالل- قاعدة استبعاد األدلة 
املتحصلة بطريقة غري مرشوعة يف اإلجراءات اجلنائية املقارنة دار النهضة العربية، د/ أمحد ضياء الدين خليل 

مرشوعية الدليل يف املواد اجلنائية رسالة الدكتوراه - عني شمس  1982«.
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والدساتري والنصوص الترشيعية يف القوانني اإلجرائية عىل رضورة اإللتزام بمرشوعية الدليل1.
ويقصــد بمرشوعية الدليل - يف رأينا-  التقيد يف احلصول عليه بمراعاة الضامنات التي كفلتها 
النصوص الدســتورية والترشيعية يف إحرتام احلقوق واحلريات، وكذا إتباع الطرق التي رســمها 

القانون للحصول عليه.
 فإذا ما تم احلصول عىل الدليل بشكل خيالف هذين الضابطني ُعد دلياًل غري مرشوعًا يتعني تنحيته 
من أوراق الدعوى واإللتفات عنه، فالتعويل عليه ال يعد فحسب خمالفًا للنصوص القانونية بمفهومها 
العــام، وإنام يمس مقومات الدولة القانونية ىف مفهومها املعارص بام يوجبه من رضورة أن تتفيد كافة 

سلطاهتا حال ممارستها ألنشطتها بالقواعد القانونية احلاكمة يف كافة مناحي احلياة. 
وقد أوردت نصوص الدستور املرصي العديد من الضامنات اإلجرائية لصيانة حقوق وحريات 

األفراد2، ومن ثم فيجب التقيد بكافة تلك الضامنات حال احلصول عىل األدلة اجلنائية.
 وجــاءت نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية لتهتم بوضع تنظيم لإلجراءات املاســة باحلرية  
الشخصية، إال أن القانون مل يعط  لكافة هذه اإلجراءات ذات األمهية، فمنها من رتب عىل خمالفته 

البطالن النسبي، ومنها من رتب عىل خمالفته البطالن املطلق.

»ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة اخلامسة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم   1
املتحدة  عىل أنه: »حيظر إخضاع أي فرد للتعذيب، وال لعقوبات أو وسائل معامله وحشية أو غري إنسانية أو حاطه  
من الكرامة البرشية«، كام نصت  املادة الثامنة عرش منه عىل أن: »حيظر تعريض الفرد لتدخالت حتكمية ىف حياته 

اخلاصة أو أرسته أو مسكنه  أومراسالته ولكل شخص احلق يف محاية القانون له ضد مثل هذه التعديات«.
54 منه  املادة  الدستور املرصي نص  الفردية يف  التي تكفل صيانة احلقوق واحلريات  النصوص  أمثلة  2  ومن 
يوز  ال  التلبس،  حالة  عدا  وفيام  متس،  ال  ومضمونه  طبيعي،  حق  الشخصية  »احلرية  أن:  عىل  تنص  والتي 

القبض عىل أحد أو تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
بذويه  اإلتصال  من  ويمكن  كتابة،  بحقوقه  وحياط  ذلك،  بأسباب  حريته  تقيد  من  كل  فورًا  يبلغ  أن  ويب   

وحماميه فورا، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين ساعة من وقت تقييد حريته.
وال يبدأ التحقيق معه إال يف حضور حماميه ، فإذا مل يكن له حمام، ندب له حمام ، مع توفري املساعدة الالزمة   

لذوى اإلعاقة، ووفقا لإلجراءات املقررة يف القانون .
اسبوع من ذلك  فيه خالل  والفصل  القضاء من ذلك اإلجراء،  أمام  التظلم  ... حق  تقيد حريته  ولكل من   

اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فورا«.
ويف بيان محاية حرية التنقل تنص املادة 62 من الدستور عىل أنه: »حرية التنقل واإلقامة ، واهلجرة مكفولة، وال يوز   
إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه، وال يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض اإلقامة 
اجلربية عليه، أو حظر اإلقامة يف جهة معينة عليه، إال بأمر قضائي مسبب وملدة حمددة، ويف األحوال املبينة ىف القانون«.
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 وقام الفقه والقضاء بإرساء معامل فكرة مرشوعية الدليل مستعينني يف ذلك بالنصوص الدستورية 
والترشيعية واملواثيق الدولية، وذلك يف ضوء حتقيق التوازن بني إحرتام احلقوق واحلريات الفردية 

وبني فعالية عقاب املذنب وفقا للسياسة الترشيعية ىف التجريم والعقاب.
ومن ثم فإن القايض ال يوز له استنادا ملبدأ حريته يف تكوين عقيدته من دليل أن يستند لدليل تم 
احلصول عليه بطريقة غري مرشوعه، ولو كان الدليل صادقا، فال يوز اإلســتناد إىل إعرتاف  صدر 
أثــر ضغط أو إكراه عىل املتهم أيا ما كان قــدره، أو التعويل عىل دليل حصل من تفتيش باطل، او 

أقوال ناجتة عن حمادثة تلفونية متت خلسة دون مراعاة الضامنات التى يتطلبها القانون.
وقد أكدت التطبيقات القضائية ملحكمة النقض املرصية عدم جواز االستناد إىل دليل  تم احلصول 

عليه بطريقة غري مرشوعه استنادا ملبدأ حرية القايض يف تكوين  عقيدته.
ويف ذلــك، قضت حمكمة النقض بأنه: »ملا كان قضاء هــذه املحكمة قد جرى عىل أن الدفع ببطالن 
القبض وما يرتتب عليه هو من أوجه الدفاع اجلوهرية التي يب عىل حمكمة املوضوع مناقشته والرد عليه 
متى كان احلكم قد عول ىف قضائه باإلدانة عىل الدليل املستمد منه، وأنه ال يكفى لسالمة احلكم أن يكون 
الدليل صادقًا متى كان وليد إجراء غري مرشوع وإذ كان ذلك، وكان دفاع الطاعنه - عىل الســياق آنف 
الذكر - يعد دفاعا جوهريا من شــأنه إن صح أن يغري وجه الرأي يف الدعوى اعتبارا بأنه إذا كان القبض 
عىل الطاعنه باطاًل لوقوعه ىف غري احلاالت التى ييزها القانون، فإن التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة 
العامــة، وهي مقبوضا عليها قبضا باطاًل، يكون متصال به ومتفرعا عنه، يســتطيل ويبطل بدوره الدليل 
املســتمد مما أسفر عنه التفتيش، ألنه مل يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لوال وقوع القبض الباطل، 
ملا كان ذلك فقد كان عىل احلكم املطعون فيه أن يعني بالدفاع  ذلك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به 
إىل غايته، فإن تبني صحته، حتتم عليه أال يأخذ بالدليل املســتمد من التفتيش ألنه وقع متفرعا عن قبض 
باطل أسلس إليه وإن تبني عدم صحته حق له اإلستناد إىل الدليل املستمد من التفتيش بناء عىل إذن النيابة 
العامــة، وإذ كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد قعد كلية عن الرد عىل الدفاع هذا، عىل الرغم من انه 
إستند ىف قضائه باإلدانة عىل الدليل املستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك، وعىل أقوال من أجرياه، فإنه يكون 

فوق قصوره يف التسبيب معيبا باإلخالل بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه«1.

الطعن 23784 لسنة 59ق جلسة 1990/3/15 س41 ص 530 ق 98.  1
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وبإنزال ما تقدم عىل الطعن حمل التعليق يتضح لنا أن تصوير الفيديو الذي استندت النيابة العامة 
عليه كدليل معضد ألقوال املتهم الثاين عىل املتهم األول، والذي رفضت حمكمة االستئناف اإلستناد 
عليه كدليل لإلدانة وفقا ملا رسدته بحكمها، إال أهنا مل تتناول فكرة مرشوعية احلصول عليه وهو أمر 
كان من وجهه نظرنا جدير بالعناية. وجتدر اإلشارة إىل أن  املادة 51 من قانون اإلجراءات اجلزائية 

الفلسطيني نظمت إجراءات مراقبة األحاديث ىف مكان خاص دون التطرق لتصوير الفيديو1.
وجدير بالتنويه يف هذا املقام، أن املرشع الفلســطينى كاملرشع املرصي مل يسمح سوى بتسجيل 
األحاديث التي جتري يف مكان خاص، ولذلك يكون خمالفا للقانون إذا جاوزت السلطة املختصة 
ذلك باإلذن بتسجيل اللقاء بني املتهم وغريه من الناس، أي ال يوز اإلذن بتصوير اللقاء، ومن ثم 

فإن اإلذن الصادر به يقع خمالفا للقانون ويرتتب عليه البطالن2.

حرية القايض اجلنائي ىف اإلقتناع:-
يســود اإلثبات اجلنائي نظامان أوهلام نظام األدلة القانونية وفيه حيدد للقايض سلفا األدلة التي 
يمكنه بمســاعدهتا معرفة احلقيقة يف تقدير قيمه كل منها يف اإلثبات، ويف هذه احلالة يلزم القايض 

باحلكم طبقا هلا والتسليم هبا أيا كان إقناعه الشخيص. 
وكان هذا النظام ســائدًا يف النظم اجلنائية منذ اإلمرباطورية الرومانية ويف فرنســا قديام، وكان 

يعترب ضامن لألبرياء ومحاية ضد إساءات نظام اإلجراءات التنقيبى الذي كان سائدا. 

أن  أو أحد مساعديه  العام  للنائب   )1  « أن:  الفلسطيني عىل  اجلزائية  قانون اإلجراءات  51 من  املادة  تنص   1
املتعلقة  والربقيات  والطرود  واملطبوعات  واجلرائد  والرسائل  اخلطابات  والربيد  الربق  مكاتب  لدى  يضبط 

باجلريمة أو لشخص مرتكبها «.
2( كام يوز له مراقبة املحادثات السلكية والالسلكية، وإجراء تسجيالت ألحاديث ىف مكان خاص بناء عىل   
إذن من قايض الصلح متى كان لذلك فائدة يف إظهار احلقيقة يف جناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس مدة ال 
تقل عن سنة، ويب أن يكون أمر الضبط أو إذن املراقبة أو التسجيل مسببا وملدة ال تتجاوز مخسة عرش يوما 

قابلة للتجديد ملرة واحدة.
وتنص املادة 52 من ذات القانون عىل أن: »يرتتب البطالن عىل عدم مراعاة أى حكم من أحكام هذا الفصل«.  

الرؤوف  املثال: د/ عبد  انظر عىل سبيل  بالصورة  اللقاء  التفاصيل حول مدى مرشوعية تصوير  وملزيد من   2
مرشوعية   ، فالح  أمني  حممد  د/  ص3،  سايق  مرجع  اجلنائية،  لإلجراءات  العامة  القواعد  رشح   ، مهدى 

الصوت والصورة ىف اإلثبات اجلنائي، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس 2009 .
وجدير بالذكر أن املرشع املرصي أيضا مل ينص عىل جواز اإلذن بالتسجيل للقاء يف مكان خاص وإنام ينرصف   

اإلذن إىل اإلذن لألحاديث وذلك وفقا لنص املادتني 95، 206 من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي. 
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فنظام األدلة القانونية يلزم القايض بالرباءة إذا خلت األوراق من األدلة التي يتطلبها القانون.
ونظرا للنقد الشديد الذي وجه لنظام األدلة القانونية فقد ساد نظام حرية اإلثبات والذي قوامه 
حرية القايض يف تكوين عقيدته من كافــة األدلة املطروحة أمامه يف الدعوى، مع بعض الضوابط 
التي حتدد رشوط تلك األدلة وحتمي حريات األشخاص كأصل الرباءة وإلقاء عبء االثبات عىل 
ســلطة اإلهتام وعدم جواز إجبار متهم عىل تقديم دليل ضد نفسه، وغري ذلك من الضوابط التي 

حتكم مبدأ حرية االقتناع للقايض اجلنائي1. 
وتكمن الفلسفة من وراء مبدأ اإلقتناع الذاتى للقايض اجلنائي يف إلتزامه بالبحث عن احلقيقة يف 
الدعوى املطروحة أمامه، ولكي  يتمكن من ذلك يتعني تركه حرا يف إختيار عنارص اقتناعه الداخيل 

دون ان يفرض عليه حجيه معينة لدليل. 
و يــربر هذا املبدأ أن اإلثبــات يف املواد اجلنائية، وعىل عكس احلال يف املــواد املدنية، يرد عىل 
وقائع نفســيه ومادية وليس ترصفات قانونية، فالقايض إذن هو الذي يقدر قيمة الدليل، ويستطيع 
أن يســتخلص منه إدانه املتهم أو برائته تبعا القتناعــه الداخيل، وال يتدخل القانون يف حتديد قيمة  
الدليل أو قوته يف اإلثبات، فكل األدلة عند القانون ســواء وهلا نفس القوة يف اإلثبات، وأى منها 

من حيث املبدأ يمكن أن هيدم االثبات الذي ينتج من أي وسيلة أخرى2. 
عــىل أنه يب مالحظــة أن مبدأ حرية القايض اجلنائى ىف اإلقتناع ال تعنــي التحكم، فهذا اإلقتناع 
يب أن خيضع دائام للعقل واملنطق، والقول بغري ذلك ال يعني سوى التحكم واإلستبداد، فاحلرية التي 
يبارشهــا القايض اجلنائــي يف تكوين عقيدته ينظمها القانون يف إطــار الرشعية اإلجرائية، فال يوز أن 
خيالف الضامنات التي حددها الدستور والقانون، والقول بغري ذلك يعني مطلق اإلستبداد والتحكم. 

املزيد من التفاصيل حول نظم االثبات اجلنائي أنظر عىل سبيل املثال: د/ عبدالرءوف مهدى  ، رشح القواعد   1
قانون  بعدها، د/ حممود حممود مصطفى ، رشح  اجلنائية، مرجع سابق، ص1621 وما  العامة لإلجراءات 
اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق صـ 422 وما بعدها، د/ أمحد فتحي رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات 

اجلنائية مرجع سابق، صـ 573 وما بعدها.
اقايض  حرية  موضوع  حول  التفاصيل  من  املزيد   ،1633 ص  السابق،  املرجع   - مهدي  الرؤوف  عبد   / د   2
القايض اجلنائي يف  الرءوف مهدي - قيود حرية  املثال: د . عبد  انظر عىل سبيل  اجلنائي يف تكوين عقيدته، 
تكوين عقوبته سنة 1982 ، د . حممد عبد الغريب حرية القايض اجلنائي يف االقتناع اليقيني واثره يف تسبيب 

االحكام اجلنائية 1996، د / مفيدة سويدان نظرية االقتناع الذايت للقايض اجلنائي رسالة دكتوراه 1985.
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وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض بأن: »ملحكمة املوضوع أن تســتخلص صورة الواقعة كام 
إرتسمت يف وجداهنا بطريق اإلستنتاج واإلستقراء وكافة املكنات العقلية، مادام ذلك سلياًم متفقًا 

مع حكم العقل واملنطق«1.
وقد أخذ املرشع املرصي بنظام حرية إقتناع القايض فنصت املادة 1/302 من قانون االجراءات 

اجلنائية عىل ان: »حيكم القايض يف الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته«. 
وإعــاماًل  لذلك، قضت حمكمة النقض يف إحكامها بأن: »القانون قد أمد  القايض يف املســائل 
اجلنائية بســلطة واسعة وحرية كاملة يف ســبيل تقيص ثبوت اجلرائم أو عدم ثبوهتا والوقوف عىل 
مــدى عالقة املتهمني ومقدار اتصاهلم هبــا، ففتح له باب اإلثبات عىل مرصاعيه خيتار من طرقه ما 
يراه موصال إىل الكشــف عن احلقيقة ويزيد قوة اإلثبات املستمدة من كل عنرص بمحض وجدانه 
فيأخذ بام تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما ال ترتاح إليه غري ملزم بان يسرتشد ىف قضائه بقرائن معينه، 
بل له مطلق احلرية ىف تقدير ما يعرض علية منها ووزن قوته التدليلية يف كل حالة حســبام يســتفاد 
من وقائع كل دعوى وظروفها، بغيته احلقيقة ينشدها انى وجدها، ومن اي سبيل يده مؤديًا إليها 
وال رقيب عليه ىف ذلك غري ضمريه وحده، هذا هو األصل الذي أقام عليه القانون اجلنائي قواعد 
اإلثبات لتكون موائمة ملا تستلزمه طبيعة األفعال اجلنائية وما تقتضيه مصلحه اجلامعة من وجوب 

معاقبه كل جاين وتربئه كل بريء«2.
ويعد اليقني القضائي أحد العنارص األساســية ملبدأ اإلقتناع الذايت للقايض اجلنائي، فيتعني أن 
يصل القايض لليقني حتى حيكم باإلدانة، وهو أمر مستمد من أصل الرباءة، ومتشيًا مع ذلك نصت 
املــادة 304 من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل أنه: »إذا كانت الواقعة غري ثابته .... حتكم املحكمة 
برباءة املتهم«، وتطبيقًا لذلك فقد قضت حمكمة النقض املرصية يف أحكامها املتواتره بأن: »األحكام 

نقض 1966/3/7 جمموعة األحكام س17، رقم 53 ، صـ66 1985/3/17 س36 رقم 70 صـ 409.  1
نقض 1939/6/12 جمموعه القواعد القانونية البند  3 ص 75 رقم 406، كام قىض قانون أساس األحكام   2
اجلنائية انام هو حرية قايض املوضوع يف تقدير األدله القائمه يف الدعوى، فام دام يبني من حكمه انه مل يقيض 
وال  اعتقاده  يف  مصادرهتا  يوز  فال  بصحتها،  وجدانه  يقتنع  فلم  ووزهنا  األدلة  بتلك  امل  ان  بعد  اال  بالرباءة 
املجادلة يف حكمه امام حمكمه النقض، كام انه ال حيكم باألدانه اال إذا اطمأن ضمريه إليها، برشط ان يكون هذا 
االطمئنان مستمدا من أدلة قائمة  يف الدعوى يصح يف العقل ان املجادلة تؤدي اىل  ما إقتنع به القايض، وما 

دام األمر كذلك فال يوز املجادلة يف حكمه امام حمكمة النقض.
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الصادرة باإلدانة يب أال تبنى إال عىل حجج قطعية الثبوت وتفيد اجلزم واليقني«1.
واليقني القضائي يف املواد اجلنائية يقوم عىل عنرصين: أحدمها شخيص واألخر موضوعي، أما 
العنرص الشــخيص فيتمثل يف إرتياح ضمري القايض لإلدانة، والعنرص املوضوعي فيعني أن يكون 
الدليل الذي أقنع القايض هو أفضل دليل ممكن للربهنة عىل ثبوت الواقعة وإسنادها للمتهم، فيقنع 
به أي إنسان يتوافر لديه العقل واملنطق، أي أن حيمل الدليل مقومات قوته يف اإلقناع، أي »أن دليل 
األدانه وجوهره هو صالحيته بمفرده للحسم بوجود صلة بني اجلريمة املقرتفة وبني شخص معني 

يعزى إليه اقرتافها، فال بد أن تكون األدلة صاحلة ألن تكون عنارص سائغة لإلثبات«2.
فالعنــرص املوضوعي لليقني القضائي رضوري، ألن من حق الناس أن يطمئنوا لســالمة األحكام 
بوجود دليل عىل اإلدانة، فمن أجل هذا رشع تسبيب األحكام، وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض: »أن 
تسبيب األحكام من أعظم الضامنات التي فرضها القانون عىل القضاة إذ هو مظهر قيامهم بام عليهم من 
واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف احلقيقة التي يعلنوهنا فيام يفصلون فيه من القضايا، وبه وحده 
يسلمون من مظنة التحكم واإلستبداد، ألنه كالعذر فيام يرتأونه ويقدمونه بني يدى اخلصوم واجلمهور، 

وبه يرفعون ما قد خيطر لألذهان من الشكوك والريب فيدعون اجلميع لعدهلم مطمئنني«3.

نطاق رقابة حمكمة النقض:-
يرتتب عىل مبدأ حرية القايض اجلنائي يف اإلقتناع حريته يف إســتخالص الوقائع يف الدعوى، 
وإقتناعــه هبــا دون رقابة عليه من حمكمة النقض برشط أن يكون ذلــك متفقًا مع العقل واملنطق، 
وبعبــارة أخرى، »فهناك فرق بني حرية املحكمــة يف اإلقتناع وبني منطق املحكمة يف اإلقتناع، فال 
رقابة عىل احلرية يف اإلقتناع، وإنام تنرصف الرقابة إىل منطق اإلقتناع من خالل أسباب احلكم«4.

وال خيضــع كذلك تقدير القايض لألدلة لرقابــة حمكمة النقض، فليس هلا أن تراقبه يف تقديره، 
وكل ما هلا أن تراقبه هو صحة األسباب التي أستدل هبا عىل هذا اإلقتناع، »وبإستقراء قضاء حمكمة 

نقض 1973/12/2 جمموعه إحكام النقض س 24 ص 1112 رقم 228 طعن رقم 957 لسنه 43 ق.  1
د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية، 1977 صـ748.  2

نقض 1929/2/21 جمموعة القواعد القانونية ج1 ص 178 ق170 طعن رقم 799 لسنة  46 ق.  3
4   د. أمحد فتحي رسور، النقض اجلنائي، داار الرشوق 2011 ص 295.
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النقض نجد أهنا مارســت رقابتها عىل منطق حمكمة املوضوع يف استخالصها للدليل، فاشرتطت 
أن تكــون النتيجة التى انتهت إليها تتفق مع العقل واملنطق، فاملنطق املعوج يف اســتخالص واقعة 
الدعــوى يؤدي إىل تطبيق معوج يف القانون، وتســتطيع حمكمة النقض عن طريق مراقبتها لصحة 

أسباب إقتناع القايض أن تراقب معقولية إقتناعه«1. 
وبإنزال ما تقدم عىل احلكم حمل التعليق، فإننا نتفق مع ما ذكره فيام دونه يف سبيل رده عىل الدفوع 
املثارة من النيابة العامة بشأن ما وصفته بخطأ حمكمة اإلستئناف يف تطبيق القانون، لطرحها تصوير 
الفيديو كدليل متمم إلعرتاف املتهم الثاين عىل األول، من أنه »ليس ملحكمة النقض أن تستأنف النظر 
باملوازنة والرتجيح والتعديل فيام يكون قد قدمه اخلصوم لقايض املوضوع من الدالئل عىل أساس 
القرائن واألحوال إلثبات وقائع الدعوى أو نفيها تأخذه املحكمة ىف حال القناعة وتطرحه يف حال 
عدم القناعة إذا تطرق لدهيا شك إىل وجداهنا، وال يستثنى من هذه القاعدة إال صورة واحدة هي أن 
تثبت املحكمة مصدرًا للواقعة التي استخلصتها تكون ومهية ويعرتهيا الكذب والشك وال وجود 
هلا أو موجودا بام يناقض ملا أثبت أو غري مناقض، ولكنه يستحيل عقال إستخالص الواقعة منه ..«.

واســتطرد احلكم قائال: »أن ملحكمة اإلستئناف ســلطة األخذ بام تطمئن له من أوراق وطرح 
ما عداها، طاملا أن حكمها قام عىل أســباب سائغة ومستخلصة بوجه سليم من البينات املطروحة 
من وقائع الدعوى يستوجبه حكم القانون الذي أنزله عىل تلك الوقائع، وأن ما نعته النيابة العامة 
حول هذا الوجه تقوم عىل أمور موضوعية بحتة وهلا سلطة بحثها وتقديرها ما يقوم عليها منها من 
األدلة فتثبتها أو تنفيها بدون أن يكون لقضائها معقب من رقابة حمكمة النقض، مادام أنه ال يوجد 

ثوابت من الظروف املادية التي استبعدهتا والنتيجة التي استخلصتها«.
وهكذا، فإن نعي النيابة العامة عىل احلكم الصادر من حمكمة اإلســتئناف، كان يتعلق بسلطتها 
التقديريــة يف األدلة املطروحة أمامها وطرحها جانبا وعــدم التعويل عليها، وهو ما يعد من قبيل 
الطعن يف حرية القايض اجلنائي يف اإلقتناع، والذي ال يقيده يف سبيل إستخالصه لإلدلة املطروحة 

أمامه يف الدعوى سوى محل النتيجة التي انتهى إليها عىل أسباب سائغة يف العقل واملنطق.
ولذلك، فإننا كام أسلفنا نتفق مع منطوق وأسباب احلكم حمل التعليق.

1  د. أمحد فتحي رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق صـ 574، 575.
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طعن دستوري رقم 2016/8 »مدى دستورية املادة 10/أ من نظام تدريب 
املحامني رقم )1( لسنة 2004«
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2016/8

تعليق املحامي حممد أمحد استانبويل -مدير املكتب الفني 
نقابة املحامني النظاميني األردنيني / األردن

متهيد 

   يف ضوء تكليفي من قبل املركز الفلســطيني الســتقالل املحاماة والقضاء »مساواة«، وإبداء 
الرأي القانوين يف القرار الصادر يف القضية رقم )8( لسنة )2( قضائية عن املحكمة الدستورية العليا 
»دستورية«، يف دولة فلسطني بتاريخ 4/كانون الثاين/2017م املوافق 6/ربيع اآلخر 1438 هـ، 
وبعد االطالع عىل الوقائع والنصوص القانونية ذات العالقة باحلكم املشار اليه، فانني أجد ما ييل:

أوال: يف جهة الطعن:
الطعن بقرار جملس نقابة املحامني النظاميني الفلسطينيني املتضمن رفض طلب تسجيل الطاعن   .1
يف سجل املحامني املتدربني لعدم استكامل الطاعن األوراق املطلوبة للتسجيل قبل انتهاء املدة 
املحددة لتقديم طلبات التسجيل، التي تنتهي يف 2016/8/31 عمال باملادة )10/أ( من نظام 

تدريب املحامني.  

الطعن بعدم دستورية الفقرة )أ( من املادة )10( من نظام تدريب املحامني رقم)1( لسنة   .2
2004 وتعديالته، بداعي أهنا ختالف حكم املادة التاســعة من القانون األسايس لدولة 
فلسطني، وختل بمبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني املتقدمني للتسجيل يف دورة التسجيل 
األوىل خالل شــهر كانون الثاين من كل عام، وينظر يف طلباهتم خالل شهر نيسان، وبني 
املتقدمني للتسجيل يف سجل املحامني املتدربني يف دورة التسجيل الثانية خالل شهر متوز 
وينظر يف طلباهتم خالل شــهر أيلول، وأن عدم متاثل مدة النظر يف الطلبات وهي اربعة 
أشــهر للفئة األوىل وشــهرا واحدا للفئة الثانية، خيالف مبدأ املساواة الذي أرسته املادة 

التاسعة من القانون األسايس.  
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ثانيا: يف الوقائع:
تقدم الطاعن بتاريخ 2016/8/24 بطلبه إىل نقابة املحامني النظاميني الفلسطينيني لتسجيله   .1
يف سجل املحامني املتدربني، مرفقا األوراق املطلوبة باستثناء الشهادة اجلامعية، التي مل يكن قد 
حصل عليها قبل تاريخ 2016/8/31 -وهي املدة التي قرر جملس النقابة متديد مدة التسجيل 
اليها-، وإنام أحلق شهادته اجلامعية بطلبه بتاريخ 2016/9/20، أي خارج مدة تقديم الطلبات 

املمدة حتى تاريخ 2016/8/31.

قرر جملس نقابة املحامني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2016/9/27 رفض طلب تسجيل الطاعن   .2
كمحام متدرب لعدم استكامله األوراق املطلوبة، ومنها الشهادة اجلامعية خالل املدة املحددة 
يف املادة )10/أ( من نظام تدريب املحامني رقم )1( لسنة 2004 وتعديالته وهي املدة املنتهية 

بتاريخ 2016/8/31.

تقدم الطاعن بدعوى أصلية مبارشة أمام املحكمة الدســتورية العليــا وفقا للامدة )27( من قانون   .3
املحكمة الدستورية رقم )3( لسنة 2006، خمتصام جملس نقابة املحامني النظاميني الفلسطينيني طاعنا 
بعدم دستورية نص الفقرة )أ( من املادة )10( من  نظام تدريب املحامني، طالبا احلكم بعدم دستورية 
نص الفقرة )أ( ووقف نفاذها، واحلكم بعدم دستورية قرار جملس نقابة املحامني وعدم نفاذه، حلني 

إتاحة الفرصة للطاعن لتقديم طلب قيده يف سجل املحامني املتدربني وفق األصول فورًا.

أصدرت املحكمة الدســتورية العليا باألغلبية قرارها يف القضية رقم )8( لســنة )2( قضائية   .4
)طعن دستوري 2016/8( متضمنا:          

رد الطعن بقرار جملس نقابة املحامني لعدم اختصاص املحكمة الدســتورية بنظر الطعن،   -
ألن االختصاص يعــود للمحكمة العليا عمال بأحكام الفقــرة )1( من املادة )46( من 
قانون نقابة املحامني النظاميني الفلســطينيني رقم )3( لسنة 1999 التي أجازت الطعن 
يف القرارات الصادرة عن اهليئة العامة والقرارات الصادرة عن جملس نقابة املحامني أمام 

املحكمة العليا خالل )15( يوما من تاريخ تبليغ القرار.
قبول الطعن بعدم دستورية نص الفقرة )أ( من املادة )10( من نظام تدريب املحامني واحلكم   -
بعدم دســتوريته، بداعي أنه خيل بمبدأ املعاملة القانونية املتكافئة التي يقتضيها التامثل يف 
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املراكز القانونية، وهيدر مبدأ املساواة للراغبني يف التدريب، من حيث أن من مل يتمكن من 
احلصول عىل قرار بقبول تدريبه بشهر نيسان سيضطر لالنتظار مدة مخسة أشهر لقبوله يف 
دورة أيلول، بينام من مل يتمكن من احلصول عىل قرار بقبول تدريبه بشــهر أيلول سيضطر 

لإلنتظار سبعة أشهر ليتم قبوله يف دورة شهر نيسان.  

ويف ذلك يتبني يل مما تقدم أعاله ما ييل:
أوال: فيــام يتعلق بالطعن األول، وهو ينصب عــىل قرار جملس نقابة املحامني املتضمن رفض   -
طلب تسجيل الطاعن كمحام متدرب يف ســجل املحامني املتدربني لعدم استكامله االوراق 
املطلوبة، فقد أصابت املحكمة الدســتورية بإعالن عــدم اختصاصها بنظر الطعن، ذلك أن 
اختصاص املحكمة الدســتورية كام هو حمدد باملــادة )24( من قانوهنا ينحرص يف الرقابة عىل 
دستورية القوانني واألنظمة، وتفسري نصوص القانون األسايس يف حال التنازع حول حقوق 
الســلطات الثالث وواجباهتا واختصاصاهتا، ويف الفصل يف تنازع االختصاص بني اجلهات 

القضائية وبني اجلهات اإلداريـــــة ذات االختصاص القضائي.

  والفصل يف النزاع الذي يقوم بشــأن تنفيذ حكمني هنائيني متناقضني من جهة قضائية أو جهة ذات 
اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى، وأخريًا البت يف الطعن بفقدان رئيس الســلطة الوطنية 
األهلية القانونية، وال يدخل يف أي من هذه االختصاصات النظر يف الطعن بقرار جملس نقابة املحامني، 
وهو قرار إداري قىض برفض تسجيل الطاعن يف سجل املحامني املتدربني، وهو من القرارات التي 
حدد  قانون نقابة املحامني النظاميني الفلســطينيني طريق هبــا وطريق الطعن بقرارات اهليئة العامة 
ورســمت املادة )46( من القانون هذا الطريق، بأن أجازت الطعن بقرارات اهليئة العامة وقرارات 

جملس نقابة املحامني أمام املحكمة العليا خالل مخسة عرش يوما من تاريخ تبليغ القرار.

ثانيــا: أما فيام يتعلق بالطعن الثاين املنصب عىل عدم دســتورية الفقرة )أ( من املادة )10( من   -
نظام تدريب املحامني وتعديالته، وجاء فيها: ]تقدم طلبات القيد يف سجل املحامني املتدربني 
املســتوفية للرشوط القانونية اىل جملس النقابة مرتان يف السنة، املرة األوىل: خالل شهر كانون 
الثاين وينظر فيها خالل شــهر نيســان، واملرة الثانية: خالل شهر متوز وينظر فيها خالل شهر 
أيلول[، فقد توصلت املحكمة الدســتورية يف حكمها إىل عدم دســتورية الفقرة )أ( من املادة 
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(10( من نظام تدريب املحامني بداعي أهنا ختل بمبدأ املساواة بني مقدمي الطلبات للتدريب، 
وعللت املحكمة قرارها، بأن الفئة األوىل التي تتقدم بطلبات القيد يف سجل املحامني املتدربني 
يف شــهر كانون الثاين وينظر يف طلباهتم خالل شهر نيســان بأن الفرتة ما بني تقديم الطلبات 
والنظر فيها هي أربعة أشهر، وان الفئة الثانية التي تتقدم بطلبات القيد خالل شهر متوز وينظر 
يف طلباهتم خالل شهر أيلول، وأن مدة النظر يف الطلبات للفئة األوىل تزيد مدهتا شهر عن الفئة 
الثانية التي تتقدم بطلبات التســجيل يف شهر متوز، مما يعني عدم املساواة بني مقدمي الطلبات 

للتدريب، وأن أصحاب الفئة األوىل خيرسون مدة شهر من تدريبهم.

ويف ذلك فمن اجلدير باملالحظة، أن الطاعن من املتقدمني للتسجيل يف سجل املحامني املتدربني 
يف املرة الثانية الذين ينظر يف طلباهتم خالل شهر ايلول -أي من الذين ال خيرسون شهرا من تدريبهم- 
كام هو احلال بالنســبة للمتقدمني يف املرة األوىل، وفقا ملا ذهبت اليه املحكمة الدستورية يف تعليلها 
ملا توصلت اليه،  وبناء علــــى ذلك، ليس للطاعن مصلحة شخصية مبارشة من الطعن، طاملا أنه 

ليس من الفئة التي خترس شهرا من تدريبها.
ومع ذلك، فإين أرى خالفًا ملا ذهبت إليه أغلبية أعضاء املحكمة الدستورية املحرتمة، أن الفقرة 
األوىل من املادة )10( من نظام تدريب املحامني ال ختل بمبدأي املساواة وتكافؤ الفرص بني املتقدمني 
للتســجيل يف سجل املحامني املتدربني، إذ اشرتط النص عىل طالبي التسجيل أن يتقدموا بطلباهتم 
يف املرة األوىل خالل شــهر كانون الثاين، وينظر فيها خالل شهر نيسان، بينام اشرتط عىل املتقدمني 
للتســجيل يف املرة الثانية أن يتقدموا بطلباهتم خالل شهر متوز، وينظر فيها خالل شهر ايلول، فقد 
ساوى النص بذلك بني أفراد الفئة األوىل املتقدمني للتسجيل يف املرة األوىل كام ساوى بني أفراد الفئة 
الثانية املتقدمني للتســجيل يف املرة الثانية، ويف ذلك فإن مبدأي املساواة وتكافؤ الفرص املنصوص 
عليهام يف املادة )9( من القانون األســايس، ومها الركيزة األساســية للحقوق واحلريات، وأساسا 
للعدل، والســلم االجتامعي، وان غايتهام صون احلقوق واحلريات يف مواجهة التمييز، ووســيلة 
لتقرير احلامية املتكافئة التي ال يوز التحيز فيها بني املراكز القانونية املتامثلة، يتحققان بتوافر رشطي 
العمومية والتجريد يف الترشيعات الناظمة للحقوق والواجبات وهي ليســت يف احلالة املعروضة 
يف الدعوى مســاواة حسابية، ألن املرشع لغايات حتقيق املصلحة العامة يضع الرشوط التي تتحدد 
بموجبها املراكز القانونية التي يتســاوى فيها االفراد امــام القانون وتتحدد اوضاعهم ومراكزهم 
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القانونية بناء عىل هذه الرشوط، فاملساواة التي يتعني حتقيقها هي املساواة الواقعة ضمن نطاق كل 
فئة من الفئتني، وليست املساواة التي تكون شاملة ألفراد الفئتني معا ]كام هو احلال بام جاء يف قرار 
املحكمة الدســتورية االردنية رقم )5( لســنة 2014 اذ ميز النص القانوين املعدل لقانون املالكني 
واملســتأجرين بني املســتأجرين الذين ابرموا عقود االيار قبل تاريخ 2000/8/31 وابقى عىل 
حقهم يف االســتمرار يف إشــغال املأجور حتى لو انتهت مدة العقد )طبقا للبند)1( من الفقرة )أ( 
من املادة اخلامســة، بينام وضع قاعدة جديدة للمستأجرين الذين يربمون عقود االيار بعد تاريخ 
2000/8/31 واعترب ان العقد رشيعة املتعاقدين وان هذه العقود تنتهي بانتهاء املدة املتفق عليها 
بني املؤجر واملستأجر، ومل يسبغ القانون عىل هذه الفئة احلامية القانونية التي يسبغها عىل املستأجرين 
الذين ابرموا عقود االيار قبل 2000/8/31، وتوصلت املحكمة الدســتورية االردنية بحق اىل 
ان القانون املعدل لقانون املالكني واملســتأجرين مل يمس حقوق املســتأجرين الذين ابرموا عقود 
االيار مع املؤجرين قبل تاريخ 2000/8/31 وهم فئة متاثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية مع 
بعضهم البعض وحتققت املســاواة فيام بينهم، كام مل يمس القانون املعدل حقوق املستأجرين الذين 
يربمون عقودهم مع املؤجرين بتاريخ 2000/8/31 او بعده، فهم من متاثلت ظروفهم ومراكزهم 
القانونية مع بعضهم البعض، فاملساواة التي يتعني حتقيقها هي املساواة الواقعة ضمن نطاق كل فئة 
من الفئتني لتامثل الظروف الزمانية الفرادها، وليس املســاواة التي تكون شاملة ألفراد الفئتني معا 

الختالف الظروف الزمانية واملراكز القانونية لكل طرف[.1 
وكذلك هو احلال بالنسبة لفئة طالبي التسجيل يف سجل املحامني املتدربني يف املرة األوىل، 
فهــم تتامثل ظروفهم الزمانية مع بعضهم البعض، كــام تتامثل ظروف ومراكز الفئة الثانية مع 

بعضهم البعض.
 إن اهليئة العامة للمحامني النظاميني الفلســطينيني، وبام هلا من ســلطة تقديرية لغايات حتقيق 
مقتضيات املصلحة العامة يف تنظيم امور التدريب، وضعت رشوطا تتحدد بموجبها املراكز القانونية 
التي يتساوى فيها أفراد املخاطبني هبذه الرشوط  أمام القانون، فإذا توافرت هذه الرشوط يف أفراد 
هذه الفئة وجب إعامل املســاواة بينهم، وإذا اختلفت هــذه الظروف بأن توافرت يف البعض دون 

انظر لطفا قرارات املحكمة الدستورية االردنية ارقام 2013/4، و2014/4، و2014/5.   1
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البعض اآلخر انتفى موجب املساواة بني هاتني الفئتني املختلفتني. 1
وقد خاطبت الفقرة )أ( من املادة )10( من نظام تدريب املحامني الفئة األوىل التي تتقدم بطلب 
التسجيل يف سجل املحامني املتدربني يف املرة األوىل خالل شهر كانون الثاين، ومل متيز بني أي منهم 
مــن حيث تاريخ تقديم الطلب أو األوراق املطلوبة أو املــدة التي تنظر فيها طلبات البعض منهم 
دون اآلخرين، وكذلك األمر فيام خيص طلبــات املتقدمني يف املرة الثانية واألوراق املطلوبة منهم 
وتاريخ تقديم الطلبات وميعاد النظر فيها، وقد ساوت يف ذلك بينهم دون أي متييز مبني عىل العرق 

او اجلنس او اللغة.
وعىل فرض أن املســاواة بني املتقدمني للتسجيل يف ســجل املحامني املتدربني مسألة حسابية 
من حيث الفرتة التي ينظر فيها جملس النقابة بطلبات القيد يف ســجل املحامني املتدربني، فاملساواة 
متحققة أيضا بالنسبة لكل فئة، فمن يتقدم بطلبه خالل شهر كانون الثاين ويتم رفض طلبه يف املرة 
األوىل يف شهر نيســان فهو كغريه من فئة املتقدمني يف املرة األوىل سيتقدم بطلبه جمددا بعد استيفاء 
الرشوط القانونية يف املرة الثانية خالل شهر متوز وينظر يف طلبه يف شهر أيلول، أي بعد ثامنية أشهر 
من تاريخ تقديم طلبه السابق يف املرة األوىل، مثله يف ذلك مثل اي طالب للتسجيل، وكذلك األمر 
فيمن يتقدم بطلبه يف املرة الثانية خالل شهر متوز ويتم رفض طلبه يف شهر أيلول فانه سيتقدم بطلبه 
جمددا خالل شــهر كانون الثاين وينظر يف طلبه يف شهر نيسان أي بعد ثامنية أشهر من تاريخ تقديم 

الطلب أول مرة.
وحيث أن تعيني مواعيد حمددة لتقديم طلبات القيد يف سجل املحامني املتدربني رضورة تنظيمية 
ال يوز جتاوزها، وتتحدد مراكز املتقدمني للتسجيل يف سجل املحامني املتدربني واوضاعهم وفقا 

هلذه املواعيد. 2
وعليه، فإنني اتفق مع ما ذهب إليه قرار املخالفة املقدم من املستشار حاتم عباس من حيث أن 

انظر لطفا قرار املحكمة الدستورية االردنية رقم 2014/5.  1
»إن  فيه:  وجاء   2001/12/24 تاريخ   2001/372 رقم  االردنية  العليا  العدل  حمكمة  قرار  لطفا  انظر    2
طلبات القيد يف سجل املحامني املتدربني املستوفية للرشوط القانونية تقدم اىل جملس النقابة مرتني يف السنة، 
االوىل خالل شهر شباط، وينظر فيها خالل شهر آذار، والثانية خالل شهر آب وينظر فيها خالل شهر ايلول، 
وال يقبل هذا امليعاد املحدد التمديد او التجاوز كام ال يوز قياس ذلك عىل مدة الطعن باالستئناف او التمييز 

او غريها من الطعون اذا صادف آخر يوم منها عطلة رسمية«. 
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التوقيت مســألة إدارية تنظمها اإلدارة وفق ما تراه مــن إمكانيات وظروف، ذلك أن اهليئة العامة 
للمحامــني قد راعت يف ذلك تاريخ انتهاء الفصول الدراســية اجلامعيــة عند وضع نظام تدريب 

املحامني وحتديد مواعيد تقديم طلبات القيد يف سجل املحامني املتدربني.
أما بخصوص صحة اخلصومة او عدمها، وأن الطاعن خاصم جملس نقابة املحامني ومل خياصم 
اهليئــة العامة لنقابة املحامني باعتبارها هي من أقر نظام تدريب املحامني املطعون بعدم دســتورية 
الفقرة )أ( من املادة العارشة منه، فإن الفقه واالجتهاد الدستوري استقر عىل أن الدعوى الدستورية 
تنصب عىل نصوص قانونية، وأن اخلصم يف الدعوى الدستورية ليس ايًا من أطراف الدعوى التي 
احيل الدفع بعدم دســتورية النصوص املطعون بعدم دستوريتها، والتي تنطبق عىل تلك الدعوى، 
وانــام هو النص القانوين ما دام انه واجب التطبيــق يف اي جزء من أجزاء الدعوى،1 وعىل ذلك، 
فإن عدم خماصمــة اهليئة العامة لنقابة املحامني يف الطعن الدســتوري ال خيل بصحة اخلصومة او 

بصالحية الفصل فيها.
وهذا ما أراه يف حكم املحكمة الدستورية يف القضية رقم )8( لسنة )2( قضائية )طعن دستور 

رقم 2016/8).

انظر لطفا قراري املحكمة الدستورية االردنية رقم )2013/3 و2015/2).  1
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2016/8

تعليق األستاذ الدكتور فتحي فكري

أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق 
جامعة القاهرة/ مرص

عقب اجتياز الطاعن للدراســة يف كلية احلقوق جامعة القدس بالفصل الصيفي لعام 2016،   -
تقدم بطلب لتسجيله كمحام متدرب.

مل يستطع صاحب الشأن استيفاء األوراق املطلوبة للتسجيل يف املوعد الذي حدده جملس نقابة   -
املحامني النظاميني الفلسطينيني )قبل 2016/8/31(، مما حدا باملجلس لرفض الطلب.

إزاء هذا املوقف من جملس نقابة املحامني، ســعى صاحب الشــأن للقضاء ممثال يف املحكمة   -
الدستورية العليا للمطالبة:

عدم دستورية قرار جملس نقابة املحامني برفض طلب التسجيل كمحام متدرب والصادر   .1
يف 2016/9/27.

عدم دستورية املادة 10 الفقره )أ( من نظام تدريب املحامني، والتي تتناول فرتات التقدم   .2
بطلبات القيد ومواعيد الفصل فيها. 

اختصمت الدعوى جملس نقابة املحامني، دون احلكومة، أو اهليئة العامة لنقابة املحامني النظاميني   -
الفلسطينيني مصدره النظام الطعني، مما طرح التساؤل حول قبول الدعوى شكاًل .

قضت املحكمة الدســتورية العليا بعدم إختصاصها بنظر الطعن عىل قرار رفض التســجيل،   -
مــع القضاء بعدم دســتورية نص املادة 10 الفقــرة »أ« من نظام التدريــب املعدل وامُلقر يف 

.2013/5/24

مل ُيمــع أعضاء املحكمة عىل تلك النتيجة، فهناك رأي خمالف، مما يســتدعي املقاربة بني   -
حيثيات احلكم وأسانيد الرأي املخالف، لتبيان أهيام أقرب للمنطق القانوين، وصاب فهم 

النص املنعى عليه.
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وسيدور تعليقنا حول جمموعة نقاط قدرنا إبرازها لتسليط الضوء عليها ملا يكتنفها من أمهية.

أواًل: جتاه الرد عىل دفعني جوهريني بعدم القبول: 
عدم اختصام احلكومة: دفع جملس نقابة املحامني النظاميني بعدم قبول الدعوى لعدم إختصاص احلكومة. أ. 

وتأسس هذا الدفع عىل ما سطرته املادة 32 من قانون املحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006   
من أن: »احلكومة من ذوي الشأن يف الدعاوى الدستورية«.1

وعلة ذلك النص أن: »الدعوى الدستورية تستهدف الطعن يف القوانني واللوائح التي تصدرها   
الدولــة يف إرشافها عىل املرافق العامة، ويف تنظيم خمتلف العالقات يف املجتمع، وتعترب من ثم 
مســؤولة عن ســالمتها، فقد رأى املرشع اعتبار احلكومة من ذوي الشــأن2 يف هذا النوع من 

الدعاوى كي تقول كلمتها يف أوجه الطعن املوجهة إىل القانون أو الالئحة3.         

»وتعترب  عجزها:  يف  والقاضية  مرص،  يف  العليا  الدستورية  املحكمة  قانون  من   35 املادة  النص  هذا  يقابل   1
احلكومة من ذوي الشأن يف الدعاوى الدستورية«.

اعتبار احلكومة من ذوي الشأن يف الدعاوى الدستورية، بغرض إتاحة الفرصة أمامها إلبداء رأهيا يف النصوص   2
املطروح أمر دستوريتها قضائيًا، ال يعوقها عن اللجؤ للقايض الدستوري كخصم أصيل للنعي عىل بعض تلك 
اعالمها  »أن  بقوهلا:  املبدأ  هذا  ارست  أن  مرص  يف  الدستورية  للمحكمة  سبق  وقد  الدستور،  بتنكب  النصوص 
)احلكومة( بالنصوص القانونية املدعى خمالفتها للدستور، لتحدد موقفها من املطاعن املنسوبة إليها، وال يعني ذلك 
عىل االطالق، أن تؤيد احلكومة دومًا دستورية تلك النصوص لتجهض املطاعن املوجهة إليها حتى ما كان منها 
صحيحا، إذ لو جاز ذلك - وهو غري صحيح - لكان التزامها بالرشعية الدستورية لغوًا، ونزوهلا عىل ضوابطها 
تقيم  فال  بددا،  زيفًا، وهنجها يف جمال صوهنا  انفاذها  احلرص عىل  وإدعاؤها  لركائزها ومها،  وارساؤها  خترصا، 
النصوص  ثانيًا: بأن اخلصومة الدستورية عينية بطبيعتها، ذلك أن قوامها مقابلة  لسيادة الدستور وزنا، ومردود 
القانونية املدعى خمالفتها للدستور، بالقواعد التي فرضها عىل السلطتني التنفيذية والترشيعية، إللزامهام بالتقيد هبا 
يف ممارستهام الختصاصاهتام الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاهتا هي موضوع اخلصومة الدستورية، أو 

باألحرى حملها، وهي ال تبلغ غايتها إال بإهدار تلك النصوص بقدر تعارضها مع الدستور« .
املحكمة الدستورية العليا )مرص( - 1995/4/8 - جمموعة األحكام - ج6 - 609 ، وانظر كذلك:  عوض   

املر - الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني يف مالحمها الرئيسية - 2003 - ص 716 .
املحكمة العليا )مرص( - 1975/3/1 - جمموعة األحكام الصادرة ىف الدعاوى الدستورية - ج1 - ص 215 .  3

وحينام انيط باملحكمة الدستورية العليا مهمة رقابة دستورية القوانني واللوائح يف عام 1979 رددت القضاء   
السابق ببياهنا أن »ما نص عليه قانون املحكمة الدستورية العليا من أن احلكومة تعترب طرفًا ذا شأن يف الدعاوى 
للدستور،  املدعى خمالفتها  القانونية  بالنصوص  إعالمها  ثم  قد توخى إعالهنا بصحائفها، ومن  الدستورية، 

لتحدد موقفها من املطاعن املنسوبة إليه«.
املحكمة الدستورية العليا )مرص( - 1995/4/8 - سبق ذكره.   
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   علاًم بأن مصطلح احلكومة يف فلسطني يؤخذ -كام سنرى- باملعنى الضيق، عىل خالف الوضع 
يف مرص حيث ُيتبنى املفهوم الواســع أي الســلطة التنفيذية بكافة فروعها، وترتيبًا عىل ذلك أعلن 
القايض الدستوري يف مرص »أن املادة )35( من قانون املحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 
رقم )48( لسنة 1979 اعتربت احلكومة من ذوي الشأن يف الدعوى الدستورية الواجب إعالهنم 
بصحيفتهــا، وهذا اإلجراء حتقق فعاًل بإختصام رئيــس اجلمهورية يف الدعوى املاثلة بحكم كونه 
-إىل جانب رئاسة الدولة- متوليًا للســلطة التنفيذية عماًل باملادة )137( من الدستور، وبإعالن 
هيئة قضايا الدولة بحســباهنا النائب قانونًا عن الدولة بجميع سلطاهتا بصحيفة هذه الدعوى، كام 

حتققت الغاية من هذا اإلجراء بإبداء تلك اهليئة دفاعها ردًا عىل املطاعن الدستورية املثارة فيها«.1
  وبالبناء عىل ما تقــدم رفضت املحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها عىل غري ذى صفة، 
والذى تأسس عىل أن اختصام احدى اهليئات العامة، ال يغني عن اختصام احلكومة ممثلة يف رئيس 

جملس الوزراء أو الوزير املختص.
وإغفال اختصام من أوجب القانون اختصامه ال مهرب فيه من عدم قبول الدعوى2، وبذلك 
قضت املحكمة العليا الفلسطينية إبان اضطالعها بمهام القايض الدستوري، ففي حكم هلا عام 
2011 نطالع احليثيات اآلتية: »ولدى التدقيق واملداولة وبالنظر يف الدفع األول املثار من قبل 
النيابــة العامة املتعلق بعدم صحة اخلصومة لعدم اختصام احلكومة طبقًا لنص املادة )32( من 
قانون املحكمة الدستورية التي اعتربت احلكومة من ذوي الشأن يف الدعوى الدستورية وعىل 
ما جرى عليه قضاء هذه املحكمة من أن احلكومة من ذوي الشــأن يف املخاصمة الدســتورية 
وطرفًا فيها، استنادًا لنص املادة )32( من القانون الدستوري عىل اعتبار أن الدعوى الدستورية 
تســتهدف الطعن يف القوانني واألنظمة التي تصدرها الدولة يف ارشافها عىل املرافق العامة ويف 

1 املحكمة الدستورية العليا )مرص( - 2001/1/6 - جمموعة األحكام - ج9 - ص 823.  1
2 إذا أوجب القانون اختصام أشخاص معينني يف دعوى ما »فإن هذه الدعوى ال تقبل إال إذا وجهت صحيحة   2
إىل مجيع من أوجب القانون اختصامهم، ويكون للمدعى عليه أن يتمسك بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام 
غريه ممن يوجب القانون اختصامهم، هذا ولو كانت القاعدة األخرية ال تتعلق بالنظام العام، اما إذا كانت من 
النظام العام فمن الواجب أن تتحقق املحكمة من تلقاء نفسها من اختصام مجيع اصحاب الصفة وإال قضت 
من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى«، أمحد أبو الوفا - نظرية الدفوع يف قانون املرافعات - الطبعة الثامنة - بند 

(476( - ص 864 وما بعدها.
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تنظيــم خمتلف العالقات العامة يف املجتمع، وتعترب من ثم مســؤولة عن ســالمتها وملا كانت 
احلكومة هي صاحبة الشــأن يف الدعاوى الدســتورية التي تستهدف القوانني املطبقة يف البالد 
)فلســطني( لتقول كلمتها الدفاعية عن ســالمتها، وألن املقصود باحلكومة هو املعنى الضيق 
الذي بينه القانون األســايس عىل وجه التحديد ليشمل رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء 

طبقًا ألحكام املادة )65( من القانون األسايس.
»وعليــه، وحيث أن الطعن املاثل اتصل بعدم الدســتورية، وألن احلكومة هي املعنية 
وصاحبة الشأن تتوىل الدفاع عن سالمة تطبيق القوانني كان من املتعني توجيه احلكومة يف 
الطعــن املاثل، وبالتايل فإن هذا الطعن يغدو مقام عىل غري ذي صفة وواجب الرد من هذه 

الناحية«1.
ومن املحتمل أن ينربي رأي للــذود عن جتاهل املحكمة للدفع بعدم القبول لتخلف اختصام 
احلكومة، بالزعــم أن علة هذا اإلجراء منتفية ىف احلالة املاثلة، فاختصام احلكومة يعود لدورها يف 
الترشيع الربملاين من خالل االقرتاح واالعرتاض واالصدار، أو إلنفرادها بسن القاعدة من خالل 
الســلطة الالئحية املخولة هلا دستوريًا، واملطعون عليه هو الئحة ُسنت من قبل اهليئة العامة لنقابة 

املحامني النظاميني، وال دور للحكومة يف ذلك.

وهذا التحليل مردود لغري داعي:   
عمومية صياغة نص املادة 32 من قانون املحكة الدستورية والقاضية باعتبار احلكومة من   -
ذوي الشــأن يف الدعاوى الدســتورية، تغلق الباب أمام أي اجتهاد الستخالص استثناء 

تتحلل فيه بعض الدعاوى الدستورية من ذلك اإلجراء.
حقًا أن الالئحة املنعى عليها صادرة من نقابة املحامني النظاميني دون مشــاركة حكومية،   -
إال أن ذلك ال يعلنا نغفل أن تلك النقابة -وســائر النقابات املهنية- من املرافق العامة، 
ومن ثم ال يتصور تنصل احلكومة من متابعة قيامها بمهامها، فإذا حادت النقابة عن دورها 
عرب اللوائح التي ترك هلا أمر ســنها، فعىل احلكومة أن تتصدى ملسؤليتها بالوسائل املتاحة 

املحكمةا العليا بصفتها الدستورية 14-/2011/3 - الطعن رقم 2010/3 ، منشور عىل موقع   1
      www.qanon.ps/ news.php?action=view&id=3088  
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هلــا ومنها اقرتاح مرشوع قانون خيرج موضوع ما من النطــاق الالئحي إىل دائرة التنظيم 
الترشيعي الربملاين.

وال مراء يف أن ما يســفر عنه التطبيق من منازعات قضائية خري معني لالدارة للوفاء بالتبعات 
املناطة هبا، وهكذا تتقوض دعائم أي حتليل الســتثناء اختصام احلكومة يف املنازعة املاثلة، او تلك 

التي تسري عىل منواهلا.
  وربام ثار التساؤل حوا امكانية جتاوز عدم القبول يف الفرض املطروح باختصام من كان يب 

اختصامه أثناء نظر الدعوى.
  وهــذا املخرج وإن كان ممكنًا يف املرافعات املدنية، فإنه ال يوائم الدعوى الدســتورية، والتي 

»تتقيد يف قيدها وإعالهنا وتبادل املذكرات فيها بمواعيد ال يوز جتاوزها«1.
عدم اختصام اهليئة العامة لنقابة املحامني النظاميني: عىل ذات النسق الفائت جتاهلت املحكمة  ب. 
الرد عىل الدفع بعدم قبول الدعــوى لتخلف اختصام اهليئة العامة لنقابة املحامني النظاميني، 

وهو ما أكده وانحاز إليه الرأي املخالف.

فاهليئة العامة لنقابة املحامــني النظاميني هي مصدرة القرار التنظيمي حمل النزاع، وكان ينبغي 
اختصامها لتفصح عــن دواعى ترصفها، وال يغني عن ذلك اختصام جملس النقابة، ألنه مل يصدر 
القرار، ودوره يقف عند حد إعامله عىل احلاالت الفردية التي تعرض عليه، ومن ثم مل يكن بوسعه 

عبد العزيز ساملان - اجراءات الدعوى الدستورية - ج2 - 2015 - ص870 .  1
وأوضح الرأى السالف أنه بعد »إنتهاء املواعيد املقررة، يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب عىل   
رئيس املحكمة ليحدد تاريخ اجللسة التي تنظر فيها الدعوى، وخيطر هبا اخلصوم، ويكون ميعاد احلضور 
حالة  قامت  متى  أيام  ثالثة  إىل  األجل  هذا  بتقصري  املحكمة  رئيس  يأمر  مل  ما  األقل  عىل  يومًا  عرش  مخسة 
املحكمة،  الدعوى يف حوزة  تكون  االجراءات  وبتامم هذه  وبناء عىل طلب اخلصوم،  تربر ذلك،  رضورة 
إذا رأت املحكمة غري  التاريخ مهيأة للفصل فيها إذ تستطيع أن حتكم فيها بغري مرافعة إال  وتعد منذ هذا 
أو مستندات،  أو مذكرات  أوراق  بتقديم  تكليفهم  أو  استيضاح اخلصوم يف بعض األمور  أو رأت  ذلك، 
وتنقطع يف هذه املرحلة صلة اخلصوم بالدعوى، فال يستطيعون القيام بأي إجراء فيها إال إذا طلبت املحكمة 

ذلك ويف أضيق احلدود وعىل سبيل اإلستثناء«.
وهذا التحليل وإن كان مبنيًا عىل نصوص القانون املرصي، فهو ينطبق كذلك عىل خصومة الدستورية   
يف فلسطني للتشابه  واحيانًا التطابق بني قانوين املحكمة الدستورية يف البلدين، سيام ما تعلق بإجراءات 

نظر الدعوى.    
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اإلجابة عىل التساؤل املطروح من املحكمة حول التفرقة يف املدة املحددة للنظر يف طلبات القيد.1
وعليه، كان املتوقع عدم قبول الدعوى، أو عىل األقل بيان أســباب طرح هذا الدفع وإرســاء 
مبدأ يف تلك اإلشــكالية، بداًل من إثارة اللغط حول حكم منسوب لقمة املحاكم يف الدولة بحكم 

مهامها ومكانتها.

ثانيًا: االتفاق يف النتيجة واالختالف يف تسبيب عدم االختصاص بالطعن عىل القرار الفردي:
انتهت املحكمة الدستورية العليا إىل عدم اختصاصها بقرار جملس نقابة املحامني برفض تسجيل 
الطاعن كمحام متدرب ، لكون القرار املنعى عليه قرارًا إداريًا ، ومن ثم يتوجب عىل ذى الشأن » 
أن يتوجه هبذا الطعن إىل املحكمة العليا كوهنا صاحبة االختصاص للنظر ىف هذا الطعن ، اســتنادًا 
إىل مــا ورد ىف املادة 1/46 من قانون نقابة املحامني النظاميني الفلســطنيني إذ نصت عىل: »يوز 
الطعــن يف قرارات اهليئة العامة للنقابة وقــرارات املجلس أمام املحكمة العليا خالل 15 يومًا من 
تاريخ إبالغ القرار...«، وبالتايل فإن املحكمة تقرر رد الطعن من هذه الناحية لعدم االختصاص«.

ومسايرتنا الستخالص املحكمة عدم اختصاصها بنظر الطعن عىل القرار اإلداري الفردي برفض 
تسجيل الطاعن كمحام متدرب، ال يمنع حتفظنا عىل املرتكز امُلشاد عليه هذا االستخالص.  

فالتسبيب امُلعتنق من املحكمة يولد االنطباع بأن السبب يف عدم االختصاص هو وجود قاض 
آخر )املحكمة العليا( اسند إليه الفصل يف منازعات القرارات اإلدارية الفردية، وهكذا يبدو األمر 
وكأن املحكمة مالت إىل نظرية الطعن املقابل أو املوازي2، والتي تعني- يف الفرض املثار- استبعاد 

اختصاص القايض الدستوري، إذا نظم الشارع طريقًا آخر حلسم النزاع3.

يستقى هذا التساؤل من شطر احليثيات الذي جاء فيه: »وبالرجوع إىل نص املادة املذكورة جتد املحكمة أهنا   1
ختاطب فئة واحدة وحمددة وهي فئة الراغبني يف قيد أسامئهم يف سجل املحامني املتدربني وأن املخاطبني بنص 
هذه املادة قد تم حتديدهم بصورة واضحة ال لبس فيها وال غموض، ومل يرد بتلك املادة ما يشري إىل السبب 
الذي استندت إليه اجلهة املطعون ضدها )جملس نقابة املحامني( من أجل التفرقة يف املدد املحددة للنظر يف 
طلبات حتى يقال أن هناك عدم متاثل يف املراكز القانونية للمتقدمني بالطلبات األمر الذي استدعى التمييز 

بينهم يف حتديد تلك املدد للنظر يف الطلبات«.
القضاء اإلدارى -  : حممود حافظ -  املقابل راجع  أو  املوازى  الطعن  نظرية  التفاصيل بخصوص  ملذيد من   2

1993 -ص600 - 624 . 
للنظرية نتيجة أخرى، أال وهي أن الطعن الدستوري سيبدو كطعن احتياطي، وهو ما يتعذر قبوله، أو تقبله.   3
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واحلقيقة أن القايض الدســتوري تنحرص دائرة اختصاصــه يف القواعد العامة املجردة )قانون 
-مرســوم بقانون- الئحة أو نظام( دون أن متتد إىل القرارات اإلدارية الفردية، بلغ ما بلغ انتهاكها 
لقواعد املرشوعية، بام فيها النصوص الدستورية. ومتشيًا مع هذا الفهم قضت املحكمة الدستورية 
العليا )مرص( بعدم اختصاصها بالطعن عىل قرار تعيني أحد املستشارين بذريعة خمالفته للدستور، 
مبينة »أن اختصاص املحكمة يف جمال الرقابة عىل الدســتورية، منحرص يف النصوص الترشيعية أيًا 
كان موضعهــا، أو نطاق تطبيقها، أو اجلهة التي أقرهتــا أو اصدرهتا، ذلك أن هذه النصوص هي 
التــي تتولد عنها مراكز قانونية عامة جمردة، وما يميزهــا كقواعد قانونية، هو أن تطبيقاهتا مرتامية 
ودائــرة املخاطبني هبا غري متناهية، واآلثار املرتتبة عىل إبطاهلا - إذا اهدرهتا هذه املحكمة ملخالفتها 
للدستور- بعيدة يف مداها، وتدق دائاًم ضوابط الرقابة عىل مرشوعيتها الدستورية وتقارهنا حماذير 
واضحــة، وكان لزاما بالتايل أن يؤول أمر هذه الرقابة إىل حمكمة واحدة بيدها وحدها زمام إعامهلا 
كي تصوغ بنفسها معايريها ومناهجها، وتوازن من خالهلا بني املصالح املثارة عىل اختالفها، وتتوىل 
دون غريها بناء الوحدة العضوية ألحكام الدستور، بام يكفل تكاملها وجتانسها وحيول دون تفرق 
وجهات النظر من حوهلا، وتباين مناحي االجتهاد فيها، إذ كان ذلك، وكان الدســتور هو القانون 
األعىل الــذي يريس األصول والقواعد التــي يقوم عليها نظام احلكم، وحيدد الســلطات العامة 
ويرســم هلا وظائفها، ويضع احلدود والقيود الضابطة حلركتها، ويقرر احلقوق واحلريات العامة ، 
ويرتب ضامناهتا األساســية ، وكانت مظنة اخلروج عىل أحكامه ال تنحرص ىف النصوص القانونية 
التى ُتقرها الســلطة الترشيعية، بل تتعداها إىل كل قاعدة عامة جمردة أصدرهتا السلطة التنفيذية يف 
حدود صالحياهتا التي ناطها الدســتور هبا، فإن حمل الرقابة القضائية عىل الدستورية إنام يتمثل يف 
القانون بمعنــاه املوضوعي األعم، حمددا عىل ضوء النصوص الترشيعيــة التي تتولد عنها مراكز 
قانونية عامة جمردة، ســواء وردت يف الترشبعات األصلية أو الفرعية، أو كذلك القرارات اإلدارية 
الفردية إذ ال متتد إليها هذه الرقابة مهام بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، أو وجه 
خروجهــا عليه، ذلك أن تلك القرارات ال تتولد عنهــا إال مراكز قانونية من طبيعتها، إذ ال تعدو 
املراكز القانونية التي تنشئها أو تعدهلا أن تكون مراكز فردية أو خاصة تقترص آثارها عىل أشخاص 
معينــني بذواهتم، وإنه وإن صح القول بأن القرارات اإلدارية الفردية هي تطبيق لقاعدة أعىل، إال 
أن صدورهــا إعاماًل هلا ال يغري من خصائصها، بل تظل يف حمتواها منشــئة ملراكز فردية أو ذاتية أو 
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معدلة هلا، وهي مراكز ختتلف بالرضورة عن ذلك املركز القانوين العام املجرد املتولد عن القانون، 
متى كان ذلك تعني القول بأن الفصل يف املخالفة الدستورية املدعى هبا يف هذا الوجه من النعي مما 

ال يدخل يف اختصاص هذه املحكمة ..«1. 
بل أن ذات املحكمة رفضت اختصاصها بالطعن عىل التعليامت اإلدارية رغم اتسامها ظاهريًا 
بالتجريد والعمومية، النغالق دائرة نفاذها عىل مرؤيس من سنها، دون ختطيهم لغريهم من املتعاملني 

مع اجلهة املعنية2.
صفوة القول، أن القايض الدســتوري ال خيتص بنظر الطعون التي تطول قرارات فردية خمالفة 
للوثيقة الدستورية، لعدم اندراجها يف طائفة القواعد العامة التي تتحدد هبا ختوم واليته ىف النزاعات 

املطروحة عىل ساحته.3 
وكان من املأمول أن يتطرق احلكم موضع الدراسة لذلك ، بوضوح بغري خفاء ، ليس للتأكيد 
عىل اختصاص القايض الدســتوري فحســب، وإنام ايضا لتفادي اثقاله بدعــاوى حمكوم مقدما 

بتجاوزها نطاق عمله.

ثالثًا: جواز اللجوء املبارش للقايض الدستوري:
قــدر الرأي املخالف أن القانون اتاح لصاحب الشــأن الطعن عىل قرار جملس نقابة املحامني لدى 
املحكمة العليا، وذلك وفقًا للامدة 46 من قانون نقابة املحامني النظاميني الناصة عىل أنه: »يوز الطعن 

املحكمة الدستورية العليا - 1992/11/7 جمموعة األحكام - ج 2/5 -ص50 ،  1
وانظر أيضًا : حكم نفس املحكمة ىف 1994/12/3 -ج6  - ص 380 .  

القانون  عىل  إال  تنبسط  ال   « الدستورية  رقابة  جمال  ىف  املحكمة  تبارشها  التى  الوالية  أن  أعلن  لذلك  ترمجة   2
بمعناه املوضوعى ، باعتباره منرصفًا إىل النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة جمردة ، سواء وردت 
بالتاىل - عام سواها . ملا كان ذلك  الرقابة -  ىف ترشيع أصىل ، أو تضمنها ترشيع فرعى ، وأن تنقبض هذه 
23 لسنة1992 الصادر من مدير عام البحوث بمصلحة الرضائب عىل املبيعات بتاريخ  وكان املنشور رقم 
1992/4/12 ، اليعدو أن يكون تعليامت إدارية بحته صادرة من رئيس إىل مرءوسيه متضمنة تفسريًا لنص 
من  و)6(   1991 لسنة   )11( رقم  بالقانون  الصادر  املبيعات  عىل  العامة  الرضيبة  قانون  من   )11( املادتني 
الئحته التنفيذية ويلتزم هؤالء املرءوسون باحرتام هذه التعليامت وإطاعة ما فيها من أوامر عىل أهنا التفسري 
تعد ترشيعًا  التعليامت ال  أن هذه  إال   ، لرئيسه  املرءوس  بناء عىل واجب طاعة  والالئحة  للقانون  الصحيح 

باملعنى املوضوعى مما متتد إليه رقابة املحكمة الدستورية العليا ، وخيرج بالتاىل من اختصاصها » .
املحكمة الدستورية العليا ) مرص ( - 2008/12/14 - جمموعة األحكام - ج 2/12 - ص 1215 .  3
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يف قرارات اهليئة العامة وقرارات املجلس أمام املحكمة العليا خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ التبليغ 
بالقرار«، وإذ اجته الطاعن صوب املحكمة الدستورية العليا، فإن طعنه يضحى جديرًا بعدم القبول.

 وهذا الطرح يثري عالوة عىل فكرة الطعن املوازي السالف مناقشتها، البحث يف امكانية اللجوء 
املبارش للقايض الدستوري، وبعبارة مغايرة تبنى الشارع الدستوري الفلسطيني ألسلوب الدعوى 

األصلية من عدمه.
 وبالعودة للوثيقة الدســتورية، ســنلحظ أهنا فوضت الربملان يف بيان ســبل اتصال املحكمة 
الدستورية العليا باملنازعات املنصبة عىل خمالفة القوانني واللوائح للقانون األسايس، فاملادة 103 من 
الدستور تنص عىل: »1 - تشكل حمكمة دستورية عليا بقانون وتتوىل النظر يف: أ- دستورية القوانني 
واللوائح أو النظم وغريها. ب- ...ج ...2 - يبني القانون طريقة تشكيل املحكمة الدستورية العليا، 

واإلجراءات واجبة اإلتباع، واآلثار املرتتبة عىل أحكامها«.
وإعاماًل لتلك اإلحالة صدر القانون رقم 3 لســنة 2006 والقايض يف املادة 1/27 بأن: »تتوىل 
املحكمة الرقابة القضائية عىل الدســتورية عىل الوجه التايل: 1 - بطريق الدعوى األصلية املبارشة 

التي يقيمها الشخص املترضر أمام املحكمة....«.
وعىل هذا النحو تبنى املرشع الربملاين الدعوى األصلية كطريق ملجاهبة النصوص امُلالحقة بشبهة 
عدم الدســتورية، وإن جاء هذا التبني مقيدًا بوجود مصلحة للمدعى1، وهو ما ُيستفاد بجالء من 

مصطلح »املرضور« الوارد يف النص.
وبنــاء عليه، يمكن ملن صدر ضده قرار فردي وفقا لقاعدة عمومية )قانون أو الئحة( أن يلوذ بمظلة 
احلامية الدستورية طعنا يف تلك القاعدة، دون أن يتقيد بسبق خماصمته للقرار الفردي أمام القايض املختص.
واتساقأ مع هذا الوضع اصابت املحكمة الدستورية العليا يف قبول الدعوى ضد النظام الطعني، 
عــىل عكس ما إنحاز إليه الرأى املخالف2، إال إننا كنا نتوقع إال يكون الفصل يف هذا الدفع -عىل 

أمهيته- بطريقة ضمنية، وإنام بحيثية حاسمة وجلية.

الدعوى يف صورهتا الكاملة ال تتطلب وجود مصلحة مبارشة للطاعن، إذ حيق ألي شخص النعي عىل الترشيع   1
بعدم الدستورية بمجرد نفاذه وقبل تطبيقه فعليًا.

حري بالذكر أن نقابة املحامني اثارت بدورها ذات املطعن يف دفاعها، حيث دفعت بعدم جواز تقديم الطعن   2
بطريق الدعوى األصلية املبارشة.
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رابعًا: املشاطرة اجلزئية ألسباب عدم دستورية املادة 10/أ:
 اجابت املحكمة املدعي لطلبه بعدم دســتورية املادة 10/أ من نظام تدريب املحامني، وحيسن 
استعراض هذا اجلزء من املادة قبل إبداء الرأي فيام خلص إليه القايض الدستور بشأهنا، فوفقًا للامدة 
الفائتة: »أ- تقدم طلبات القيد ىف ســجل املحامني املتدربني املستوفية للرشوط القانونية إىل جملس 
النقابة مرتان ىف الســنة املرة األوىل: خالل شهر كانون الثانى وينظر فيها خالل شهر نيسان، واملرة 

الثانية: خالل شهر متوز وينظر فيها خالل شهر ايلول«.
واعتربت املحكمة أن املتقدمني للتســجيل سواء ىف املرة األوىل أو الثانية يضمهم مركز قانونى 

واحد، مما يفرض متاثل املعاملة، إعاماًل للمساواة الدستورية كأساس للتمتع بأي حق أو حرية. 
وبإنزال املبدأ عىل النص الطعني، اســتظهرت املحكمة إخالله باملساواة، فاملتقدم للفرتة األوىل 
يف شــهر كانون ثاين )يناير( سيرتبص أربعة أشهر حلسم موقفه يف شهر نيسان )ابريل(، يف حني أن 
املتقــدم يف املرة الثانية ُتقرص مدة انتظاره إىل ثالثة اشــهر، حيث يرفع الطلب يف متوز)يوليو( ويرد 
عليه يف أيلول )ســبتمرب(، ومفاد ذلك -حسبام ســطرت احليثيات- »أن الفئة التي تتقدم بطلبات 
القيد يف ســجل املحامني املتدربني يف شهر كانون ثانى تزيد مدهتا شهر عن الفئة الثانية التي تتقدم 
بطلبات يف شــهر متوز، مما يعني أن خيرس أصحاب الفئة األوىل مدة شــهر من تدريبهم، وكان عىل 

جملس النقابة أن يعل املدة يف الفرتتني متساوية«.
والواقــع أنه يتعذر جماراة املحكمة يف رؤيتها، فالدعوى الدســتورية وإن رفعت بطريق 
مبــارش من خالل الدعوى األصليــة، فإهنا مرهونة ومقيدة -عىل ســالف القول- بوجود 
مصلحة للطاعن، يســدها الفائدة التي سيجنيها من قبول خصومته،   وملا كان الطاعن قد 
تقدم للتسجيل يف الفرتة الثانية، أي التي يري فيها اإلنتظار لفرتة أقل، فإن املصلحة وبالتايل 

الرضر ينتفيان بالنسبة له.
بيــد أن املصلحة والرضر يعودان ملؤازرة الطاعن يف دعواه  فيام يتعلق باملدة املنرصمة إلعادة 
التقدم بالطلب، فطلبات الفرتة األوىل يمكن إعادة تقديمها عقب فوات مدة ال تزيد عىل شهرين، 
يف حني أن طالب التســجيل يف الفرتة الثانية، ليس بوســعه إعادة الكرة قبل ثالثة أشهر، األمر 
الذي خيل باملســاواة، وهيدر تكافؤ الفرص، ويعد سببًا للقضاء بعدم الدستورية، وهو ما قررته 

املحكمة ونساندها فيه.
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وميلنا لرأي املحكمة يف هذه اجلزئية، هو السبب يف عدم معاضدة الرأي املخالف املعترب التوقيت 
جمرد عمل إداري »تنظمه اإلدارة وفق ما ترتأيه من إمكانية«، ومن هذا املنظور تظل »املساواة قائمة 
بني املحامي اخلريج مع باقي اخلريني... وال يوجد أي تفرقة أو متييز فيام بني اخلريني سواء كانت 

عىل أساس اإلنتامء للجنس أو الدين أو اللغة أو اإلختالف االجتامعي أو املايل ...«.
وبدون الدخول يف جدال حول ماهية حتديد التوقيتات لتقديم طلبات املحامني املتدربني، فإن هذا 
القرار -بال ريب- له انعكاسه عىل املركز القانوين لذي الشأن، وما دام األمر كذلك فال معدى من 
خضوعه للرقابة القضائية، سيام الدستورية، الستظهار كفالته للمساواة بني املراكز املتامثلة  بالنسبة 

للحقوق املقرتنة هبذه املراكز )احلق ىف اإلنضامم لتنظيم نقايب مهني(.
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2016/8

تعليق األستاذة فاطمة الاليف

أستاذة باحثة يف القانون العام بكلية احلقوق والعلوم السياسية
يف جامعة تونس املنار/ تونس

أصدرت املحكمة الّدستورّية العليا الفلسطينية قرارا باألغلبّية يف القضّية رقم 2016/8 بتاريخ 
04-01-2017، والّذي قىض منطوقه بـــ »قبول الّطعن ورّد الكفالة واحلكم بعدم دستورّية نّص 
املــاّدة )10/أ( من نظام الّتدريب املعّدل الّذي أقّر يف اجتامع اهليئة العاّمة لنقابة املحامني الّنظاميني 

الفلسطينيني بتاريخ 2013-05-24«. 
وتتمثل وقائع القضية فيام ييل:  

تقــّدم الّطاعن بواســطة وكيله هبذا الّطعن عىل احلكم، أّوال بعدم دســتورّية قرار جملس نقابة 
املحامني النظاميني الفلســطينيني، والقايض برفض طلب الّطاعن تسجيله كمحام متدّرب، لعدم 
استكامله األوراق املطلوبة للتسجيل قبل تاريخ 31-8-2013 )كأجل أقىص الستكامل الّطلبات(، 
وثانيا بعدم دستورّية نّص الفقرة )أ( من املاّدة 10 من نظام تدريب املحامني املعّدل ووقف نفاذها.

وقــد رّدت اجلهة املطعون ضّدها )جملس نقابة املحامني الّنظاميني الفلســطينيني( بالئحة جوابّية، 
التمست من خالهلا رّد الّطعن، كون الّدعوى واجبة الرّد شكال، لعدم استنادها إىل أساس قانوين سليم، 
ولعدم اختصاص املحكمة الّدستورّية بالّنظر يف الطّعن األّول، وأضافت، أّن الّطعن الّدستوري مردود 
لعدم اختصام اهليئة العاّمة لنقابة املحامني الّنظاميني الفلســطينيني صاحبة الّصالحية يف إصدار الّنظام 
املطعــون فيه، وكذلك لعدم اختصام احلكومة كون خماصمة احلكومة واجبة يف الّطعون الّدســتورّية، 

وختمت بأّن الّطعن، يف قضية احلال، ال يوز تقديمه بطريق الّدعوى األصلية املبارشة.
يثري احلكم موضوع الّتعليق مجلة من التساؤالت، مرّدها موقف املحكمة من الّطعون املثارة، إذ 
بدت حيثّياهتا ضعيفة األســانيد القانونية، وفاقدة لإلحكام والدّقة، عىل عكس ما ذهب إليه الّرأي 

املخالف الّذي اّتسم باملوضوعية، وتقّيده باملنطق القانوين.
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لذا، سيستهدف الّتعليق عىل احلكم مناقشة متيّش املحكمة الّدستورّية يف إصدار قرارها بناء عىل 
القانون وفقه قضائها، عىل أّنه قد يكون من األوفق وقبل اخلوض يف الّتعليق أن نذكر بامهية الّرقابة 
الّدســتورّية، حيث أّن رقابة دستورّية القوانني فرضتها املكانة الّسامية الّتي حيتّلها الّدستور يف قّمة 
الّنظام القانوين للدولة، وبام أّن الّدستور ليس إاّل تعبريا عن إرادة الّسلطة الّتأسيسّية األصلية، فهو 
املؤسس للّسلطات الثالث الّترشيعية والّتنفيذية والقضائّية الّتي ختضع لسلطانه، بالتايل، فإّن القانون 
املعرّب عن اإلرادة العاّمة ال يمكنه أن خيالف أحكام الّدستور، كام ال يمكن للقرارات اإلدارّية الّصادرة 
عن الّسلطة الّتنفيذّية أن ختالف أحكام القانون الّصادر عن الّسلطة الّترشيعّية -مثاًل-، وهكذا، فإّن 
ســّلم التدّرج اهلرمي للقواعد القانونية يقتيض أن ختضع القاعدة األدنى درجة اىل القاعدة األعىل 

منها درجة، وصوال إىل الّدستور الّذي حيتّل قّمة هذا اهلرم.
وال بّد اإلشــارة إىل أّن رقابة دستورّية القوانني املوكولة للقضاء، جتعل من القضاء الّدستوري 
قضاء خمتلفا عن بقّية األقضية، فإذا كان القايض يف ســائر الّنزاعات مهام كانت طبيعتها حيكم بناء 
عىل قاعدة قانونّية، مع ما له من قدرة تأويلية واجتهادّية يف تطبيق القانون، فإّن القايض الّدستوري 
تعرض عليه نزاعات تكون الّنصوص القانونّية موضوعها، فيتحّتم عليه فرض احرتام الّدســتور 

بوصفه القانون األسمى، وذلك عندما ختالفه أو تعارضه القاعدة القانونّية األدنى منه درجة.
وعليه، جتد الّرقابة الّدستورّية يف فلسطني أساسها القانويّن يف القانون األسايس الفلسطيني املعّدل 
لسنة 2003 )املاّدة 103 منه(، ويف قانون املحكمة الّدستورّية العليا لسنة 2006 )املاّدة 24 منه(.

الّتعليق:
يطرح احلكم حمّل الّتعليق عموما مســألة اختصاص املحكمة الّدستورّية، أي ما خيضع وما ال 
خيضع لرقابتها، إاّل أّن املحكمة تبّنت منهجا ال نقّره عليها فيام يتعّلق بالّطعنني املثارين، بالّرغم من 
أهّنا أصابت يف رّدها للّطعن األّول إلقرارها عدم االختصاص، كام نرى أهّنا أفاضت يف قبول الّطعن 

الّثاين واحلكم بعدم دستورّية املاّدة )10/أ( من نظام الّتدريب املعّدل.

1.    اختصاص املحكمة الّدستورّية العليا
تعترب مسألة االختصاص من املسائل اإلجرائّية، ومن الّشكلّيات الّتي تتثّبت فيها كّل املحاكم   

قبل الّنظر يف األصل، فامذا لو كان االختصاص يتعّلق بمراقبة دستورّية القوانني.
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حتتكم املحكمة الّدستورّية الفلسطينّية كام أرشنا آنفا إىل املاّدة )103/أ( من القانون األسايس،   
الّتي تنّص عىل اختصاصها بالّنظر يف: »دستورّية القوانني والّلوائح أو الّنظم وغريها«. كام عّدد 
القانون رقم 3 لســنة 2006 قواعد اختصاصها مقّرا هلــا اختصاصا مبدئّيا وحرصّيا يف املاّدة 
(1/24( منه يف: »الّرقابة عىل دستورّية القوانني واألنظمة«. وعىل هذا األساس، نتبنّي توّسع 
القانون األسايس الفلســطيني يف جمال الّرقابة الّدستورّية، الّتي متارسها املحكمة عىل األعامل 
القانونّية مقارنة بام أقّره قانون املحكمة الّدستورّية العليا، الّذي اقترص عىل الّرقابة عىل دستورّية 
القوانني واالنظمة دون »غريها«. لكّن هذا الســكوت يد إجابــة يف حتمّية تغليب القانون 
األســايس الّذي يعادل الّدستور من حيث القيمة القانونّية عىل قانون املحكمة ذاته، وبالّتايل، 
ال يســعنا إاّل أن نذهب إىل القول بأّن حمّل رقابة املحكمة الّدســتورّية يشمل الّترشيع باملعنى 
الواســع، وهو ما تؤّكده يف حقيقة األمر املاّدة )2/25( من قانون املحكمة الّدستورّية، والّتي 

تنّص عىل: »عند احلكم بعدم دستورّية أّي قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار...«.

هذا وبالّرجوع إىل موضوع الّطعن األّول حمّل الّتعليق، واملتمّثل يف الّطعن بعدم دستورّية قرار   
جملس نقابة املحامني الّنظاميني الفلسطينيني، والقايض برفض طلب الّطاعن تسجيله كمحام 
متدّرب لعدم اســتكامل األوراق املطلوبة يف اآلجال الّتي حّددها املجلس، لنا أن نتساءل عن 
مدى قابلّية هذا القرار انطوائه حتت الّرقابة الّدســتورّية الّتي متارســها املحكمة، خاّصة وأّن 

املرّشع قد ذكر يف املاّدة )2/25( املذكورة أعاله مصطلح »قرار«؟

وبالّرجوع كذلك إىل موضوع الّطعن الّثاين، واملتمّثل يف الّطعن بعدم دستورّية املاّدة )10/أ(   
مــن نظام تدريــب املحامني املعّدل، وبناء عىل ما جاء بترصيح العبــارة يف كّل من القانون 
األسايس وقانون املحكمة الّدســتورّية، من رسيان الّرقابة الّدستورّية عىل األنظمة، لنا أن 
نتســاءل أيضا عىل ماهية األنظمة الّتي متتّد إليها الّرقابة الّدستورية، وإن كان نظام الّتدريب 

يدخل ضمنها أم ال؟ 

اإلجابة عىل السؤال األّول: سنحاول أن نفهم املعنى املقصود من مصطلح »قرار« الذي ورد يف   
)املادة2/25( من قانون املحكمة الفلسطينّية، وهي ماّدة ال يمكن قراءهتا يف معزل عن املاّدتني 
(1/24 و27( من نفس القانون لرضورة انسجامها كوحدة متكاملة، خاّصة وأهّنا مواد تندرج 
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كّلها ضمن الباب الثاين من قانون 2006 املذكور، واملتعّلق بـ«االختصاصات واإلجراءات« 
مع رضورة مراعاة ما جاءت به املاّدة )1/103( من القانون األسايس.

فكام سبق أن أرشنا من أّن رقابة املحكمة الّدستورّية تشمل الّترشيع بمعناه الواسع، أي الّنصوص   
القانونّية الّتي تتوّلد عنها مراكز عاّمة جمّردة سواء وردت هذه النصوص يف الّترشيعات األصلّية 
أو الفرعّية، وملّا كان الغرض من رقابة دســتورّية القوانني هو محاية القانون األســايس من أّي 
انتهاك قد يتوّلد عن هذه األعامل الّترشيعّية، فإّن ما تقوم به الســلطة املؤّسســة  داخل الّدولة 
من أعامل غري األعامل الّترشيعّية خترج من نطاق الّرقابة الّدســتورّية، وعليه، وبقراءة عكسّية 
فإّن القرارات املنقطعة الّصلة باألعامل الّترشيعّية ومنها القرارات الفردّية ليست معنّية بالّرقابة 

الّدستورّية.

وعىل ضوء ما ورد يف احلكم الّدستوري حمّل الّتعليق، فإّن قرار جملس نقابة املحامني الّنظاميني   
الفلســطينيني املطعون فيه بعدم الّدســتورّية يعّد من صنف القرارات اإلدارّية الفردّية، فهو 
قرار موّجه لشــخص بذاته )الّطاعن( وال تتوّفر فيه خاّصيتا العمومّية والتجريد، كام أّن اجلهة 
صاحبة القرار ليست سلطة مؤّسســة، فنقابة املحامني هي هيئة مهنية متارس صالحياهتا عن 
طريق هياكلها، السيام جملس النقابة الذي أقّرت املاّدة )1/42( من القانون رقم 3 لسنة 1999 

املتعّلق بتنظيم مهنة املحاماة اختصاصه بـ«طلبات تسجيل املحامني«.

هذا عالوة عىل املاّدة )1/46( من القانون املذكور آنفا، أســندت للمحكمة العليا اختصاص   
النظر يف الطعون املتعلقــة بالقرارات التي يتخذها املجلس، وهو مــا يؤّكد الصبغة اإلدارّية 

لقرارات هذا األخري.

لذا، فإّننا نساير املحكمة الّدستورّية فيام ذهبت إليه من رّد الّطعن األّول لعدم اختصاصها، عىل   
أّننا نعيب عليها عدم اســتنادها يف حيثياهتا ال إىل القانون األســايس الفلسطيني وال إىل قانون 
املحكمة الّدستورّية لسنة 2006 والّذي يعترب النّص األصيل واملبارش املنّظم ملسألة اختصاصها، 
حيث أهّنا اكتفت يف تعليلها فقط بالّرجوع إىل القانون رقم 3 لسنة 1999 املتعّلق بتنظيم مهنة 

املحاماة.

أّما عن الّسؤال الثاين، واملتعّلق بامهية األنظمة الّتي متتّد إليها الرقابة بّدستورية القوانني، فيفرضه   
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قبول املحكمة الّدستورّية الّنظر يف الّطعن الثاين واملتعّلق بعدم دستورّية املاّدة )10/أ( من نظام 
تدريب املحامني، والذي مل تتعرض فيه لالختصاص يف حني أهّنا مسألة أّولّية.

ولإلجابة عليه، ســننطلق مّما أقّرته املاّدة )1/24( من قانون املحكمة الّدســتورّية من اختصاص   
حرصّي هلا يف: »الّرقابة عىل دســتورّية القوانني واألنظمة«، وبام أّن هذه األنظمة متنّوعة يف الّنظام 
القانوين الفلســطيني فإّن أّول ما يتبادر إىل الّذهن هو رضورة التفريق بني »رقابة دستورّية الّنظام« 
و«رقابة مرشوعّية الّنظام«، فعندما خيالف الّنظام الّدستور مبارشة فإننا نتحّدث عن عدم دستورّية 

الّنظام، وعندما خيالف الّنظام القانون مبارشة فإّننا نتحّدث عن عدم مرشوعّية الّنظام.

وإذا متّعنا يف طبيعة نظام تدريب املحامني املعّدل )والذي طعن يف ماّدته 10/أ بعدم الّدستورّية(،   
فإّننــا نقّر بأّنه من قبيل األنظمة التنفيذّيــة، إذ يكفي العودة إىل املاّدة )4/42( من قانون مهنة 
املحاماة التي تعطي ملجلس الّنقابة اختصاص »وضع األنظمة الاّلزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

وعرضها عىل اهليئة العاّمة إلقرارها«.

وبذلك تتأّكد الّصبغة الّتنفيذّية لنظام تدريب املحامني الّصادر بمقتىض املاّدة املشار إليها، والّذي   
أقــّر يف اجتامع اهليئة العاّمة بتاريخ 2013/05/24 )املاّدة 1 منه(، كام أّن الفقه يعترب األنظمة 
التنفيذيــة قرارات إدارّية من حيث مصدرها، وقرارات تنفيذّية من حيث موضوعها، وهو ما 

يفرّس إخضاعها من قبل القضاء اإلداري لرقابة املرشوعّية.

يف هــذا اإلطار، نذّكر بام جاء باملــاّدة )1/46( من قانون مهنة املحاماة، والّتي تنّص عىل أّنه: »يوز   
الّطعن يف قرارات اهليئة العاّمة للّنقابة وقرارات املجلس أمام املحكمة العليا ... »، وعليه، فإّن الّطعن 
يف نظام تدريب املحامني يكون من أنظار املحكمة العليا وليس من اختصاص املحكمة الّدستورّية، 
وهو ما مل تنتبه إليه املحكمة الّدســتورّية يف قضّية احلال عندما قبلت اختصاصها بالّنظر، يف حني أّنه 

كان من األجدر هبا رّد الّطعن بنظام تدريب املحامني )املاّدة 10/أ منه( لعدم االختصاص.

تقييم تعليل املحكمة الّدســتورّية العليا حلكمها بعدم دســتورّية نّص املاّدة )10/أ( من نظام   .2
الّتدريب املعّدل عىل ضوء قرار املخالفة:   

عند اســتقراء املحكمة للــامّدة )10/أ( من نظــام تدريب املحامني املعــّدل واملطعون بعدم   
دســتوريتها، اعتربت أّن نّصها خمالفا ملنطوق وروح املاّدة )9( من القانون األســايس، والتي 
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تنّص عىل »الفلســطينيون أمام القانون والقضاء، سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس 
أو اللون أو الّرأي الّسيايس أو اإلعاقة«.

وبالرجوع إىل نّص احلكم حمل التعليق، نالحظ أّن املحكمة يف تقييمها لدستورّية املاّدة )10/أ(   
املذكورة قد توّسعت يف تأويل مبدأ املساواة املنصوص عليه بالقانون األسايس لدرجة حتريفه، 
فاملساواة الّتي تكفلها الّدساتري إّنام هي مساواة أمام القانون، بمعنى أّن كافة املواطنني متساوون 

يف احلقوق والواجبات دون أّي متييز كان.

وملّا كانت طلبات قبول خّريي كّليات احلقوق بالّتسجيل يف سجّل املحامني املتدّربني تستوجب   
اســتيفاء رشوط قانونّية معّينة، مع رضورة احرتام املواعيد املحّددة لتقديم هذه الطلبات دون 
متييز عىل أّي أســاس كان، تكون املساواة قد حتققت، ألّن العربة باملساواة يف املراكز القانونية، 
وبالتايل، ال يمكن أن ينســحب مبدأ املســاواة عىل املدد الّتي حّددهتا املاّدة )10/أ( املذكورة، 

ألّن املساواة باملعنى القانوين ليست عملّية قسمة باملعنى احلسايب.

هذا وتعضد املحكمة موقفها من قبول الّطعن بعدم دســتورّية املاّدة )10/أ( باإلقرار بوجود   
مصلحة شــخصّية للّطاعن بتقديمه هذا الّطعــن، وحصول رضر أكيد له يف حالة تطبيق نّص 
املاّدة املطعون بعدم دســتوريتها، عىل أّن تعليلها ضعيف وغــري مقنع، عىل عكس ما تقّدم به 
قرار املخالفة الذي نفى أي إمكانية لإلّدعاء بوجود مصلحة للطاعن بتقديمه هذا الّطعن، وإذ 
جتاوز املاّدة )9( من القانون األسايس حيث استند إىل املاّدة )1/25( منه، والتي تنص فقرهتا 
)أ( عىل أّن: »العمل حّق لكّل مواطن وهو واجب ورشف وتسعى السلطة الوطنية إىل توفريه 
لكل قادر عليه«، ليبنّي أّن نقابة املحامني مل حترم الّطاعن من وظيفة أو عمل، وإنام رفضت فقط 

تسجيله لعدم استكامله األوراق املطلوبة يف اآلجال املحددة وهو أمر خمول هلا قانونًا.

ولكل ما تقدم فإننا نلخص اآليت:
أخطأت املحكمة يف تقدير اختصاصها، وكان حرّيا هبا رفض الّدعوى برّمتها شكال لعدم   .1

االختصاص، وكون اجلهة املختّصة هي املحكمة العليا.
نرى أّن رأي عضو املحكمة املخالف أسلم من حكم األغلبّية، السيام فيام يتعّلق بموضوع   .2

الّطعن الّثاين.   
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2016/8

تعليق املحامي أنور أبو شعبان/ جنني - فلسطني

تنويه: ال يرى الباحث يف مالحظاته هذه إال موضوع بحث علمي بحت، وال يعد من قريب او 
بعيد انتقاصا من قدرة املحكمة أو هيبتها التي يعتربها الباحث حمل تقدير واحرتام.

مقدمة
تقدم الطاعن بواسطة وكيله أمام املحكمة الدستورية الفلسطينية العليا بطعنه، مستندًا 
عىل عدم دســتورية قرار جملس النقابة الصادر عن جلســته رقــم )55( املنعقدة بتاريخ 
2016/9/27، والقايض برفض طلب الطاعن تســجيله كمحام متدرب لعدم استكامل 
األوراق املطلوبة للتســجيل قبل 8/31، وهو التاريخ الذي حدده املجلس كموعد أخري 

إلستكامل الطلبات.
أصدرت املحكمة الدســتورية العليا الفلسطينية قرارها رقم 2016/8 القايض باحلكم بعدم 
دستورية نص املادة 10/أ من نظام التدريب املعدل، الذي اقر يف اجتامع اهليئة العامة لنقابة املحامني 
النظاميني الفلسطينيني بتاريخ 2013/5/24، وذلك ملخالفته مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون 

وخمالفته مبدأ تكافؤ الفرص.
لذا، وقبل اخلوض يف مدى مطابقة ما استندت إليه املحكمة يف حكمها مع النصوص القانونية 
الدســتورية، ومدى انطباقها عىل الوقائع املطعون بدستوريتها أمام املحكمة، يتحتم عىل الباحث 
أوال استعراض اختصاصات املحكمة الدستورية وفق القانون، ومن ثم بحث مدى انطباق النص 

عىل النص املطعون بدستوريته.

أواًل: اختصاص املحكمة الدستورية  
انبثق اختصاص املحكمة األصيل من الدستور نفســه -القانون األسايس الفلسطيني-، فقد 
نصت املادة 103 منه عىل األمر بتشــكيل حمكمة دســتورية فجاء النص عىل: »1. تشــكل حمكمة 
دســتورية عليا بقانون تتوىل النظر يف: أ( دستورية القوانني واللوائح وغريها. ب( تفسري نصوص 
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القانون األسايس والترشيعات. ج( الفصل يف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات 
اإلدارية ذات االختصاص القضائي.

وينبغي حتام وفقًا للمبادئ الدستورية وقانون املحكمة الدستورية، ان يوافق القانون او الالئحة 
او النظام او القرار الذي سيصدر الحقا نصوص الدستور ومبادئه التي تضمنها، ولتبيان مدى موافقة 
أي قانون ينظم عمل املحكمة الدستورية، يب اواًل دراسة مدى توافق القانون مع الدستور املبادئ 
التي تضمنها، ومدى موافقة القانون املنشــئ للمحكمة الدستورية مع نص املادة الدستورية التي 

منحت احلق بإنشاء املحكمة ذاهتا.  
وباســتقراء قانون املحكمــة الدســتورية العليا رقم )3( لســنة )2006( الصــادر بتاريخ 
2006/2/17، يــد الباحث ان املرشع عندما قام بإصدار القانون راعى بعض نصوص القانون 
األســايس وليس مجيعها، واغفل البعض منها خاصة وانه جاء يف مقدمة القانون ســالف الذكر يف 
مقدمته: » بعد االطالع عىل القانون األسايس املعدل لسنة )2003 وتعديالته(، وال سيام املادة )41) 
منه«، والتي نصت عىل أن: »-1 يصدر رئيس الســلطة الوطنية القوانني بعد إقرارها من املجلس 

الترشيعي الفلسطيني خالل ثالثني يومًا من تاريخ إحالتها إليه،،،«.
ومل يــرش القانون يف مقدمته ال من قريب او بعيد إىل نص املادة التي منحت املجلس الترشيعي 
احلق بإنشاء حمكمة دســتورية عليا اال وهي املادة )103( من القانون األسايس، والتي نصت عىل 
تشكيل املحكمة الدستورية ومهاما، وكان من األوىل اإلشارة إليها ومراعاهتا بشكل أدق، مع مراعاة 
القواعد اإلجرائية إلصدار القوانني التي نصت عليها املادة )41( من القانون األسايس الفلسطيني.
قد ال يرى البعض يف ما تم اإلشارة إليه أعاله بالغ األمهية، إال ان الباحث يرى أن يف ذلك بالغ 
األثر بشكل او بآخر عىل القانون الصادر بإنشاء املحكمة الدستورية، وخلط مهامها وخمالفة بعض 
مهامها باملهام التي نص عليها القانون األسايس الفلسطيني كأصل عام، ال يوز اخلروج عليه طاملا 

ان القانون األسايس قام بتحديدها سلفًا.
فقد نص القانون األســايس عىل أن: 1. تشكل حمكمة دستورية عليا بقانون تتوىل النظر يف : أ( 

دستورية القوانني واللوائح وغريها. 
ومن املعهود يف األنظمة القانونية املختلفة ان يكون يف صلب اختصاص املحكمة الدســتورية 
النظر يف مدى دستورية القوانني واألنظمة، وتناسبها مع الدستور، فقد نصت مثاًل املادة 1/175 
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من الدســتور املرصي لســنة 1971 عىل انه: »تتوىل املحكمة الدستورية العليا دون غريها الرقابة 
القضائية عىل دســتورية القوانني واللوائح، وكذلك نص دســتور مرص عام 2014 يف املادة 192 

النص عىل ذات االختصاص دون زيادة او نقصان يف جمال الرقابة عىل القوانني واألنظمة«.
فمنطلق ومناط عمل املحكمة الدستورية كوهنا هي اجلهة القضائية الوحيدة بالنظر يف الطعون 
الدستورية التي تكون موجهة ضد قانون او نظام صادر بمقتىض قانون، هي فرض الرقابة القضائية 
عىل مطابقة القانون والنظام او الالئحة للدستور واحكامه ومبادئه، فإذا ما رأت املحكمة فيها خمالفة 
رصحية او ضمنية ألحكام الدستور، قضت ببطالهنا وقررت عدم دستوريتها، وأمرت بوقف نفاذها 

فورا ومنذ اللحظة التي يصدر هبا احلكم ويبلغ للجهة املختصة، ويمنع الكافة من تطبيقه.
ولكن ثار الكثري من اجلدل بني أوساط الباحثني وفقهاء القانون الدستوري الفلسطيني، حول 
املعنى القانوين الذي تنطوي عليه عبارة »غريها« يف ختام املادة الدســتورية املشار إليها أعاله، فهل 
يقصد هبا القرارات العادية، ام األعامل التي متارســها اجلهات اإلدارية، ام القرارات اإلدارية، ولو 
كانت فرضًا قد قصد هبا القرارات اإلدارية الصادرة من جهات ادارية او أي جهة كانت اســتنادا 
لقانون، فهل متلك املحكمة الدستورية الرقابة عىل دستورية هذه القرارات يف ظل انعقاد االختصاص 
ملحكمة العدل العليا وفقًا ألحكام القانون، كلها اســئلة سيحاول الباحث اإلجابة عنها باستقراء 

نصوص قانون املحكمة الدستورية العليا الحقًا. 
من خالل البحث باختصاصات املحكمة الدستورية وخاصة يف باب االختصاص املادة )24) 
نجدهــا قد نصت عىل: »ختتص املحكمــة دون غريها بام ييل: -1 الرقابة عىل دســتورية القوانني 
واألنظمة.« ومل تنص عىل ما تم اإلشارة إليه يف القانون األسايس يف املادة )103( وتم حذف كلمة 
غريها فينحرص جواز الطعن فقط يف القوانني واألنظمة عىل خالف ما تضمنه وأشــار إليه القانون 
األســايس يف املادة )103( ســالفة الذكر، والتي نصت عىل إنشاء حمكمة دستورية تنظر يف الطعن 
بدستورية القوانني واألنظمة وغريها، ويعتقد الباحث ان نص هذه املادة )1/24( من قانون املحكمة 
الدستورية جاء موسعا لالختصاصات وخمالفا ملا تم النص عليه يف القانون األسايس الفلسطيني.

ويبقى التساؤل عن مدى جواز نظر املحكمة الدستورية يف القرارات بشكل عام، اذا ثبت قطعًا 
بالنص ان املحكمة خمتصة بنظر الطعن بدســتورية القوانني واألنظمة التنفيذية، فقد جاء يف قانون 
املحكمة الدســتورية العليا يف املادة )1/25(: »يكون للمحكمة يف سبيل القيام باالختصاصات 
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املنصوص عليها يف املادة 24 ممارسة كل الصالحيات من النظر واحلكم بعدم دستورية أي ترشيع 
أو عمل خمالف للدستور كليا أو جزئيًا«، ويف املادة ذاهتا يف الفقرة الثانية: »عند احلكم بعدم دستورية 
أي قانون او مرســوم او الئحة او نظام او قرار جزئيا او كليًا، عىل السلطة الترشيعية او اجلهة ذات 
االختصاص تعديل ذلك القانون او املرسوم او الالئحة او النظام او القرار بام يتفق وأحكام القانون 

األسايس والقانون ،،،«.   
ويتضح من نص هذه املادة سالفة الذكر، اهنا وسعت من اختصاص املحكمة الدستورية، وذلك 
يف سبيل محاية احلقوق واحلريات، وذلك لتشمل الرقابة عىل دستورية القوانني واللوائح واألنظمة 
واملراسيم والقرارات وغريها، وذلك كله يف سبيل صون احلقوق واحلريات وسبيل محاية الدستور 
والقانــون، اىل احلد الذي يعتقد به الباحث بالولــوج والتداخل باالختصاص بني عمل املحكمة 
الدستورية العليا وعمل حمكمة العدل العليا وعمل املحكمة العليا يف بعض األحيان، إذ وبموجب 
املادة سالفة الذكر متلك املحكمة الرقابة عىل مدى توافق القانون مع الدستور ومدى توافق القرار 
مع كل من القانون والدســتور يف آن معًا، يف الوقت الذي تنظر به املحكمة بدســتورية قرار معني 
يكون من صلب املصالح التي حتميها دعوى اإللغاء، ويرى الباحث ان يف هذا التوسع إشكاليات 

قانونية قد تعرتي عمل املحكمة الدستورية يف سبيل نظر الطعون املنظورة أمامها.
وجتدر اإلشارة اىل ان قانون املحكمة الدستورية املرصي مل يتوسع باالختصاصات واكتفى بسلطة 
النظر يف دســتورية القوانني واألنظمة-بجانب االختصاصات األخرى كالتفسري وغريه-، دون 
اخلوض يف الرقابة عىل دستورية القرارات واألعامل وغريها، كام جاء يف قانون املحكمة الدستورية 
الفلســطيني، وكذلك األمر نص قانون املحكمة الدستورية عام )2012( عىل االختصاص فقط 
بالنظر بدســتورية القوانني واألنظمة، اىل جانب التفسري ومل يتوسع بالطريقة التي توسع هبا املرشع 

الفلسطيني وذلك منعا لتداخل االختصاصات.
ومن اإلشــكاليات التي من املمكن ان تواجه املحكمة مســتقباًل كمثل حالة من يصدر بحقه قرار 
فــردي خمالف للقانون او الالئحة، ويكون هذا القرار مقيدا بمدة الطعن بالقرارات اإلدارية كام حددها 
قانون اصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلســطيني النافذ، ومتيض مدة الطعن ويصبح القرار حمصنًا 
من الطعن -حفظا للمراكز القانونية-، ويقوم الطاعن بعد فوات املدة بالتوجه إىل املحكمة الدســتورية 
استنادا لنص املادة )25( من قانون املحكمة الدستورية، فهل ستجيب حينها املحكمة الدستورية بعدم 
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االختصاص يف ظل وجود النص القانوين الرصيح؟ ال اعتقد ذلك كباحث، هل ستنظر املحكمة الطعن 
بالقرار او العمل بعدما حفظ له القانون قوته القانونية يف مواجهة األفراد ومحاية لقوة القرارات التنفيذية 
مــن عدم جواز الطعن فيها اذا ما انتهت مدة الطعن التي اكتســب فيها القرار حصانة متنع املحكمة من 
نظره؟ وكيف ســتحمي املحكمة القرارات الصادرة مــن اجلهات ذات االختصاص من االلتفاف عىل 
املواعيد املقررة للطعن بالقرارات الفردية التي ُقِرَرت محاية للمراكز القانونية، إذا ما فتح قانون املحكمة 
الدســتورية الباب عىل مرصاعيه للطعن بالقرارات بشكل عام، دون التقيد بميعاد للطعن أمامها، حتى 
إذا ثبت فعال خمالفته للقانون، ام سُتعمل املحكمة الرأي الفقهي القائل بأنه: »ال يوجد قرار حمصن أمام 
املحكمة الدستورية من الطعن به«؟ كلها أسئلة تفتح الباب عىل إشكاليات قانونية قد يصادف حصوهلا 

فيام بعد وسيكون لزاما عىل املحكمة اإلجابة عليها يف سبيل عملها كمحكمة دستورية.

ثانيا: تقدير احلكم بعدم دستورية املادة 10/أ من نظام التدريب املعدل املقر بتاريخ 2013/5/24 
الصادر عن اهليئة العامة لنقابة املحامني الفلسطينيني ملخالفته مبدأ املساواة.

أ(    اخلصومة يف الدعوى الدستورية
عــىل الرغم من ان اخلصومة يف الدعوى الدســتورية توجه اىل القانون او النظام بعينة وذلك لكون 
الدعوى الدســتورية، هي دعوى عينية توجه اىل عني النص املخالف ألحكام الدســتور، اال ان هناك 
قواعد وأحكام خاصة باخلصومة من لزوم وجود اخلصم يف الدعوى الدســتورية، فهي تتشابه اىل حد 
ما مع دعوى اإللغاء مــن حيث رشط توافر اخلصومة، فكليهام هيدفان إىل محاية املرشوعية مع فارق أن 
املحكمة الدســتورية متلك إبطال القرار وتقرير عدم دستورية القانون، ووقف العمل به، ويقترص دور 
قــايض اإللغاء عىل إلغاء القرار املخالف للقانون، وعىل الرغم من ذلك كان يب عىل الطاعن اختصام 

اهليئة العامة لنقابة املحامني، كوهنا هي اجلهة القانونية املختصة بإقرار األنظمة.
ويرى الباحث صحة ومطابقة ما ورد يف قــرار املخالفة بخصوص اختصام اهليئة العامة، فقد 
نصت املادة )4/42( من قانون نقابة املحامني الفلســطينيني عىل: »وضع األنظمة الالزمة لتنفيذ 
أحكام هذا القانون وعرضها عىل اهليئة العامة إلقرارها«، وعليه تكون جهة الترشيع الرسمية واجلهة 
املخولة بإخراج النظام عىل احلياة العملية هي اهليئة العامة لنقابة املحامني، وبالتايل لو صدر عنها أي 
قرار خمالف ألحكام القانون والدســتور، فإهنا تكون رشيكة باخلصومة مع جملس النقابة الذي قام 
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باقرتاح مواد النظــام وعرضها عىل اهليئة العامة إلقرارها، وعدم اختصام اهليئة العامة يعترب خمالفًا 
ألحكام القانون ويرتتب عليه عدم القبول.

ب(  مبدأ املساواة 
يعني مبدأ املســاواة الذي نص عليه القانون األســايس الفلسطيني هو ان يكون الفلسطينيون مجيعا 
عىل اختالف أعراقهم وأدياهنم وألواهنم وغريه من االختالفات التي اســتنت بســنتها احلياة، والتي ال 
يمكن حرصها فقط باللون والعرق واللغة وغريها، متساوين مجيعا أمام القانون، وتعني املساواة يف هذا 

املجال ان يكون األفراد متساوون وفق ملا حدده القانون من رشوط ليصبح األفراد متساوون أمامه.
فعىل ســبيل املثال، كأن حيدد القانون سن معينة للتقدم للوظيفة العمومية، وان حيدد النظام الصادر 
اســتنادا لقانون وقت التقدم للوظيفة العمومية وحرصها بوقت شــهر من كل عام، فال يملك من هم 
دون الســن القانونية الدفع بعدم الدســتورية كوهنم خالفوا الرشوط التي تطلبها القانون للوصول إىل 
حالة التساوي مع من سواهم من األفراد الذين انطبقت عليهم الرشوط، وال يملكون باعتقاد الباحث 
التذرع بعدم الدستورية ملخالفة مبدأ املساواة، اذا مل يكونوا قد أمتوا السن القانونية املطلوبة للتقدم للوظيفة 

العمومية خالل مدة اإلعالن عن التقدم للطلبات وقبل اغالقه.  
وتردد العديد من الدساتري ومنها الدســتور املرصي بدءا بدستور)1923( وانتهاء بالدستور 
القائم مجيعها مبدأ املساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه عىل املواطنني كافة باعتباره أساس العدل 
واحلرية والســالم االجتامعي، وعىل تقدير ان الغاية التي يســتهدفها أصال تتمثل يف صون حقوق 
املواطنني وحرياهتم يف مواجهة صور التمييز التي تنال او تقيد ممارستها، وأضحى هذا املبدأ يف جوهره 
وســيلة لتقرير احلامية القانونية املتكافئة التــي ال يقترص تطبيقها عىل احلقوق واحلريات املنصوص 
عليها بالدســتور، وان صور التمييز التي أوردهتا املادة )40( من الدستور املرصي، هي التي تقوم 
عىل أساس األصل او اجلنس او اللغة او الدين او العقيدة ال ترد عىل سبيل احلرص قد تكون صور 
التمييز متعددة وختضعها املحكمة لرقابتها تطبيقا ملبدأ املساواة أمام القانون وضامن احرتامه، وتكون 
هذه القاعدة قاعدة عامة جمردة ال تنطوي عىل التمييز بني من تساوت مراكزهم القانونية وال هتدر 
نصًا يف الدستور، كام انه يملك ملقتضيات الصالح العام وضع رشوط موضوعية تتحدد هبا املراكز 
القانونية التي يتســاوى هبا األفراد أمام القانون، بحيث يكون ملن توافرت فيهم هذه الرشوط دون 
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سواهم ان يامرسوا احلقوق التي كفلها هلم املرشع.1
وباإلمكان اســتنتاج املعنى الدستوري »ملبدأ املســاواة« من خالل التطبيقات القضائية يف الفقه 
املقارن، وخاصة يف القضاء املرصي -ُيشار إىل أن القضاء املرصي الدستوري يشار له السبق يف العديد 
من األحكام التي صدرت عن املحكمة الدســتورية، والتي كانت مؤسســة للعديد من الدراسات 
واألبحاث القانونية يف الشــأن الدســتوري-، فقد قررت املحكمة يف الدعوى رقم )21( لسنة )7) 
قضائية بخصوص الطعن يف دستورية نص املادة )27( من القانون رقم )136( لسنة )1981( يف شأن 
بعض األحكام اخلاصة بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر فيام تضمنه النص 
من إعفاء األماكن املؤجرة الستعامهلا يف أغراض ال تدخل يف نطاق النشاط التجاري او الصناعي او 
املهني اخلاضع للرضيبة عىل األرباح التجارية والصناعية او الرضيبة عىل املهن غري التجارية من نسبة 

الزيادة يف القيمة االيارية املقررة يف املادة )7( من القانون املشار اليه أعاله.
وقد قبلت املحكمة الطعن واعتربت ان النص املطعون يشوبه عدم الدستورية لألسباب التالية: 
»ان املرشع أبقى اجرة األماكن املؤجرة ألغراض السكن عىل حكم ما تقيض به القوانني السابقة، فلم 
تشملها قاعدة الزيادة ومل يضف اليها جديدا يف هذا النطاق اما املباين املؤجرة لغري أغراض السكن 
فقد وضع املرشع بشأهنا يف املادة )7( من القانون قاعدة عامة جمردة تقيض بإخضاعها لزيادة دورية 
حتددت فئاهتا بنسبة معينة من القيمة االيارية املتخذة أساسا حلساب الرضيبة عىل العقارات املبينة 
ختتلف باختالف تاريخ إنشــاء املبنى...، وحيث انه ملا كان من املقرر ان للمرشع سلطة تقديرية يف 
تنظيم احلقوق بام ال معقب عليه يف تقديره ما دام ان احلكم الترشيعي الذي قرره لتلك احلاالت قد 
صدرت به قاعدة عامة جمردة ال تنطوي عىل التمييز بني من تســاوت مراكزهم القانونية، وال هتدر 
نصا يف الدستور، كام انه يملك ملقتضيات الصالح العام وضع رشوط موضوعية تتحدد هبا املراكز 
القانونية التي يتســاوى هبا األفراد أمام القانون، بحيث يكون ملن توافرت فيهم هذه الرشوط دون 
ســواهم ان يامرســوا احلقوق التي كفلها هلم املرشع، وعليه قررت املحكمة عدم دستورية النص 

إلهدار مبدأ املساواة«.
وعليه، يكون مبدأ املساواة بنظر الباحث هو يف اإلخالل بمبدأ املساواة بني من تساوت ظروفهم 

للمزيد راجع حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم 21 لسنة 7 قضائية املحكمة الدستورية   1
العليا »دستورية«.
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وأحواهلم القانونية أمام القانون، وبإسقاطه عىل موضوع الطعن، يرى الباحث ان إهدار مبدأ املساواة 
يكون يف حالة أن يتقدم الطاعن بطلب قيده يف السجل وقد اكتمل سجله بكافة متطلبات التسجيل 
يف ســجل املحامني املتدربني، وان تقوم نقابة املحامني برفض تســجيله، وعليه يكون قرار النقابة 
خمالفًا للقانون مع تأكيد الباحث عىل عدم اختصاص املحكمة الدســتورية، ويكون االختصاص 
منعقــدا للمحكمة العليا وفقا ألحكام القانون، فبإمكان املحكمة العليا إلغاء القرار ملخالفته مبدأ 
املرشوعية كوهنا صاحبة االختصاص بإلغاء أي من القرارات الصادرة بشكل غري مرشوع، وذلك 
وفقًا ألحكام املادة )1/46( من قانون نقابة املحامني النظاميني الفلسطينيني التي نصت عىل: »يوز 
الطعن يف قرارات اهليئة العامة للنقابة وقرارات املجلس أمام املحكمة العليا خالل مخسة عرش يومًا 

من تاريخ التبليغ بالقرار«.
ولــو قمنا بعكس احلالة املعروضة للبحث، وهي ان يتقدم الطاعن بتســجيله بعد إغالق باب 
التقدم واســتكامل األوراق املطلوبة اســتنادا لنظام التدريب وقام جملس النقابة بقبول تسجيله يف 
الســجل، ما هو املركز القانوين بالنســبة ملن تقدموا قبله ومل يقم جملس النقابة بتســجيلهم لفوات 
املدة القانونية للتسجيل، باعتقادي كباحث سيكون قرار جملس النقابة حمل طعن ملخالفته هنا مبدأ 
املرشوعية بالنسبة -ملن تم رفض تسجيلهم والذي تساووا معه يف الوضع القانوين- اذا حتدثنا عن 
دعوى اإللغاء أمام حمكمة العدل العليا، وسيكون القرار الصادر بقبول تدريبه حمل طعٍن بدستوريته 
استنادا ملخالفة مبدأ املساواة مع من تم رفض تسجيلهم من األفراد اآلخرين الذي تقدموا يف الفرتة 

ذاهتا، إذا مل يكن االختصاص مقيدًا أمام املحكمة العليا وفقًا للقانون.
ويمكن استنتاج مبدأ املساواة أمام القانون من خالل املثال التايل، وعىل احلالة موضوع البحث 

»عدم تسجيل الطالب يف سجل املحامني املتدربني«.
وختامًا يرى الباحث أن نص املادة )10/أ( من نظام التدريب جاء موافقا ومتفقا عىل اقل تقدير 
مع مبدأ املساواة الذي تضمنه القانون األسايس الفلسطيني، ويرى الباحث أن نصوص املواد )24 
و25( من قانون املحكمة الدســتورية بحاجة إىل موائمة مع أحكام القانون األسايس الفلسطيني 
النافذ وخاصة املادة )103( منه، وكذلك بحاجة إىل موائمة مع مبادئ القضاء الدستوري، ويويص 
الباحث باقتصار قبول الطعون التي توجه ضد قوانني او أنظمة او مراسيم رئاسية إضافة اىل التفسري 

واالختصاصات األخرى التي ال تدخل يف صميم عمل حمكمة أخرى.
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املراجع:

أ(   الدساتري
القانون األســايس الفلســطيني )2003( وتعديالته الصادر بمدينة رام اهلل بتاريخ 18/  .1

مارس/2003 املوافق 15/حمرم/1424 هجرية.
دســتور مرص عام رقم )23( لســنة )1923( الصادر برساي عابدين يف 3 رمضان سنة   .2

1341 املوافق ابريل سنة 1923.
دســتور مرص عام )1971( الصادر يف مرص العربية بتاريخ 1971/9/11 وتم تعديله   .3

بسنوات 1980 و2005 و2007.
دستور مرص عام )2014).  .4

ب(  القوانني 
قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم )3( لسنة2006 الصادر بمدينة رام اهلل   .1

بتاريخ 2006/2/17 املوافق 19/حمرم/1427. 
قانون رقم )3( لســنة )1999( لنقابة املحامني النظاميني الفلســطينيني وتعديالته   .2
الصــادر بمدينة غــزة، بتاريــخ 1999/6/24 ميالديــة املوافــق 10 من ربيع 

األول/1420 هجرية.
قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني رقم )2( لسنة )2001( وتعديالته   .3

الصادر بمدينة رام اهلل بتاريخ 2006/2/16 ميالدية املوافق 17/حمرم/1427.
نظــام تدريب املحامني رقم 2004/1 صادر بمقتىض املــادة )4/42( من قانون املحامني   .4
النظاميني رقم )3( لســنة )1999(، والتعديالت التي اقرت يف اجتامع اهليئة العامة بتاريخ 

.2013/5/24

ج(  املراجع:
مؤمتر العدالة الفلســطيني الثالث، »أي قضاء دســتوري مالئم لفلسطني ومدى احلاجة   .1
ملحكمة دستورية فلســطينية كإحدى متطلبات بناء الدولة« املركز الفلسطيني الستقالل 

املحاماة والقضاء.2010.
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أ، الكيالين زيد: الطعن يف دستورية القوانني، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح   .2
الوطنية، 2012.

د(    أحكام
حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم )21( لسنة )7( قضائية املحكمة   .1

الدستورية العليا »دستورية«
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استئناف تنفيذ رقم 2014/1041 »هل إبرام تسوية لسداد املبلغ املنفذ بني 
الدائن واملدين، يمثل إبراء لذمة الكفيل، أم ال؟«
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2014/1041  

تعليق االستاذ املحامي عصام الرشيف

ماجستري يف القانون/ األردن 

املقدمة:
تعترب الكفالة صورة من صور التأمينات الشخصية، وُيالحظ يف وقتنا احلارض أن غالبية الدائنني 
واملؤسســات والرشكات تطلب من املتعامل معها تقديم ضامنات، ســواء كانت رهن أموال غري 
منقولة أو رهن أموال منقولة مسجلة رسميًا )سيارة أو مركبة( أو تقديم كفيل ميلء يضمن تسديد 
األموال املرتتبة أو التي سُتســتحق بذمة املدين، ونظمت أحكام وقواعد الكفالة املواد )950 وما 

بعدها من القانون املدين األردين رقم 43 لسنة 1976).
وتعرف املادة )950( من القانون املدين الكفالة بأهنا: »ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة بتنفيذ التزام«، 
وأوضحت املادة )967( من القانون املدين أنه: »1 - للدائن مطالبة األصيل والكفيل أو مطالبتهام 
معًا، 2 - وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شــاء منهام، 3 - عىل أن مطالبته ألحدهم ال 

ُتسقط حقه يف مطالبة الباقني«. 

وُيالحظ يف هذا الصدد أنه:  
إذا قــدم الدائن الدعوى ضد الكفيل يف كمبيالــة ملطالبته بكامل املبلغ فإن من حق الكفيل يف  أ. 
هذه احلالة تقديم طلب إلدخال املدين مدعى عليه يف الدعوى ليصدر احلكم عليهام بالتكافل 
والتضامن، بحيث إذا قام الكفيل بدفع وتسديد املبلغ، فإن من حقه استعامل ذات احلكم للتنفيذ 

عىل املدين باملبلغ.

تنص املادة )2/983( من القانون املدين عىل ما ييل: »... 2 - وإذا ُأقيمت الدعوى عىل الكفيل  ب. 
وجب عليه إدخال األصيل فيها فإن مل يفعل جاز لألصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع 

أن يدفع به دعوى الدائن«.
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أمــا إذا قدم الدائن الدعوى ضد املدين يف الكمبيالــة، وكان هناك كفيل مل يتم خماصمته، فال   
يــوز للمدين يف هذه احلالة إدخال الكفيل مدعى عليه يف الدعوى، ألنه ليس من حق املدين 

الرجوع عىل الكفيل، ويرتبط موضوع الكفالة موضوع أو مسألة التضامن.

تنص املادة )974( من القانون املــدين عىل ما ييل: »إذا تعدد الكفالء لدين واحد جازت   .1
مطالبــة كل منهم بكل الدين إال إذا كفلوا مجيعًا بعقد واحد مل يشــرتط فيه تضامنهم فال 

ُيطالب أحد منهم إال بقدر حصته«.
تنــص املادة )975( من القانون املدين عىل مــا ييل: »إذا كان الكفالء متضامنني فيام بينهم   .2
ووىف أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع عىل كل الباقني بحصته يف الدين وبنصيبه 

يف حصة املعرس منهم«. 
تنص املادة )986( من القانون املدين عىل ما ييل: »إذا كان املدينون متضامنني فلمن كفلهم   .3

بطلبهم مجيعًا أن يرجع عىل أي منهم بكل ما وفاه من الدين«.
ومن اإلشكاالت التي يثريها موضوع الكفالة ما يطلق عليه »الدفع بالتجريد« ومقتضاه:-  
»أنه وإن كان يوز للدائن إقامة الدعوى عىل املدين والكفيل يف كمبيالة مثاًل وصدر قرار يف   
الدعوى بإلزام املدعى عليهام املدين والكفيل بالتضامن باملبلغ فإنه ال يوز للدائن التنفيذ 

عىل أموال الكفيل قبل جتريد املدين من أمواله«.
وبتدقيق نصوص القانون املدين األردين التي تنظم موضوع الكفالة ُيالحظ:

إن املرشع مل يأخد هبذا املبدأ كمبدأ من املبادئ التي تقوم عليها الكفالة، ولكنه أخد بتطبيقات   .1
دون مراعاة أنه ال يوز األخد بتطبيقات كمبدأ دون األخذ باملبدأ نفسه، تنص املادة )972) 
من القانون املدين عىل ما ييل: »ال يوز للدائن أن يرجع عىل كفيل الكفيل قبل رجوعه عىل 

الكفيل ما مل يكن متضامنًا معه«.
تنص املادة )971( مــن القانون املدين عىل ما ييل: »إذا كان الدين موثقًا بتأمني عيني قبل   

الكفالة فال يوز التنفيذ عىل أموال الكفيل قبل التنفيذ عىل األموال املوثقة للدين«.
تنص املادة )27( من قانون الرشكات األردين رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته عىل ما ييل:   
»يوز لدائن رشكة التضامن خماصمة الرشكة والرشكاء فيها، إال أنه ال يوز له التنفيذ عىل 
األموال اخلاصة للرشكاء فيها لتحصيل دينه إال بعد قيامه بالتنفيذ عىل أموال الرشكة ....«.
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تنص املــادة )7/أ( من قانون التنفيذ األردين رقم 25 لســنة 2007 عىل ما ييل:   
»ُيراعى يف تنفيذ السندات املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة )6( من هذا 
القانون عىل ما ييل: »أ. يوز للدائن أن يطلب من الدائرة حتصيل دينه من املظهرين 
والكفالء خالل مخسة عرش يومًا تيل تاريخ االحتجاج بالوفاء إذا كان هذا االحتجاج 

يتطلبه القانون«.
ويف سبيل إعداد بحث ومناقشة أو التعليق فإننا نتناول:

أواًل: وقائع القضية التنفيذية.  -
ثانيًا: املبادئ التي تضمنها قرار حمكمة استئناف القدس املنعقدة يف رام اهلل.  -

ثالثًا: مناقشة وبحث املبادئ التي تضمنها قرار حمكمة استئناف القدس.  -

أواًل: وقائع القضية التنفيذية.
للسيد منذر فؤاد الياس سعد )الدائن( بذمة املدين سامح حممد عبد الفتاح حسني مبلغ وقدره   .1

»مليوين شيكل من النوع اجلديد«.

أ( قام املدين سامح حممد عبد الفتاح حسني بتحرير كمبيالة ألمر الدائــــــن السيد منذر فؤاد   .2
الياس سعد بقيمة املبلغ.

ب( كام متت كفالة الكمبيالة من الكفيل هباء الدين حممد عبد الفتاح حسني.
تم طرح الكمبيالة للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية رقم 2011/773.  .3

يتوجب يف هذه احلالة عىل الدائن ودائرة التنفيذ تنظيم إخطارين تنفيذين:  .4

األول للمدين »سامح حممد عبد الفتاح حسني«.  -
الثاين للكفيل )هباء الدين حممد عبد الفتاح حسني(.  -

قام املدين )سامح حممد عبد الفتاح حسني( بإبرام تسوية مع الدائن منذر فؤاد الياس سعد   .5
مضموهنا »التزام املدين بتسديد املبلغ عىل أقساط« حيث صادق سعادة رئيس التنفيذ عىل 

هذه التسوية.

مل يلتزم املدين بدفع املبلغ أو أي قسط منه مما دعا الدائن لطلب إخطار الكفيل لدفع املبلغ املنفذ   .6
بموجب القضية التنفيذية .
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ال يتضح من القرار الصادر عن حمكمة استئناف القدس فيام إذا كان طلب تبليغ املحكوم عليه   .7
الثاين )الكفيل( إخطارًا تنفيذيًا لدفع املبلغ املنفذ وفيام إذا كان هذا اإلخطار:

هو ألول مرة.  -
أم أنه إخطار ثاين بعد التخلف عن تنفيذ املدين التزاماته.  -

تقدم الدائن باستشكال حيمل رقم 2013/75.  .8

بتاريخ 2013/11/26 أصدر قايض تنفيذ بيت حلم قرار يف االستشــكال رقم 2013/75   .9
املتضمن:

إن التسوية املتكونة بني الدائن واملدين ال تشمل املحكوم عليه الثاين )الكفيل( املستشكل. أ. 
إن التسوية املتكونة بني الدائن واملدين تعترب بمثابة تنازل من قبل املحكوم له )الدائن( عن  ب. 

كفالة املحكوم عليه الثاين )الكفيل(.
إن التسوية أصبحت هي السند الواجب التنفيذ وإن املستشكل )الكفيل( ليس طرفًا فيها  ج. 

مما يرتتب عليه:
عدم مالحقة الكفيل.  .1

عدم اختاذ أي إجراء بحقه.  .2
وبناًء عليه، قرر قــايض تنفيذ بيت حلم »قبول االستشــكال« موضوعًا وإلغاء كافة   

اإلجراءات وأمر احلبس الصادر بحق املستشكل )الكفيل(.

10.  قررت حمكمة استئناف القدس املنعقدة يف رام اهلل وبموجب قرارها رقم 2013/940 تاريخ 
2013/12/19 رد االستئناف امُلقدم من املحكوم له منذر فؤاد الياس سعد وتصديق القرار 

الصادر عن قايض تنفيذ بيت حلم.

11.  عىل الرغم من صدور قرار حمكمة اســتئناف القدس املنعقدة يف رام اهلل يف القضية االستئنافية 
رقم 2013/940 تاريخ 2013/12/29 )واملكتســب الدرجــة القطعية( إال أن الدائن/ 
املحكوم له تقدم بتاريخ 2014/10/13 بطلب إىل سعادة قايض التنفيذ لتبليغ املحكوم عليه 
هباء الدين حممد عبد الفتاح حســني واملثابرة عىل االجراءات يف مواجهته فقرر قايض التنفيذ 

رفض الطلب.
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12. تقدم املحكوم له / الدائن منذر فؤاد الياس ســعد بالئحة طعن إىل حمكمة اســتئناف القدس 
املنعقدة يف رام اهلل للطعن يف قرار قايض تنفيذ بيت حلم املتضمن رفض طلب املحكوم له/ الدائن 
تبليغ املحكوم عليه هباء الدين حممد عبد الفتاح حسني إخطار تنفيذي واملثابرة عىل االجراءات.

13.  بتاريخ 2014/12/21 أصدرت حمكمة استئناف القدس املنعقدة يف رام اهلل قرارها يف القضية 
االستئنافية رقم 2014/1041 واملتضمن: - قبول االستئناف موضوعًا وإقرار املبادئ اآلتية: 
1 -تطبيق مبدأ »الدفع بالتجريد« كمبدأ من املبادئ التي تقوم عليها الكفالة، بمعنى أنه حيب 
تنفيذ احلكم أو القرار أو مبلغ السند عىل أموال املدين بحيث إذا كان ليس لديه أموال أو كانت 
أمواله ال تكفي ففي هذه احلالة يتم التنفيذ عىل أموال الكفيل، 2 - إن الكفالة من حق الدائن ال 
املدين ولصاحب احلق أن يتنازل عنه، 3 - للمحكوم له أن يتنازل عن مطالبة الكفيل وإبرائه، 
4 - حيث أن املحكوم له مل يتنازل رصاحة بإبراء الكفيل، ولكون التسوية التي نظمت ما بني 
املحكوم له واملحكوم عليه األول كان الغاية منها حتصيل دينه املنفذ من أموال املدين األصيل، 
وحيث ثبت أنه ال يوجد عنده أموال تكفي أو مل يقم بســداد األقساط امُلستحقة، فإن مالحقة 
الكفيل هبذه احلالة تتفق مع القانون، 5 - إن تنظيم التسوية املذكورة ال يعني بأي شكل تنازل 
مــن قبل املحكوم له عن كفالة املحكوم عليه الثــاين )الكفيل( أو إبراء ذمته، ألن هذا التنازل 

يب أن يكون منصوص عليه رصاحة وعليه فإن االستئناف يرد عىل القرار امُلستأنف.

مالحظة: القرارين صادرين عن ذات اهليئة االستئنافية:

2013/940 تاريخ 2013/12/19 .  -
2014/1041 تاريخ 2014/12/21 .  -

وإن كل قرار عكس القرار اآلخر رغم أن موضوع الدعوى واحد.  

ثانيًا: املبادئ التي تضمنها قرار حمكمة استئناف القدس املنعقدة يف رام اهلل:
املبادئ التي تضمنها القرار رقم 2013/940 تاريخ 2013/12/19: أ. 

بتدقيق القرار املذكور تبني أنه تضمن املبادئ اآلتية: 1 -أنه جرت تسوية بني املحكوم له منذر   
فؤاد الياس ســعد وبني املحكوم عليه/ املدين ســامح حممد عبد الفتاح حسني وتم تقديمها 
لقــايض التنفيذ الذي صادق عليها بحيث يلتزم املدين بتســديد املبلغ، 2 - إن املحكوم له/ 
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الدائن بموجب هذه التسوية تنازل عن مطالبة الكفيل )هباء الدين حممد عبد الفتاح حسني(، 
3 - أنه وطاملا أن الكفالة حق للمحكوم له/ الدائن فإن له أن يتنازل عن الكفالة، 4 - إن الدين 
أصبــح حمصور يف املدين األصيل وإهنا جاءت معدلة ملا جاء يف الكمبيالة بإخراج الكفيل من 
املطالبة وإبراء ذمته خالفًا ملا جاء يف السند األصيل، 5 - واستنادًا لذلك فإن أسباب االستئناف 

ال ترد عىل القرار.

باملبادئ التي تضمنها القرار رقم 2014/1041 تاريخ 2014/12/21: ب. 

بتدقيــق القرار املذكور تبني أنه تضمن املبادئ اآلتية: 1 -تطبيق مبدأ »الدفع بالتجريد« كمبدأ   
مــن املبادئ التي تقــوم عليها الكفالة، بمعنى أنه حيب تنفيذ احلكم أو القرار أو مبلغ الســند 
عــىل أموال املدين بحيث إذا كان ليس لديه أموال أو كانــت أمواله ال تكفي ففي هذه احلالة 
يتــم التنفيذ عىل أموال الكفيل، 2 -إن الكفالة من حــق الدائن ال املدين ولصاحب احلق أن 
يتنــازل عنه، -3 للمحكوم له أن يتنازل عن مطالبة الكفيل وإبرائه، 4 -حيث أن املحكوم له 
مل يتنازل رصاحة بإبراء الكفيل، ولكون التسوية التي نظمت ما بني املحكوم له واملحكوم عليه 
األول كان الغايــة منها حتصيل دينه املنفذ من أموال املدين األصيل، وحيث ثبت أنه ال يوجد 
عنده أموال تكفي أو مل يقم بســداد األقساط امُلســتحقة فإن مالحقة الكفيل هبذه احلالة تتفق 
مع القانون، -5 إن تنظيم التســوية املذكورة ال يعني بأي شكل تنازل من قبل املحكوم له عن 
كفالــة املحكوم عليه الثاين )الكفيل( أو إبراء ذمته، ألن هذا التنازل يب أن يكون منصوص 

عليه رصاحة وعليه فإن االستئناف يرد عىل القرار امُلستأنف.

ثالثًا: بحث ومناقشــة املبادئ التي تضمنها قرار حمكمة اســتئناف القــدس املنعقدة يف رام اهلل رقم 
2014/1041 تاريخ 2014/12/21:

أنه وحتى لو صدر كل قرار من هيئة خمتلفة فإن القرار األقرب للصواب هو القرار الصادر يف   - 1
القضية االستئنافية رقم 2014/1041 تاريخ 2014/12/21، 2 - إن القرار الصادر عن 
حمكمة اســتئناف القدس املنعقدة يف رام اهلل يف القضية االستئنافية رقم 2014/1041 تاريخ 
2014/12/21 جاء ُمعلاًل وُمســببًا ويتفق مع نصــوص القانون املدين التي تنظم الكفالة، 
2 - طاملا أن املحكوم له/ الدائن منذر فؤاد الياس ســعد طرح الكمبيالة أو الســند للتنفيذ يف 
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مواجهة املدين والكفيل، فمعنى ذلك أن إرادته انرصفت للتنفيذ عليهام وحتصيل حقوقه سواء 
مــن املدين أو الكفيل، -3 إن االلتزام الوارد يف الكمبيالة واملوقعة من املدين والكفيل إنام هو 
التزام تطبق بخصوصه أحكام التضامن السلبي )دائن واحد وعدة مدينني(، -4طاملا ثبت عدم 
قدرة املدين عىل تنفيذ االلتزام ودفع املبلغ الوارد يف الكمبيالة فإن من حق الدائن/ املحكوم له 
طلب التنفيذ عىل أموال الكفيل، -5 إن الكفالة تدور وجودًا وعدمًا مع التزام املدين بحيث تبقى 
هذه الكفالة قائمة حلني تسديد االلتزام أو قبض املحكوم له/ الدائن ملبلغه أو التزامه، 6 - إن 
التسوية امُلربمة املنعقدة بني املحكوم له/ الدائن واملحكوم عليه األول/ املدين ال تتضمن أي 
بند أو نص ينص رصاحة عىل إبراء ذمة الكفيل من الدين حيث أن ما ورد يف التسوية إنام جاء 

تطبيقًا ملبدأ »الدفع بالتجريد« كمبدأ من املبادئ التي تقوم عليها الكفالة بحيث:

تم البدء بالتنفيذ عىل أموال املدين / املحكوم عليه األول . أ. 
وملا ثبت عدم وجــود أموال عند املدين / املحكوم عليه األول فقد جلأ الدائن/ املحكوم  ب. 

له للتنفيذ عىل أموال   الكفيل.
وبناء عليه، تكون اهليئة التي أصدرت القرار رقم 2014/1041 تاريخ 2014/12/21 قد   
تداركت اخلطأ التي وقعت فيه يف قرارها األول رقم 2013/940 تاريخ 2013/12/19، 
ولو مل تتدارك حمكمة استئناف القدس هذا اخلطأ البتدعنا وسيلة جديدة للتحايل عىل القانون 

تتمثل يف:

قيام املدين بعرض تسوية لتسديد املبلغ عىل أمل أن يتم إبراء الكفيل من الكفالة.  -
ال يدفع املدين املبلغ اعتامدًا عىل أن الكفيل ال يدفع املبلغ.  -

يكون املدين مطمئنًا أن الكفيل ال يرجع عليه بأي مبلغ ، يف هذه احلالة تضيع حقوق الدائن   -
أو املحكوم له.
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2014/1041

تعليق الدكتور خالد إمام

املحامي بالنقض/ مرص

يثري هذا التعليق عدة نقاط هامة، وتدق التفرقة بينها بحيث قد ختتلط األمور بيشء يثري اللبس 
ما بني عالقة الكفيل باملدين وعالقة الكفيل بالدائن، وكذلك التفرقة بني منازعة التنفيذ املوضوعية 
وهي اختاذ إجراءات التنفيذ ضد املنفذ ضده يف سند تنفيذي، ومنازعة التنفيذ الوقتية والتي ال تزيد 
عن وقــف التنفيذ حلني إنتهاء إجراء موضوعي أو تصحيح إجراء، وليس هلا أي حجية قانونية يف 
منازعة التنفيذ املوضوعية، وال أثر هلا عىل الســند التنفيذي، ذلك أن القايض ليس لـــه الفصل يف 

املوضوع إذا طرحت أمامه منازعة تنفيذ وقتية. 
وحتى تتم الفائدة فســوف نبسط القول يف إياز غري خمل هلذه املوضوعات، بغية وضع احلدود 
الفاصلة بني كل مســألة آثارها النزاع، مبتدأين بموجز للوقائع، ويليه تأصياًل ملســألة الكفالة، ثم 

عالقة الدائن بالكفيل واملدين، وأخريًا الرأي القانوين يف املوضوع.

أوالً :  موجز الوقائع:
أصــدر املدين كمبيالة لصالح الدائن بتاريخ 2012/12/18 وقدم املدين كفيال لضامن   -

سداد قيمة الكمبيالة.
قدم الدائن الكمبيالة للتنفيذ يف مواجهة املدين ويف مواجهة الكفيل، وذلك بموجب حمرض   -

التنفيذ املؤرخ يف 2013/2/11.
اتفق الدائن مع املدين عىل تسوية قضائية للدين، عىل أن يتم سدادها عىل أقساط، وصادق   -

عليها قايض التنفيذ بتاريخ 2013/2/11.
استصدر الدائن أمر حبس ضد املدين.  -

بتاريخ 2013/6/12 قدم الدائن طلب باملثابرة )االستمرار( بالتنفيذ ضد الكفيل لسداد   -
الكمبيالة بموجب طلب تنفيذ قيد برقم 2013/256.
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أقام الكفيل استشكال لوقف إجراءات التنفيذ املوضوعية يف الدعوى رقم 2013/256   -
قيد برقم 2013/75.

بتاريخ 2013/11/26 تم احلكم بقبول االستشكال موضوعًا، وإلغاء كافة اإلجراءات   -
وكذا أمر احلبس الصادر بحق املستشكل.

إستئناف الدائن للحكم، ضد املستأنف عليه )الكفيل( قيد برقم 940 لسنة 2013 وبتاريخ   -
2013/12/19 صدر احلكم برد االستئناف موضوعًا )رفضه( وإعادة امللف إىل مرجعة 
للسري به حسب األصول - ويعني ذلك إخراج الكفيل من منازعة التنفيذ، وإعتبار التسوية 
القضائية هي أساس التنفيذ، وأن الدائن بموجب التسوية قد تنازل عن الرجوع عىل الكفيل 

ولكون الكفيل ليس طرفًا ىف التسوية فال يوز الرجوع عليه ومالحقته.
بتاريخ 2014/10/13 صدر احلكم ىف دعوى التنفيذ املوضوعية برفض طلب املستأنف   -

)الدائن( التنفيذ بإخطار املستأنف عليه )الكفيل(.
أقام الدائن اســتئناف ىف احلكم رقم 2013/256 قيد برقم 2014/1041 وقد صدر   -
احلكم بقبول االســتئناف شكاًل وإلغاء القرار املستأنف وإعادة امللف إىل مرجعة للسري به 
حسب األصول، وصدر هذا  القرار بتاريخ 2014/12/21 وهبذا احلكم أقرت املحكمة 

الرجوع عىل الكفيل.

ثانيًا: الكفالة ىف عمومها:
وتعــرف الكفالة لغة بمعنى كفلت باملال، وقيل كفلتــه وكفلت عنه إذا حتملت به، قال    -
ابن االنباري تكفلت باملال إلتزمت به وألزمته نفيس، أى حتملت به1  وأكفلـه املال ضمنه 
إياه وتكفل بدينه، والكافل الذي يكفل إنسانًا يعوله، ومنه قولـه تعاىل: »وكفلها زكريا«2 

والكفيل بمعنى الضامن.
وقــد عرفت املادة 772 مدين مرصي الكفالة بأهنا: »عقد بمقتضاه يكفل شــخص تنفيذ   -

التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي هبذا االلتزام إذا مل يف به املدين نفسه«.

املصباح املنري، ابن املقرى الفيومي باب كفل، ص 736، خمتار الصحاح، أيب بكر الرازي، باب كفل، ص 574.  1
سورة آل عمران.  2
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ويتضح من التعريف الســابق أن الكفالة عقد يلتزم به الكفيل إزاء الدائن1، وتفرتض وجود   -
مدين ترد عىل دينه الكفالة،2 والكفيل لـــه احلق يف دفع التنفيذ عىل أموالـه بالدفع بالتجريد م 
889 مدين مرصي، والدفع بالتقسيم أي تقســيم الدين بني املدين والكفيل بعد جتريد املدين 
وال تثبــت الكفالة إال بالكتابة مادة رقم 773 مدين مرصي، وللكفيل حق احللول حمل الدائن 
يف التأمينــات املقدمة من املدين، وكذلك براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بتقصريه من 

تلك التأمينات، ونصت املادة 776 مدنى مرصى عىل تكييف كفالة الدين التجاري.

كفالة الدين التجاري:
قد يشــرتط حامل الكمبيالة ضامنًا شــخصيًا للوفاء بقيمتها فيوقع أحد األشخاص عىل   -
الكمبيالة بوصفه كفياًل3، ويقتيض ذلــك، أن يكفل أحد امللتزمني الوفاء بقيمة الكمبيالة 
ىف ميعاد اســتحقاقها،4 ويطلــق عىل هذه الكفالة بالضــامن االحتياطى AVAL، والضامن 
االحتياطي هو كفيل يقدمه الســاحب أو أحد امللتزمــني ليضمنه يف التزامه بالوفاء بقيمة 

الكمبيالة، وبذلك يزداد ضامن احلامل يف الكمبيالة.
وقد نصت املادة 139 من قانون التجارة املرصي امللغي عىل أن الضامن االحتياطي يكون   -
عىل الساحب أو املحيل، ويلزم الضامن احتياطيًا بالوفاء عىل وجه التضامن باألوجه التي 

يلزم املضمون عىل سحبها، ما مل توجد رشوط بخالف ذلك بني املتعاقدين.
ونصت املادة 418 من قانون التجارة املرصي رقم 17 لسنة 1999 عىل أن:  

1.   يوز ضامن وفاء مبلغ الكمبيالة كلـه أو بعضه من ضامن احتياطي.   
2.    ويكون هذا الضامن من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.  

أن:  عــىل  فلســطني  يف  بــه  املعمــول  التجــارة  قانــون  مــن   185 املــادة  ونصــت   - 
(1 - ساحب السند وقابلـــه ومظهره وضامنه االحتياطي مسؤولون مجيعًا جتاه حاملـه عىل 

مدحت  أمحد  املستشار  تنقيح  العارش،  اجلزء  املدين،  القانون  رشح  يف  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد  د.    1
املراغي، ط 2006، بند 16، ص 31.

د. سليامن مرقص، الوايف يف رشح القانون املدين، عقد الكفالة، جـ3 ، ط 3 ، سنة 1994.  2
د. سميحة القليويب، األوراق التجارية، دار النهضة العربية، سنة 1991، بند 79، ص 148.  3

د. سعيد حييى، النظام التجارى السعودي، بند 2414 ص 372 أسكندرية.  4
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وجه التضامن. 2 - وحلاملـه مطالبتهم منفردين أو جمتمعني أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل 
منهم. 3 - وليثبت هذا احلق لكل موقع عىل سند أوىف بقيمته. 4 - والدعوى املقامة عىل أحد 
امللتزمني ال حتول دون مطالبة الباقني ولو كان التزامهم الحقًا ملن أقيمت عليهم الدعوى أواًل(.
ويستدعى ما ســبق احلديث عن الضامن االحتياطي من حيث رشوطه وآثاره ومتيز فكرة   

التضامن يف القانون التجاري.

رشوط الضامن االحتياطي:  .1

يستلزم الضامن االحتياطي رشوطًا موضوعية وأخرى شكلية، والرشوط املوضوعية هي   -
توافر األهلية القانونية والرضا واملحل والسبب1.

أما الرشوط الشــكلية، فتتمثل يف كيفية للضامن ويثبت الضامن يف كتابة صيغة الضامن عىل   -
الورقة التجارية ذاهتا، ويمكن كتابتها عىل وصلة بالورقة التجارية، ويكتب الضامن بعبارة 

»الضامن االحتياطي« أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا املعنى ويوقعه الضامن2. 
وقد نصت عىل ذلك املادة 419 جتارى مرصى بقوهلا: )1 - يكتب الضامن االحتياطي عىل   -
الكمبيالة أو عىل وصلــة. 2 - ويؤدى الضامن بعبارة )للضامن االحتياطي( أو بأية عبارة 
أخرى تفيد هذا املعنى ويوقعه الضامن. 3 - ويستفاد هذا الضامن من جمرد توقيع الضامن 
عىل صدر الكمبيالة ما مل يكن هذا التوقيع صادرًا من املســحوب عليه أو من الســاحب. 
4 - يذكر يف الضامن إسم املضمون، وإال اعترب الضامن حاصاًل للساحب، وقانون التجارة 
املرصي ال ييز أن يتم الضامن االحتياطي عىل ورقة مستقلة، أما قانون التجارة امللغى فقد 
كان حييز حصول الضامن بكتابته عىل ذات الكمبيالة ويف ورقة مستقلة أو بمخاطبة وكذلك 
فإن القانون األردين أجاز أن يكون الضامن يف ورقة مســتقلة حيث نص يف املادة 5/162 
عىل أنه: »ويوز إعطاء الضامن االحتياطي عىل صك مستقل بني فيه املكان الذي تم فيه(.

وبذلــك فإن الضامن االحتياطي ال يفرتض، بل يــب النص عليه رصاحة فضاًل عن أن   -
التضامن ال يفرتض.

د. بسام محد حممد الطراونة، تظهري الورقة التجارية، رسالة دكتوراة - جامعة الدول العربية 2001 ص 211.  1
د. سميحة القليويب، مرجع سابق، بند 79 ص 148، د. عىل البارودي، القانون التجاري، أسكندرية، 1999،   2

بند 354 ص 536.
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2.  آثار الضامن االحتياطي:

يرتــب الضامن االحتياطي آثارًا نصت عليها املادة 420 من قانون التجارة اجلديد، حيث   -
نصت يف فقرهتــا األوىل عىل أن: »يلتزم الضامن االحتياطي بالكيفية التى التزم هبا املدين 
املضمون،)1( وبذلك فإن الضــامن االحتياطي يرتب التزامًا رصفيا عىل الضامن بالوفاء 

بقيمة الكمبيالة جتاه حامل الورقة التجارية.
وذلك بالتضامن مع من صدر الضامن لصاحله ويســتفيد مــن هذا االلتزام مجيع املدينني   -
الالحقني للملتزم املضمون، ويعني ذلك أن الضامن يلتزم بام إلتزم به املضمون، وترسي 
عليــه قواعد القانون الرصيف بــام يف ذلك قاعدة تطهري الدفوع حيــث ال يوز للضامن 
االحتياطي االحتجاج بالدفوع الشخصية التي يطهرها التظهري يف مواجهة احلامل حسن 
النية،)2( ويكون التزام الضامن االحتياطي صحيحًا ولو كان االلتزام الذي ضمنة باطاًل 
ألي سبب آخر غري عيب يف الشكل، وترسي عىل الضامن قاعدة استقالل التوقيعات، وهذا 
احلكم خروجًا عىل القواعــد العامة التي تعترب التزام الكفيل التزام تبعي إللتزام املكفول 
صحة وبطالن وحتققًا وإنقضاء«، وقىض3 بأن الضامن االحتياطي يعترب يف مجيع األحوال 
كفيال متضامنًا مع املضمون يتحمل كل االلتزامات التي تقع عىل مضمونة ويكون لـه كل 

حقوقه ويوز الرجوع عليه بكافة الطرق التى يرجع هبا عىل مضمونه«.
وأخريًا، ينقيض التزام الضامن االحتياطي إذا وىف املضمون أو أحد املظهرين قيمة الورقة   -
التجاريــة، فإذا قام الضامن االحتياطي بالوفاء بقيمة الورقة، فإن لـــه حق الرجوع عىل 
املضمون بدعوى الكفالة الشــخصية أو بموجب احللول الشــخيص حمل املدين بالورقة 
التجارية، ألنه حيل حمل احلامل ويوز لـــه الرجوع عىل مــن ضمنه وعىل مجيع املوقعني 
السابقني عليه أما املوقعني الالحقني عليه، فال يوز لـه الرجوع عليهم ألنه يعترب ضامنًا هلم 
بضامنه للمظهر الســابق هلم،4 وعىل ذلك جاء نص الفقرة الثالثة من املادة 420 من قانون 

د. عىل قاسم، قانون األعامل، جزء ثالث، ط ثانية، 1999 بند 210، ص 251.  1
د. بسام حممد الطراونة، تظهري الورقة التجارية، رسالة دكتوراة، 2001 ص 213.  2

حكم مرص التجارية اجلزئية يف 16 أبريل سنة 1940، هامش كتاب د. عىل قاسم، املرجع السابق، ص 251.  3
د. بسام حممد الطراونة، مرجع سابق ص 214.  4
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التجارة املرصى بقولـــه: »-3 وإذا أوىف الضامن االحتياطي الكمبيالة آلت إليه احلقوق 
الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتىض الكمبيالة جتاه املضمون«.

ويتضح مما ســبق أن الضامن االحتياطي كفيل متضامن عــىل امللتزم املضمون يف الورقة   -
التجارية فإن عالقة الضامن االحتياطي واملدين املضمون ختضع لألحكام العامة للكفالة 
املقررة يف التقنني املدين ما مل يتدخل قانون التجارة بنص خاص، وطبقًا لذلك، يسقط حق 
الضامن االحتياطي يف الرجوع عىل امللتزم املضمون إذا أدى قيمة الورقة التجارية دون أن 
خيطر بذلك املدين املضمون وكانت لدى املدين وقت االستحقاق أسباب تقيض ببطالن 
الدين أو بإنقضائه فقد يكفيه دفع املدين املضمون عىل الوفاء والرجوع علاًم بأن املادة 58 
من قانون التجارة أباحت يف املسائل التجارية، أن يكون اإلخطار بربقية أو فاكس أو غري 
ذلك من وسائل االتصال احلديثة التى حتقق الغرض،1 وللضامن االحتياطي الرجوع عىل 
املدين املضمون بمقتىض الدعوى الشخصية املقررة باملادة 800 من القانون املدين، كام يوز 
للضامن االحتياطي أن يرجع عىل املدين املضمون بمقتىض دعوى احللول املقررة بمقتىض 
نص املادة 799 مدين، فيحل حمل الدائن يف مجيع مالـه من حقوق قبل املدين، وحيكم هاتان 

الدعوتان األحكام العامة للقانون املدين.
وينظــم آثار الضامن االحتياطي قواعد ال تتعلــق بالنظام العام فيجوز االتفاق عىل ما   -
خيالفها، وذلــك كأن يقترص الضامن عىل جزء من مبلغ الديــن، أو يتم الوفاء لبعض 
الدائنــني دون غريهم، وللضامن االحتياطي أن حيتفظ بحقه يف جتريد املدين األصيل، 
أو أن يقرر التزامه بالضامن بأجل يقل عن املدة القانونية أو املدة التي اشــرتطها املدين 
املضمون لتقديم الكمبيالة املستحقة الدفع بعد مدة معينة من اإلطالع أو بمجرد اإلطالع 

للقبول أو للدفع2.
ويب ىف النهاية أن تتم التعديالت املتفق عليها رصاحة يف صيغة الضامن االحتياطي حتى   -

يتم العلم اليقيني هبا وإال ترتبت اآلثار القانونية السابق عرضها.

د. عيل قاسم، مرجع سابق، بند 214 ص 258.  1
د. سمحية القليويب، مرجع سابق، بند 81 ص 153.  2
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التظهري كأداة للضامن االحتياطي:
قد يلجأ أطراف العالقة يف الورقة التجارية إىل ســرت الضامن االحتياطي لعدة أسباب   -
أمهها إخفاء وجود ضامن للساحب حتى ال يترضر مركزه املايل يف السوق، ويتم ذلك 
يف صورة تظهري1 تام يف حالة تقديم الكمبيالة خلصمها من البنك، فيشرتط البنك تظهري 
الورقة التجارية للضامن االحتياطــي ويقوم الضامن االحتياطى واملظهر إليه الورقة 
بتظهري الورقة للبنك، بحيث إذا أمتنع املســحوب عليه عن الوفاء فإن البنك يطالبهام 

بوصفهام مظهرين2.

فكرة التضامن يف القانون التجاري:  .3

نصت املادة 1/779 من القانون املدين عىل أنه: »كفالة الدين التجاري تعترب عماًل مدنيًا،   -
ولو كان الكفيل تاجرًا، عىل أن الكفالة الناشئة عن ضامن األوراق التجارية ضامنًا احتياطيًا 

أو تظهري هذه األوراق تعترب دائاًم عماًل جتاريًا«.
ضامنــًا  التجاريــة  األوراق  ضــامن  عــن  الناشــئة  الكفالــة  فــإن  وبالتــايل،   - 

احتياطيًا)3(، أو عن تظهري هذه األوراق تعترب دائاًم عماًل جتاريًا4.

وتكون الكفالة جتارية ىف القانون ىف حالتني:
إذا كانت الكفالة ناشــئة عن ضامن األوراق التجارية ضامنًا احتياطيًا )AVAL( واألوراق   .1

التجارية هي الكمبيالة والسند األذين، والشيك.
إذا كانت الكفالة ناشئة عن تظهري )endossement( األوراق التجارية حيث نصت املادة   .2
1/391 جتاري عىل أن: »كل كمبيالة ولو مل يرصح فيها أهنا مسحوبة لألمر تتداول بالتظهري 
وتكمل املادة 2/395 جتاري بقوهلا عىل أن: »يضمن املظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما مل 

يشرتط غري ذلك«.

د. بسام حممد الطراونة، تظهري الورقة التجارية، مرجع سابق ص 213.  1
د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، اجلزء العارش، ط 2006، نقابة املحامني، فقرة   2

27 ص 56.
طعن نقض جتاري جلسة 1981/3/2 الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق س 22، ص 737.  3

4  د. عيل قاسم، مرجع سابق، بند 209 ص 250.
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وحيــث أن الورقة التجارية تنتقل ملكيتها بالتحويل، والتحويل يتم بالتظهري، وكل حميل   -
للورقــة التجارية األذنية يعترب كفياًل بالتضامن مع املدين، وااللتزام الذي يرتتب يف ذمته 

باعتباره كفياًل التزامًا جتاريًا ال التزامًا مدنيًا.
وحيث أن التضامن )la solidarite( ال يفرتض يف املعامالت املدنية،1 وإنام يكون التضامن   -
بناًء عىل اتفاق أو نص يف القانون وقد نصت عىل هذا املبدأ املادة 279 مدين، أما املســائل 
التجارية فإن العرف استقر عىل أن التضامن بني املدينني إذا تعددوا هو األصل ما مل يوجد 

اتفاق عىل خالف ذلك.
ونصــل إىل نتيجة هامة يف نطاق هذا التعليق، وهي رجوع الدائن الســتيفاء دينه الثابت   -
بموجــب الكمبيالة واملضمونة احتياطيًا، فال شــك وطبقًا ملا ســبق أن املدين والكفيل 
متضامنــني، وبذلك فإن للدائن اخليار بالرجوع عىل أحدمها دون اآلخر، بل وحيصل عىل 
دينه بالكامل من الكفيل دون أن يدفع الكفيل بالتجريد لوجود التضامن بينه وبني املدين، 
وعىل ذلك قررت حمكمة النقض املرصيــة بقوهلا: »ال يوز للدائن أن يرجع عىل الكفيل 
وحده إال بعد رجوعه عىل املدين متى متسك الكفيل بذلك ومل يكن متضامنًا مع املدين«،2 
وحيث أن الدائن خمري يف الرجوع بني املدين أو الكفيل، فإن رجوعه عىل املدين ال يســقط 

حقه يف الرجوع عىل الكفيل.

ثالثًا: عالقة الدائن بالكفيل واملدين:
ســبق أن أوضحنا أن الكفالة وان كانت يف ورقة جتارية وعمل جتاري من طرف الكفيل،   -
حتى ولو مل يكن تاجر، فان قواعد الكفالة يف القانون املدين هي التي حتكمها ما مل يتضمن 
القانــون التجاري نص خاص، فإنه يف هذه احلالة يطبق نص القانون التجاري باعتبار أن 
اخلاص يقيد العام، ولذلك سندرس أطراف عالقة الكفالة بني الدائن بالكفيل، والدائن 

باملدين فضاًل عن عالقة الكفيل باملدين.

د. عيل قاسم، قانون األعامل، اجلزء األول، 1997، دار النهضة العربية، بند 44، ص 76.  1
نقض مدين جلسة 1983/12/8، الطعن رقم 597 لسنة 49 ق.  2
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عالقة الدائن بالكفيل:
يلتزم الدائن بعدة التزامات جتاه الكفيل:   -

أن ال يتأخر يف املطالبة بدينة عند حلول أجل الدين، حتى ال يكون التأخري مرضًا بمصلحة  أ. 
الكفيــل، وأن يطالب املدين قبل مطالبة الكفيــل أو مطالبتهام معًا، )وقد نصت عىل هذه 
االلتزامات املادة 1/788 مدين عىل أن: »ال يوز للدائن أن يرجع عىل الكفيل وحده إال 

بعد رجوعه عىل املدين«. 
يب أن حيافظ الدائن عىل التأمينات األخرى إن وجدت والضامنة للدين، حتى حيل الكفيل  ب. 
حمــل الدائن القتضاء ما وفاه للدائن، »ولذلك نصت املادة 784 مدين فقرة أوىل عىل أن: 

»تربأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضامنات«.
أن يعطى للكفيل وقت وفائه الدين املســتندات الالزمة الســتعامل حقه يف الرجوع عىل  ج. 
املدين، »وقد نصت عىل هذا احلكم املادة 787 فقرة أوىل مدين عىل أن: »يلتزم الدائن بأن 
يســلم الكفيل وقت وفائه الدين املستندات الالزمة الستعامل حقه ىف الرجوع«، وللدائن 

احلق يف مطالبة الكفيل بالدين املضمون، فضاًل عن حقه يف مطالبة املدين بذلك1.
ويشمل حق املطالبة يف حصول الدائن عىل سند تنفيذي بإلزامه بالوفاء، واختاذ إجراءات التنفيذ 

الستيفاء حقه املضمون، ويب أن يتوافر رشطان الستعامل الدائن حقه:
حلول أجل الدين املضمون:  .1

حيــث أن االلتزام الكفيل يتحدد بأوصاف االلتزام املكفــول، فإذا كان االلتزام املكفول   
معلقًا عىل أجل كان إلتزام الكفيل أيضًا معلقًا عىل نفس األجل، فال يوز للدائن أن يطالب 

الكفيل قبل حلول األجل املذكور.
رشط مطالبة املدين قبل الكفيل أو معه:  .2

حيث أن الضامن االحتياطي من شــأنه ضامن يسار املدين، فال يصح مطالبة الكفيل إال بعد   
أن يثبت إعسار املدين أو تعذر االستيفاء منه، ولذلك نصت املادة 788 فقرة أوىل من القانون 

املدين عىل أن: »ال يوز للدائن أن يرجع عىل الكفيل وحده إال بعد رجوعه عىل املدين«.

د. سليامن مرقص، عقد الكفالة، مرجع سابق، بند 52 ص 83.  1
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وقررت حمكمة التمييز ذلك، بقوهلا: »يلزم الكفيل بسداد املبلغ املرتصد بذمة املكفول بموجب 
كفالتــه املطلقة التي التزم فيها بعدم إهناء مفعول كفالته إال بعد الوفاء بكامل االلتزامات املرتتبة يف 
ذمــة املكفول وبإبراء املكفول خطيًا عن أي التزام مرتتب بذمته، إذا مل يقدم أمام املحكمة ما يثبت 
مثل هذا اإلبراء عماًل باملادة 1/966 من القانون املدين التي توجب عىل الكفيل أن يفي بالتزاماته 

عند حلول أجل الدين1.
ويف حكــم آخر ملحكمة التمييز، أن الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شــخص تنفيذ التزام بأن 
يتعهد للدائن بأن يفي هذا االلتزام إذا مل يف املدين نفســه، فهــو عقد تابع اللتزام املدين األصيل 

وليس التزامًا مستقاًل عن التزام املدين«2.
ويف حالتنا هذه، فإن الدائن قام بعمل تســوية للدين املثبت بالكمبيالة واتفق مع املدين عىل أن 
يقوم بالســداد عىل أقساط، وعند أول قسط مل يف املدين بالســداد فلجأ الدائن إىل حتريك ضامنة 
االحتياطــي، وهذا اللجــوء كان بموجب دعوى تنفيذية رقــم 2013/256 وقام الكفيل برفع 
استشكال برقم 2013/75 لوقف التنفيذ جتاهه، ودفع أن الدائن قام بتسوية وحلت التسوية حمل 
الكمبيالة التي يضمن بموجبها الدين وتنازل الدائن بموجب التسوية عن ضامن الكفيل وهذا الكالم 
مردود، ألن الكفالة لصالح الدائن وال يمكن اســتخالص نية الدائن باعتباره متنازاًل عن الكفالة 
ملجرد رجوعه عىل املدين، وال يوز أن ينسب لساكت قول، فالدائن مل يتنازل عن الكفالة كتابة ومل 
يرصح بذلك، ولذلك فال يوز التمسك بأن التسوية ألغت وجود الكمبيالة بام حتملـه من الضامن 
االحتياطي، وأن قيام الدائن برفع دعوى تنفيذية للحصول عىل ســند تنفيذي للتنفيذ ضد الكفيل 
هو إجراء للرجوع عىل الكفيل بعد أن رجع عىل املدين واستنفد كل الطرق للرجوع عليه الستيفاء 

دينه، ولذلك فلـه أن يرفع دعوى عىل الكفيل الستيفاء دينه طبقًا حلقه يف الرجوع عىل الكفيل.
ولكــن ال يوز للكفيل الدفع بالتجريد أو التقســيم إذا كان متضامنًا مع املدين يف أداء الدين، 
حيــث نصت عىل ذلك املادة 783 مدين عىل أن: »ال يــوز للكفيل املتضامن مع املدين أن يطلب 
التجريد«، وذلك ألن التضامن بني املدينني خيول الدائن احلق يف أن يطالب أيًا من املتضامنني بالدين 

متيز حقوق 89/1221، صفحة 1412 لسنة 1991، مشار إليه ىف احلكم حمل التعليق.  1
متيز حقوق 88/45 صفحة 1393 لسنة 1990، مشار إليه ىف احلكم حمل التعليق.  2
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كلـه دون توقف عىل مطالبة سائر املتضامنني1.
وقد سبق أن أوضحنا أن الضامن االحتياطي واملظهر متضامنني يف الوفاء بدين الكمبيالة.

وقــد قضت حمكمة النقض بأن الدفع بالتجريــد مقصور عىل العالقة بني الدائن والكفيل غري 
املتضامن عند الرشوع يف التنفيذ عىل أموالـه2.

عالقة الدائن باملدين:  .2
يب أن يرجع الدائن عىل املدين الســتيفاء دينه منه، فإذا مل يســتطع املدين الوفاء بالدين، أو مل 
توجد لدى املدين أموال ليســتويف منها الدائن دينه، وقــام الدائن بتجريد املدين ثبت أن املدين ال 
يستطيع الوفاء بدينه، ويستفاد ذلك من نص املادة 788 والتي تقيض بفقرهتا األوىل بأنه: »ال يوز 
للدائــن أن يرجع عىل الكفيل وحده إال بعد رجوعه عــىل املدين، وكذلك نص الفقرة الثانية منها 
والتي تقول »وال يوز لـه )أي للدائن( أن ينفذ عىل أموال الكفيل إال بعد جتريد املدين من أموالـه، 

ويب عىل الكفيل يف هذه احلالة أن يتمسك هبذا احلق«.
ويلتزم الدائن باملحافظة عىل التأمينات اخلاصة الضامنة للدين املكفول، وبإحالل الكفيل فيها 
عند وفائه الديــن، ويقابل هذا االلتزام املفروض عىل الدائن حق للكفيل يف التعويض عام أضاعه 
الدائــن بخطئه من التأمينات اخلاصة، ويوز للكفيل يف هــذا الصدد أن يطالب الدائن بمقدار ما 
ضيعه من تلــك التأمينات أو خصمها من الدين املضمون ولــو كان الكفيل متضامنًا مع املدين، 

ويثبت ذلك احلق للكفيل العيني كام يثبت للكفيل الشخيص3. 
كــام يتعني عىل الدائن أيضًا عدم التأخري يف مطالبــة املدين تأخرًا يرض بالكفيل، فالدائن ملتزم 
طبقًا لعقد الكفالة أن يطالب املدين عند حلول أجل الدين، وأن ال يبطئ يف ذلك أكثر مما يفعلـــه 
الرجــل العادي فإذا ترتب عىل تأخــره رضر للكفيل كأن يكون املدين قد أعرس يف مدة التأخري أو 
زاد إعساره جاز للكفيل أن يدفع مطالبة الدائن لـــه برباءة ذمته من الكفالة بقدر الرضر الذي عاد 

عليه عن تأخر الدائن ىف مطالبة املدين.

د. سليامن مرقص، عقد الكفالة، مرجع سابق، بند 52 ص 83.  1
نقض مدين 6 ديسسمرب 1979، جمموعة أحكام النقض 171/3/30 - 372.  2

د. سليامن مرقص، املرجع السابق، بند 68 ص 102.  3
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الرأي القانوين يف موضوع التعليق:
أوضحنا سلفًا املشكالت القانونية اليى يثريها موضوع النزاع من الناحية النظرية، ولكن بقي 
نقطتان هامتان األوىل السند التنفيذي يف موضوع املنازعة -الثانية- حجية األحكام وباألحرى هل 

حتوز األحكام الوقتية حجية أمام قايض املوضوع.

األوىل: السند التنفيذي:
نصت املادة 280 من قانون املرافعات »ال يوز التنفيذ اجلربي إال بســند تنفيذي اقتضاء حلق 

حمقق الوجود ومعني املقدار وحال األداء«.
والســندات التنفيذية هي األحكام واألوامر واملحررات املوثقة وحمارض الصلح التي تصدق 

عليها املحاكم أو جمالس الصلح واألوراق األخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة1. 
وقــد نصت املادة 2/8 عىل أن: »األســناد التنفيذية هي األحــكام والقرارات واألوامر   -
القضائية والنظامية والرشعية وحمارض التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها املحاكم 
النظامية والرشعية وأحكام املحكمني القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغريها 

من اإلسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة(.
وبناء عىل ذلك تقدم الدائن للمحكمة املختصة ليستحصل عىل سند تنفيذي بموجب الدعوى 
التنفيذيــة رقم 2013/256 ضد املدين والكفيل، وهــي دعوى موضوعية للحصول عىل حكم 

بموجب الكمبيالة كسند للتنفيذ ضد املدين والكفيل.
وعىل أثر ذلك، قام الكفيل برفع االستشــكال رقم 2013/75 بغية وقف تنفيذ الدعوى رقم 
2013/256 وهي منازعة تنفيذ وقتية والغرض منها وقف الدعوى املوضوعية وليس هلا أي حجية.

الثانية: حجية األحكام:
إذا عــرض نزاع ما عىل املحاكم وصدر فيه حكم، فإنــه ال يوز إعادة عرض النزاع عىل نفس 
املحكمة التي أصدرت احلكم، أو حمكمة أخرى للفصل يف النزاع من جديد، إال بالطرق ويف املواعيد 
التي حددها القانون للطعن يف األحكام، وهي رضورة ال غنى عنها لوضع حد للمنازعات وجتتب 
تناقــض األحكام، وعىل ذلك برزت فكرة مؤداها، أن احلكم حجة فيام فصل فيه، وعىل ذلك جاء 

د. أمحد مليجي، قانون املرافعات، اجلزء اخلامس، الطبعة الثالثة، سنة 2003، ص 903،  1
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نص املادة 101 إثبات مرصي بقوهلا: »أن األحكام التي حازت قوة األمر املقيض تكون حجة فيام 
فصلت فيــه من احلقوق، وال يوز قبول دليل ينقض هذه احلجية، ولكن ال تكون لتلك األحكام 
هذه احلجية إال يف نزاع قام بني نفس اخلصوم أنفســهم دون أن تتغري صفاهتم وتتعلق بذات احلق 
حماًل وسببًا وتقيض املحكمة هبذه احلجية من تلقاء نفسها، وبالتايل فإن احلجية هي الصفة الغري قابلة 
للمنازعة، والثابتة بواسطة القانون ملضمون احلكم، وعليه، فإن احلق الذي نوزع فيه، وصدر بشأنه 

حكم ال يكون قاباًل للمنازعة فيه فيام بعد1. 
واحلجية ال تثبت ملنطوق احلكم إال فيام فصل فيه، وكان حمل طلب من اخلصوم وبحث وحتقيق 
من املحكمة، بمعنى وحدة املسألة املطروحة يف الدعويني، وأن ما يرد عرضًا يف منطوق احلكم، ال 
حيوز حجية اليشء املحكوم فيه،2 وتثبت احلجية لكل ما فصل فيه املنطوق سواء كان ذلك يف صورة 
طلــب، أو دفع من جانب املدعي أو املدعي عليــه، وعىل ذلك، فاملحكمة ترتبط بام طلبه اخلصوم 
ومــا قضت به املحكمة، وبذلك قضت حمكمة النقض بأن ما مل تنظر فيه املحكمة بالفعل ال يمكن 

أن يكون موضوعًا حلكم حيوز حجية األمر املقيض به3.
ونأيت إىل حتليل اإلستشــكال رقم )75 لســنة 2013( والذي قام برفعه املستشكل الكفيل يف 
الكمبيالة، وذلك لوقف الدعوى التنفيذية رقم )256 لســنة 2013(، وبذلك نحن أمام دعويني 
األوىل الدعوى التنفيذية رقم )256 لســنة 2013( بغية احلصول عيل سند تنفيذي للتنفيذ هبا ضد 
كل مــن املدين والكفيل والثانية إستشــكال لوقف األوىل مقامة مــن الكفيل ضد الدائن، وذلك 
بعد إخالل املدين بالتســوية وعدم إمكانية سداد الدين للدائن، وبذلك فإن الطلبات يف الدعويني 
ختتلفان فالدعوى التنفيذية وموضوعها احلصول عىل سند التنفيذ بموجب الكمبيالة املضمونة من 
الكفيل واملســحوبة من املدين، والدعوى الوقتية وهي اإلستشكال الذي رفعه الكفيل إستشكااًل 

يف الدعوي التنفيذية وموضوعها وقف تنفيذ الدعوى املوضوعية.
حكم يف اإلستشكال بقبول اإلستشكال ووقف التنفيذ، عىل سند من القول أن التسوية التي متت 

سنة  العربية،  النهضة  دار  فيه،  املحكوم  اليشء  بحجية  للدفع  املوضوعية  الرشوط  صاوي،  السيد  أمحد  د.    1
1971، بند 1 ص 9 .

2  د. أمحد السيد صاوي، مرجع سابق، بند 12، ص 31.
3  املرجع السابق، بند 38، ص 69. 
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بني الدائن واملدين قد تنازل ضمنيًا بموجبها الدائن يف الرجوع عيل الكفيل، طعن الدائن )املستأنف( 
عىل احلكم السابق باإلستئناف قيد برقم )940 لسنة 2013( أمام حمكمة القدس املنعقدة يف رام اهلل:

»قضت بأن التسوية أخرجت الكفيل من املطالبة بإبراء ذمته وإنحصار الدين بني الدائن واملدين 
خالفًا ملا جاء بالسند األصيل التي تأسست عليه التسوية وأصبحت عن الكمبيالة، ولذلك تقرر رد 

اإلستئناف وإعادة امللف إىل مرجعه للسري به حسب األصول«.
وحيث إن طلبات املدعي )الكفيل( يف اإلستشكال ال يعدوا أمرًا وقتيًا يوقف التنفيذ، وأن مناقشة 
حمكمة األمور الوقتية للســند التنفيذي وارتباط الكمبيالة والتسوية بام جعل التسوية هي الواجبة 
يف التطبيــق وأن الدائن قد تنازل ضمنيًا عن حقه يف الضامن يف مواجهة الكفيل خيرج املحكمة عن 
طلبات اخلصوم، ويؤدي إيل بطالن احلكم، ألن املحكمة جتاوزت إختصاصها الوقتي وناقشت السند 
التنفيذي وهو املوضوع املطروح أمام حمكمة املوضوع يف الدعوى رقم )256 لسنة 2013(، حيث 
قام الدائن برفعها ليستحصل عىل سندًا تنفيذيًا ضد كل من املدين والكفيل وحيث متت تسوية بني 
الدائن واملدين، وأخل هبا املدين فلجأ الدائن إىل رفع الدعوى رقم 2013/256 إلستصدار قرار 
بإخطار املحكوم عليه الثاين إخطارًا تنفيذيًا بالدين موضوع الدعوى والســري بإجراءات التنفيذ يف 
مواجهته حلني سداد الدين موضوع الدعوى التنفيذية، وحيث  صدر قرار القايض يف الدعوى رقم 
(256 لســنة 2013( برفض طلب املستأنف تبليغ املحكوم عليه الثاين )املستأنف ضده( إخطارًا 
تنفيذيًا فطعن الدائن )املســتأنف( يف هذا احلكم باإلستئناف رقم )1041 لسنة 2014( يف امليعاد 
القانوين، وقررت املحكمة قبول اإلستئناف موضوعًا وإلغاء القرار املستأنف وإعادة القرار املستأنف 

وإعادة امللف إىل مرجعه للسري به وفق ما بيناه أعاله باألسباب األتية:
وإن حمكمتنــا جتد هبذا اخلصوص أنه وفق القانون جيب جتريد املدين األصيل من أمواله املنقولة 
وغــري املنقولة التي تكفي لســداد الدين، وإذا كانت ال تكفي أو ال يوجــد له أموال فإنه يصار إىل 
مطالبــة ومالحقة الكفيل، كام أنه ال تربئة ذمة املدين من الدين بإبراء الكفيل، ألن الكفالة من حق 
الدائــن ال املدين ولصاحب احلــق أن يتنازل عنه، وعليه، فإن صاحــب احلق يف هذه الدعوى هو 
املحكوم له، ولــه أن يتنازل عن مطالبة الكفيل وإبرائه، ولكون املحكوم له )املســتأنف( مل يتنازل 
رصاحة بإبراء الكفيل، ولكون التسوية التي نظمت ما بني املستأنف واملحكوم عليه األول كان هو 
الغايــة منها حتصيل دينه املنفذ من أموال املحكوم عليه األول )املدين األصيل(، وحيث أنه ثبت أنه 
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ال يوجد عنده أموال تكفي أو مل يقم بسداد األقساط املستحقة فإن مالحقة الكفيل هبذه احلالة تتفق 
مع القانون، وإن تنظيم التســوية املذكورة ال يعني بأي شــكل تنازاًل من قبل املحكوم له عن كفالة 
املحكــوم عليه الثاين أو إبراء ذمته، ألنه جيب أن يكــون هذا التنازل منصوص عليه رصاحة وعليه 
فإن اإلســتئناف يرد عيل القرار املســتأنف(، وبالتايل فإن الدعوى )256 لسنة 2013 واستئنافها 
رقم 1041 لســنة 2014( يتناوالن طلبات املدعي )الدائن( يف طلب احلصول عىل سند تنفيذي 
ضد الكفيل لألسباب السابقة، أما اإلستشكال املقام من الكفيل رقم )75لسنة 2013(، وكذلك 
اإلســتئناف رقم )940 لســنة 2013( فموضوعه وقف التنفيذ ضد الكفيــل، وبالتايل وإن كان 
املوضوع هو طلب سداد الكمبيالة التي يضمنها الكفيل إال أن الدعويني تفرتقان من حيث الطلبات 
واألهداف، فاملوضوعية تســعى للحصول عىل سند تنفيذي ضد الكفيل بعد أن رجع الدائن عىل 
املدين فلم يستطيع إســتيفاء دينه، وأما الثانية فموضوعها وقف التنفيذ ضد الكفيل بحجة تنازل 
الدائن عن تلك الكفالة بموجب التسوية التي متت بني الدائن واملدين، ويف النهاية يوز للدائن أن 
يقيم إستشــكااًل لإلستمرار يف التنفيذ لينظر القايض من جديد التنفيذ يف مواجهة الكفيل، ومن ثم 
فإن ضامن الكمبيالة يؤدي دوره حلامية الدائن، والوفاء بالدين وال يوجد تضارب بني احلكمني وإن 
جتاوز احلكم يف اإلستشــكال رقم )75 لسنة 2013( يف مناقشة احلق املثبت يف الكمبيالة والتسوية 

إال أن املسألة املطروحة ىف احلكمني خمتلفة.
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2014/1041

تعليق االستاذ وليد غبارة 

أستاذ قانون خاص وعلوم اإلجرام بجامعة تونس/ تونس

تعّرف الكفالة بأهنا عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يؤّدي للدائن ما التزم به املدين إن مل يؤّده، 
بحيث يلتزم شخص وهو الكفيل، بأن يؤّدي للدائن ما التزم به املدين األصيل إذا ماطل هذا األخري، 
ويعترب املدين مماطال إن تأخر عن الوفاء بام التزم به يف الكل أو يف البعض لســبب غري صحيح، يف 
هذه الصورة فإن الدائن حيق له القيــام ضّد الكفيل ملطالبته بأداء الّدين، وبالتايل ال يتوّجه الطلب 

جلهة الكفيل قبل أن تظهر املامطلة من املدين. 
يّتضــح إذن أن الكفالة جتمع ثالثة أطراف : املدين األصــيل، الكفيل والدائن، وهي إىل   .1
جانب صبغتها التعاقّدية تعترب أيضا تأمينا شخصّيا، ألهنا متّكن الدائن من أن يستويف دينه 

من الذّمة املالّية للكفيل.
يف هذا اإلطار يتنّزل حكم اســتئناف التنفيذ رقم 2014/1041 الصادر عن حمكمة اســتئناف   .2
القدس بتاريخ 21 ديسمرب 2014، وتتمّثل وقائع  هذا احلكم يف وجود عقد كفالة يلتزم بموجبه 
الكفيل بأن يؤدي للدائن ما التزم به املدين األصيل، إىل حّد هذا احلّد تعترب املسألة بسيطة وعادّية. 
ولكن اإلشــكال القانوين برز عند إبرام تسوية لسداد الدين التزم فيها املدين األصيل مع   .3
الدائن دون أن يوّقع هذا الكفيل عىل هذه التســوية، مما حدا به إىل اعتبار نفسه غري معنّي 

بالتسوية، وبالتايل بسداد مبلغ الدين للدائن األصيل، فهل حيق له ذلك؟
اعتربت حمكمة االســتئناف، وهي عىل حّق يف ذلك، معتربة أنه »ال تربئ ذّمة املدين بإبراء   .4
الكفيــل ألن الكفالة من حق الدائن ال املديــن«، وبالتايل فمن حّق الدائن مطالبة الكفيل 
بســداد الدين بقطع النظر عن وجود اتفاق رصيح أو ضمني بني املدين األصيل والكفيل 
بإبراء هذا األخري، ذلك أن التنازل املربم بني املدين األصيل والكفيل ال يلزم به الدائن وال 
يعارض به، بل يظل حمافظا عىل حّقه كامال يف استيفاء دين من الكفيل، وما عىل هذا األخري 

سواء القيام الحقا ضّد املدين األصيل ملطالبه بسداد ما أّداه للدائن.
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القرار التفسريي الصادر عن املحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2016 
»عمل املحامي كقايض قاطع ملدة املزاولة املتصلة أم جزء منها؟«
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2016/2

تعليق املستشار الدكتور عبد العزيز ساملان

نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية/ مرص

أوالً: الوقائع واإلجراءات
بتاريخ 2016/6/16 ورد إىل املحكمة الدستورية العليا الطلب املقدم من السيد وزير العدل، 
بناء عىل طلب السيد  شادي يوسف حممد محزة واملوقوف يف مركز إصالح وتأهيل بيتونيا بواسطة 

وكيله املحامي داود درعاوي.
بطلب تفســري نص املادة )136( من قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 
2001، ألنه غري واضح، ويثر خالًفا يف التطبيق، وله أمهية تستدعي تفسريه وصواًل لوحدة تطبيقه.

نظرت املحكمة الدستورية العليا طلب التفســري املعروض، وبتاريخ 2016/11/2 قررت 
املحكمة عدم قبول الطلب اســتنادًا إىل أن املحامي مقدم طلب التفســري، واملوقع عليه ال تتوافر 
له مدة خربة باملحاماة ال تقل عن عرش ســنوات متصلة، وهو احلكم املقرر باملادة )31( من قانون 

املحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006.
وأكدت املحكمة عىل أنه ال يسعف املحامي مجع املدة السابقة لالنقطاع عن أعامل املحاماة التي 
ينظمهــا قانون تنظيم مهنة املحاماة النافذ، واملدة الالحقة هلا بعد االنقطاع يف عمل آخر مغاير، إال 
إذا كان ذلك يف نفس جمال العمل دون أن يطرأ عىل صفته أو مسامه أو طبيعة عمله أو القانون الذي 

خيضع له أي تغيري.
وإذا كان هذا هو رأي األغلبية التي صدر عىل أساسها احلكم.

فإن ثمة رأي خمالف صدر عن الســيد املستشار حاتم عباس عضو املحكمة الدستورية العليا، 
والذي انتهى إىل أن النص املطلوب تفســريه  املادة )136( من قانون اإلجراءات اجلزائية مشوب 
بعيب عدم الدســتورية وواجب وقف العمــل بمقتضاها، وقد خلص الرأي املخالف إىل أن غاية 
املرشع من نص املادة )31( آنفة الذكر ومن القيد الوارد هبا وهو املتعلق باملحامي مبارش اإلجراءات 
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أال تقل خربته عن عرش ســنوات متصلة، هــي أن يكون املحامي مبارش اإلجراءات أمام املحكمة 
الدســتورية العليا عىل قدر من اخلربة اكتسبها عرب سنوات متكنه من مبارشة اإلجراءات، وتقديم 
الطعون أمام املحكمة الدستورية، وذلك  ألمهية املسائل التي تثار أمام املحكمة الدستورية العليا، 

وبالتايل حيق ملحامي املدعي التقدم إىل املحكمة حيث أمىض يف املحاماة أكثر من ستة عرش عامًا.
ومــن حيث املوضوع، فقد تعرض الرأي املخالف للموضوع وبحثه وانتهى إىل أن النص حمل 
طلب التفسري ينطوي عىل قدر من الغموض، خلقت حالة من اجلدل الواسع، داخل أروقة املحاكم 
النظامية، وأن الصالحيات املمنوحة وفقًا هلذه املادة تتعارض مع احلق يف التقايض، ملخالفتها أصول 
التشكيل الصحيح للهيئة احلاكمة، مما يؤثر عىل حقوق املتهم املوقوف الدستورية، ويف بعض تطبيقاهتا 
مساســًا بمبدأ املحاكمة العادلة، ويثري ريبة من نفوذ جهة االهتام عىل حساب املتهم أمام القضاء مما 
يعصف باســتقالل القضاء وحياديته، األمر الــذي تكون معه هذه املادة عىل قدر من التناقض من 
البنيان الســليم ألصول التقايض وتدرجه، ومفاده أيضًا حتصني ما يصدر عن رئيس املحكمة من 
أية رقابة وخيالف مبادئ دستورية راسخة كاحلق يف احلرية الشخصية، واحلق يف املحاكمة العادلة، 

واحلق يف اللجوء إىل القايض الطبيعي. 
واستنادًا إىل هذه األسباب، وملا كان إعامل النص أوىل من إمهاله فقد خلص الرأي املحالف 
إىل أنه وعماًل بأحكام املادتني )25، 41( من قانون املحكمة الدســتورية العليا رقم 3 لسنة 
2016، أن نص املادة )136( املطلوب تفسريها مشوب بعيب خمالفة الدستور ووجب وقف 

العمل بمقتضاه.

التعليق:
القرار -حمل التعليق- سواء فيام انتهى إليه رأي األغلبية أو ما انتهى إليه الرأي املخالف-، يثري 

الكثري من املشكالت التي يلزم بحثها لعل أمهها:-
الشكل اإلجرائي لطلب التفسري.  .1

اجلهات التي حيق هلا تقديم طلب التفسري.  .2
جدوى أعطاء احلق لألفراد يف التقدم بطلب التفسري واتفاقه مع التنظيم القضائي السليم.  .3

هل يوز التعرض لدستورية النص املطلوب تفسريه أثناء فحص طلب التفسري.  .4
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ونعرض لكل نقطة من هذه النقاط عىل النحو التايل:

أواًل: الشكل اإلجرائي لطلب التفسري
تقديم طلب التفسري ال يعترب من قبيل اخلصومة، فمنازعة التفسري ليست خصومة، إذ ينحرص طلب 
التفسري املقدم إىل املحكمة الدستورية العليا من وزير العدل سواء يف مضمونه أو يف زاوية األغراض التي 
يتوخاها يف جمرد استخالص إرادة املرشع التي أقام عىل ضوئها النصوص القانونية حمل التفسري، ابتغاء محل 
هذه النصوص عىل تلك اإلرادة، فال تناقضها، ليتحدد مضموهنا بالرجع إليها، وتقيدًا هبا، شأن التفسري 
الصادر عن املحكمة الدستورية العليا إعاماًل لسلطتها املخولة بموجب قانوهنا، شأن التفسري الصادر عن 
الســلطة الترشيعية فيام تراه منهام - من النصوص القانونية املعمول هبا تبعًا خلفاء إرادة املرشع والتباسها 
عىل القائمني بتطبيقها، فكال النوعني من التفســري )التفســري الترشيعي - التفسري الصادر عن املحكمة 
الدســتورية العليا( ال يثري نزاعًا من نوع اخلصومة القضائية، وال يندرج حتت مفهومها، بل ينفصل متامًا 
عن مقوماهتا ويستقل عنها، ذلك أن اخلصومة القضائية تعكس بذاهتا حدة التناقض بني مصالح أطرافها، 
وال يتــم الفصل فيها إال عىل ضوء ضامناهتا وعن طريق القضاء إنفرادًا، باعتبارها يف صورهتا األعم أداة 

لتقرير احلق املوضوعي حمل احلامية القضائية من خالل األعامل التي تكوهنا.
وكذلك التفسري، فال تلتزم املحكمة الدستورية حيال طلب التفسري بأن تنظره يف صورة خصومة 
أو يف جلســة عالنية، وال يبدي فيها مرافعة وال يسمح بتقديم طلبات بعد أن قدم طلب التفسري، 
واملحكمة ال تبحث إال يف الرشوط القانونية التي قيد هبا قانوهنا اختصاصها يف جمال التفسري بالوقوف 

عىل أمهية النص، وما أثاره من خالف يف التطبيق، ومدى غموضه وحاجته للتفسري.
واملفروض طاملا أنه ال توجد خصومة، فال يوجد حمام يوقع عىل طلبات أو صحف أو أن يتخذ 
طلب التفسري شكاًل معينًا بحيث تصبح خمالفة هذا الشكل مدعاة للقول بعدم قبول الطلب، وهذا 
املفروض هو ما حيدث عند تقديم طلبات التفسري إىل املحكمة الدستورية العليا املرصية وهذا يرجع 
إىل أن األفراد بعيدين عن طلبات التفسري، وال حيق هلم تقديمها -عىل نحو ما سنرى بعد قليل- ومن 
ثم فال يوجد مبارشة ألي إجراءات من إجراءات نظر طلب التفسري من جانبهم، حتى ولو كانت 

هلم مصلحة يف تطبيق القانون حمل التفسري.
واألمر مغايرًا لذلك أمام املحكمة الدستورية العليا يف فلسطني، فاألفراد الذين انتهكت حقوقهم 



قرارات تفسريية صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها

198

الدســتورية هلم احلق يف تقديم طلب تفسري لنص ترشيعي إىل السيد وزير العدل ليتوىل تقديمه إىل 
املحكمة الدستورية العليا.

وطاملا أن هناك طلب مقدم من األفراد، فإن ذلك ال يتم إال عن طريق الوكيل للفرد الذي 
يدعي انتهاك حقوقه الدستورية، والوكيل حمام  متطلب فيه مدة خربة ال يوز النزول عنها.
وقــد نصت املادة )31( من قانون املحكمة الدســتورية العليا الصادر بالقانون رقم 3 لســنة 
2006 عىل أن: »ال يوز مبارشة اإلجراءات أمام املحكمة إال بواسطة ممثل عن هيئة قضايا بالدولة 
أو بواســطة حمام ال تقل خربته باملحاماة عن عرشة ســنوات متصلة، ويعني رئيس املحكمة حماميًا 

للمدعي الذي يثبت إعساره«.
قد خلص القرار حمل التعليق يف رأي األغلبية إىل عدم قبول الدعوى، ألن املحامي مقدم الطلب 

ليس لديه خربة متصلة يف أعامل املحاماة تصل إىل عرش سنوات.
وقــد أصاب القرار حمل التعليق صحيح القانون، إذ أن التوقيع عىل الطلب ال بد أن يكون من 
حمام اســتوىف الرشائط التي استلزمها النص الترشيعي املشار إليه، ومن أمهها وجود خربة يف جمال 
املحاماة ملدة عرش ســنوات متصلة عىل األقل، وهو إجراء جوهري يرتتب عىل عدم وجوده عدم 
قبول الدعوى، وال يصح التوقيع من حمام مل تصل مدة خربته إىل عرش ســنوات مهام كانت ثقافته 

القانونية كبرية أو علمه غزيرًا.
والتوقيع عىل طلب من حمام له هذه املدة من اخلربة هو الذي يضمن جدية الطلب، وما يقتضيه 
ذلك من إعداد ألوجه االنتهاكات للحقوق الدســتورية التي تعرض هلا موكله واحلجج القانونية 

التي تؤيد طلبه حتى تستطيع املحكمة أن تفصل يف الطلب.
وإذا كان نص املادة )31( من قانون املحكمة الدستورية العليا رصحًيا يف اشرتاط أن يكون مدة 
اخلربة متصلة فال حمل إزاء رصاحة هذا النص من القول بأنه يمكن إكامل هذه املدة باملدة التي قضاها 
املحامي مشتغاًل بالقضاء، فال يوز اخلروج عىل رصاحة النص بحجية تفسريه والوقوف عىل علته.

ثانيًا: اجلهات التي حيق هلا التقدم بطلب التفسري
األصل أن تفسري النصوص الترشيعية يتواله املرشع أو القضاء أو الفقه، ولكل منهم سببه وطريقته 

يف التفسري وأدواته، وهدفه، وسامته، واألثر املرتتب عىل التفسري مما ال جمال للتفصيل فيه.
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فاملرشع يتدخل بتفسري نص عندما تثور مشكلة أو مشاكل حول حتديد مدلول النص، فيتوىل إصدار 
ترشيع تفسريي، يتسم بالعمومية والتجريد وهيدف إىل توحيد التفسري حتى ال يكون ثمة تعارض أو 
تناقض أو تباين يف تطبيق النص حمل التفســري، وتلتزم هبذا النوع من التفســري مجيع اجلهات بام فيها 

السلطة القضائية التي تتوىل تطبيق القانون عىل الوقائع املطروحة عليها. 
والقضاء يتوىل أيضًا التفسري حال فصله يف املنازعات التي تستدعي تطبيق هذا النص عىل القضية 
املعروضة، فالتفســري القضائي يكون من خالل األحكام التي تصدرها املحاكم بمختلف أنواعها 
ودرجاهتا، وليس هلذا النوع من التفسري صفة العمومية أو التجريد، وليس ملزمًا إال ألطراف النزاع 

حمل اخلصومة املعروضة عىل املحكمة.
أما النوع الثالث، من التفســري فهو الذي يقوم بــه الفقه رشحًا ألحكام النصوص وما تنطوي 
عليه والوقوف عىل فلسفة الترشيع وأهدافه، فيبني فحوى كل نص ومضمونه وإزالة ما قد ينطوي 

عليه النص من غموض أو لبس، وهذا النوع أيضًا ال يتسم بصفة اإللزام.
التفسري الصادر عن املحكمة الدستورية العليا استثناء من األصل:

إذا كان ما تقــدم صحيحًا، فإنه من الصحيح أيضًا القول بأن التفســري امللزم الصادر 
عن املحكمة الدستورية العليا هو تفســري جاء عىل خالف األصل، ويعد استثناًء ال يوز 

التوسع فيه.
وقد أثري جدل واسع حول اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالتفسري امللزم عند مناقشة مرشوع 
قانون املحكمة الدستورية العليا، رغم أنه كان مقررًا للمحكمة العليا التي سبقت املحكمة الدستورية 
العليا ىف الظهور ووصل النقاش حوله إىل حد مطالبة البعض بإلغاء هذا االختصاص كلية، إال أن هذا 

االقرتاح وجد مصادمًا حلكم املادة )175( من دستور 1971.

وكانت حجج من نادوا بإلغاء هذا االختصاص أو عىل األقل احلد منه أنه:
خيل بمبدأ الفصل بني الســلطات إذ يســلب الســلطة الترشيعية اختصاصها بإصدار   .1

التفسريات امللزمة.
يقيد حق اجلهات القضائية املختلفة يف تفســري النصوص الترشيعية، وإنزال تفسريها عىل   .2

الوقائع املطروحة عليها.
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وال شــك أن أي من هاتني احلجتني ال تقوم عىل ســند صحيح، ذلــك ألن تفويض املحكمة 
الدســتورية العليا يف إصدار تفسري ملزم جاء بنص رصيح ىف الدســتور، وال يمكن أن يتعارض 
بحال مع حق الســلطة الترشيعية باعتبارها األصيل، وما تصدره املحكمة الدســتورية العليا من 
تفســري يعد طبقًا للتفويض الدســتوري جزءًا من النص الذي فرسته، وتقوم املحاكم بتطبيقه، كام 

تطبق سائر القوانني.
وقد حرصت املذكرة اإليضاحية لقانون املحكمة الدستورية العليا  عىل إيضاح هذين األمرين 
بقوهلا« وغنى عن الذكر أن اختصاص املحكمة الدســتورية بالتفسري ال حيول دون مبارشة السلطة 
الترشيعية حقها يف إصدار التفسريات الترشيعية بداءة أو باملخالفة ملا انتهت إليه املحكمة الدستورية 

العليا من تفسري.
كام أن هذا االختصاص ال يصادر حق جهات القضاء األخرى مجيعًا يف تفسري القوانني، وإنزال 
تفسريها عىل الوقائع املعروضة عليها، ما دام مل يصدر بشأن النص املطروح أمامها تفسري ملزم سواء 

من السلطة الترشيعية أو من املحكمة الدستورية العليا«1.
وإذا كان التفســري الصادر عن املحكمة الدستورية العليا هو استثناء فهو مقيد، فيام يتعلق بمن 
حيق هلم طلبــه وفقًا ملا ورد بالنص املقرر له يف قانون املحكمة حيث حرصت اجلهات التي حيق هلا 

التقدم بطلب التفسري إىل وزير العدل يف جهات ثالث سنعرض هلا حااًل.
وقبل بيان اجلهات طالبة التفسري نؤكد أن الطلب ال بد أن يمر أواًل عىل وزير العدل، فاملحكمة 
الدستورية العليا ال تتصل اتصااًل قانونيًا بطلب التفسري إال عن طريق واحد فقط هو وزير العدل، 

فإذا قدمت أي طلبات للتفسري عن غري هذا الطريق فإن مآهلا أن تقرر املحكمة عدم قبوهلا2.
وإذا  كانت مجيع طلبات التفسري ال بد أن تكون عن طريق وزير العدل، فإن وزير العدل نفسه 
ال يستطيع التقدم بطلب تفسري نص ترشيعي من تلقاء نفسه، أو بمبادرة منه بل ال بد أن يكون ذلك 

الدستورية  املحكمة  قانون  حول  مقارنة  حتليلية  »دراسة  بعنوان:  حمارضة  أخرى  تفصيالت  ىف  يراجع   1
والترشيع  واالحصاء  السيايس  لالقتصاد  املرصية  باجلمعية  ألقيت  عطية،  ممدوح  أمحد  للمستشار  العليا«، 

1979/12/23، منشور باجلزء األول من أحكام املحكمة الدستورية العليا، ص 139 وما بعدها.
2011، ص  لسنة  بالتفسري  بالطلب األصىل  العليا  الدستورية  املحكمة  د. فتحي فكري: اختصاص  يراجع   2

195 وما بعدها.
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الطلب بناء عىل طلب جهات حمددة حرصًا أوردها نص املادة )33( من قانون املحكمة الدستورية 
العليا بقوهلا: »يقدم طلب التفســري من وزير العدل بناء عىل طلب رئيس جملس الوزراء أو رئيس 

جملس الشعب أو املجلس األعىل للهيئات القضائية....«.

فاجلهات حمددة ثالث جهات حرصًا ال جيوز جتاوزها هي:
رئيس جملس الوزراء.  .1
رئيس جملس الشعب.  .2

املجلس األعىل للهيئات القضائية1.  .3
وقد أثري تساؤل حول هذا التحديد احلرصي ومدى تعارضه مع حق التقايض.

وحني عرض األمر عىل املحكمة الدستورية العليا أوردت: »وحيث إن قانون املحكمة الدستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بني ىف املادة )26( منه احلاالت التي تتوىل فيها 
هذه املحكمة تفســري نصوص القوانني والقرارات بقوانني الصادرة من رئيس اجلمهورية، نص يف 
املادة )33( عىل أن: »يقدم طلب التفســري من وزير العدل بناء عىل طلب رئيس جملس الوزراء أو 
رئيس جملس الشعب أو املجلس األعىل للهيئات القضائية...«، مؤدى ذلك أن املرشع قرص احلق يف 
تقديم طلبات التفسري عىل اجلهات املحددة يف املادة )33( املشار إليها، وذلك عن طريق وزير العدل.

ملا كان ذلك، وكان طلب التفسري املاثل مل يقدم إىل هذه املحكمة من وزير العدل بناء عىل طلب 
أي مــن اجلهات املحددة يف املادة )33( ســالفة الذكر، وانام أحيل إليها من حمكمة جنوب القاهرة 
االبتدائية، ومن ثم مل يتصل هبا اتصااًل مطابقًا لألوضاع املقررة قانونًا لتقديم طلبات التفسري، فإنه 

يكون غري مقبول.
وحيث إنه ال وجه ملا أثاره املدعي يف مذكرته بشأن عدم دستورية املادة )33( من قانون املحكمة 
الدستورية العليا، بمقولة أهنا حتول بني املحاكم وحقها ىف االلتجاء إىل املحكمة الدستورية العليا طلبًا 
لتفسري نصوص القوانني، ذلك أن هذه املحكمة انام تستمد واليتها ىف التفسري من املادة )175( من 
الدستور التي تنص عىل أن تتوىل املحكمة الدستورية العليا تفسري النصوص الترشيعية عىل الوجه 
املبني ىف القانون، وما نصت عليه املادتان )26، 33( من قانوهنا الصادر بناء عىل هذا التفويض، وأن 

ألغي هذا املجلس وحل حمله جملس آخر سميي«جملس اهليئات القضائية« بالقانون رقم 192 لسنة 2008.  1
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ما أوردته املادة )33( املشار إليها من حتديد للجهات التي يوز هلا طلب التفسري امللزم، واشرتاط 
تقديمه عن طريق وزير العدل - وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة-، مما يدخل يف نطاق املالئمة 

التي تستقل السلطة الترشيعية بتقديرها، ومن ثم يتعني اطراح ما أثاره املدعى يف هذا الصدد«1.

ثالثًا: حدود إعطاء احلق لألفراد التقدم بطلب التفسري
إذا كان ما أوردناه سلفًا يتعلق بالنظام الدستوري املرصي وفًقا لقانون املحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن األمر عىل خالف ذلك يف النظام الدستوري الفلسطيني 
ذلك أن نص املادة )30( من قانون املحكمة الدســتورية العليا يف فلسطني الصادر بالقانون رقم 3 

لسنة 2006 قد جرى عىل أن:
يقدم طلب التفسري من وزير العدل بناء عىل رئيس السلطة الوطنية أو رئيس جملس الوزراء أو   .1

رئيس املجلس الترشيعي أو رئيس جملس القضاء األعىل أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية.

يب أن يبني يف طلب التفســري: النص الترشيعي املطلوب تفســريه، وما أثاره من خالف ىف   .2
التطبيق، ومدى أمهيته التي تستدعى تفسريه حتقيقًا لوحدة تطبيقه.

والواضح من هذا النص أن املرشع الفلسطيني توسع يف منح احلق يف طلب التفسري إىل فئات أخرى، 
مل ترد يف النص املرصي، فقد حدد هذه اجلهات بأهنا:

رئيس السلطة الوطنية.  .1
رئيس جملس الوزراء.  .2

رئيس املجلس الترشيعي.  .3
رئيس جملس القضاء األعىل.  .4

من انتهكت حقوقه الدستورية.  .5
وال هيمنا اآلن ســوى ما ورد بالبند اخلاص »من انتهكت حقوقه الدســتورية«، عىل اعتبار أن 
الطلب الذي صدر عنه القرار حمل التفســري مقدم إىل وزيــر  العدل من أحد األفراد مدعيًا انتهاك 

حقوقه الدستورية - فمن املقصود بـــ«من انتهكت حقوقه الدستورية«.

اجلزء   ،1983/6/11 جلسة  تفسري  ق،   5 لسنة   1 رقم  التفسري  طلب  يف  العليا  الدستورية  املحكمة  حكم   1
الثاين، ص 225، 226.
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يف البداية لنا أن نتسائل عن عالقة التفســري بانتهاك احلقوق الدستورية، وكيف سيعيد القرار 
الصادر بالتفســري حقوق من انتهكت حقوقه الدستورية، هل صدر قرار إداري مثاًل أو طبق عليه 

نص  تطبيقًا  من شأنه أن يؤدي إىل انتهاك حقوقه؟
وهل دور التفسري الذي ختتص به املحكمة الدستورية العليا أن يرد احلقوق ألصحاهبا، وكيف 
سريدها، والتساؤالت التي يمكن أن تتفرع عن ذلك كثرية، خاصة وأن املرشع مل يفرد هذا الطلب 
املقدم بناء عىل رغبة  األفراد بأية إجراءات خاصة، فاإلجراءات هي ذات اإلجراءات، والغاية من 

اإلجراءات هي نفس الغاية »وحدة تطبيق النص«؟
نســتطيع أن نقرر أن اللجوء إىل التفسري امللزم ليس ترفًا، وإنام ال بد أن يكون ملواجهة رضورة 

تتطلب معاجلة مشكالت عملية.
واملفروض أن طلب التفســري يقترص عىل اجلهــات التي ال مفر أمامها من اللجوء إىل املحكمة 

الدستورية العليا لتفسري النصوص القانونية لتواجه ما يعرض عليها من مشكالت عملية1.
والفاحص للجهات املســموح هلا بطلب التفسري، يكشــف عن عدم توفيق املرشع ىف اختيار 
غالبيتها2، وأن النص ســواء يف مرص، ومن باب أوىل يف فلسطني، قد وسع دون مقتىض يف اجلهات 
التي يسمح هلا التقدم بطلب التفسري، بام خيرج األمر عن غايته والتفصيالت يف هذا األمر كثرية قد 

خترجنا عن نطاق البحث.
وربام - كام ذهــب جانب من الفقه بحق - كانت الســلطة التنفيذية هي األكثر حاجة لطلب 
التفسري من بني اجلهات املنوط هبا هذا االختصاص، فبحكم موقعها وطبيعة مهامها ال حتوم السلطة 
التنفيذية مقابلة تضارب يف تطبيق أحد النصوص مما يتعني معه حسم املسألة يف هذا االجتاه أو ذاك3 
التى تتناول حقوق األفراد، لتتوصــل يف النهاية إىل الرتضية القضائية الكاملة دون احلاجة إىل أي 
أمر آخر، ويف النظام القضائي ذاته من الوسائل التي تؤدي إىل التطبيق الصحيح للقانون، وتوحيد 
تطبيق وإعامل مبدأ املســاواة يف تطبيق النصوص القانونية، فإن احتاج األمر إىل طلب تفسري نص 
وتوافرت رشوط هذا الطلب، وكان للنص من األمهية ما يسند  توحيد تفسريه وتتعدد التطبيقات 

د. فتحي فكري: اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالطلب األصيل بالتفسري، املرجع السابق، ص 212.  1
د. فتحي فكري:  املرجع السابق، ص 212.  2
د. فتحي فكري:  املرجع السابق، ص 218.  3
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املتعارضة، وكان ملجلس القضاء األعىل، أوكل للسلطة التنفيذية حاًل ملشكالت مثارة أمامها اللجوء 
إىل طلب التفسري.

وال شــك أن رد العدوان عىل احلقوق الدســتورية، وحصول من انتهكت حقوقه الدستورية 
عىل حق ليس له وســيلة إال اللجوء إىل القضاء عن طريق اخلصومة القضائية، التي ال بد أن يصل 
من خالهلا إىل الرتضية القضائية التي جترب كرسه وتعوضه تعويضًا كاماًل، وليس ثمة وسيلة أخرى 
حلامية حقوق األفراد وحرياهتم، فحق التقايض وبدونه تكون احلقوق واحلريات املنصوص عليها 

يف الدساتري جمردة من وسيلة محايتها.
وقد أكدت املحكمة الدســتورية العليا عىل هذه احلقيقة، يف العديد من أحكامها، ويف ذلك ما 
قررته: »أن الدستور أفرد بابه الرابع للقواعد التي صاغها يف جمال سيادة القانون وهي قواعد تتكامل 
فيام بينها ويندرج حتتها نص املادة الثامنة والستني التي كفل هبا حق التقايض للناس كافة، دااًل بذلك 
عــىل أن التزام الدولة بضامن هذا احلق هو فرع من واجبها ىف اخلضوع للقانون، ومؤكدًا بمضمونه 
جانبًا من أبعاد سيادة القانون التي جعلها أساسًا للحكم يف الدولة عىل ما تنص عليه املادتان الرابعة 
والستون واخلامسة والستون، وإذا كان الدســتور قد أقام من استقالل القضاء وحصانته ضامنني 
أساسيني حلامية احلقوق واحلريات، فقد أضحى الزمًا - وحق التقايض هو املدخل إىل هذه احلامية 
- أن يكون هذا احلق مكفواًل بنص رصيح ىف الدســتور كي ال تكون احلقوق واحلريات التى نص 

عليها جمردة من وسيلة محايتها، بل معززة هبا لضامن فاعليتها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان االلتزام امللقى عىل عاتق الدولة وفقًا لنص املادة الثامنة والستني 
من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد وظنيًا كان أم أجنبيًا - نفاذًا ميرسًا إىل حماكمها باإلضافة إىل 
احلامية الواجبة للحقوق املقررة بترشيعاهتا، وبمراعاة الضامنات األساسية الالزمة إلدارة العدالة 
إدارة فعالة وفقًا ملستوياهتا يف الدولة املتحرضة، وكانت احلقوق التي تستمد وجودها من النصوص 
القانونية يالزمها بالرضورة -ومن أجل اقتضائها- طلب احلامية التي يكفلها الدستور أو املرشع 
هلا باعتبار أن جمرد النفاذ إىل القضاء يف ذاته ال يعترب كافيًا لضامهنا، وإنام يتعني أن يقرتن هذا النفاذ 
دومًا بإزالة العوائق التي حتول دون تســوية األوضاع الناشئة عن العدوان عليها، وبوجه خاص 
ما يتخذ منها صورة األشكال اإلجرائية املعقدة، كي توفر الدولة للخصومة يف هناية مطافها حاًل 
منصفًا يقوم عىل حيدة املحكمة واستقالهلا ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز 
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ضد فئة بذاهتا أو للتحامل عليها وكانت هذه التسوية هي التي يعتمد اخلصم إىل احلصول عليها 
بوصفها الرتضية القضائية التي يطلبها ملواجهة اإلخالل باحلقوق التي يدعيها، فإن هذه الرتضية 
-وبافرتاض مرشوعيتها واتســاقها مع أحكام الدستور- تندمج يف احلق يف التقايض وتعترب من 
متمامته الرتباطها بالغاية النهائية املقصودة منه برابطة وثيقة، وأيد ذلك أن اخلصومة القضائية ال 
تقــام  للدفاع عن مصلحة نظرية ال تتمحض عنها فائدة عملية، ولكن غايتها طلب منفعة يقرها 
القانون وتتحدد عىل ضوئها حقيقة املسألة املتنازع عليها بني أطرافها وحكم القانون بشأهنا، وذلك 
هو ما أكدته هذه املحكمة بام جرى عليه قضاؤها، من أن الدستور أفصح بنص املادة الثامنة والستني 
منه عن ضامن حق التقايض كمبدأ دستوري أصيل، مرددا بذلك ما قررته الدساتري السابقة ضمنا 
من كفالة هذا احلق لكل فرد -وطنيا كان أم أجنبيا -باعتباره الوســيلة التي تكفل محاية احلقوق 

التي يتمتع هبا قانوًنا ورد العدوان عليها.
وحيــث إنه متى كان ذلك، وكان مــن املقرر قانونًا أن للدولة بنــاء عىل رضورة تفرضها 
أوضاعهــا االقتصادية أو تتطلبها إدارة عالقاهتا اخلارجيــة أو توجبها روابطها القومية أو غري 
ذلك من مصاحلها احليوية، أن تفرض قيودًا يف شــأن األموال التي يوز لغري مواطنيها متلكها 
أو أن خترج فئة منها من دائرة األموال التي يوز هلم التعامل فيها ســواء أكانت أموااًل منقولة 
أم عقارية، فإن من الصحيح كذلك أن تداخل مصالح الدول ونامء اتصاالهتا الدولية وحتمية 
التعاون فيام بينها يلزمها بأن تعمل كل منها يف نطاق إقليمها عىل أن توفر الوســائل اإلجرائية 
والقواعــد املوضوعية التي يتمكن األجنبي من خالهلا من رد العدوان عىل حقوقه الثابتة وفقًا 
لنظمها القائمة، وهو ما قررته املادة الثامنة والستون من الدستور التي ال يوز للدولة بموجبها 
أن جتحد عىل غري مواطنيها احلق يف اللجوء إىل قضائها للدفاع عن حقوقهم التي تكفلها القوانني 
الوطنية، وإال اعترب إعراضها عن توفري احلامية أو إغفاهلا هلا إنكار للعدالة تقوم به مســئوليتها 

الدولية ويوقعها يف حومة املخالفة الدستورية 
ومتى كان ذلك، وكان املدعيان -ومها من غري املواطنني- يســتهدفان بدعوامها املوضوعية رد 
األموال -التي يقوالن باغتصاهبا باملخالفة ألحكام الدستور- عينًا إليهام، وكان اكتساهبام ملكيتها 
وفقًا للقوانني املعمول هبا وبمراعاة األوضاع املقررة فيها أمرًا ال نزاع فيه فإن احلامية التي كفلتها املادة 
الرابعة والثالثون من الدستور للحق يف امللكية تنسحب إليهام، ذلك أن حجبها عنهام أو تقييدها بام 
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خيرجها عن األغراض املقصودة منها يكرس انتزاع أمواهلام، ويعترب إهدارًا لسند ملكيتها وإسقاطًا 
للحقوق املتفرعة عنها، وإفراغًا للامدة الثامنة والستني من الدستور من حمتواها«1.

فاهلدف من التفســري ليس أن يقوم مقام القضــاء يف رد احلقوق إىل أصحاهبا، وال هو مصادرة 
حلق املحاكم الطبيعي يف تفسري النصوص الترشيعية عند تطبيقها عىل املنازعات املطروحة عليها.

فلســنا يف حاجة إىل توسيع قائمة اجلهات التي حيق هلا طلب التفســري عرب وزير العدل، وإنام 
ينبغي التضييق من نطاق من هلم احلق ىف طلب التفســري ليقترص األمر عىل ما متليه الرضورة فقط، 
ولتتذكر دائاًم إن إصدار تفسريات ملزمة لكافة اجلهات هو بمثابة استثناء ال يوز التوسع فيه، سيام 
وأن هذا االختصاص ال ظل له ىف كثري من الدول وعىل رأســها فرنســا التي نقلنا عنها العديد من 

جوانب نظامنا القانوين2.
خالصة القول، فإن إعطاء احلق لألفراد يف التقديم إىل وزير العدل بطلب لتفسري نص ترشيعي 
بحجة انتهاك حقوقهم الدســتورية، أمر ال مىض له وخيرج عن الدور القانوين للتفسري واألغراض 
التي ينبغي أن يقوم عليها، بل أن فيه ما يتعارض مع التنظيم القضائي وافتئات عىل والية املحاكم 
التي تتوىل الفصل يف نزاعات األفراد، ورد حقوقهم والوصول هبم إىل الرتضية القضائية الكاملة.

رابعًا: مدى جواز التعرض لدستورية النص املطلوب تفسريه أثناء التفسري
هذه هي النقطة األخرية يف هذا التعليق أثارها أن السيد املستشار مبدي الرأي املخالف، قد انتهى 
حال بحثه طلب التفســري املعروض عليه إىل أن النص )املادة 136( من قانون اإلجراءات اجلزائية 
حمل التفسري مشوب بعيب خمالفة الدستور، وواجب وقف العمل بمقتضاه مرتكنًا إىل نص املادتني 
(25 ،41( من قانون املحكمة الدستورية العليا يف فلسطني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2006.

عرض هذا األمر أكثر من مرة عىل املحكمة الدســتورية العليا حيث طلب إليها - أثناء نظرها 
لطلب تفســري- أن تتصدى للفصل يف دستورية نص ما سواء كان هو النص حمل التفسري أو غريه، 
وكانت اجابتها دائاًم بعدم جواز أن ينزلق التفســري الترشيعي للنصــوص القانونية إىل الفصل يف 

احلكم يف القضية رقم 8 لسنة 8 ق »دستورية » - جلسة 7 مارس 1992، اجلزء اخلامس، املجلد األول، ص   1
.235 - 234

د. فتحي فكري:  املرجع السابق، ص7.  2
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دســتوريتها.. وال يتصور أن يكون طلب التفســري متضمنًا أو مستنهضًا الفصل يف دستورية هذه 
النصوص لتقرير صحتها أو بطالهنا عىل ضوء أحكام الدستور، فام لذلك تقرر التفسري الترشيعي، 

سواء يف األسس التي يقوم عليها أو األغراض التي يتوخاها.
ولعل من أفضل األحكام التي عرضت هلذا األمر حكم املحكمة الدســتورية العليا يف القضية 
رقم 2 لســنة 17 قضائية »تفسري«، واملتعلقة بطلب من وزير العدل - بناء عىل طلب السيد رئيس 
جملس الوزراء - تفسري مخس مواد تضمنها القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوين 
العقوبات واإلجراءات اجلنائية، والقانون رقم 76 لســنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيني، وألمهية 
هذا احلكم يف تعرضه لكثري من املبادئ املتعلقة بطلب التفســري وطبيعته والعالقة بينه وبني الفصل 
يف دستورية القوانني، نعرض جلانب كبري من حيثياته، فقد ورد به: »حيث إن السيد املستشار وزير 
العدل -وبناء عىل طلب السيد الدكتور رئيس جملس الوزراء بكتابه املؤرخ 6/24/-1995 قدم 
إىل املحكمة الدستورية العليا طلبًا بتفسري مخس مواد تضمنها القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل 
بعض أحكام قانوين العقوبات واإلجراءات اجلنائية، والقانون رقم 76 لســنة 1970 بانشاء نقابة 
الصحفيني، وقد أوضح السيد وزير العدل أن النصوص املراد تفسريها، هي تلك التي حددها كتاب 
السيد الدكتور رئيس جملس الوزراء، ومذكرة نقابة الصحفيني، وقد تضمنا بيانًا بالنصوص القانونية 
التي يشــوهبا غموض وخالف حول معناها، بالنظر إىل خفاء بعض كلامهتا وعباراهتا، مما قد يؤدي 
لتضارب اآلراء بشأهنا، وأوضحا أن طلب تفسري هذه النصوص وفقًا للامدتني )26، 33( من قانون 
املحكمة الدستورية العليا، يب أن يكون مقرتنا بإعامهلا لرخصة التصدي املنصوص عليها ىف املادة 
(27( من هذا القانون، ويف بيان املناحي الدســتورية التي ارتأهتا نقابة الصحفيني يف شأن نصوص 
القانون رقم 93 لســنة 1995 املشار إليه، اســتهلت هذه النقابة مذكرهتا بالقول: بأن صدور هذا 
القانون صادف مرور الوطن بمرحلة من أدق مراحل حياته؛ دعوة للسالم يقتيض حتقيقها حتوالت 
خطرية، واختيار للحرية االقتصادية يف العمل واإلنتاج؛ وخروج من طور الدولة املدينة املستهلكة، 
إىل دولة ذات اقتصاد متوازن تشارك يف اإلنتاج العاملي بنصيب ملحوظ، وذلك إىل ما يتطلبه البنيان 
الداخيل للوطن واملواطنني من جهود كبرية لتحقيق التنمية يف خمتلف املجاالت، وأن ذلك كله كان 
يقتيض إتاحة الفرصة كاملة حلرية التعبري وتبادل اآلراء، وال يتحقق ذلك إال بإطالق حرية الصحافة 
يف النرش والتعبري، مسامهة منها يف خدمة الرأى العام، بل يف توجيهه بيد أن هذا القانون -بام حيمله 
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من قيود، وبام يعمد إليه من تأثيم العديد من صور النرش- جاء خميبا لآلمال، مثبطا للهمم، وخمالفًا 
كذلك للدســتور من الناحيتني الشكلية واملوضوعية، فمن ناحية الشكل مل يكتمل -عند نظر هذا 
القانــون- النصاب القانوين النعقاد جملس الشــعب، وذلك عىل خالف نــص املادة )107( من 
الدستور التي تؤكد برصيح لفظها أن انعقاد املجلس ال يكون صحيحًا إال بحضور أغلبية أعضائه، 
ومل يتضمن جدول أعامل جلسة جملس الشعب التي دعى إليها أعضاء املجلس، اإلشارة إىل مرشوع 
القانون املذكور، بام مؤداه بطالن اجتامع ذلك املجلس من الناحية الدستورية، وبطالن إقراره لذلك 
القانون، وهو بعد قانون كان يب أن يعرض ابتداء عىل املجلس األعىل للصحافة، وأن يؤخذ فيه 
كذلك رأي جملس الشورى وجملس الدولة كليهام، وقد قصد بالرسعة التي صدر هبا ذلك القانون، 
قطع طريق االعرتاض عليه من قبل املعنيني بالصحافة مما يلقى ظالاًل  من الشــك حول استكامله 
ملختلف جوانب رشعيته، ومل يقف األمر بالقانون املطروح عند هذه العيوب الشكلية، بل جاوزها 
منزلقًا إىل عيوب موضوعية من بينها أن القيود التي فرضها القانون حمل اجلدل عىل حرية التعبري، ال 
تندرج حتت تنظيمها، بل تفرغها من مضموهنا، وتتسم العقوبات التي فرضها لألفعال التي أثمها، 
بالغلو والقســوة بام خيرجها عن أغراضها االجتامعية، وهو ما ينعكس سلبا عىل تقدم املجتمع، إذ 
تغيب عنه احلقائق التي تكشــف عن األخطاء وتعالج أوجه النقص والقصور، وخال هذا القانون 
كذلك، من حتديد قاطع ملضمون اجلرائم التي حددها بام حيول دون التباســها بغريها اســتصحابا 
خلاصية الوضوح واليقــني يف القوانني اجلزائية التي تتوخى ضامن احلرية الفردية يف نطاق جمموعة 
القيم التي تكفل حلقوق املتهم احلد األدنى من احلامية التي ال يوز النزول عنها أو االنتقاص منها، 
وهو ما يعترب اقتحاما للحدود التى اعتربها الدســتور جمااًل حيويًا ملبارشة احلقوق واحلريات التى 
كفلهــا، بام خيل بالضوابط اجلوهرية التى تقوم عليها املحاكمة املنصفة، كذلك فإن إلغاء ماتضمنته 
املادة )235( من قانون اإلجراءات اجلنائية، من عدم جواز حبس الصحفي احتياطيا، هو قيد جديد 
عىل حرية التعبري عن اآلراء، ذلك أن تقرير هذه الضامنة -قبل إلغائها- تم بوصفها رشطًا رضوريًا 
حلامية حرية الرأي والتعبري والنقد، ومل يكن هدفها مطلقًا إســباغ ميزة للصحفيني يتقدمون هبا عىل 

من سواهم، وإهدارها خيل بمبدأ املساواة أمام القانون.
وحيث إن السيد وزير العدل قدم  طلب التفسري املاثل استناًدا للامدة )33( من قانون املحكمة 
الدســتورية العليا، التي تنص فقرهتا األوىل عىل أن يقدم طلب التفســري من وزير العدل بناء عىل 
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طلب رئيس جملس الوزراء، أو رئيس جملس الشعب، أو رئيس املجلس األعىل للهيئات القضائية.
وحيث إن املادة )175( من الدستور تنص عىل أن: )تتوىل املحكمة الدستورية العليا دون غريها 
الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني واللوائح، وتتوىل تفسري النصوص القانونية وذلك كله عىل 
الوجه املبني يف القانون(، وإعاماًل هلذا التفويض -الذي يرتد يف مصدره إىل الدستور- نصت املادة 
(26( مــن قانون املحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 48 لســنة 1979، عىل أن: تتوىل املحكمة 
الدســتورية العليا تفسري نصوص القوانني الصادرة عن الســلطة الترشيعية، والقرارات بقوانني 
الصادرة من رئيس اجلمهورية وفقًا ألحكام الدســتور، وذلك إذا أثارت خالفًا يف التطبيق، وكان 

هلا من األمهية ما يقتيض توحيد تفسريها.
وحيث إن البني من هذين النصني، أن الدســتور خول املحكمة الدستورية العليا -يف احلدود 
التي بينها قانوهنا- تفسري النصوص القانونية تفسريًا ترشيعيًا ملزمًا، يكون كاشفًا عن إرادة املرشع 
التي صاغ عىل ضوئها هذه النصوص، مشكاًل مضموهنا، نائيا عن حتوير هذه اإلرادة، أو تومهها أو 
انتحاهلــا، ملتزما حقيقة أبعادها ومقاصدها، فال تفرس تلك النصوص بام ينال من مضموهنا احلق، 
أو خيرجهــا عن أهدافها، بل حتمل عىل تلك اإلرادة، لضامن أن تكون معربة عنها، مبلورة هلا، وإن 

كان تطبيقها قد باعد بينها وبني ماتوخاه املرشع منها.
وحيث إن إعامل املحكمة الدســتورية العليا لسلطتها هذه، يقتضيها -عىل ضوء ما تقدم- أال 
تعزل نفســها عن إرادة املرشع أو تنحيها، بل عليها أن تستظهرها، وقوفًا عليها، والتزامًا هبا، وأال 
ختوض بعدئذ فيام ياوز حترهيا لنطاقها، مع االستهداء يف ذلك بالتطور التارخيي للنصوص القانونية 
التي تفرسها، وما البسها من األعامل التحضريية املمهدة هلا، سواء كانت هذه األعامل قد سبقتها أو 
عارصهتا، باعتبار أن ذلك كله مما ُيعينها عىل استخالص مقاصد املرشع التي ُيفرتض يف النصوص 
القانونية حمل التفسري، أهنا ترددها وتعكس حقيقتها، ذلك أن األصل يف النصوص الترشيعية، هو 
أال تفرس عباراهتا بام يمســخها، أو ينتزعها من سياقها، أو يفصلها عن موضوعها، أو يشوهها، أو 
يردهــا إىل غري مقاصدها التواًء بأهدافها، عىل تقديــر أن املعاين التي تدل عليها النصوص-والتي 
ال يوز حتريفها- هي التي تفصح عن حقيقة حمتواها، وتدل عىل ماقصده املرشع منها، وعناه هبا.

وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن التفسري الترشيعي للنصوص القانونية، ال يوز أن ينزلق إىل الفصل 
يف دستوريتها، ذلك أن املادة )26( من قانون املحكمة الدستورية العليا، ال ختوهلا غري استصفاء إرادة 
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املرشع من خالل اســتخالصها -دون تقييم هلا- وعىل أساس أن النصوص القانونية إنام ترد دومًا 
إىل هذه اإلرادة، وحتمل عليها محاًل، ســواء كان املرشع حني صاغها جمانبًا احلق أم منصفًا، وسواء 
أكان مضموهنا ملتئام مع أحكام الدستور أم كان منافيًا هلا، وال يتصور بالتايل أن يكون طلب تفسري 
النصوص القانونية تفسريًا ترشيعيًا، متضمنًا أو مستنهضا الفصل يف دستوريتها لتقرير صحتها أو 
بطالهنا عىل ضوء أحكام الدســتور، فام لذلك تقرر التفسري الترشيعي، سواء يف األسس التى يقوم 

عليها، أو األغراض التي يتوخاها. 
وحيث إن البني من نص املادة )26( من قانون املحكمة الدستورية العليا، أن تطبيقها مرشوط برشطني: 
أوهلام: أن يكون للنصوص القانونية املراد تفسريها، أمهية جوهرية -ال ثانوية أو عرضية-   -
تتحدد بالنظر إىل طبيعة احلقوق التي تنظمها ووزن املصالح املرتبطة هبا، فإذا كان دورها يف 
تشكيل العالئق االجتامعية موضوعها، حمدودًا، فال يوز تفسريها، بام مؤداه أن النصوص 
القانونية التي ال تنحرص آفاقها، بل يكون مداها مرتاميًا، هي وحدها التي يوز تفســريها 
إذا صدر هبا قانون أو قرار بقانون، لينحرس هذا االختصاص عام دوهنا شكاًل وموضوعًا.

-  ثانيهام: أن تكون هذه النصوص -فوق أمهيتها- قد أثار تطبيقها فيام بني القائمني عىل إنفاذ 
أحكامها، خالفًا حادًا يتعلق بمضموهنا أو آثارها، ويقتيض ذلك أن يكون خالفهم حوهلا 
مستعصيًا عىل التوفيق، متصاًل بتلك النصوص عند إعامهلا، مؤديًا إىل تعدد تأويالهتا، لتختل 
وحدة املعايري الالزمة لضبطها، بام يــؤول عماًل De Facto إىل التمييز فيام بني املخاطبني 
هبــا، فال يعاملون وفقًا لقاعدة قانونية اســتقر مضموهنا، بل كان تطبيقها متفاوتًا، بام خيل 
بمســاواهتم أمام القانون De jure، وهي مساواة يب ضامهنا بني الذين تتامثل مراكزهم 

القانونية.
وحيث إنه عىل ضوء هذين الرشطني، ال تنســحب والية املحكمة الدستورية العليا -يف جمال 
التفسري الترشيعي- إىل نصوص قانونية تتدنى أمهيتها، وال إىل نصوص ظل تطبيقها -وحتى تقديم 
طلب التفســري إليها- مرتاخيًا، ولو كان اجلدل حول معناها أو غاياهتا ممتدًا إىل قاعدة عريضة من 
املواطنني، عميقًا ىف وجداهنم، مثريًا الهتاممهم، أو كان جداًل يقوم عىل التنظري والتأصيل، أو يطرح 
تصورًا جمردًا يف شــأن األبعاد املحتملة لتطبيقها، أو يعرض جلوانبها السلبية وانعكاسها عىل حرية 
التعبري التي كفلها الدســتور، إذ ال يتصل ذلك كله بدخوهلا حيز التنفيذ الفعيل، وال باختبارها من 
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خالل تطبيق يكون ُمْظِهرًا للخالف حول معناها، أو كاشفًا عن استقرار مفهومها، ومستثريًا، بالتايل 
والية املحكمة الدستورية العليا، أو نافيًا هلا.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت النصوص القانونية املطلوب تفسريها -ومع التسليم بأمهيتها 
بالنظر إىل ارتباطها املبارش بحرية التعبري عن اآلراء التي ال يتصور قيام النظام الديمقراطي بدوهنا-، 
مل ير تطبيقها منذ صدورها، وحتى تقديم طلب تفســريها إىل املحكمة الدستورية العليا - بل ظل 
تنفيذها خامدًا Dormant provisions . ومل يثر بالتاىل خالف بشأهنا تأيت من اعامهلا -باملعنى املقصود 

يف قانون املحكمة الدستورية العليا- فإن طلب التفسري املاثل يكون غري مقبول.
وحيث إنه عن  طلب الفصل يف دستورية النصوص القانونية التي عينتها نقابة الصحفيني -من 
خالل إعامل املحكمة الدســتورية العليا لرخصتها يف التصدى املنصوص عليها ىف املادة )27( من 
قانوهنا -فإن البني من هذه املادة، أهنا ختوهلا احلكم بعدم دســتورية نص يف قانون أو الئحة يعرض 
هلا بمناســبة ممارســتها الختصاصاهتا، »ويتصل بالنزاع املعروض عليهــا«، ومن ثم يكون مناط 
تطبيقها، اتصال النصوص القانونية التي تتصدى للفصل يف دستوريتها، بنزاع الزال قائام أمامها، 
وال يتصور أن يطرح نزاع عليها -وبوصفها هيئة قضائية- إال إذا اختذ شــكل اخلصومة القضائية 
التي تتناقض من خالهلا مصالح أطرافها فال نزاع أمام القضاء بال خصومة يقيمها مدعى احلق لطلبه 
بعد إنكاره، وال يستقيم معنى اخلصومة القضائية، بالتايل، إال إذا تنازع أطرافها احلقوق موضوعها 

سواء الثباهتا أو نفيها.
وهذه اخلصومة القضائية، هي التى يب أن تتصل هبا النصوص القانونية التي تدعي املحكمة 
الدستورية العليا للفصل يف دستوريتها إعاماًل لنص املادة )27( من قانوهنا؛ وبرشط أن يكون تقرير 
صحتهــا أو بطالهنا مؤثرًا يف املحصلة النهائية هلــذه اخلصومة أيا كان موضوعها أو أطرافها، فمن 
خالل  تلك اخلصومة -وبمناسبتها- تبارش املحكمة الدستورية العليا -رضا- رقابتها عىل الرشعية 
الدســتورية لتلك النصوص، ومن ثم تقوم عالقة بني فرع واصل: بني النصوص القانونية املدعى 
خمالفتها للدســتور، واخلصومة القضائية التي تتصل هــذه النصوص هبا، والتي ما كان الفصل ىف 
دســتوريتها -وفقًا لنص املادة )27( من قانون املحكمة الدستورية العليا - ليثور أصاًل، لوال قيام 
تلك اخلصومة أمامها، واتصاهلا هبا وفقًا لألوضاع املنصوص عليها يف قانوهنا، ومن ثم تعكس هذه 
النصوص خصومة فرعية، تتصل باخلصومة األصلية، وتدور معها وجودًا وعدمًا، فال تقبل إال معها، 
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وتزول بزواهلا، وهو ما استقر عليه قضاء املحكمة الدستورية العليا التي ال تعرض لتلك النصوص 
التي تقوم عليها اخلصومة الفرعية إال بقدر اتصاهلا باخلصومة األصلية وبمناسبتها، وقضاؤها فيهام 
معــًا، ال يكون إال بحكم يصدر عنها بعــد تقديم اخلصوم الدلتهم الواقعية والقانونية يف إطار من 
الفرص املتكافئة، وال كذلك األمر يف شــأن طلب التفســري املقدم إليها من وزير العدل، ذلك أن 
مضمــون هذا الطلب، واألغراض التي يتوخاها، ينحرص يف جمرد اســتخالص إرادة املرشع التي 
أقام عىل ضوئها النصوص القانونية حمل التفسري، ابتغاء محل هذه النصوص عىل تلك اإلرادة، فال 
تناقضها، ليتحدد مضموهنا بالرجوع إليها، وتقيدًا هبا، شأن التفسري الترشيعي الصادر عن املحكمة 
الدستورية العليا إعاماًل للامدة )26( من قانوهنا، شأن التفسري الصادر عن السلطة الترشيعية فيام تراه 
مبهاًم من النصوص القانونية املعمول هبا تبعًا خلفاء إرادة املرشع والتباســها عىل القائمني بتطبيقها، 
فكالمهــا ال يثري نزاعًا من نوع اخلصومة القضائية، وال يندرج حتت مفهومها، بل ينفصل متامًا عن 
مقوماهتا ويســتقل عنهــا، ذلك أن اخلصومة القضائية، تعكس بذاهتا حــدة التناقض بني مصالح 
أطرافهــا، وال يتم الفصل فيها إال عىل ضوء ضامناهتا، وعن طريق القضاء انفرادًا، وباعتبارها -يف 
صورهتــا األعم- اداة لتقرير احلق املوضوعي حمل احلامية القضائية من خالل األعامل التي تكوهنا، 
كذلك ال تقوم اخلصومة القضائية لتأمني مصالح جمردة، بل توجهها املصلحة الشــخصية املبارشة 
باعتبار أن غايتها اجتناء تلك املنفعة التي يقرها القانون، والتي متثل الرتضية القضائية التي يطلبها 
املدعي أو يتوقعها، واألمر عىل نقيض ذلك يف التفسري الترشيعي، ذلك أن األصل فيه هو أن تتواله 
السلطة الترشيعية بنفسها إذا استبان هلا أن من يقومون بتطبيق النصوص القانونية، ينحلون هلا غري 
املعاين التي قصد إليها املرشع، فإذا عهدت السلطة الترشيعية بمهام التفسري هذه لغريها، فإهنا تقيدها 
بالــرشوط التى تفرضها إلجرائه . وليس الزمًا بحال أن تكون هذه اجلهة قضائية يف تكوينها، وأيا 
كانت اجلهة التي تتوىل التفســري الترشيعي وتقوم عليه، فإن إرادة املرشع التى شــكل عىل ضوئها 
النصوص القانونية حمل التفســري، هي مدار واليتها، ذلك أن عملها ينحرص يف اســتكناهها، وال 
يكون حترهيا إال عماًل جمردًا يتم وفق ضوابط موضوعية مردها إىل عبارة النص وداللتها، واألغراض 
املقصودة منها، ودون إخالل باألوضاع التي البستها، وبمراعاة موضعها من سياق النصوص التي 
تتكامل معها حمددة معناها ومرماها، ليخرج التفسري الترشيعي بذلك عن معنى اخلصومة القضائية 

التي تثري بالرضورة -وبطبيعتها- نزاعًا بني أخصام تتعارض مصاحلهم، وتتنافر توجهاهتم.
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وحيث إن ما تقدم مؤداه، أنه فيام خال الرشوط التي قيد هبا قانون املحكمة الدســتورية العليا 
اختصاصها ىف جمال التفســري الترشيعى - كتلك التي تعلــق بأمهية النصوص القانونية التي تتوىل 
تفسريها، وإثارهتا خالفًا حول تطبيقها  يقتيض تدخلها لضبط معانيها عىل ضوء إرادة املرشع توحيدًا 
ملدلوهلا -فإن املحكمة الدستورية العليا حتل حمل السلطة الترشيعية ذاهتا يف مبارشهتا ملهمتها هذه، 
وهي بذلك تلتزم بضوابطها يف جمال هذا التفســري، فال يكون تدخلها بالتفســري الترشيعي حتريفًا 
للنصوص القانونية عن معناها إفسادًا ملقاصدها، وهي كذلك ال تقوم هبذا التفسري باعتباره مسألة 
أولية يقتضيها الفصل يف خصومة قضائية يناضل أطرافها من أجل تقرير احلقوق املدعى هبا أو نفيها، 
بل يســتقل متامًا عنها، باعتبار أن مبناه، صون النصوص القانونية مما ُيلبس معانيها بغريها لضامن 
أن يســتقيم تطبيقها يف مواجهة املخاطبني هبا، فال تتعدد تأويالهتا، ومن ثم كان هذا التفسري ملزمًا 
للناس أمجعني، نافذًا يف شأن السلطات العامة واجلهات القضائية عىل اختالفها، وليس إلحداها، 
بالتايل أن تقحم عىل القاعدة القانونية التي فرسهتا املحكمة الدستورية العليا »عنارص جديدة« تعدل 
مــن حمتواها، أو تنال من جوهرها، أو تردهــا إىل غري الدائرة التي تعمل يف نطاقها، بل يكون قرار 
املحكمة الدستورية العليا يف شأن هذه النصوص، حمددًا لداللتها حتديدًا جازمًا ال تعقيب عليه، وال 
رجوع فيه، ليندمج هذا القرار يف تلك النصوص باعتباره جزءًا منها ال ينفصل عنها، ومن ثم يرتد 
إىل تاريخ العمل هبا،  ليكون نفاذها -عىل ضوء التفسري الترشيعي ملضموهنا- الزمًا منذ رسياهنا.

وحيث إن الطلب املاثل املقدم من وزير العدل يتوخى أمرين: أوهلام تفســري بعض النصوص 
التي تضمنها القانون رقم 93 لســنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوين العقوبات واالجراءات 
اجلنائية، والقانون رقم 76 لســنة 1970 بإنشــاء نقابة الصحفيني، وثانيهام استنهاض اختصاص 
املحكمة الدســتورية العليا يف جمال استعامل رخصتها املنصوص عليها يف املادة )27( من قانوهنا، 

وذلك بتصدهيا لدستورية النصوص القانونية التي حددهتا نقابة الصحفيني.
وحيث إن السياق املنطقي هلذين الطلبني، يفرتض أن يكون ثانيهام تاليًا ألوهلام ومرتتبًا عليه، ذلك 
أن الفصل يف دســتورية النصوص القانونية يقتيض ابتداء حتديد مضموهنا، وهو ما تتواله املحكمة 
الدستورية العليا من خالل تفسريها تفسريًا ترشيعيًا وفقا للرشوط املنصوص عليها يف املادة )26) 
من قانوهنا، بام مؤداه أن الفصل يف دســتوريتها ال يعرض هلا كخصومة أصلية تستقل بذاتيتها، بل 
بوصفها خصومة فرعية تتصل بطلب التفســري الترشيعي وفقًا لنص املادة )27( من هذا القانون، 
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وهو ما يعني أن طلب التفســري الترشيعي هو األصل، وأن الفصل يف دســتورية بعض النصوص 
ذات الصلة بالنصوص املراد تفسريها، ال يتأتى إال تبعًا، وإذ كان طلب التفسري الترشيعي -حمددًا 
عىل ضوء اخلصائص التي ينفرد هبا- ال يقيــم خصومة قضائية يتنازع أطرافها حقوقًا يطلبوهنا أو 
يحدوهنا، وال يتم الفصل فيه عىل ضوء طلباهتم اخلتامية التي تؤيدها وسائل دفاعهم التي يتكافأون 
يف أسلحتها Equality of arms، وكان إعامل املحكمة الدستورية العليا للرخصة املنصوص عليها 
يف املــادة )27( من قانوهنا، يقتضيها أن تتحقق من قيام تلك الصلة بني النصوص القانونية املدعى 
خمالفتها للدســتور، والنزاع املعروض عليها، وكان معنى  النزاع -وعىل ما تقدم -يقابل اخلصومة 
القضائية التي ال يندرج حتتها طلب التفســري، فإن مبارشهتا لرخصتها هذه، ال يكون هلا من ســند 

يسوغ إعامهلا.
وحيث أن املحامي قدم أثناء نظر طلب التفسري املاثل، مذكرتني متتاليتني، أبان فيهام عن أن 
قضاء املحكمة الدســتورية العليا يف الدعاوى الدستورية، وكذلك قراراهتا بتفسري النصوص 
القانونيــة، حُيتج هبا عىل الناس أمجعني َعلموا هبا أم مل يعلمــوا، وهم ملزمون بنتيجتها ولو مل 
َم طلب التفســري إىل املحكمة الدستورية العليا دون تقيد بالرشوط  يكن هلم قول فيها، وقد ُقدَّ
التي تطلبها قانوهنا جلوازه، ومن بينها وجود خالف ســابق يف تطبيق القانون املراد تفســريه، 
إذ كان ذلك، فإن مصلحتــه يف التدخل يف هذا الطلب تكون قائمة، ويظاهرها أمران: أوهلام: 
االعرتاض عليه بكل وجوه ووسائل الدفاع التي يملكها، ثانيهام: أن تفسري النصوص القانونية 
حمل الطلب ال يوز قبل الفصل يف دســتوريتها، وإنكار حق املواطن يف الطعن عليها، ينحل 
إىل تقييد ملا هو مباح أصاًل، وال يكون ذلك إال بنص يف مرتبة النصوص الدستورية ذاهتا التي 

تكفل لكل إنسان حق التقايض.
وحيــث إن طلب التدخل بناء عىل هذين الوجهــني مردود، أواًل: بأن التدخل ال يكون إال 
بعد بدء اخلصومة األصلية، وهو يفرتض قيامها عند التدخل ســواء كان انضامميًا أم اختصاميًا، 
ومؤداه أن يكون املتدخل طرفًا فيها -ال ليعرقل اخلصومة األصلية- بل ليعاون أحد أطرافها من 
خــالل االنضامم إليه دفاعًا عن احلقوق  التي يطلبها إذا كان التدخل انضامميًا؛ أو ليكون مدعيًا 
أثناء نظر تلك اخلصومة -ويف مواجهــة كل أطرافها- بحق خاص يتصل هبا، إذا كان التدخل 
هجوميًا، بام مؤداه اتصال التدخل -يف صورتيه- بقيام خصومة أصلية وبمناسبتها وبعد بدئها، 
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وال كذلك طلب التفســري الترشيعي، اذ ال يضم -وعىل ما سلف بيانه- أخصامًا يتنازعون فيام 
بينهم، ويدعون ألنفسهم -وعىل ضوء مصاحلهم الشخصية املبارشة- تلك احلقوق الذاتية التي 
تعود عليهم فائدة تأمينها، ورد العدوان عنها، وال يتصور بالتايل أن يكون للتفســري الترشيعي 

أطراف يتعددون بالتدخل.
ومردود ثانيًا: بأن تصدي املحكمة الدستورية العليا لدستورية النصوص القانونية التي عرضتها 
نقابة الصحفيني إعاماًل للامدة )27( من قانوهنا، مرشوط باتصاهلا بنزاع مطروح عليها أصاًل، متخذًا 
اخلصومــة القضائية إطارًا، حال أن طلب التفســري الترشيعي -يف تطبيــق أحكام قانون املحكمة 

الدستورية العليا- ال يعترب كذلك، ومن ثم يتعني االلتفات عن  طلب التدخل1.

احلكم يف طلب التفسري رقم 2 لسنة 17 ق » فسري« - جلسة 1995/10/21.  1
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2016/2

تعليق املحامية زينب السعيدي/ تونس

تعــد املحاماة ركيزة أساســية لكل حماكمة عادلة، ورشيكة يف اقامــة العدل، لذلك أولت كل 
التشاريع أمهية بالغة لرشوط ممارســة مهنة املحاماة، وتكريس حق الدفاع، ويف هذا االطار يتنزل 

هذا القرار موضوع التعليق. 
تعهدت املحكمة الدســتورية بموجب طلب السيد وزير العدل  رقم )17636-35(  بتاريخ 
2016/06/16  لتفســري املادة 136 من قانون االجراءات اجلزائية رقم 03 لسنة 2001، والتي 

مثلت مضمون طلب أحد املوقوفني بمركز اصالح وتأهيل بواسطة حماميه.
تعلق طلب التفســري املرفوع اىل املحكمة الدســتورية بمناط تطبيق املادة سالفة الذكر، إال انه 
وأثناء تثبتها من ســالمة االجراءات الواجب احرتامها زمن التقدم بطلب أمامها، تبني للمحكمة 

وجود خلل تعلق بممثل الدفاع واملدة التي زاوهلا بأعامل املحاماة.
تولت املحكمة الدســتورية تناول املادة املتعلقة بتحديد الرشوط الواجبة التوفر لدى املحامي 
الذي يبارش التقدم بطلب لدهيا، ويف هذا االطار تم تناول رشط طبيعة املدة املزاولة يف أعامل املحاماة 
من طرف املحامي مقدم الطلب لدى املحكمة الدستورية العليا، وبدراسة حيثيات القرار تبني وانه 

يطرح اشكاال وحيدا يتمثل يف:

ماهي الرشوط الواجبة التوفر لدى املحامي للنيابة أمام املحكمة الدســتورية العليا فيام يتعلق بمدة 
مزاولته للمحاماة؟

 لإلجابة عىل االشكال املطروح ضمن حيثيات قرار املحكمة الدستورية العليا، وجب التعرض 
لتفســري املحكمة ملنطوق املادة 31 من قانون املحكمة الدســتورية، وعليه سنتوىل التعليق عىل ما 
توصلت له من اجتهاد بناء عىل حمورين أساســني، يتمثل االول يف كيفية احتســاب املدة الواجبة 
التوفــر عىل معنى  مقتضيات املــادة 31، أما املحور الثاين فيتعلق باجلــزاء الذي يرتتب عن عدم 

احرتام رشط املدة.
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 املحور األول: كيفية احتساب املدة املنصوص عليها باملادة 31 من قانون املحكمة الدستورية العليا:
  تولــت املحكمة الدســتورية يف مفتتح  قرارها عرض أحكام املــادة 31 من قانون املحكمة 
الدستورية العليا، والذي ينص عىل انه: »ال مبارشة لإلجراءات أمام املحكمة إال بواسطة ممثل عن 
هيئة قضايا الدولة أو بواســطة حمام ال تقل مدة خربته عن عرش ســنوات متصلة ...«، وبالرجوع 
اىل حيثيــات القرار موضوع التعليق تبني أن املحكمة اعتربت ان املدة الواجبة التوفر لدى املحامي 
الذي يتقدم بطلب انابة أمامها هي عرش ســنوات مســتمرة يف الزمن ومتواصلة، ذلك انه ال معنى 
للمــدد املتقطعة، وبالتثبت من الكتاب رقــم )1094/10/2016( عن أمني رس نقابة املحامني 
الفلســطينيني تبني بأن املحامي الذي تقدم بطلبه أمام حمكمة احلال دون اكامل مدة عرش ســنوات 

متصلة يف أعامل املحاماة.
وبنــاء عىل ما تقدم من عرض ألحكام املادة موضوع النقاش، ومنهج املحكمة يف بحثها حول 
حصول مدة العرش سنوات املتصلة، نستشف بأن املحكمة قد التزمت بالنص التزاما كامال، معتربة 
ان ال عــربة باملدد املنفصلة، وان رشط املدة يتمثل وجوبا يف عرش ســنوات متصلة، وبام ان النص 

القانوين الواضح ال يؤول فإنه ال معنى لالجتهاد فيام هو بني.
وعليــه، فإن ما ذهب اليه القرار املخالف ألحد مستشــاري املحكمة الدســتورية قد جانب 
الصواب، حني اعترب ان العربة بروح النص ومقصده، ذلك أنه بالرجوع إىل الطبيعة القانونية للامدة 
31 من قانون املحكمة الدستورية العليا، فإهنا مادة اجرائية تتصف بكوهنا مادة آمرة وملزمة، وعليه 
فإن ما ذهبت اليه املحكمة يف تفسريها للامدة آنفة الذكر يعد يف طريقه ال سيام وإهنا قد عززت موقفها 

بمقتضيات املادتني 6 و7 من قانون نقابة املحامني النظاميني الفلسطينيني رقم 3 لسنة 1999.
 أقرت املحكمة وجوب توفر رشط مدة العرش سنوات متصلة لدى املحامي الذي يتقدم بمطلب 

يف مبارشة التداعي أمامها وعليه يطرح تساؤل مآل مطلب احلال؟

املحور الثاين: اجلزاء املرتتب عن عدم احرتام طبيعة املدة املنصوص عليها باملادة 31:
أقرت املحكمة عدم توفر املدة الرضورية املنصوص عليها باملادة املذكورة آنفًا، ذلك انه »ال يسوغ 
اغفال القواعد التي اشــتملت عليها تلك املادة باعتبارها قواعد آمرة وليست تنظيمية أو توجيهية 
يستباح بشأهنا اخليار باجلمع بني ســنوات اخلربة يف أعامل املحاماة السابقة والالحقة لالنقطاع عن 
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العمل يف املحاماة وعــدم انطباق املادة 31 عىل مقدم الطلب ...«، وعليه فإن جزاء االخالل بمدة 
العرش سنوات متصلة يرتب رضورة بطالن اجراءات القيام امام املحكمة  الدستورية العليا، وهو 
قرار منســجم مع الطبيعة االلزامية للامدة 31 ويعد حسن تطبيق وإعامل للقواعد األصولية باملادة 

االجرائية.
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2016/2

تعليق املحامي الدكتور حممد عبداهلل الظاهر/ األردن

موضوع الدعوى:
الطلب املقدم من السيد وزير العدل بكتابه رقم )35/17636( تاريخ 2016/6/16، لتفسري 
نص املادة )136( من قانون االجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001، بناء عىل الطلب املقدم اىل 
السيد وزير العدل من املستدعي )شادي يوسف حممد محزة( بواسطة وكيله املحامي داود درعاوي.

ويف معرض التعليق عىل القرار املشار اليه، فإننا نبدي ما ييل:

اواًل: خمترص الوقائـع
بتاريخ 2016/6/16 تقدم السيد وزير العدل بكتابه رقم )35/17636( من املحكمة   .1
الدستورية العليا املوقرة لتفسري نص املادة )136( من قانون االجراءات اجلزائية رقم )3) 
لســنة 2001، بناء عىل الطلب املقدم اىل السيد وزير العدل من املستدعي )شادي يوسف 

حممد محزة( بواسطة وكيله املحامي داود درعاوي.
جاء يف الطلب املقدم اىل الســيد وزير العدل من املســتدعي )شادي يوسف حممد محزة(    .2
بواســطة وكيله املحامي داود درعاوي، أن املســتدعي موقوف يف مركز إصالح وتأهيل 
بيتونيا، وأنه يدعي بإنتهاك حقوقه الدســتورية بسبب عدم وضوح نص املادة )136( من 

قانون االجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.
نصت املادة )31( من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006 عىل أنه: )ال   .3
يوز مبارشة االجراءات أمام املحكمة إال بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة، أو بواسطة 
حمام ال تقل خربته باملحاماة عن عرش سنوات متصله، ويعنّي رئيس املحكمة حماميا للمدعي 

الذي يثبت إعساره(.
جاء يف الكتاب رقم )2016/10/1094( تاريخ 2016/10/4 الصادر عن أمني رس   .4
نقابة املحامني الفلسطينيني، أن املحامي داود درعاوي )وكيل املستدعي( مسجل يف سجل 
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املحامــني املزاولني منذ تاريخ 2000/5/14 حتــى تاريخ تعيينه قاضيا يف عام 2008، 
حيث تم نقل إســمه اىل سجل املحامني غري املزاولني، ثم أعيد تسجيله يف سجل املحامني 
املزاولني إعتبارا من تاريخ 2011/1/13 وما زال كذلك حتى تارخيه، وهو ما يعني أن 
املحامي املذكور مل حيقق الرشط الوارد يف املادة )31( من قانون املحكمة الدستورية والتي 
تشــرتط أن تبارش االجراءات أمام املحكمة بواسطة حمام ال تقل خربته باملحاماة عن عرش 

سنوات متصله.
أصدرت املحكمة الدســتورية العليا املوقرة قرارها باألغلبية املتضمن عدم قبول الطلب   .5

للعلل واالسباب الواردة فيه.
أصــدر عضو املحكمة املستشــار حاتم عباس قرار خمالفة، تضمــن رضورة قبول طلب   .6
املســتدعي، حيث خلص اىل نتيجة مؤداها أن نص املــادة )136( من قانون االجراءات 
اجلزائية املطلوب تفسريه، مشوب بعيب عدم الدستورية وواجب وقف العمل بمقتضاه، 

وذلك لألسباب والعلل الواردة يف قرار املخالفة.

ثانيًا: يف النواحي املوضوعية للقرار والنتيجة التي انتهى اليها
بداية ومع احرتامنا التام للقرار مدار احلديث وللمحكمة التي أصدرته، اال إننا نبدي اختالفنا 
مع النتيجة التي توصل اليها هذا القرار، والذي ذهب اىل عدم قبول الطلب، ونبدي يف ذلك ما ييل:

معلوما أن طلبات التفســري التــي ختتص بنظرها املحكمة الدســتورية العليا، ال تقدم اال من 
قبل وزير العدل بناء عىل طلب رئيس الســلطة الوطنية أو رئيس جملس الوزراء أو رئيس املجلس 
الترشيعي أو رئيس جملس القضاء االعىل أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية، وذلك وفقا ملا نصت 
عليــه املادة )30( من قانون املحكمة الدســتورية العليا رقم )3( لســنة 2006، وهو ما يعني أن 
تقديم طلبات التفسري اىل هذه املحكمة خيتلف عن إقامة الدعاوى أمام القضاء العادي، من حيث 
قيد الدعوى والسري بإجراءات التقايض، ولعل يف ذلك ما يقودنا اىل التفريق بني مسألتني هامتني، 
أوهلام تتعلق بقيد الدعوى وتســجيلها لدى املحكمة املختصــة، والثانية مبارشة االجراءات أمام 
املحكمة، ففي الدعاوى العادية التي تقام أمام املحاكم املدنية، ويتعنّي أن يكون قيد الدعوى ابتداء 
أمام حماكم البداية واالســتئناف والنقض من خالل حمام مــزاول، وذلك وفق ما نص عليه قانون 
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أصــول املحاكامت املدنية والتجارية رقم )2( لســنة 2001 من خالل املــادة )61(، التي نصت 
عــىل عدم قبول الدعــوى أمام املحاكم املذكورة دون حمام مــزاول، بمعنى أنه ال يوز قيد وقبول 
مثل هذه الدعــاوى أمام املحاكم املذكورة ابتداء دون حمام مــزاول، وذلك كرشط لقبول قيدها، 
وأن عىل املحكمة املدنية تبعًا لذلك أن تتعرض هلذه املســألة مبــارشة وتقرر عدم قبول الدعوى، 
وهو ما ينســحب بطبيعة احلال عىل السري باالجراءات القضائية أمام املحاكم املدنية، بحيث يتعني 
أن يكون بواســطة حمام مزاول، أما أمام املحكمة الدســتورية العليا فاألمر خيتلف إزاء  نص املادة 
(30( من قانون املحكمة الدستورية العليا، املتعلق بوجوب تقديم الطلب من وزير العدل وليس 
ممن انتهكت حقوقه الدســتورية مبارشة، أي أن هناك تفرقة بني مسألة تقديم طلب التفسري وقيده 
لــدى املحكمة املذكورة، وبني مبارشة االجراءات أمامها، حيث أن جمرد طلب وزير العدل طلب 
التفســري اىل املحكمة الدستورية، فإنه يؤدي حتاًم اىل قيد الطلب، وبالتايل يتعني عىل املحكمة النظر 
فيه، دون التعرض ملســألة لزوم وجود حمام مزاول لغايات قيد الطلب، لكن إشــرتاط وجود حمام 
مزاول ال تقل خربته باملحاماة عن عرش ســنوات متصلة جــاء لغايات مبارشة االجراءات وليس 
رشطــا لقبول قيد الطلب وذلك وفق ما نصت عليه املادة )31( من قانون املحكمة الدســتورية، 
وهو ما يؤدي اىل القول بأن طلب التفسري وبمجرد تقديمه من قبل وزير العدل أصبح قائام ومقيدا 
أمام املحكمة، وأن عىل املحكمة أن تقرر قبوله من الناحية الشــكلية، أما مبارشة االجراءات أمام 
املحكمة ولزوم أن يتم ذلك بواســطة حمام ال تقل خربته باملحاماه عن عرش ســنوات متصلة، فإنه 
يتعني إعامل هذا الرشط الوارد يف املادة )31(  ووضعه موضع التطبيق، فإذا تبني للمحكمة أن من 
يبارش االجراءات هو حمام ال تقل خربته باملحاماة عن عرش سنوات متصله، فإهنا تسري باالجراءات 
حسب االصول، أما اذا وجدت أن من يبارش باالجراءات غري مستوف للرشط املذكور، فإن عليها 
واحلالة هذه أن تدعو صاحب املصلحة )من انتهكت حقوقه الدستورية(، وتفهمه برضورة توكيل 
حمام ال تقل خربته باملحاماه عن عرش ســنوات متصلــة، لغايات مبارشة االجراءات، فإن مل يفعل 
ومل يمتثل لطلب املحكمة خالل املدة التي حتددها تقوم هذه االخرية برد الطلب وتقرر عدم قبوله 
اســتنادا للامدة )31( من قانوهنا، وذلك عىل غرار ما تقوم به املحاكم املدنية البدائية أو االستئنافية 
عندما يمثل أحد املتداعني بشخصة أمامها، فإهنا ال تسري بأي من إجراءات الدعوى وتقوم بإفهامه 
بعدم جواز مثوله أمامها بشــخصة إال من خالل حمام مزاول، ومتنحه مهلة هلذه الغاية، فإذا امتثل 
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لذلك وقام بتوكيل حمام مزاول فإهنا تســري بإجراءات الدعوى حســب االصول، وإال فإهنا تتخذ 
القرار املناسب حيال ذلك، ومما يؤكد صحة هذا االجراء أن قانون املحكمة الدستورية العليا ومن 
خــالل املادة )26( قد نص عىل أن: ترسي عىل الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحكمة االحكام 
املقررة يف قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001، وبام ال يتعارض وطبيعة 

اختصاص املحكمة واالوضاع املقررة أمامها.
وبالعــودة اىل القرار مدار احلديث وقرار املخالف الصــادر يف الطلب، فإننا نبدي أن قرار 
املحكمة الصادر باالغلبية بعدم قبول الطلب وبالرغم من عدم اتفاقنا مع النتيجة التي خلص 
اليها وفق ما بيناه آنفا، إال أنه قد تضمن أســباب ومربرات وجيهة فيام يتعلق بتطبيق نص املادة 
(31( من قانون املحكمة الدستورية العليا، ومعاجلة ذلك من خالل القاعدة الفقهية والقانونية 
القائله بأنه ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص، حيث ذهب القرار املذكور اىل أنه ال يسوغ إغفال 
القواعد التي اشــتملت عليها املادة )31( باعتبارها قواعد آمرة وليست تنظيمية أو توجيهية، 
يستباح بشأهنا اخليار باجلمع بني سنوات اخلربة يف أعامل املحاماة السابقة والآلحقة حلالة االنقطاع 
عن العمل يف املحاماة، وبناء عليه، فإن القرار مدار احلديث قد أرسى قاعدة ال مساغ لالجتهاد 
يف مورد النص بكل مضامينها، مؤكدا ذلك من خالل الرجوع اىل قانون نقابة املحامني النظاميني 
الفلســطينيني الذي عّرف املحامي عىل أنه: كل شخص طبيعي اختذ من املحاماة مهنة له سواء 
زاول هــذه املهنة او مل يزاوهلا، اضافة لرشوط مزاولة مهنــة املحاماه من حيث لزوم ان يكون 
مســجال يف سجل املحامني االساتذة املزاولني، واال يامرس أية وظيفة او عمال آخرا يمع بني 
مزاولة املهنة وبني الوظائف العامة او اخلاصة الدائمة أو املؤقته براتب او مكافأة، وبالتايل، فقد 
خلص القرار حمل التعليق اىل أن مدة اخلدمة القضائية ال حتتســب كمدة مزاولة مهنة املحاماة، 
وبالتايل فإن املحامي داود درعاوي مل يستوف الرشط الوارد يف املادة )31( من قانون املحكمة 

الدستورية العليا كونه مل يامرس املحاماة ملدة عرش سنوات متصله.
ومن جانب آخر، ويف جمال احلديث عن قرار املخالفة املعطى يف هذه الدعوى، فإننا نبدي 
عدم اتفاقنا مع ما ذهب اليه يف أســبابه وتربيراته وعلله، باعتبــار ان يف ذلك هدرا للقاعدة 
الفقهية والقانونية، القائلة بأنه ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص، إذ ال يوز االستناد اىل غاية 
املــرشع من نص املادة )31( من قانون املحكمة الدســتورية العليا، يف ظل ما تضمنه النص 
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املذكور من عبارات واضحة ورصحية باشــرتاط مبارشة االجراءات أمام املحكمة بواســطة 
حمام ال تقل خربته باملحاماة عن عرش ســنوات متصلة، أما القول بأن الرتابط والتالصق بني 
طبيعة العمل القضائي واملحاماة يعد سببا مربرا لتجاوز النص الرصيح لنص املادة )31( من 
قانون املحكمة الدستورية العليا، فإنه قول ال يستقيم مع التطبيق السليم للقانون ولقاعدة ال 
جمال لالجتهاد يف مورد النص، ذلك أن هذا الرتابط والتالصق بني العمل القضائي واملحاماة 
وإن كان صحيحــًا من الناحية العملية واملنطقية، اال أنه بحاجة لنص رصيح يدعمه يف جمال 
التطبيق وإعــامل النصوص القانونية عىل غرار النص الوارد يف قانون املحكمة الدســتورية 
االردين رقم )15( لســنة 2012، من خالل املادة )12/أ/3( منه والتي نصت عىل انه: )ال 
يوز تقديم املذكرات املشار اليها يف البندين )1( و)2( من هذه الفقرة اال بواسطة حمام أستاذ 
مارس املحاماة ملدة مخس سنوات أو عمل يف وظيفة قضائية ملدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة(، 
وبعبــارة أخرى، فإنه إزاء النص الرصيح والواضح الوارد يف املادة )31( من قانون املحكمة 
الدستورية العليا، الذي اشرتط بأن ال تقل خربة املحامي الذي يبارش االجراءات أمام املحكمة 
الدستورية عن عرش ســنوات متصله، وسكوته عن ايراد نصا يرسخ الرتابط والتالصق بني 
العمل القضائي واملحاماة عىل النحو الذي فعله املرشع االردين يف املادة )12( املذكورة، فإنه 
يغدو واحلالة هذه أمر مساواة العمل القضائي باملحاماه يف قرار املخالفة جماف لنص رصيح، 

وهدرا للقاعدة التي تقيض بأنه ال جمال لالجتهاد يف مورد النص.

ثالثًا: اخلالصة
خالصة القول، فإننا -مع االحرتام- نختلف مع ما توصلت اليه املحكمة الدســتورية العليا 
املوقــرة يف قرارها الصادر باالغلبية، عندما قررت عدم قبول الطلب، ونجد أنه كان من املتعنّي أن 
تســوق ذات املربرات والعلل يف قرارها من حيث تطبيق قاعدة ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص 
للوصــول اىل النتيجة التي بيناها آنفًا، واملتمثله يف دعوة صاحــب املصلحة )من انتهكت حقوقه 
الدستورية( وإفهامه برضورة توكيل حمام ال تقل خربته باملحاماة عن عرش سنوات متصلة، لغايات 
مبارشة االجراءات، فإن فعل ذلك تسري باالجراءات حسب االصول، وإن مل يفعل ومل يمتثل لطلب 
املحكمة خالل املدة التي حتددها، تقوم هذه االخرية برد الطلب، وتقرر عدم قبوله اســتنادا للامدة 

(31( من قانوهنا.  
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»األهلية الوظيفية للمجلس الترشيعي وحدود واليته«
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2016/3

تعليق املحامي حممد النجار

نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية/ مرص

مقدمة 
طلب السيد وزير العدل الفلسطيني تفسري نصوص املواد أرقام )47، و47 مكرر، 51 والفقرة 

األوىل من املادة 53( من القانون األسايس الفلسطيني، ويري نصها عىل أن:
)مادة 47) -1 املجلس الترشيعي الفلســطيني هو الســلطة الترشيعية املنتخبة، -2 بام ال   -
يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتوىل املجلس الترشيعي مهامه الترشيعية والرقابية عىل 
الوجه املبني يف نظامه الداخيل، -3مدة املجلس الترشيعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه 

وجتري االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
)مادة 47 مكرر( تنتهي مدة والية املجلس الترشيعي القائم عند أداء أعضاء املجلس اجلديد   -

املنتخب اليمني الدستورية.
)مادة 51( يقبل املجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخيل وقواعد مساءلة أعضائه،   -
بام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون األســايس واملبادئ الدســتورية العامة، وله وحده 
املحافظة عىل النظام واألمن أثناء جلساته أو أعامل جلانه، وليس لرجال األمن التواجد يف 

أرجائه إال بناء عىل طلب رئيس املجلس أو رئيس اللجنة عىل حسب األحوال.
)مادة 53) -1 ال جتوز مســاءلة أعضاء املجلس الترشيعي جزائيًا أو مدنيًا بســبب اآلراء   -
التي يبدوهنا، أو الوقائع التي يوردوهنا، أو لتصويتهم عىل نحو معني يف جلســات املجلس 
الترشيعــي أو يف أعامل اللجان، أو ألي عمل يقومون به خارج املجلس الترشيعي من أجل 

متكينهم من أداء مهامهم النيابية.

وقد حدد الطلب مسألتني أساسيتني:
أوهلام: حتديد والية املجلس الترشيعي طبًقا لنص املادتني )47، و47 مكرًرا من القانون األسايس(.  -
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ثانيهام: حتديد ســلطة املجلس الترشيعي يف مســاءلة أعضائه وفقًا لنص الفقرة األوىل من   -
املادة )53( من القانون األسايس الفلسطيني.

وقد خلصت املحكمة يف أسباب قرارها إىل اآليت:
أواًل: أنه ولئن كانت مدة املجلس الترشيعي حســب نص املادة )47( هي أربع ســنوات   -
مــن تاريخ انتخابة، إال أن مؤدى نص املادة )47( مكررًا أن متتد هذه املدة إىل حني حلف 

املجلس اجلديد اليمني الدستورية للحيلولة دون الوقوع يف فراغ ترشيعي.
ثانيًا: اختصاص رئيس الســلطة الفلسطينية طبقا لنص املادة )43( بإصدار قرارات   -
هلا قوة القانون حال عدم انعقاد املجلس استناًدا إىل حالة الرضورة رشيطة أن يعرض 
القرارات عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة ينعقد فيها، وأن املجلس مل ينعقد منذ 

 .2007/7/11
ثالثًا: خلص قرار املحكمة يف اســبابه بصدد تفسري نص الفقرة األوىل من املادة )53( من   -
القانون األســايس، املتعلقة بمساءلة أعضاء املجلس الترشيعي، إال أن احلصانة ال تشمل 
ما يصدر عــن العضو دون أن يكون الزمًا حتاًم ألداء وظيفته، هي بحســب األصل من 
اختصاص املجلس وحده يف الظروف العادية، هبدف احليلولة دون عقاب عضو املجلس 
عــام يبديه من آراء، أثناء أدائه لوظيفته، »أما يف الفرتات التي ال يؤدي العضو فيها وظيفته 
النيابية أو فرتات حل املجلس الترشيعي أو عندما ينفض دور االنعقاد أو بعد انتهاء دورته 
العادية الســنوية، فإنه يترصف كأي فرد عادي، وتطبق عليه كافة القواعد القانونية التي 

حتكم سلوك األفراد«.
رابعًا: خلصت املحكمة من تفســريها هلذه النصوص الدستورية كنتيجة هلذه األسباب،   -
إىل أن رئيس الســلطة الفلسطينية مل ياوز سلطته يف إصدار القرار بالقانون لرفع احلصانة 
عن أي من أعضاء املجلس الترشيعي يف غري أدوار انعقاد جلســات املجلس الترشيعي، 
منتهية إىل لصحة القرار بالقانون رقم 4 لسنة 2012، الصادر بتاريخ 2012/1/3، برفع 
احلصانة عن عضو املجلس الترشيعي السيد حممد يوسف شاكر دحالن املطعون ضده يف 

القضية اجلزائية رقم )236 لسنة 2015( نقض.
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ويمكننا أن نوجز تعليقنا عىل هذا القرار التفسريي يف النقاط اآلتية:

أوال: طبيعة املشكلة القانونية التي يطرحها قرار التفسري
خلصت  املحكمة يف تفسريها لنصوص املواد )47 و47 مكررًا( إىل أن انعقاد املجلس الترشيعي   
امتداًدا طاملا مل يؤد أعضاء املجلس الترشيعي اجلديد املنتخبني اليمني الدستورية، وهو حكم متتد 
به والية املجلس القائم الذي مل ينعقد منذ 2007/7/11، وال شك أن البواعث الوطنية التي 
تربر التمسك هبذا التفسري ال ختفي عىل ذي نظر، فإذا كان دوام مؤسسات الدولة الوليدة ومحايتها 
أحد أهم مقومات وجودها، وإذا كانت ظروف االحتالل تعرض أبناء الوطن الواحد لضغوط 
يصعب معها اجراء االنتخابات بانتظام عىل نحو دوري، فإن ما تبدى من انقسام سيايس ينذر 
بتهديد وحدة الوطن يوجب من غري شك املحافظة عىل ما تم تشكيله من مؤسسات ودعمها 

بكل وسائل الدعم توطيدًا لوحدة الوطن إىل حني جتاوز هذه األزمات.

ولقد كان نص املادة )47( مكررًا من القانون االســايس ســندًا ترشيعيًا لفكرة امتداد والية   
املجلــس الترشيعي حلــني انعقاد املجلس الــذي يليه، وتوكيدًا لرضورة دوام هذه الســلطة 
بانتظام واضطراد، إال أن املشــكلة ازدادت تعقيدًا يف ظل عدم انعقاد املجلس الترشيعي منذ 
11 /2007/7، وحتــى اآلن، إذ ما زالت صفة عضو املجلس تالزم اعضاءه املنتخبني رغم 
انعــدام فعالياته لفرتة زمنية جتاوزت ضعف مدة واليته، ومن ثم كان من املتعني التصدي إىل 

تنظيم األحكام اخلاصة به يف ظل االقرار بوجوده حال انعدام ممارسته لواجباته. 

ولقد تبدت هذه املشــكلة واضحة، عند النظر يف حصانه أعضاء املجلس، ذلك أن األصل يف   
سائر النظم الديمقراطية مبدأ املساءلة القانونية، فال يوجد من يعلو عىل هذه املساءلة، وإذا كانت 
نصوص احلصانة الربملانية ألعضاء املجالس الترشيعية توجب عدم مســاءلة العضو عام يعد 
جريمــة قولية أثناء مبارشته عمله الربملاين قصد متكينة من أداء واجباته الربملانية، فإن احلصانة 
عن جرائم القانون العام األخرى تتخذ صورة العائق اإلجرائي بقصد حتقق املجلس من صحة 
ارتكاب عضوه جلريمة توجب مساءلته، وانتفاء أي تعسف من قبل السلطات األخرى حياله، 
وخالصة القول، فإن مقصود احلصانة ال ينرصف إىل احليلولة دون املساءلة، وإنام التحقق من 
جديتها ومصداقيتها، وبداهة، فإن ابقاء احلصانة حال عدم انعقاد جلسات املجلس الترشيعي 
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يعني ان تستحيل احلصانة إىل مانع دائم من املسئولية اجلنائية واملدنية، وهي نتيجة ابعد ما تكون 
عن مقصود رشعتها، وعن نصوص القانون األســايس الذي رشعها، وسنرى يف تعليقنا عىل 
قرار املحكمة الدستورية العليا كيف تصدت املحكمة هلذه املشكلة القانونية، وكيف عاجلتها 

من خالل اختصاصها بتفسري نصوص القانون األسايس.

ثانيًا: طبيعة االختصاص بتفسري النصوص القانونية وال سيام الدستورية منها:
يتميز النظام القضائي لدولة فلسطني باسناد االختصاص بتفسري نصوص القانون والدستور   
إىل املحكمة الدســتورية العليا، فقد نصت املادة )103( من قانوهنا األسايس عىل اسناد هذه 
املهمة إليها، بحسباهنا السلطة القائمة عىل حفظ النظام الدستوري وسالمة تطبيقه، ويقوم هذا 
االختصاص للمحكمة أصالة، وعىل نحو مواز الختصاصها بالرقابة عىل دســتورية القوانني 
واللوائح، عىل الرغم من أن هذه الصورة من الرقابة الدستورية تعد بمثابة تفسري قضائي غري 
املبارش ألحكام الدســتور، إذ تقترص سلطة الرقابة عىل دســتورية القوانني واللوائح، بإنزال 
أحكام الدستور عىل الترشيع املعروض لتحديد مدى رشعيته الدستورية، إال أن االختصاص 
األصيل بالتفســري القضائي للنصوص الدستورية يتسع للكشف املبارش عن مدلول نصوصه 
رصاحة، واستنباط دالالته عىل نحو رصيح وقاطع ليحسم داللة النص الدستوري عىل نحو 

ملزم يف ضوء ما فرست املحكمة به مضمونه. 

ويبدو الفارق واضحًا بني كال االختصاصني، فاالختصاص بالقضاء يف دســتورية النص القانوين   
يكون بصدد نزاع قضائي بني طرفني عىل دستورية نص قانوين أو الئحي، يتوىل كل منهام الدفاع عن 
وجهة نظره يف مسألة بعينها، هبدف الوصول إىل حكم ينطبق عىل نص بعينه ليحدد مدى اتفاقه مع 
أحكام الدستور، وبدهيي فإن القضاء يف دستورية هذا النص يكون كاشفًا ضمنًا عن حكم الدستور 
الذي عىل اساسه تقرر دستورية النص الترشيعي من عدمه، وعىل نقيض ذلك،  فإن تفسري نصوص 
الدستور من قبل القضاء يعمل بصورة جمردة، وبمعزل عن آلية اخلصومة القضائية، لينتهي إىل تعيني 
املعنى الذي تنبؤ عنه نصوص الدستور املعروضة للتفسري ليجري بعد ذلك تفعيلها من قبل سلطات 
الدولة، استنادًا إىل هذا التفسري امللزم، أي أن قضاء التفسري-بحسب األصل- ال يكون نافذًا بذاته، 
وإنام ينفذ أثره استنادًا إىل تفعيل أدوات إنفاذ أمر القانون -سواء منها القضائية أو التنفيذية- حلجية 
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قرار التفســري، ذلك أن التفسري القضائي للنصوص هيدف إىل حتديد داللة النص الترشيعي، ومن 
ثم ينضم بام كشــف عنه من داللة إىل النص الترشيعي، ويتسم تبعًا لذلك، بام يتسم به الترشيع من 
خصائص العمومية والتجريد، وخالصة القول، فإن قرار التفسري الترشيعي ييب عن سؤال حمدد، 
ما هي داللة النص حمل التفسري، عىل حني أن القضاء يف دستورية النص ييب عن تساؤل حاصلة 
ما هي الرشعية الدستورية للنص املعروض عىل املحكمة، ولكل حالة من هاتني احلالتني إجراءاته، 

ووسائله املختلفة التي ينبغي أن تنفصل عن األخرى.

ولقد أشــارت املحكمة الدســتورية العليا يف مرص إىل هذه املفارقة إمجاال عند تصدهيا للتعريف   
باالختصاص بالتفســري بقوهلا1: »إن مضمون هذا الطلب، واألغراض التي يتوخاها، ينحرص يف 
جمرد اســتخالص إرادة املرشع التي أقام عىل ضوئها النصوص القانونية حمل التفسري، ابتغاء محل 
هــذه النصوص عىل تلك اإلرادة، فال تناقضهــا، ليتحدد مضموهنا بالرجوع إليها، وتقيدًا هبا ... 
فال يثري نزاعًا من نوع اخلصومة القضائية، وال يندرج حتت مفهومها، بل ينفصل متامًا عن مقوماهتا 
ويســتقل عنها، ذلك أن اخلصومة القضائية، تعكس بذاهتا حــدة التناقض بني مصالح أطرافها، 
وال يتــم الفصل فيها إال عىل ضوء ضامناهتا، وعن طريق القضاء انفرادًا، وباعتبارها -يف صورهتا 
األعم- اداة لتقرير احلق املوضوعي حمل احلامية القضائية من خالل األعامل التي تكوهنا، كذلك ال 
تقوم اخلصومة القضائية لتأمني مصالح جمردة، بل توجهها املصلحة الشخصية املبارشة باعتبار أن 
غايتهــا اجتناء تلك املنفعة التى يقرها القانون، والتي متثل الرتضية القضائية التي طلبها املدعي أو 
يتوقعها، واألمر عىل نقيض ذلك يف التفسري... فإن إرادة املرشع التي شكل عىل ضوئها النصوص 
القانونية حمل التفسري، هي مدار واليتها، ذلك أن عملها ينحرص يف استكناهها، وال يكون حترهيا 
إال عماًل جمردًا يتم وفق ضوابط موضوعية مردها إىل عبارة النص وداللتها، واألغراض املقصودة 
منها، ودون إخالل باألوضاع التي البستها، وبمراعاة موضعها من سياق النصوص التي تتكامل 
معها حمددة معناها ومرماها، ليخرج التفسري بذلك عن معنى اخلصومة القضائية التي تثري بالرضورة 

-وبطبيعتها- نزاعًا بني أخصام تتعارض مصاحلهم، وتتنافر توجهاهتم.«2

كان هذا القضاء بمناسبة تفسري نص قانوين، إال أن املعنى ينسحب كذلك عىل تفسري النصوص الدستورية.  1
قرار املحكمة الدستورية العليا  الصادر يف طلب التفسري رقم 2 لسنة 17  قضائية بجلسة 21 أكتوبر   2

سنة 1995.
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ملا كان ذلــك، وكانت املحكمة - يف طلب التفســري حمل التعليق- بعد أن تصدت لتفســري   
النصوص الدســتورية املعروضة عليها من قبل وزير العدل، وفقًا لإلجراءات املتعلقة بتفسري 
أحكام الدستور وكشفت عن مكنون احكامها، عرضت إىل القرار بقانون رقم 4 لسنة 2012، 
الصادر من رئيس السلطة الفلسطينية، منتهية إىل صدوره وفقًا لألصول والصالحيات املخولة له 
بموجب القانون األسايس، فإهنا تكون قد فارقت اختصاصها بتفسري نصوص القانون األسايس 
واســتطالت إىل حسم صالحية قرار بقانون بعينه صدر من رئيس السلطة الفلسطينية، منتهية 
إىل موافقته أحكام الدســتور، من غري خصومة دستورية تتعلق به، إذ يعد هذا التقرير القانوين 

بمثابة اسباغ الرشعية عليه، بام حيول دون إعادة النظر يف دستوريته مرة أخرى.

 ملا كان ذلك، وكان هذا القرار بالقانون قد تعلق بمحاكمة متهم أمام حمكمة اجلنايات، وقد اعتصم يف 
دفاعه بحصانته الربملانية، وقد فصلت املحكمة هذا القرار بالقانون دون أن ختتصمه حتى يتمكن 
من إبداء دفاعه فيه، فإن هذا القضاء، فضال عن انه صدر دون اتباع اإلجراءات القانونية الالزمة 
الستصداره، فإنه ينال من حق من صدر بشأنه يف الدفاع، وهو أحد احلقوق الدستورية اجلوهرية.

ثالثًا: يف وضعية احلصانة الربملانية يف غري أدوار االنعقاد:
قلنا إن أساس املشــكلة القانونية، أنه ال يمكن التسليم اطالقًا بتحول احلصانة الربملانية حال   
تعطل وظيفة املجلس الترشيعي بصورة شبه دائمة، إىل عائق قانوين حيول دون مساءلة أعضاء 
املجلــس الترشيعي عن جرائم القانون العام بصورة مطلقة ليس فحســب، ألن ذلك ياوز 
مقصود احلصانة، ويناقض نصوص القانون األسايس، وإنام كذلك ألنه خيلق وضعًا استثنائيًا 
يضفــي بمقتضاه عىل املجلس املنتهية واليته -الذي ال ينعقد- حصانة تفوق حصانة املجلس 
صاحب الوالية الذي يبارش صالحياته، ويعقد جلســاته، فاألول ال يســأل مطلقًا، أما الثاين 
فيعــرض أمره عىل املجلس ليقرر رفع احلصانة من عدمه، يف ضوء جدية األدلة املقدمة ضده، 
ومن ثم فكان لزام األمر إما اســقاط احلصانة بنهاية والية املجلس ما مل يعقد جلســاته فعال، 

وإما تقرير استدامة احلصانة واسناد أمر رفعها إىل سلطة أخرى.  

ولقد خلصت املحكمة يف اســباب قرارها إىل أن احلصانة ال ترسي يف الفرتات التي ال يؤدي   
فيهــا العضو وظيفته النيابية حال حل املجلس الترشيعي، أو أثناء فض دور االنعقاد ، أو بعد 
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انتهاء دورته العادية السنوية. إال أهنا انتهت يف قرارها إىل اسناد والية رفع احلصانة إىل رئيس 
السلطة قياًسا عىل سلطته يف إصدار قرارات هلا قوة القانون حال عدم انععقاد املجلس الترشيعي 

يف أحوال الرضورة .

وأيا كان الرأي فيام ذهبت إليه املحكمة من تفسري، فإن اجلمع بني أحوال حل املجلس الذي تنتهي فيه   
العضوية ويزول أثرها متامًا، بحيث يتعذر تطبيق احلصانة فيها مطلقًا لزوال سلطة املجلس، وبني حالة 
فض دوره االنعقاد ســواء بانتهاء الدورة العادية، أو قيام موانع حتول دون انعقاد جلسات املجلس، 
واعطاء ذلك مجيعه حكم واحد بشأن احلصانة الربملانية رغم تباين أحكامها هلو موضع نظر من جانبنًا، 
ذلك أن مناط رسيان احلصانة يف غري أدوار االنعقاد، هو احلول دون تأثري السلطات عىل عضو املجلس 
أو عقابه عىل ما أبداه من آراء، وهو اعتبار وإن كان يتجىل حال انعقاد جلسات املجلس، فإنه يتحقق 
كذلك بني دورات االنعقاد العادية، للحيلولة دون املســاس باستقاللة طوال مدة العضوية، ومن ثم 
يكــون اقرار احلصانة بني أدوار االنعقاد العادية للمجلس القائم هو جزء متمم للحصانة، ال ينفصل 
عنها، والزم لتحقيق مقتضاها، وإذا تأملنا نص املادة )53( من القانون األسايس نجدها تتخذ معيار 
عضوية املجلس وليس دور االنعقاد، وهو وصف يصدق عىل سائر أعضائه سواء اثناء انعقاد دوراته 

أو بني دورات االنعقاد، إذ تظل هذه الصفة مذايلة له طوال مدة العضوية. 

ومن جهة أخرى، فإن التســليم بسلطة رئيس السلطة التنفيذية يف رفع احلصانة عن أعضاء السلطة   
الترشيعية هو اجتهاد ال نرى له سند يؤيده يف الدستور، فقرار املجلس برفع احلصانة هو قرار برملاين 
وليس بقانون، ومن ثم فال يتصور أن يصدر بقرار بقانون لرئيس الســلطة الوطنية، فضال عن أن 
التسليم هبذه املكنة يقوم عىل مناقضة اهلدف الذي من أجله تقررت احلصانة، إذ ينتهي لتبعية السلطة 

الترشيعية للسلطة التنفيذية، وافقادها استقالليتها، وهو أمر ال يمكننا التسليم به.

رابعًا: مؤدى تفســري النصوص الدستورية عىل نحو يوقف احلصانة الدستورية يف غري دورات 
االنعقاد، انعقاد االختصاص للنائب العام:

ينص البند )2( من املادة )107( من القانون األسايس الفلسطيني عىل أن: »يتوىل النائب العام   
الدعوى العمومية باسم الشعب العريب الفلسطيني وحيدد القانون اختصاصات النائب العام 
وواجباته«، وكان مؤدى ذلك أن األصل أن مبارشة النائب العام للدعوى العمومية هو صميم 



قرارات تفسريية صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها

237

اختصاصه وهو يبارشة أصالة من الدســتور، وإذ كان الدستور قد استثنى بموجب نص املادة 
(53( منه أعضاء املجلس الترشيعي إذ جعل هلم حصانة تقيهم من املســاءلة املدنية واجلنائية 
أثناء فرتة العضوية، بام حيول دون مبارشة النائب العام الختصاصاته، فإن مؤدى تفسري نصوص 
الدســتور عىل نحو يقرص هذه احلصانة عىل فرتة انعقاد دورات الربملان-كام جاء باسباب هذا 
القرار-، دون فرتات فضها، أن يسرتد النائب العام اختصاصه األصيل دون ما حاجة إىل إصدار 
قــرار بقانون برفع احلصانة عن أعضاء املجلس الترشيعي، إذ الفرض أن هذا القرار بالقانون 
قد أقر بتمتع سائر أعضاء املجلس الترشيعي أعضاء املجلس الترشيعيباحلصانة، واستثنى من 
ذلك من رفعت احلصانة عنه، وإذ كان ذلك، وكانت املحكمة بعد أن خلصت يف اســباهبا إىل 
هذه النتيجة ثم انتهت يف البند )3( من قرارها إىل اختصاص رئيس السلطة بمكنة رفع احلصانة 
املقررة ألعضاء املجلس الترشيعي نيابة عن املجلس اثناء عدم انعقاده، بام يستتيعه من اقرار متتع 
سائر األعضاء باحلصانة ما مل يرفعها رئيس السلطة بقرار بقانون استنادًا إىل سلطته االستثنائية 
يف الترشيــع حال الرضورة، فإن ذلك يوحي بتناقض النتيجة التي خلصت إليها املحكمة مع 
األســباب التي قدمتها حلمل هذه النتيجة، إذ تبدو النتيجة التي خلصت إليها ملحكمة يف البند 
ثالثًا من صحة قرار رئيس الســلطة بقانون برفع احلصانة عــن أحد أعضاء املجلس، وإقرار 
ســلطته يف تقدير مالءمة رفع احلصانة نيابة عن املجلس الذي مل يعد ينعقد قياســاً عىل سلطته 
االســتثنائية يف إصدار قرارات هلا قوة القانون يف أحوال الرضورة، والتسليم له بسلطة تقدير 
عنارص املالءمة لذلك -ايًا كان الرأي يف صحتها- قد جاءت كنتيجة منتزعة من اسباهبا، بعد 

أن خلص القرار إىل زوال احلصانة عند عدم انعقاد املجلس.

خامسًا: رأينا يف املسألة املطروحة:
نعتقد أن احلصانة الربملانية هي وسيلة قانونية حلامية حرية أعضاء املجلس الترشيعي اثناء أدائهم   
لعملهم، وبداهة فإن مناط اســتدامة هذه احلصانة بقاء املجلس الترشيعي قائاًم بأعامله، وهو 
يكون كذلك طوال مدة انتخابه، سواء كان ذلك أثناء انعقاد دوراته العادية أو االستثنائية، أم 
كان ذلــك بني أدوار االنعقاد، كذلك فإن مــؤدى نص املادة )47( مكررًا هو امتداد احلصانة 
ألعضاء املجلس املنهية واليته إىل ما قبل حلف األعضاء اجلدد لليمني الدستورية التي يبارشون 
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بمقتضاها سلطتهم، إال أن احلصانة هنا تكون بصفة استثنائية، فال تقوم إال حال أدوار االنعقاد 
العادية أو االستثنائية فقط، فإذا كان املجلس املنتهية واليته يف غري أدوار االنعقاد، فإن حصانة 
أعضائــه تزول وال ترفع، حتى وإن تراخى انتخاب املجلس الذي يليه، أو تأخر حلفه اليمني 
الدستورية، ذلك أن مناط رسيان العضوية يف الوالية املمتدة لظروف استثنائية هو مبارشة هذه 
الوالية فعاًل، ال حكاًم، فال يســوغ التسليم باستدامة احلصانة عند انتهاء مدة والية املجلس ما 
مل يكن منعقًدا ســواء يف دورة عادية أو استثنائية، األمر الذي نرى معه -من وجهة نظرنا- أن 
قرار رئيس الســلطة بالقانون رقم 4 لســنة 2012، الصادر بتاريخ 3 يناير سنة 2012، برفع 
احلصانة عىل السيد حممد يوسف شاكر دحالن قد انصب عىل غري حمل، إذ رفع احلصانة عمن 

ال يتمتع هبا أصاًل، النتهاء والية املجلس الذي اننتخب فيه، وفض جلساته. 
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2016/3

تعليق األستاذة آمنة اليحياوي

حمامية أمام النقض/ تونس

تعد التجربة الفلسطينية من خالل تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات ذات خصوصية، بالرجوع 
اىل الظروف السياسية التي تعيشها فلسطني، واىل وضعية املجلس الترشيعي منذ سنة 2007، وقد 
نصت املادة 2 من القانون األسايس املعدل عىل  أن: »الشعب مصدر السلطات ويامرسها عن طريق 
السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية عىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات عىل الوجه املبني 
يف هذا القانون األســايس«، ويف  هذا االطار يتنزل تعليقنا لقرار التفسري رقم 03 /2016 الصادر 

عن املحكمة الدستورية العليا املنعقدة برام اهلل واملؤرخ يف 2016/11/13. 
 تعهــدت املحكمــة الدســتورية بموجب طلب الســيد وزير العــدل  رقــم 359 بتاريخ 
2016/10/09، لتفسري مجلة من القوانني التي مثلت مضمون طلب السيد رئيس املحكمة العليا 

ورئيس جملس القضاء األعىل.
تعلق طلب التفسري املرفوع اىل املحكمة الدستورية بمناط تطبيق املواد التالية الذكر: 

املادتني 47 و47 مكرر من القانون األسايس املعدل واملتعلق بوالية املجلس الترشيعي.  -
املادة 51 من القانون األسايس املعدل املتعلقة باألهلية الوظيفية للمجلس الترشيعي.  -

املادة 96 من النظام الداخيل يف ترابط باملادة 1/53 من القانون األسايس املعدل واملتعلقة   -
باحلصانة الترشيعية.

 تولت املحكمة الدستورية تناول حماور التفسري بالتفصيل والتحليل، لتفرغ يف النهاية اىل اعتبار 
ان الوالية الزمنية للمجلس الترشيعي متتد اىل أربع سنوات من تاريخ انتخابه، يف حني تتواصل والية 
أعضــاء املجلس الترشيعي املنتهية واليته الزمنيــة مؤقتا اىل أن يتم  أداء أعضاء املجلس الترشيعي 
اجلديد اليمني الدســتوري، ثم ختاما اقرت املحكمة الدســتورية  قانونية اختاذ قرار رفع احلصانة 

املشار اليه بقرار التفسري من طرف السيد رئيس السلطة الفلسطينية.
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  وبناء عىل ما ســبق، ســيتم التعليق عىل املحاور الثالث  تباعا  لقرار التفسري، لتحديد املنطق 
القانوين املعتمد يف  ذلك، ومدى وجاهته بشــأن املواد موضوع نظره، وبدراسة قرار التفسري تبني 

انه يطرح اشكاال وحيدا رغم تعلقه بثالث حماور من املواد القانونية ويتمثل فيام ييل: 

ما مدى رشعية ممارسة رئيس السلطة الفلسطينية لصالحيات ترشيعيه بخصوص احلصانة الربملانية  
يف غياب انعقاد املجلس الترشيعي؟

لإلجابة عىل االشــكال املطروح ضمن حيثيات قرار التفسري الصادر عن املحكمة الدستورية، 
سنتوىل حتديد حموران أساسيان: يتمثل االول يف حتديد مناط تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات من 
خالل املواد حمل التفسري من املحكمة الدستورية، مع اعتبار خصوصية املشهد القانوين والسيايس 

بفلسطني، ثم التطرق اىل االستثناءات القانونية وحدود انطباقها.

املحور األول: مناط تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات من خالل املواد 47 و47 مكرر و3/47 من 
القانون األسايس املعدل

 تولت املحكمة الدستورية يف مستهل قرارها التطرق اىل أحكام الفصل 47 من القانون 
األســايس، معتربة ان ســن القوانني من صالحيات الســلطة الترشيعية املمثلة يف املجلس 
الترشيعي، وبالرجوع اىل منطوق املادة 47 نتبني ان للمجلس الترشيعي صالحيتان أساسيتان 
أصليتان، تتمثل األوىل يف الصالحية الترشيعية، أما الثانية فهي رقابية مع وجود صالحيات 
أخرى فرعية تم تعدادها باملادة آنفة الذكر، ويعد هذا التوضيح تكريسا من املحكمة الدستورية 
لروح مبدأ الفصل بني الســلطات واحرتاما للامدة 2 من القانون األسايس، ويف ذات االطار 
أكدت يف تفســريها للمواد 47 مكرر و3/47 ان الوالية الزمنية للمجلس الترشيعي حمددة 
بأربع ســنوات، عىل أســاس القاعدة الفقهية املرشوعية الديمقراطية،  وتكريسا للتجديد 
الدوري  للمجلس الترشيعي عن طريق االنتخابات، كام نزلت املحكمة الدســتورية املواد 
املذكورة سلفا ضمن سياقها الواقعي، واملتمثل يف الظروف التي تعيشها البالد والتحديات 
الكربى التي تواجهها عىل واجهتني، االوىل وتتمثل يف حقيقة االحتالل، والثانية يف اخلالف 

احلاصل بني االطياف السياسية بالبالد. 
تولت املحكمة الدســتورية حتليل املواد القانونية موضوع طلب التفسري بعضها ببعض، وهو 
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مــا جعلها تقر برشعية املجلس الترشيعي املنتهية واليتــه اىل حني آداء أعضاء املجلس الترشيعي 
اجلديد لليمني الدســتورية، وهو ما يضفي نوعا من املرونة اعتبــارا خلصوصية الوضع القانوين 
للمجلس الترشيعي الفلســطيني،ـ ال ســيام وانه اضافة ملا تقدم فقد تعذر عليه االنعقاد منذ سنة 

2007 لألسباب سالفة الذكر .
 لقد اعتمدت املحكمة الدستورية، يف اقرار مبدأ متديد والية املجلس الترشيعي ألكثر من 
أربع ســنوات اىل جانب املنهج التأليفي لتفسري املواد القانونية ذات الصلة، فإهنا أصلت هذه 
االستمرارية للمجلس الترشيعي املنتهية واليته بسابقية حصول ذلك بموجب املرسوم الرئايس 
لســنة 2002، حني تعذر القيام باالنتخابات الترشيعيــة نتيجة مضايقات االحتالل وغياب 
الظروف الرضورية واملالئمة إلجراء االنتخابات، وبناء عىل ما تقدم فإن املحكمة الدستورية 
قد تولت تفسريها املواد املعروضة عىل أنظارها من خالل متيش قانوين وواقعي جتنيبا للبالد من 
مأزق الفراغ عىل مستوى أحد أهم السلط وحسن دراية بخصوصية املشهد السيايس واألمني 
للبالد، مما جعله تفسريا مالئام لروح املرشع ومنسجام مع السياق الواقعي والسيايس لفلسطني، 
وعليه فإن املحكمة الدستورية كانت حمقة حني انتهت اىل اعتبار ان الوالية الزمنية  للمجلس 
حمددة بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، وان هذه الوالية تستمر رضورة اىل حني آداء األعضاء 

اجلدد لليمن الدستورية.
تطرقت املحكمة اىل تفســري ما تبقى من املواد ضمن املحور الثاين من هذا العمل، واملتمثل يف 

تناول االستثناءات واملتعلقة أساسا بمامرسة رئيس السلطة الفلسطينية لصالحيات ترشيعية.

املحور الثاين: االستثناءات القانونية، ماهيتها وحدودها، املادة 96 من النظام الداخيل يف ترابط باملادة 
1/53 من القانون األسايس املعدل واملتعلقة باحلصانة الترشيعية

أقر القانون األســايس املعدل اســتثناء يتمثــل يف متكني رئيس الســلطة التنفيذية من 
صالحيات ترشيعية اســتثنائية يف حاالت الرضورة، ويف غــري انعقاد املجلس الترشيعي، 
ومتارس وفق صيغ حمددة، ويف هذا االطار اعتربت املحكمة الدستورية ان حالة الرضورة 
هي علة اختصاص السلطة التنفيذية ملواجهة أوضاع طارئة، وهو ما يرنا لتفحص الرشوط 
واجبة التوفر حلسن دراســة املنحى الذي انتهجته املحكمة الدستورية يف تفسريها للمواد 

ذات الصلة باملحور الثاين.
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لقد اشرتطت املادة 43 من القانون األسايس لرشعية ممارسة رئيس السلطة التنفيذية صالحيات 
ترشيعية ما ييل:

توفر حالة رضورة ال حتتمل التأخري.  -
اصدار قرار بقانون يف غري انعقاد للمجلس الترشيعي.  -

عرض القرار بقانون عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة يعقدها بعد اصداره.  -
يف هــذا االطــار وجب التأكيد عىل انــه منذ تعطل انعقــاد املجلس الترشيعــي، توىل رئيس 
الســلطة التنفيذية اصدار قرارات بقوانني، من ذلك قرار بقانون رقم 2 لســنة 2008  املؤرخ يف 
2008/03/18، واملتعلق بتعديل قانون رضيبة الدخل رقم 17 لسنة 2005، والقرار بقانون عدد 
12 لسنة 2007 واملؤرخ يف 2007/10/06، واملتعلق باملصادقة عىل اهليكل التنظيمي وجدول 
تشكيالت الوظائف لديوان الرقابة املالية واإلدارية، وهو ما يساعد عىل فهم االطار القانوين العام، 

وعليه فهم األساس املعتمد من املحكمة الدستورية العليا يف اجتهادها.
لقد تعهدت املحكمة الدســتورية بالتفسري للامدة 96 من النظام الداخيل يف ترابط باملادة 1/53 من 
القانون األسايس املعدل، واملتعلقة باحلصانة الترشيعية، والتي مثلت جمال تدخل رئيس السلطة الفلسطينية 
الختاذ قرار بقانون لرفــع احلصانة عىل أحد أعضاء املجلس الترشيعي، ويف هذا االطار تولت املحكمة 
الدستورية كام سبق وتم بيانه تأصيل العمل الترشيعي، واعتباره من صالحيات املجلس الترشيعي، يف 
حني يتوىل رئيس السلطة ممارســتها استثنائيا، معتربة ان حالة الرضورة متوفرة يف صورة احلال دون أن 
ختوض يف حتليلها والتعمق فيها، وهو أمر طبيعي ألن مناط قرارها تفسرييا فحسب يشمل القانون دون 

النقاش يف األصل واملوضوع، كام أتت يف صياغة قرارها عىل توفر رشط عدم انعقاد املجلس.
تولت املحكمة كام سلف بيانه  باملحور األول، التأكيد عىل أن والية املجلس الترشيعي ممتدة اىل 
حني متكن أعضاء املجلس اجلديد من آداء اليمني الدستورية، واعتبار ذلك رشطا رضوريا ملامرسة 
النشاط الربملاين، وبام انه قد تعذر انعقاد املجلس لألسباب السالفة الذكر، فإن تدخل رئيس السلطة 

التنفيذية يف طريقه بإصدار قرار بقانون يقيض برفع احلصانة بشأن عضو املجلس الترشيعي.
وبالتمعن يف التميش القانوين املتبع من املحكمة الدستورية العليا فيام انتهت اليه من اجتهاد، فإنه ُيالحظ 
اعتامد منهــج يزاوج بني الواقع والقانون، وذلك ما يؤكد عىل خصوصية التجربة الفلســطينية، من حيث 
ظروف البالد وحتدياهتا واملخاطر التي حتيط هبا، وهو ما يعل قرارها يف طريقه من حيث الواقع والقانون.



حـوارات قـانـونيـة
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رؤية »مساواة« بشأن مرشوع قرار بقانون جديد ُمعدل
لقانون املحكمة الدستورية العليا

دولة رئيس الوزراء 
الدكتور رامي احلمد اهلل املحرتم

حتية طيبة وبعد،،، 

املوضوع: مرشوع قرار بقانون معدل لقانون املحكمة الدســتورية العليا والصادر يف جلسة جملس 
الوزراء املوقر رقم 134 تاريخ 2017/1/10 حتت عنوان مشــاريع القوانني واألنظمة واللوائح 

التنفيذية )عرض أول(
هيديكم املركز الفلسطيني الســتقالل املحاماة والقضاء »مساواة« بصفته هيئة أهلية مستقلة، 
قانونية، مهنية وحيادية، أطيب التحيات، وباإلشارة إىل املوضوع أعاله، فإننا يف املركز الفلسطيني 
الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« وبعد أن وقفنا بإمعان شديد عىل املرشوع املذكور، ومن قبله 
عىل النســخة األوىل من ذات املرشوع، واملحال إىل حكومتكم املوقرة أواخر متوز املايض من قبل 
رئيس املحكمة الدستورية العليا، حيث توىل جملس الوزراء املوقر الوقوف عليها منتهيًا إىل إصدار 
قرار يف جلســته رقم 134 تاريخ 2017/1/10، يقيض بإحالة الصيغة التالية للصيغة األوىل من 
مرشوع قرار بقانون معدل لقانون املحكمة الدســتورية إىل السادة الوزراء لإلطالع عليها، وابداء 

الرأي بشأهنا متهيدًا القرارها ومن ثم رفعه إىل السيد الرئيس لإلصدار.
والالفت أن جملســكم املوقر أرفق يف املرشوع ما ســمي بمذكرته االيضاحية، والتي تقع عىل 

صفحة ونيف مذيلة بتوقيع رئيس املحكمة الدستورية العليا.
وبالنظر ملا ورد فيها من حمتوى، ونصوص تنطوي عىل خماطر جدية من الزاوية القانونية عىل أسس 
وقواعد احلكم الديمقراطي الرشيد، وعىل الدور املنتظر تأديته من قبل املحكمة الدستورية العليا.

ونشري ابتداًء إىل ما اسُتهلت املذكرة به من قول رئيس املحكمة الدستورية العليا )تتقدم املحكمة 
الدستورية العليا يف فلسطني بالتقدير واالحرتام لدولة رئيس جملس الوزراء املوقر وتثمن عاليًا دعم 
دولتكم للمحكمة الدستورية العليا والتي أنشئت ألول مرة يف فلسطني باعتبارها أعىل هيئة قضائية 
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يف النظام القضائي الفلســطيني( ولنا يف هذا مالحظة أساســية: أليس من الغريب،  بل واملخالف  
لبدهييات  املبادئ  الدستورية  الواردة يف القانون األسايس، أن يتوىل  رئيس املحكمة الدستورية 

العليا أو املحكمة الدستورية العليا تقديم مرشوع قرار بقانون معدل لقانوهنا، بتجاوز ملا أرساه 
القانون األســايس من أحــكام ونصوص وإجراءات حتدد اجلهــات ذات االختصاص يف اقرتاح 
مشــاريع القوانني، واالجراءات والضوابط الناظمة إلصــدار القرارات بقوانني، والتي ليس من 
بينها أي حكم أو نص يمنح املحكمة الدستورية أو جملس القضاء األعىل صالحية اقرتاح أو إحالة 
مشاريع قوانني معدلة للقوانني الناظمة هلام، إذ ماذا لو أريد الطعن بعدم دستورية القرار بقانون أو 
القانون الصادر استنادًا إىل مرشوع مقدم من املحكمة الدستورية، هل نبحث عن حمكمة دستورية 
عليا أخرى للنظر والفصل يف مثل هذا الطعن؟! سيام وأنه من غري املتصور عقاًل أو منطقًا أو قانونًا 
أن تصدر املحكمة الدستورية العليا حكام يناقض رأهيا، ناهيك عن عدم صالحيتها للنظر يف طعن 
يتصل بقرار أو مقرتح صادر عنها، ويســتحرضنا يف هذا املقــام النظام القانوين البائد والذي كان 
يقيض بفرض عقوبة العقاب اجلسدي عىل ظل )خيال( املجرم، إذا كان ينتمي إىل األرسة احلاكمة، 
وكان يدعي اجلمهور حلضور وقائع تنفيذ احلكم يف الظل )اخليال( تعبريًا عن إرادة النظام يف تطبيق 

القانون عىل الكاف،وعىل طريقته!
وقد تضمنــت املذكرة االيضاحية بعد هذا الثناء تربير مقرتحهــا )مرشوع قرار بقانون معدل 
لقانوهنا( بحسن سري العمل يف املحكمة باعتبارها حمكمة متميزة )وفقًا ملا ورد حرفيا فيها(، وأسوًة 
بام هو جاري العمل به يف املحاكم الدســتورية يف الدول الشقيقة وفقًا لفهمها له، مضيفة أن بعض 
التعديالت املقرتحة تتعلق بالرواتب، ومدة اخلدمة ألعضاء املحكمة الدستورية، باجتاه كام هو واضح 
بجالء من سياق املذكرة متيزها وزيادهتا وعلوها عن سائر الرواتب واالمتيازات املالية للقضاة، وسائر 
مشغيل الوظائف يف منظومة العدالة، بل ويف احلكومة والدولة ايضا، والسبب يف ذلك وفقا ملا ورد 
يف املذكرة أن اعضاءها قضاة وأســاتذة جامعات وحمامني تركوا اعامهلم وانفصلوا عن مؤسساهتم 
وفقدوا حقوقهم كوهنم -عىل حد تعبري املذكرة- قدموا استقاالهتم من تلك املؤسسات،!! لذلك 
ووفقا للمذكرة تم اقرتاح مدة عرشين عامًا كمدة حتتسب لغايات الراتب، والذي يرد حده االبتدائي 
يف الئحــة خاصة ُأرفقت كملحق خاص بجدول الرواتب والعالوات والبدالت لرئيس وأعضاء 
املحكمة بالدوالر االمريكي، أرفق مع املرشوع كجزء ال يتجزأ منه، تضمن أن راتب رئيسها الشهري 
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دون احتساب السنوات العرشين )4650 دوالر( ونائبه )4206 دوالر( وعضو املحكمة )4106 
دوالر(، بمعنى أن كل واحد منهم يتقاىض الراتب املشار إليه مع احتساب عرشين سنه خدمة، منذ 
اليوم األول لتعيينه! طبعا مع عدم اإلجحاف باحلقوق اخلاصة هبم اذا ما انتقلو من ســلك القضاء 

للعمل يف املحكمة الدستورية العليا وفقًا للمذكرة والنصوص املقرتحة.
كــام أوردت املذكرة تربيرات لتعديالت أخرى مل يأخذ يف جلها جملس الوزراء، وبخاصة تلك 
املتعلقة باختصاصات املحكمة الدستورية العليا، والتي جاءت بذريعة حتقيق املصلحة العامة،! من 

وجهة نظر رئيس املحكمة الدستورية املذيلة املذكرة االيضاحية بتوقيعه.
وما ورد أعاله يشري إىل أن الباعث الرئيس لتعديل قانون املحكمة الدستورية العليا هو البحث 
عن امتيازات ورواتب ليس أكثر وليس أبعد من ذلك؟! والســؤال: أهذا سبب كاف يوفر رشوط 
وحمددات إعامل املادة 43 الصدار قرار بقانون معدل لقانون املحكمة الدســتورية العليا بناًء عىل 

اقرتاح من رئيسها؟!
وإذا ما جتاوزنا اهلنات والنواقص والثغرات واملخاطر التي انطوى عليها املقرتح يف صيغته األوىل 
)متوز 2016(، وقرصنا البحث عىل الصيغة املعتمدة كعرض أول للمرشوع، والصادر عن جملس 
الوزراء، واملستند إىل ذات املذكرة االيضاحية املشار إليها أعاله، وذات امللحق اخلاص بالرواتب، 

واملتضمن لنصوص أخرى تتضمن امتيازات أخرى غري تلك املبينة أعاله!
ومع تأكيدنا عىل معارضة مؤسســات املجتمع املدين لإلفــراط يف إصدار ترشيعات بقرارات 
بقوانني، أو بقوانني تصدر عن أعضاء يف املجلس الترشيعي يف غزة، لتعارض ذلك مع مبدأ الفصل 
بني الســلطات، وهو السمة الرئيســة لدولة القانون واحلكم الرشيد، ولتناقضها مع طبيعة النظام 
السيايس الذي أرســاه القانون األسايس الفلســطيني، ومن قبله إعالن االستقالل لعام 1988، 
ودون أن يعتــرب تناولنا ملــا ورد يف املرشوع من حمتوى تنازاًل عن موقفنــا هذا، ويف إطار دورنا يف 
الرقابــة عىل العملية الترشيعية دون أن نكون جزءًا منها أو رشيــكًا فيها، وبخاصة إذا ما خالفت 
قواعد االختصاص الترشيعي املســند بالقانون األســايس، وإعالن االستقالل، ومنظومة املبادئ 
الدســتورية للدولة الديمقراطية احلديثة املتعارف واملتفق عليها دوليــًا، نرى بأن اجلديد الوحيد 
الذي ورد يف املرشوع هو استبدال مصطلح السلطة الوطنية أينام ورد يف قانون املحكمة الدستورية 
العليا رقم )3( لســنة 2006 الساري بمصطلح دولة فلسطني، واستبدال مصطلح رئيس السلطة 
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الوطنية الفلسطينية بمصطلح رئيس دولة فلسطني، وبرأينا إن هذا األمر سيايس بامتياز، وسيادي 
بامتياز، وتم حتقيقه حكاًم باإلعرتاف الدويل بدولة فلسطني كدولة غري عضو يف األمم املتحدة، وهذا 
شــأن تطبيقي تنفيذي، وما ورد يف الترشيعات الفلسطينية عىل خالفه بات ملغًا حكاًم، وبالتايل فال 
داع لتســويق التعديل أمام السيد الرئيس، وحكومتكم املوقرة، وكأنه حقق لفلسطني ما يتجاوز ما 

حققته هلا اجلمعية العامة لألمم املتحدة!
وأبــرز التعديالت املثرية لالهتامم واجلدل، واملعربة عن اهلدف الرئيس للمقرتح هو ما ورد يف 
املادة الثامنة من املرشوع، والتي تعدل املادة 13 من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 
2006 الساري والتي تنص عىل )يتقاىض رئيس وأعضاء املحكمة الرواتب والعالوات والبدالت 
املحددة لرئيس وأعضاء املحكمة العليا وفقًا ألحكام قانون السلطة القضائية( ليصبح )أ. يتقاىض 
رئيس وأعضاء املحكمة الراتب والعالوات والبدالت وفقًا للجدول امللحق يف هذا القرار بقانون. 
ب. يضــاف إىل الرواتب املحددة يف اجلدول امللحق يف هــذا القرار بقانون ما يأيت: 1. القضاة 
وأســاتذة اجلامعات واملحامني: الفرتة التي أمضوها يف شغل مناصبهم بام ال يتجاوز 20 سنة دون 
اإلجحاف بأية حقوق سابقة. 2. يســتحق رئيس وأعضاء املحكمة الدستورية العليا االمتيازات 
املقررة للوزراء )أو يمكن االستعاضة عن ذلك بأن يكون نص هذه الفقرة 2 ُيصدر جملس الوزراء 

نظام حيدد االمتيازات والبدالت لرئيس وأعضاء املحكمة.
مل يكتف املرشوع بذلك بل نص يف مادته التاســعة عىل تعديل الفقرة 2 من املادة 14 من قانون 
املحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006 الساري املفعول والتي تنص عىل: )يسوى الراتب 
التقاعدي أو مكافأة العضو وفقًا ألحكام قانون التقاعد العام( واســتبدهلا بـــــ )يســتحق قضاة 
املحكمة حال تقاعدهم راتبًا تقاعديًا بواقع %20 عن كل سنة قضاها يف اخلدمة )طبعا ال ننسى أن 
هناك 20 ســنة حمسوبة ابتداًء( بام ال يقل عن %50 وال يزيد عن %80 من الراتب االمجايل، وبام ال 

يحف بحقوق القضاة السابقني.
وســندًا هلذين النصني الناطقني بام فيهــام، فإن رئيس وأعضاء املحكمة ســيتمتعون برواتب 
وامتيازات مالية، بحيث يمعوا املجد من كل اطرافه، وبحيث يعلو إمجايل ما ســيتقاضوه لو قدر 
هلــذا القرار بقانون أن يرى النور، ما يتقاضاه أيًا من املوظفني العامني، برصف النظر عن مواقعهم 

وأدوارهم وصالحياهتم!
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الالفت لالنتباه أيضًا ما ورد يف املادة 11 من املرشوع واملعدلة للامدة 21 من قانون املحكمة الدستورية 
العليا الساري املفعول والتي تنص: )1. تنتهي خدمة عضو املحكمة يف أي من احلاالت اآلتية: أ. بلوغه 
ســن السبعني من عمره. ب. االستقالة. ج. فقدان األهلية. د. العجز ألي سبب من األسباب عن أداء 
الوظيفة. ه. الوفاة. و. اإلحالة للتقاعد. ز. فقدان اجلنسية، 2. يصدر قرار إهناء اخلدمة من رئيس السلطة 
الوطنيــة بناًء عىل طلب من اجلمعية العامة للمحكمة( واســتبداله بالنص عىل )1. تنتهي خدمة عضو 
املحكمة يف أي من احلاالت التالية: أ. إحالته للتقاعد بانتهاء فرتة الســت سنوات املحددة يف هذا القرار 
بقانون )بموجب تعديل املادة 2 من قانون املحكمة الدســتورية العليا الساري املفعول، واملتضمن مدة 
عمل رئيس وأعضاء املحكمة 6 سنوات غري قابلة للتجديد، مع مراعاة تعيني 3 أعضاء يف املحكمة كل 
سنتني من تاريخ تعيني أعضائها املعينني عند إنفاذ أحكام قانون املحكمة الدستورية العليا الساري( ب. 
االستقالة. ج. فقدان األهلية. د. العجز ألي سبب من األسباب عن أداء وظيفته. ه. الوفاة. ح. إذا ُأدين 
بجريمــة خملة بالرشف أو األمانة بحكم قطعي ولو رد إليــه اعتباره. 2. يف حال توافر أي من احلاالت 
املنصــوص عليها يف الفقرتني أ، ب من الفقرة 1، يتم إهناء خدمة عضو املحكمة تلقائيًا بقرار يصدر من 
رئيــس الدولة. 3. يف حال توافر أي من احلاالت املنصوص عليهــا يف الفقرة ج، د، ه من الفقرة 1 يتم 

إهناء خدمة عضو املحكمة تلقائيًا بقرار يصدر من رئيس الدولة بناًء عىل تنسيب من اجلمعية العامة.
يالحظ يف هذا التعديل إلغاء بلوغ سن ال 70 كسبب من أسباب إنتهاء خدمة رئيس أو عضو 
املحكمة الدستورية، مع أن االجتاه الدويل يقيض بإحالة أي قاٍض عىل التقاعد وإنتهاء خدمته إذا ما بلغ 
سن اخلامسة والستني، والتعديالت املقرتحة ال تعري للسن اعتبارًا عىل خالف اإلجتاه الغالب دوليًا.
وكذلك خال النص من فقدان اجلنســية كســبب من أســباب خدمة رئيس أو عضو املحكمة 
الدســتورية العليا، مع أن اإلجتــاه الدويل الغالب يعترب املحكمة الدســتورية العليا أحد تعبريات 
الســيادة الوطنية، وبالتايل فإن فقدان اجلنسية سبب موجب النتهاء اخلدمة، بل إن إزدواج اجلنسية 
سبب مانع من تويل وظيفة رئاسة املحكمة الدستورية أو عضويتها، عىل اعتبار أهنا تعبري عن السيادة 

الوطنية واألمن القومي ألية دولة.
ويالحــظ أيضًا أن املرشوع مل ُيرش إىل اجراءات إنتهــاء العضوية يف حال إدانة عضو املحكمة 
الدستورية أو رئيسها بجريمة خملة بالرشف أو األمانة بحكم قطعي ولو ُرد إليه اعتباره، ناهيك عن 
التناقض الوارد يف الفقرتني 2،3 من النص املقرتح إذ تضمنتا أن توافر أي من حاالت إنتهاء اخلدمة، 
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يوجب إهناء اخلدمة تلقائيًا ويف ذات الوقت اشرتط النص صدور قرار من رئيس الدولة بذلك، مع 
أن اإلنتهاء الوجويب يقع بقوة القانون وينفذ فورًا دون احلاجة الصدار قرار إداري هبذا الشــأن، ال 
من رئيس الدولة وال من سواه، فمثل هذا القرار ال يعدو قرارًا كاشفًا وليس منشئًا، ويعترب رئيس 
املحكمة أو عضوها املتوافرة بحقه أي حالة من حاالت إنتهاء اخلدمة فاقدًا هلا وجوبًا بمجرد توافر 
تلك احلالة أو الســبب املؤدي النتهاء خدمته، دون حاجة الصدار أي قرار إداري، ودون احلاجة 
ألي تنسيب من اجلمعية العامة للمحكمة الدستورية، بل وحتى دون احلاجة الصدار حكم قضائي 

بذلك، فقوة القانون هي امللزمة النتهاء العضوية واملنفذة هلا.
والغريب بل واملستهجن، ما ورد يف نص املادة 12 من املرشوع، واملستبدلة لنص املادة 22 من 
قانون املحكمة الدستورية العليا الساري والذي ينص: )اليرتتب عىل إنتهاء خدمة عضو املحكمة 
ألي ســبب سقوط حقه يف الراتب التقاعدي أو املكافأة( - علاًم بأن القانون الساري مل يورد حالة 
إدانــة رئيس أو عضو املحكمة بجريمة خملة بالــرشف أو األمانة بحكم قطعي ولو ُرد إليه اعتباره 
كســبب النتهاء خدمته ُمرجعًا ذلك للقواعد العامة- واستبداله بالنص عىل )اليرتتب عىل انتهاء 
خدمة عضو املحكمة ألي ســبب سقوط حقه يف الراتب التقاعدي( مع إيراد إدانة رئيس املحكمة 

أو عضوها بجريمة خملة بالرشف أو األمانة بحكم قطعي كسبب من أسباب انتهاء خدمته. 
ولعــل يف ايراد هذا النص ما يعل من دولة فلســطني تنفرد دون ســواها يف مكافأة من يدان 
بجريمــة خملة بالــرشف أو األمانة بحكم قطعي، والذي يوصف آنــذاك باملجرم، وفقًا ملا ورد يف 
قانون االجراءات اجلزائية الســاري املفعول، إذ ُتبقي له احلق يف الراتب التقاعدي حتى بعد ثبوت 

ارتكابه جلريمته!!
وُيشار إىل املادة 14 من مرشوع القرار بقانون املعدل لقانون املحكمة الدستورية العليا والذي تضمن 
تعديل الفقرتني 2،3 من املادة 24 من القانون الساري، واللتان تنصان عىل )2 - تفسري نصوص القانون 
األسايس والقوانني يف حال التنازع حول حقوق السلطات الثالث وواجباهتا واختصاصاهتا. 3 - الفصل 
يف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي(، ليصبح 
(-2 تفســري نصوص القانون األسايس والترشيعات. -3 تفسري نصوص القوانني والقرارات بقوانني 

واللوائح واألنظمة، وذلك إذا أثارت خالفًا يف التطبيق وكان هلا من األمهية ما يقتيض تفسريه.
ويتضح من هذا التعديل أن ُمقرِتُحه َخّول املحكمة صالحية وســلطة تفسري نصوص القانون 
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األســايس والترشيعات عىل إطالقها يف أي وقت، ودون أي ضابط، ودون توفر أي رشط أو حالة 
تقتيض ذلك، ما قد ُيفهم منه أن املحكمة ســتقوم بذلك يف أي وقت وعند الطلب، دون االلتفات 
إىل الرشوط واالجراءات واملتطلبات القانونية الالزمة لذلك! كام يالحظ تناقض نص الفقرة الثانية 
املقرتحة مع نص الفقرة الثالثة املقرتحة والتي قيدت تفســري نصوص القوانني والقرارات بقوانني 

واللوائح واألنظمة يف حال أثارت خالفًا يف التطبيق.
والسؤال: هل ما ورد يف هذا النص خيرج عن كونه ترشيعات؟! وإذا كان األمر كذلك فلامذا نص عىل 
الترشيعات يف الفقرة الثانية منه؟! أم أن املقصود هو وضع الترشيعات الواردة حرصًا يف الفقرة الثالثة من 
النص املقرتح يف ذات املستوى، والقيمة الترشيعية من الزاوية الدستورية، إذ أن القوانني وفقا للمراتبية 
الدستورية تعلو القرارات بقوانني واللوائح واألنظمة، ويف هذا النص املقرتح تم اعتبار القوانني يف ذات 
املرتبة الترشيعية والدستورية مع القرارات بقوانني ومع اللوائح واألنظمة! مع أن املقرتح يف مادته اخلامسة 
عرشة خال من ذكر القرارات بقوانني يف تعديله للفقرة األوىل من املادة 25 من قانون املحكمة الدستورية 
العليا الساري والتي تنص عىل )-1 يكون للمحكمة يف سبيل القيام باالختصاصات املنصوص عليها يف 
املادة 24 ممارسة كل الصالحيات يف النظر، واحلكم بعدم دستورية أي ترشيع أو عمل خمالف للدستور 
كليًا أو جزئيًا( واستبداله بالنص عىل )يكون للمحكمة يف سبيل القيام باالختصاصات املنصوص عليها 
يف املادة 24 ممارســة كافة الصالحيات يف النظر واحلكم بعدم دســتورية أي نص يف قانون أو الئحة أو 
نظام »فقط، مل يذكر قرار بقانون« يعرض هلا بمناسبة ممارسة اختصاصاهتا ويتصل بالنزاع املطروح عليها 

وذلك بعد اتباع االجراءات املقرررة لتحضري الدعاوى الدستورية.
وبموجب هذا النص، شــل املقرتح يد املحكمة عن النظر بعدم دستورية أي نص يرد يف قرار 
بقانون، حتى لو اتصل بالنزاع املطروح عليها، ما يعل القرارات بقوانني يف هذا السياق حمصنة، إذ 
ُيمتنع عىل املحكمة ممارسة صالحياهتا يف النظر واحلكم بعدم دستورية أي نص يرد يف قرار بقانون 
يعرض هلا بمناســبة ممارســة اختصاصاهتا، وهذا ما ينطوي عىل حتصني يف هذا السياق للقرارات 

بقوانني حصانة مل متنح للقانون األسايس نفسه!
وســاوت املادة 16 من مرشوع القرار بقانون يف امليعاد املقرر للطعن بعدم الدســتورية، وذاك 
املقرر للطعن يف القرارات االدارية، وذلك بتعديلها للفقرتني 3 و 4 من املادة 27 من قانون املحكمة 
الدستورية الساري واللتان تنصان عىل )-3 إذا دفع اخلصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى املحاكم 



حوارات قانونية

251

أو اهليئات ذات االختصاص القضائي بعدم دســتورية نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام 
أو قرار ورأت املحكمة أو اهليئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت ملن أثار الدفع ميعادًا 
ال ياوز 90 يومًا لرفع دعوى بذلك أمام املحكمة الدستورية العليا، فإذا مل ترفع الدعوى يف امليعاد 
اعُترب الدفع كأن مل يكن، 4. إذا كانت املحكمة تناقش نزاعًا معروضًا عليها وأثناء الســري يف النزاع 
تبني للمحكمة أن هناك نص غري دســتوري متصل يف النزاع فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن 
تفصل يف عدم دستوريته برشط أن يكون ذلك النص متصاًل فعاًل باملنازعة املطروحة أمامها حسب 
األصول( واستبدلتهام بالنص )3 - إذا دفع اخلصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى املحاكم أو اهليئات 
ذات االختصاص القضائي بعدم دســتورية نص يف قانون أو نظام »فقط« ورأت املحكمة أو اهليئة 
أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت ملن أثار الدفع ميعادًا ال يتجاوز 60 يومًا لرفع دعوى 
بذلك أمام املحكمة الدستورية العليا، فإذا مل ترفع الدعوى يف امليعاد املذكور اعُترب الدفع كأن مل يكن، 
4. إذا كانت املحكمة الدستورية تناقش نزاعًا معروضًا عليها وأثناء السري يف النزاع تبني للمحكمة 
أن هناك نص غري دســتوري متصل يف النزاع فعليها من تلقاء نفسها بأن تفصل يف عدم دستوريته 

برشط أن يكون ذلك النص متصاًل فعاًل بالدعوى املطروحة أمامها حسب األصول.
ويتضح من هذا التعديل خفض مدة امليعاد املمنوح ملقدم الدفع لرفع الدعوى الدستورية )ميعاد 
سقوط من 90 يومًا إىل 60 يوماً(، »وهو ذات املوعد املمنوح للطعن يف القرارات االدارية« إضافًة 
إىل مــا تضمنه هذا النص من تعديالت ينطبق عليها ما ينطبــق عىل تعديل الفقرة األوىل من املادة 
25 من القانون األصيل الساري، وفقًا للامدة 15 من املرشوع املقرتح، واملبني أعاله، كام يتضح أن 
التعديل الوارد عىل الفقرة الرابعة جعل من تصدي املحكمة الدســتورية للفصل يف دستورية نص 

متصل  بالدعوى املطروحة أمامها وجوبيًا بدل أن كان جوازيًا.
ولعل أخطر ما يف املرشوع املقرتح هو ما ورد يف املادة 17 منه، واملعدلة للفقرة 1 من املادة 30 
من قانون املحكمة الدســتورية الساري، والناظم لطلبات التفسري والذي ينص )1 - يقدم طلب 
التفســري من وزير العدل بناًء عىل طلب رئيس الســلطة الوطنية أو رئيس جملس الوزراء أو رئيس 
املجلس الترشيعي أو رئيس جملس القضاء األعىل أو ممن انتهكت حقوقه الدســتورية( واستبداله 
بالنص )1 - يقدم طلب التفســري من وزير العدل بناًء عــىل طلب رئيس الدولة، أو رئيس جملس 

الوزراء، أو رئيس املجلس الترشيعي، أو رئيس جملس القضاء األعىل.
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وهبذا التعديل حرم من انتهكت حقوقه الدستورية من التقدم إىل معايل وزير العدل طالبًا تقدم 
الوزير بطلب التفســري، أوليس يف هذا التعديل انتهاك للقانون األسايس؟!  وبخاصة الباب الثاين 

منه، املتصل والضامن للحقوق واحلريات اآلدمية والدستورية للمواطنني.
وكذلك احلال ُحرم املدعي الذي يثبت إعساره من حقه يف تعيني حمام لتمثيله يف الطعن الدستوري 
من قبل املحكمة، وذلك وفقًا ملا تضمنته املادة 18 من املرشوع املقرتح والتي عدلت املادة 31 من 
قانون املحكمة الدستورية الساري والتي تنص عىل )ال يوز مبارشة االجراءات أمام املحكمة إال 
بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة، أو بواسطة حمام ال تقل خربته باملحاماة عن عرش سنوات متصلة، 
ويعني رئيس املحكمة حماميًا للمدعي الذي يثبت إعساره( واستبدلته بالنص عىل )ال يوز مبارشة 
االجراءات أمام املحكمة إال بواســطة النائب العام أو أحد مساعديه، ومن باقي اخلصوم بواسطة 

حمام ال تقل مدة خربته وممارسته ملهنة املحاماة عن عرشة سنني متصلة.
أوليس يف هذا املقرتح انتهاك إضايف حلقوق املواطن الدســتورية واآلدمية؟! العتبار اقتصادي 
رصف، ويف دعوى تسمو يف أمهيتها كافة أشكال وأنواع الدعاوى بالنظر حلجية األحكام الصادرة 
فيها املطلقة عىل الكافة، ولصلتها املبارشة يف ضامن دستورية الترشيعات وبنية الدولة القانونية، مع 
أن الترشيعات الفلسطينية العادية تضمن للمتهم املعرس يف الدعاوى اجلزائية احلق يف قيام املحكمة 

املختصة بتوكيل حمام له للدفاع عنه يف اجلناية املسندة إليه.
والطريف أن املرشوع املقرتح اكتفى بوجوب نرش قرارات املحكمة يف اجلريدة الرسمية، دون رضورة 
لنــرش نظام املحكمة الداخيل واللوائح الصادرة بمقتىض أحكام قانون املحكمة الدســتورية العليا، وهذا 
يتضح من رصيح نص املادة 25 من املرشوع املقرتح واملعدلة للامدة 53 من قانون املحكمة الدستورية العليا 
الســاري والذي ينص عىل: )تنرش قرارات املحكمة ونظامها الداخيل واللوائح الصادرة بمقتىض أحكام 
هذا القانون يف اجلريدة الرسمية وبغري مرصوفات خالل مخسة عرش يومًا عىل األكثر من تاريخ صدورها(، 
حيث اســتبدل هذا النص بالنص عىل: )تنرش قــرارات املحكمة الصادرة بمقتىض أحكام هذا القانون يف 

اجلريدة الرسمية وبغري مرصوفات خالل ثالثني يومًا عىل األكثر من تاريخ صدورها.
أال يتناقض التعديل املقرتح مع مبدأ احلق يف احلصول عىل املعلومات؟! ومبدأ اعتبار النرش جزءًا 
ال يتجزأ من العملية الترشيعية؟! وكذا أال يثري مثل هذا التعديل التســاؤل املرشوع حول مربرات 
إسقاط وجوب نرش النظام الداخيل للمحكمة الدستورية العليا؟! ووجوب نرش اللوائح الصادرة 
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بمقتىض قانون املحكمة الدســتورية العليا؟! وكذا أوليس يف استبدال مدة النرش من مخسة عرشة 
يومــًا عىل األكثر إىل مدة ثالثني يومًا عىل األكثر ما يطيل من أمد النرش ويؤثر ســلبًا عىل ما يرتتب 

عليه من نتائج وآثار قانونية وعامة؟!
بقي أن ُنشــري إىل ما قد حيمله نص املادة 27 من املرشوع املقرتح من إلغاء ضمني للمواد التي 
مل يطاهلا التعديل يف قانون املحكمة الدســتورية العليا الساري، والذي يقع يف 55 مادة، إذ ورد يف 
نص املادة 27 من املرشوع املقرتح )عىل اجلهات املختصة كافة -كل فيام خيصه- تنفيذ أحكام هذا 
القانون ويعمل به بعد ثالثني يومًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية( وهو ذات النص الوارد يف 

املادة 55 من القانون الساري!

دولة رئيس الوزراء املحرتم،،،
إننا يف املركز الفلســطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« وسندًا ملا بيناه تفصياًل أعاله، 
نأمل من دولتكم وحكومتكم املوقرة طرح مرشوع قرار بقانون معدل لقانون املحكمة الدستورية 
العليا جانبًا، وعدم االلتفات إليه، وإسقاطه من جدول أعامل حكومتكم املوقرة املتصلة بمشاريع 
القوانني واألنظمة واللوائح التنفيذية، وعدم امُليض يف إجراءات اقراره، وذلك بعد التكرم بالوقوف 
عىل ماورد يف مذكرتنــا بإمعان وجدية، ووفقًا لألصول املرعيــة، والتي تؤكد بأن املرشوع جتاوز 
األحكام واملبادئ الدســتورية يف غايته ونصوصه، والتي تنطوي عىل مســاس جدي بأسس دولة 
القانــون، وتتعارض تعارضــًا الفتًا واضحًا مع نصوص االتفاقيات الدوليــة املنضمة إليها دولة 
فلســطني، وامللزمة هلا، وال سيام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية، ووتعارض 

مع بل ومتس بام تضمنه القانون األسايس وإعالن االستقالل من أحكام ومبادئ وحقوق.

مع االحرتام،،

»مساواة«  حتريرًا يف 2017/3/13                                                                      
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مذكرة اإلئتالف األهيل للرقابة عىل العملية الترشيعية، بشأن مرشوع قرار 
بقانون حمكمة اجلنايات الكربى
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