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مقدمة العدد

عىل طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة
تؤكد »مســاواة« 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 واألحكام القضائية عنوانًا للحقيقة، وإن مل تكن بالرضورة عينها.
وهدف »مســاواة« تفعيل مبدأ علنية القضاء والوقوف عىل الوجه االمثل إلعامل قاعده تســبيب 
األحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشــعبية والوطنية عىل حسن أداء 

الوظيفه القضائية.
وتســعى »مســاواة« 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 تستهدف بأي حال التجريح الشخيص أو النقد السلبي، بقدر ما تنطلق يف مسعاها 
هــذا من كافة اإلعتبارات التــي أمجع عليها فقهاء القانون والقضــاء، والكامنه وراء التعليق عىل 

األحكام والقرارات القضائية.
ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« 
بني أيدي السادة القضاة واملحامني والعاملني بالقانون، تعرب عن اجتهادات وأفكار ورؤى أصحاهبا 
ومقدميها، ويف ذات الوقت تشــكل تعميقًا وتطويرًا للحوار القانوين والفكري اهلام والرضوري 
لتوحيد املفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة واملحامني الفلســطينني وكافة املشتغلني 

بالقانون، من رؤساء ووكالء نيابة وأساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق وغريهم.



8

وهذا ما يصبوا إليه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة«، يف إطار سعيه احلثيث 
يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور ورسالة 
املحامني الفلسطينني ونقابتهم يف صيانه مبدأ سيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق جمرب للنجاح 

يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.
وها نحن يف »مساواة« نصدر العدد اخلامس والثالثون من جملة »العدالة والقانون« والذي يتضمن 
دراسة قانونية حمكمة، تناولت بالبحث موضوع وقف تنفيذ العقوبة، ُأعده الباحث مؤمن الناطور 
من غزة، وُحكم من قبل أكاديميني خمتصني مها الدكتور طارق الديراوي والدكتور تامر القايض.

كــام تناول العدد  ثــامين تعليقات عىل أربعة أحكام قضائية، أوهلا صــادر عن حمكمة العدل العليا 
موضوعه اجلهالة يف الئحة الطعن اإلداري، وثانيها صادر عن حممة النقض يف طعن جزائي موضوعه 
متديد مدة االستئناف، وثالثها صادر عن حمكمة النقض يف طعن مدين موضوعه زيادة اجرة املأجور، 
ورابعها صادر عن حمكمة النقض يف نقض مدين موضوعه أثر عدم التســجيل عىل عقد بيع الشقق 

قدمها قضاة وأساتذة قانون خمتصني من كل من مرص واألردن وفلسطني.
وتناول هذا العدد يف باب احلوارات القانونية رأيًا قانونيا حول الغاء حبس املحكوم عليه أو املدين 
املنصوص عليه يف املادة )22( من قانون التنفيذ األردين رقم )25( لسنة 2007 وتعديالته، ووجوب 

اجياد وسائل بديلة حلامية حق الدائن والذي قدمه عصام الرشيف، عامن/ األردن. 
وتأمل »مســاواة« أن حيقق العدد اخلامس والثالثون من جملتها »العداله والقانون« الغاية املرجوة 
منه، وهي عاقدة العزم عىل االستمرار يف مواصلة إصدارها إىل جانب شقيقتها »عني عىل العدالة«.

"مساواة"



مة دراسات وأبحاث حمكَّ



مة دراسات وأبحاث حمكَّ

10

بحث بعنوان:
وقف تنفيذ العقوبة1

إعداد الباحث: مؤمن الناطور/ غزة

املقدمة
إن من حسن السياسة اجلنائية مراعاة بعض اجلناة الذين يتورطون يف ارتكاب بعض اجلرائم البسيطة 
التي ال تزيد مدة عقوبتها عن ســنة واحدة، ألن تنفيذ العقوبة قد يسبب رضرًا بالغًا باجلاين وأنه ال 
فائدة من إيقاع العقوبة عليه؛ ألن ماضيه احلســن يدل عىل أنه لن يعود إىل اإلجرام، باإلضافة إىل 
إن إدخاله الســجن وخمالطته لبعض أنواع املسجونني، قد يؤدي إىل إفساده وتشجيعه عىل امليض يف 

خط االنحراف ويسهل ارتكابه للجريمة.
لذا يعترب وقف تنفيذ العقوبة أحد أهم املوضوعات يف السياســة اجلنائية احلديثة، إذ ال غنى عنه يف 
أي نظام ترشيعي أو قضائي هيدف إىل حتقيق إعادة إصالح وتأهيل بعض مرتكبي اجلرائم ممن ليسوا 
عىل درجة كبرية من اخلطورة اإلجرامية، إذ ُأنشــئت هذه األنظمة لتجنب حماذير العقوبات السالبة 

للحرية ومساعدة اجلاين يف العودة إىل احلياة الطبيعية واالندماج يف املجتمع من جديد.
يرمي نظام وقف التنفيذ إىل هتديد املجرم باحلكم الصادر بالعقوبة، وذلك بأن خيول القايض سلطة األمر 
بوقف تنفيذ العقوبة التي يصدر هبا حكمه ملدة معينة من الزمن تكون بمثابة فرتة للتجربة، يطالب املحكوم 
عليــه خالهلا بعدم ارتكاب جريمة جديدة إذا أراد االفالت من العقوبة املحكوم هبا عليه واعتبار احلكم 

الصادر هبا كأنه مل يكن، وإال نفذت عليه العقوبة، فضاًل عام حيكم به عليه كنتيجة للجريمة اجلديدة.
وقد ُأدخل نظام وقف تنفيذ العقوبة إىل البالد العربية نقاًل عن القانون الفرنيس الصادر سنة 1891، 

وتعترب مرص الدولة األوىل التي أدخلت هذا النظام إىل قانون العقوبات الصادر سنة 1904 2.

مت هذه الدراسة من قبل الدكتور طارق الديراوي، والدكتور تامر القايض. ُحكِّ  1
حممود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات القسم العام )النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة   2

والتدابري االحرتازية(، دار النهضة، القاهرة، الطبعة السادسة،ص830.
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أواًل: أمهية البحث 
يرجع الســبب يف اختيار هذا البحث لكون موضــوع »وقف تنفيذ العقوبة« من املوضوعات   
ذات األمهية يف جمال الدراسة القانونية، سيام أنه يتقاطع مع حريات األفراد وحقوقهم، فيسعى 

للمحافظة عىل تلك احلريات وترسيخها بالقدر الالزم.

ثانيًا: أهداف البحث
اهلدف األســايس هلذه الدراسة هو جتنب مشــكلة العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة وما   

يرتتب عليها من مساوئ.

ثالثًا: إشكالية البحث
نظام وقف التنفيذ هو أسلوب من أساليب تفريد العقاب، فهو هيدف إىل معاملة كل مرتكب للجريمة   
عىل الوجه الذي يتالءم مع شخصيته و ظروفه و احليلولة دون احلكم عليه بعقوبة سالبة  للحرية، 
نتيجة الرتكابه جريمة بدرت منه ألول مرة ومل تكن عىل درجة من اخلطورة، ومن ثم تفادي دخوله 

املؤسسة العقابية واختالطه مع املسبوقني الذين هم عىل خطورة إجرامية كبرية.

رابعًا: منهجية البحث
اعتمد هذا البحث يف موضوعه ومنهجيته عىل اتباع املنهج الوصفي التحلييل املقارن يف اإلجابة   

عىل األسئلة اآلتية:- 

ما هو مفهوم وقت تنفيذ العقوبة؟   .1
ما هي رشوطه؟   .2

ما هو موقف مرشعنا الفلسطيني من مسألة وقت تنفيذ العقوبة؟  .3
أي صورة من صور وقف تنفيذ العقوبة اختار إلصالح املتهم باملقارنة مع الترشيعات   .4

القانونية األخرى؟ 
هل يشكل نظام وقف تنفيذ العقوبة إهدارًا للعدالة أو الردع العام؟  .5
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خامسًا: هيكلية البحث
لعرض كافة األفكار التي تتعلق بالبحث، تم تقسيم البحث عىل النحو التايل:  

املبحث األول: ماهية وقف تنفيذ العقوبة.  -
املبحث الثاين: نطاق األمر بوقف تنفيذ العقوبة.  -

املبحث الثالث: آثار وقف تنفيذ العقوبة.  -
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املبحث األول

ماهية وقف التنفيذ
األصل أن توقيع العقوبة يقتيض تنفيذها، وإال كان احلكم هبا عبثًا بيد أن األصل غري مطلق، فالعقوبة 
غري مقصودة لذاهتا بل ملا حتققه من أغراض اجتامعية، وقد رأى املرشع أن وقف تنفيذ احلكم الصادر 

عىل املتهم املدان حيقق يف بعض األحيان هذه األغراض عىل نحو أفضل مما حيققه التنفيذ ذاته.
لذلك سنتناول يف هذا املبحث مفهوم وقف تنفيذ العقوبة ورشوطه وصوره.

املطلب األول

مفهوم وقف تنفيذ العقوبة

لقد عالج املرشع الفلسطيني نظام وقف تنفيذ العقوبة إال أنه مل ينص رصاحًة عىل بيان مفهومه؛ مكتفيًا 
باإلشارة إىل الرشوط الواجب توافرها لألخذ بنظام به، وتاركًا الباب مفتوحًا أمام الفقه لذلك.

وقد عرف الفقه وقف التنفيذ بأنه تعليق العقوبة عىل رشط موقف خالل مدة التجربة التي حيددها 
القانــون3. كام عرفه آخرون بأنه أحد تدابري الدفاع االجتامعي ويقصد منه تعليق تنفيذ العقوبة عىل 
رشط واقف خالل فرتة زمنية حيددها القانون ، فهو وصف يرد عىل احلكم اجلنائي الصادر بالعقوبة 

فيحرره من قوته التنفيذية4.
ويتضح مما ســبق أن وقف تنفيذ العقوبة هو نوع من املعاملة التفريدية، فمن املفرتض إدانة املتهم 
واحلكــم عليه بعقوبة، ولكن هــذه العقوبة ال تنفذ بحقه طاملا مل يتحقــق الرشط الذي ُعلق عليه 
تنفيذها. وهــذا يعني أن النظام تنرصف آثاره املبارشة إىل إجراءات تنفيذ العقوبة، بينام تؤدي هذه 

اآلثار إىل عدم اختاذ تلك اإلجراءات5.

حممود نجيب حسني، املرحع السابق،،ص833.  3
حممد صبحي نجم، وقف تنفيذ العقوبة دراسة حتليلية مقارنة، جملة احلقوق، العدد األول، 1988،151.  4

للبحوث  مؤتة  جملة  األردن،  يف  اجلزائية  ترشيعاتنا  يف  نفتقده  نظام  العقوبة  تنفيذ  وقف  نمور،  سعيد  حممد   5
والدراسات، املجلد الثالث، العدد الثاين، 1988.،37.
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وبالتايل يفرتض يف إيقاف التنفيذ ثبوت إدانة اجلاين، أي توافر كافة عنارص املســؤولية اجلنائية إىل 
جانب الركنني املادي واملعنوي للجريمة وثبوت مســؤولية اجلاين عنها وبالتايل إيقاع العقوبة به؛ 
لكن لظروف ارتآها القايض يأمر بوقف تنفيذها، فإذا حكم عىل شخص باحلبس مع إيقاف التنفيذ 
فمعنى ذلك عدم التنفيذ الفوري للعقوبة، وإنام ترك اجلاين حرًا، أو إطالق رساحه إذا كان حمبوسًا 

احتياطيًا، ليحَدد مصري عقوبة احلبس عىل ضوء املسلك الالحق للمحكوم عليه6.
ويقوم نظام وقف التنفيذ عىل أســاس أن احلكم صدر ســلياًم، وأن تطبيق هذه األنظمة إنام 
هو من قبل تنظيم أســلوب املعاملة العقابية بام يتناسب مع تأهيل املحكوم عليه7، فإن نظام 
وقــف التنفيذ يمنح لفئة معينة من املجرمني تبعث حالتهم وظروفهم عىل االعتقاد بأهنم لن 
يعــودوا لإلجرام، كاملجرمني بالصدفة أو املجرمني بالعاطفــة؛ أي أن هذا النظام يقصد به 
تقرير معاملة ممتازة لفئة من املجرمني الذين ليســت هلم ســوابق قضائية أو أولئك املبتدئني 

ممن كانت جرائمهم بسيطة.8
وغــرض املرشع من نظام وقف التنفيــذ هو حتقيق أهداف معينة؛ من أمهها جتنب مشــكلة 
العقوبات الســالبة للحرية قصرية املدة وما يرتتب عليها من مســاوئ، ألن يف إيقاف التنفيذ 
ما يكفي لتحقيق اعتبــارات العدالة والردع العام بمجرد النطق بالعقوبة، فاصطالح املجرم 
بأســلوب ال يقتيض التنفيذ حتاًم، ويف وقف التنفيذ ما ُيصلح املحكوم عليه بعيدًا عن السجن 
لعالج مشــكلة املجرمني املبتدئني غري اخلطرين وجمرمــي الصدفة والعاطفة ممن ال حيتملون 

العودة إىل اجلريمة مرة أخرى.9

أمحد عوض بالل، النظرية العامة للجزاء اجلنائي، دار النهضة العربية، 1995.، ص507.  6
سامح السيد جاد،  العفو عن العقوبة يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي، الطبعة الثانية، 1983،ص98.  7
عبد احلميد الشواريب، التنفيذ اجلنائي يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف، االسكندرية، 2003.،ص53.  8
جامعة  دكتوراه،  رسالة  املقارن،  اجلنائي  القانون  يف  التنفيذ  وقف  حسنني،  احلميد  عبد  حممد   9

بريزيت.،ص114-110.
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املطلب الثاين

رشوط وقف تنفيذ العقوبة

يقتيض نظام وقف تنفيذ العقوبة تعليق االســتفادة منه عىل رشوط حمددة، حتى ال  ُيفيض تطبيقه 
إىل إضاعة الغرض املقصود منه، وحتى ال يؤدي اإلرساف يف اســتعامله إىل الذهاب بصفة اليقني 

يف العقوبة10.
وتتفاوت نسبيًا قوانني الدول املختلفة يف حتديدها لدرجة رصامة الرشوط التي تلزم القايض بوجوب 
التثبت من توافرها عند ممارسة سلطته يف وقف التنفيذ، فيتناسب مدى اتساع سلطة القايض يف األمر 
بوقف التنفيذ تناسبًا عكسيًا مع درجة رصامة الرشوط املذكورة التي كلام تزايدت رصامتها قّل مدى 

اتساع سلطة القايض، وتعترب الرشوط القانونية ضامنًا لعدم اإلرساف يف منح وقف تنفيذه.
أما املرشع؛ فيتطلب حكمه بوقف تنفيذ عقوبة ما جمموعة من الرشوط منها: ما يتعلق باملحكوم عليه، 
ومنها ما يتعلق باجلريمة، ومنها ما يتعلق بالعقوبة، وقد أكدت حمكمة التمييز األردنية عىل ذلك فقضت 
يف إحدى قراراهتا ب »لوقف تنفيذ العقوبة املحكوم هبا؛ ال بد من توافر رشوط حمددة منها، ما يتعلق 
باحلكم ذاته، ومنها ما يتعلق باجلريمة املرتكبة، باإلضافة إىل رشوط جيب توافرها يف املجرم 11.                          

وسنعمل عىل بيان هذه الرشوط عىل النحو اآليت:-

الفرع األول: الرشوط املتعلقة باملحكوم عليه
نصــت املادة )284( من قانون اإلجــراءات اجلزائية عىل »جيوز للمحكمة عند احلكم يف جناية أو 
جنحة بالغرامة أو باحلبس مدة ال تزيد عن ســنة، أن تأمر يف نفس احلكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا 
رأت من أخالق املحكوم عليه أو ماضيه أو ســنه أو الظروف التي ارتكبت فيها اجلريمة ما يبحث 

عىل االعتقاد وبأنه لن يعود إىل خمالفة القانون«.
مل يضع املرشع الفلســطيني رشوطًا تفصيلية تتعلق باملحكوم عليــه، إال أنه وضع للقايض بعض 
الضوابط لالسرتشــاد هبا يف تقديــر وقف تنفيذ العقوبة معتمدًا عىل ســلطته التقديرية وفطنته يف 

استنباط مدى جدارة املحكوم عليه باالستفادة من هذا النظام.

رمسيس هبنام، النظرية العامة للمجرم واجلزاء، منشأة املعارف، اإلسكندرية،ص509.  10
قرار حمكمة التمييز االردنية اجلزائية رقم )698( لسنة 2007، منشورات مركز عدالة،2010، اإلصدار السادس.  11
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ويتضح من هذه املادة وجود عدة ضوابط يسرتشــد هبا القايض تتعلق بشخص املحكوم عليه مثل 
أخالق املحكوم عليه وماضيه وســنه، ومنها ما هو خارجي ويشمل ذلك الظروف التي ارتكبت 
فيها اجلريمة؛ كاستفزاز املجني عليه للجاين، أو احلاجة امللحة، أو الظروف العائلية، ولكي يتوصل 
القايض إىل قرار صائب يف هذا الشأن، جيب أن يكون قراره مسبوقًا بعملية فحص ومتحيص، وهذا 

يتطلب توافر ملف لشخصية اجلاين يتضمن كافة املعلومات اخلاصة به12.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه يكفي توافر أحد هذه الرشوط وال يشرتط توافرها جمتمعة13.

وقد صدر عن حمكمة االستئناف املنعقدة يف غزة يف الدعوى اجلزائية رقم )69( لسنة )2001(، أن: 
)املحكمة قد منحت املتهامن حكمني بوقف التنفيذ لعدم وجود ســوابق هلام، وسنهام الذي منحهام 

الفرصة إلصالح وتقويم نفسيهام(14.
وقــد صدر عن حمكمة التمييز األردنيــة أن: )ملحكمة املوضوع الصالحية بالفقرة األوىل من املادة 
(54( مكررة من قانون العقوبات، عىل ضوء ما تراه من أخالق املحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، 
أو الظروف التي ارتكب فيها اجلريمة؛ ما يبعث عىل االعتقاد بأنه لن يعود إىل خمالفة القانون برشط 
أن تبني األســباب( ، وكذلك صدر عن حمكمة التمييــز أن: )إجازة املادة )54( مكررة من قانون 
العقوبات للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة املحكوم هبا إذا تبني هلا من ظروف القضية وسلوك املتهم 

ما يؤكد هلا أنه لن يعود إىل خمالفة القانون....(15.
ويتفــق مرشعنا مع املرشع األردين حول الرشوط املتعلقة باملحكوم عليه ســندًا لنص املادة )54) 

مكررة من قانون العقوبات األردين رقم )9( لسنة )1988).
وقــد أضافت بعض الترشيعات رشوطًا أخرى جيب توافرها يف املحكوم عليه ليســتفيد من نظام 
وقف تنفيذ العقوبة؛ منها رشط عدم ســبق احلكم عليــه، وأخذ يف ذلك املرشع اإليطايل يف قانون 

ساهر إبراهيم الوليد، األحكام العامة يف قانون العقوبات الفلسطيني، الطبعة األوىل، 2010، ص185.  12
املرجغ السابق، ص186.  13

فلسطني  يف  والترشيع   القضاء  منظومة   )2001( لسنة   )69( رفم  غزة  يف  املنعقدة  االستئناف  حمكمة  قرار   14
)املقتفي(، 1998-12-12.

اإلصدار  عدالة،2010،  مركز  منشورات   ،1999 لسنة   )33( رقم  اجلزائية  االردنية  التمييز  حمكمة  قرار   15
السادس.
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العقوبات اإليطايل باملادة )1/164( : )بأنه ال جيوز أن يمنح وقف تنفيذ ملن سبق احلكم عليه يف أي 
جريمة، حتى ولو كان قد اسرتد اعتباره ، فيام عدا املخالفات، ما مل يكن سبق احلكم عليه يف خمالفة 
جمرمــًا معتادًا أو حمرتفًا أو جمرمًا بامليل(، وكذلك أخــذ هبذا الرشط املرشع العراقي يف املادة )69) 
وكذلك املرشع الســويرسي يف املادة )1/41(، واملرشع األملاين يف املادة )3/23(. فقد اشرتطت 
هذه القوانني لوقف التنفيذ عدم سبق احلكم عىل املجرم بعقوبة حددت كل منها عىل نحو ما درجة 

جسامتها وصفاهتا األخرى.16
أما لدى املرشع الفرنيس، فيســتلزم عدم ســبق احلكم عىل املحكوم بعقوبات حمددة حتى يتسنى 
للقايض احلكم بوقف التنفيذ، إذ استلزمت املادتان )30/132( و )33/132( من قانون العقوبات 
الفرنيس أن يثبت للقايض أن اجلاين مل يسبق احلكم عليه خالل السنوات السابقة يف ارتكاب جريمة 
بعقوبة السجن أو احلبس يف جناية أو جنحة من اجلرائم املنصوص عليها يف القانون العام، ويستفاد 
من ذلك أن املرشع الفرنيس ال يشــرتط دائاًم أن يكون املحكوم عليه مبتدئًا حتى يستفيد من وقف 
التنفيذ؛ فاألحكام الصادرة يف املخالفات وكذلك األحكام الصادرة يف اجلرائم السياسية والعسكرية 
ال متنــع من احلكم بوقف التنفيذ، فاألحكام الصــادرة يف اجلنايات واجلنح والعقوبات العامة هي 

التي متنع من وقف التنفيذ17. 

الفرع الثاين: الرشوط املتعلقة باجلريمة
نصــت املادة )284(: عىل أنه: »جيوز للمحكمة عند احلكم يف جناية أو جنحة بالغرامة أو باحلبس 

مدة ال تزيد عن سنة أن تأمر بإيقاف تنفيذ احلكم ...« .
لقد حرص املرشع الفلســطيني وقف تنفيذ العقوبة يف أنــواع معينة من اجلرائم، وهذه اجلرائم هي 
اجلنايــات أو اجلنــح، ومعنى ذلك أنه ال جيــوز وقف تنفيذ العقوبة يف املخالفــات عىل اعتبار أن 
احلكمة من وقف التنفيذ غري متوافرة فيها نظرًا خللو صحيفة سوابق املتهم من أي خمالفات شبيهة، 
مما يصعب عىل املحكمة التثبُّت من مايض املتهم وسوابقه يف هذا املجال، وال يكفي للحكم بوقف 

أكرم نشأت إبراهيم، احلدود القانونية لسلطة القايض اجلنائي، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 199، ص252-249.  16
جاسم حممد راشد اخلديم العنتيل، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة، دار النهضة العربية، القاهرة،   17

2000، ص175.
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تنفيذ العقوبة أن تكون اجلريمة جناية أو جنحة، فقد يســتثني املرشع جرائم معينة يرى عدم إجازة 
وقف تنفيذ العقوبات الصادرة فيها، استنادًا إىل تقدير املرشع بعدم أحقية مرتكبها يف االستفادة من 
نظام وقف التنفيذ، ومن األمثلة عىل ذلك ما نصت عليه املادة)46( من قانون املخدرات رقم )19) 
لسنة )1962( بقوهلا: »ال جيوز وقف تنفيذ احلكم الصادر بعقوبة اجلنحة عىل من سبق احلكم عليه 

يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون«18.
وقد جاء يف قرار حمكمة التمييز األردنية: »وقف التنفيذ الذي أجازته املادة )54( مكررة من قانون 
العقوبات ال يتم إال إذا كان احلكم يف اجلناية أو اجلنحة بالسجن أو احلبس ال تزيد عىل سنة واحدة 

وال جمال لتطبيقه إذا كانت العقوبة أشد من ذلك«19.

الفرع الثالث: الرشوط املتعلقة بالعقوبة
تطبق أحكام وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة ملن حيكم عليهم بفرتة حبس حمددة، وختتلف هذه املدة من 
دولة إىل أخرى، وهي ترتاوح بني بضع أشهر يف بعض البلدان كالنرويج، ومخس سنوات يف بلدان 
أخــرى كاجلزائر، وال توجد حدود للمدة املحكوم فيها القابلة بوقف تنفيذ العقوبة يف بالد أخرى 

كربيطانيا، ويطلق عىل وقف التنفيذ فيها »الوقف املرشوط لتنفيذ العقوبة«20. 
ورد يف املادة )284( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطيني أن العقوبات األصلية التي أجاز 
املرشع وقف تنفيذها هي: الغرامة واحلبس التي ال تزيد مدته عن سنة، وكذلك أجاز املرشع وقف 

تنفيذ العقوبة ألي عقوبة تبعية، وجلميع اآلثار اجلزائية املرتتبة عىل احلكم21.
وقــد صدر عن املحكمة املنعقدة يف غزة )1999/71( أن »للقايض إدانة املســتأنف باحلبس مدة 
ســنة مع إيقاف عقوبة احلبس مدة ثالث سنوات وتغريمه مبلغ أربعة أالف شيكل أو احلبس مدة 
شهرين«. كام صدر عن حمكمة استئناف غزة أن: »هذه املحكمة، وبعد أن دققت املربزات، خلصت 

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص184.  18
قرار حمكمة التمييز األردنية اجلزائية رقم )617(،لسنة 2010، منشورات مركز عدالة،2010 ، اإلصدار السادس.  19

حممد اجلبور، وقف تنفيذ العقوبة يف القانون األردين، جملة البلقاء العدد الثاين، 1998، ص74.  20
ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص196، نالحظ أن اللجنة القائمة عىل إعداد مرشوع قانون العقوبات   21
قد بينت يف املادة )33( بأنه :«جيوز أن جتعل اإليقاف شاماًل ألي عقوبة تبعية وجلميع اآلثار املرتتبة عىل احلكم 

مع مراعاة ما نصت عليه املادة )38( من هذا القانون«.
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إىل أنه جيب اســتعامل الصالحية املخولة بمقتىض املادة )284( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 
(3( لســنة 2001؛ ألن ظروف الواقعة سمحت بذلك فقضت بشمول العقوبة وقف التنفيذ ملدة 

ثالث سنوات مع تغريم املستأنف ألف شيكل أو احلبس شهر«22.
وجــاء نص املادة )54 مكررة( من قانون العقوبات األردين رصحيًا؛ إذ اعترب أن العقوبة التي جيوز 
وقف تنفيذها هي عقوبة احلبس أو السجن الذي ال تزيد مدته عىل السنة، كام أجاز املرشع األردين 

إيقاف التنفيذ يف العقوبات التبعية ومجيع اآلثار اجلنائية للحكم.
وقد أجاز املرشع املرصي ذلك أيضا23، فقد قضت حمكمة النقض املرصية بأنه: »من املقرر يف املادة 
(55( من قانون العقوبات التي نصت عىل جواز وقف تنفيذ العقوبة عند احلكم يف جناية أو جنحة 

باحلبس أو بالغرامة«24.

املطلب الثالث

صور وقف تنفيذ العقوبة

يعد وقف التنفيذ من أهم صور التفريد القضائي للعقوبة، بحيث جيعلها أكثر مراعاة لظروف املتهم، 
كام يعد وقف التنفيذ من البدائل الرئيسية للعقوبات السالبة للحرية القصرية املدة25، و سوف نبني 

يف هذا املطلب الصور املختلفة لنظام وقف تنفيذ العقوبة.

الفرع األول: صور وقف التنفيذ البسيطة
وقف التنفيذ البسيط هو صيغة ينطق هبا القايض عند احلكم باإلدانة بعقوبة حبس أو غرامة، وتتضمن 
تعليــق تنفيذ هذه العقوبة كليًا أو جزئيُا خالل فــرتة التجربة، فيصبح بعدها احلكم باإلدانة كأن مل 

يكن، إذا مل يتعرض املستفيد منه لإلدانة أو جنحة خالل هذه الفرتة26.

فلسطني  يف  والترشيع  القضاء  منظومة  لسنة1999،   )71( رقم  غزة  يف  املنعقدة  االستئناف  حمكمة  قرار   22
)املقتفي(،1999-9-22.

حممد صبحي نجم، مرجع سابق، ص193-192.  23
قرار حمكمة النقض املرصية رقم )402(لسنة 1963، شبكة املعلومات القانونية العربية، 2002-4-6.  24

جاسم حممد راشد، اخلديم  العنايب، املرجع السابق، ص164.  25
حممد صبحي نجم، املرجع السابق،164.  26
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ويعرف الفقه الفرنيس وقف التنفيذ البســيط باملنحة املمنوحة للقايض برشوط معينة وبمقتضاها 
يأمر بعدم تنفيذ العقوبة، هذا األمر الذي يتحول إىل إعفاء منها إذا مل يرتكب املحكوم عليه جريمة 

أخرى يستوجب العدول عن هذه املنحة التي أعطيت له27.
وهذه الصورة تتمثل يف صدور حكم بالعقوبة ثم األمر بإيقاف تنفيذها ملدة معينة، فإذا ما انقضت 
فرتة اإليقاف دون أن يطرأ خالهلا ما يقتيض إلغاء اإليقاف؛ اعترب حكم اإلدانة كأن مل يكن، وبذلك 
يعتــرب وضع املحكوم عليه وضع ما حصل عىل رد االعتبار، فريتفع احلكم من صحيفة ســوابقه، 
ومــا يرتتب عىل ذلك من عدم اعتباره عائدًا إذا ارتكب جريمة تالية؛ وإال نفذت العقوبة املوقوف 
تنفيذهــا مع العقوبة اجلديدة إذا ارتكب خالل مــدة اإليقاف جريمة تقتيض اإللغاء،  وتأخذ هبذه 

الصورة أغلب الترشيعات يف أوروبا28.
هذه هي الصورة الالتينية التي تأثر هبا املرشع املرصي ومضموهنا: »اعتبار حكم اإلدانة كأن مل يكن« 
إذا انقضت فرتة االختبار دون أن يطرأ  خالهلا أي جتاوز أو خرق لقانون العقوبات، مما يستوجب 
إلغاء وقف التنفيذ ورد االعتبار للمحكوم عليه بحيث ال يعترب احلكم سابقة قضائية ضد الشخص 
املشمول بوقف تنفيذ العقوبة، كام ال يعترب عائدًا إذا ارتكب جريمة تالية29. وجتدر اإلشارة هنا إىل 

أن املرشع الفلسطيني قد أخذ أيضا هبذه الصورة.

الفرع الثاين: الصورة اجلرمانية لوقف التنفيذ
هذه الصورة حترص آثار ميض فرتة االختبــار دون إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، باعتبار العقوبة كأهنا 
نفذت عــىل املحكوم عليه؛ لكنه يعفى مــن خضوعه للتنفيذ، غري أنه يظــل خاضعًا آلثار حكم 
اإلدانة، مع اعتبار اجلريمة األوىل سابقة يف صحيفة سوابقه، إذ تسّجل له كسابقة للعود أو التكرار 
إذا ارتكب جريمة جديدة، لذلك يتعني عىل املحكوم عليه أن حيصل عىل رد اعتباره لكي يتخلص 

من آثار محل اإلدانة.30

للبحوث  مؤتة  جملة  األردن،  يف  اجلزائية  ترشيعاتنا  يف  نفتقده  نظام  العقوبة  تنفيذ  وقف  نمور،  سعيد  حممد   27
والدراسات، املجلد الثالث، العدد الثاين، 1988، ص126-125.

جاسم حممد راشد اخلديم العتايب، املرجع السابق، ص165.  28
بريزيت،  جامعة  دكتوراه،  رسالة  املقارن،  اجلنائي  القانون  يف  التنفيذ  وقف  حسانني،  احلميد  عبد  حممد   29

ص126-125.
حممد صبحي نجم، املرجع السابق، ص164.  30
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وهبــذه الصورة، أخذ قانون العقوبات األملاين الــذي نص يف املادة )1/25( عىل أن تعترب العقوبة 
منقضية إذا انقضت فرتة التجربة دون إلغــاء اإليقاف، ويفضل البعض هذه الصورة التفاقها مع 

الغرض املقصود من هذا النظام واحلكمة من طبيعته العقابية.31

الفرع الثالث : صورة وقف تنفيذ العقوبة مع الوضع حتت االختبار القضائي
تعد هذه الصورة وليدة التطور احلديث للسياسة اجلنائية املعارصة، وذلك بتطور وقف التنفيذ البسيط 
وتطعيمه باملعاملة اإلصالحية التي يتســم هبا االختبار القضائي، وذلك باستحداث وقف التنفيذ 
املقرتن بالوضع حتت االختبار، ويعترب االختبار تدبريا تكميليا إليقاف التنفيذ يف هذه الصورة التي 
تتمثل يف أن ينطق القايض بحكم اإلدانة والعقوبة الســالبة للحرية، ثم يقرر وقف التنفيذ ووضع 
املتهم حتت االختبار القضائي يف ذات الوقت، وإخضاعه لاللتزامات املفروضة عىل املوضوع حتت 
االختبــار، فــإذا ما نجح يف فرتة االختبار؛ اعترب حكم اإلدانة كأنه مل يكن، وإذا فشــل خالل فرتة 
االختبــار؛ نفذت فيه العقوبة املوقوفة، وقد أخذت فرنســا هبذه الصورة، إىل جانب صورة وقف 
التنفيذ البســيط، وأخذ هبذه الصورة أيضًا قانون العقوبات السويرسي سنة)1937(، والنرويج، 
والبولوين بموجب املادة )1/62( والرويس بموجب املادة)44(، وقانون العقوبات السوري32.

وبناء عىل ما سبق، يرى الباحث بأن نظام االختبار القضائي يتميز باإلجيابية؛ كونه ال يلحق باملتهم 
ما خيدش ســمعته، وإن كان يعاب عليه أنه يرتك الدعــوى اجلزائية معلقة مدة طويلة رهنا لتحقق 

رشط حسن السلوك، ما يعذر استجامع عنارصها وإقامة األدلة فيها.

حممد عبد احلميد حسنني، املرجع السابق، ص128.  31
املرجع السابق، ص130-126.  32
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املبحث الثاين

نطاق األمر بوقف تنفيذ العقوبة
سنتحدث يف هذا املبحث عن العقوبات التي تكون حمل األمر بوقف التنفيذ،  ثم عن سلطة القايض 

يف وقف تنفيذ العقوبة، ثم عن مدة وقف تنفيذ العقوبة.

املطلب األول

العقوبات التي تكون حمل األمر بوقف تنفيذ العقوبة

لقد اختلفت القوانني اجلنائية فيام بينها يف حتديد العقوبات التي جيوز فيها وقف التنفيذ، وإن كادت 
الترشيعات اجلنائية أن تتفق عىل جواز وقف تنفيذ العقوبات األصلية، فإهنا اختلفت يف مدى جواز 
وقف تنفيذ العقوبات الفرعية املتمثلة يف العقوبات التكميلية والتبعية، وكذلك التدابري أيًا كانت؛ 

احرتازية أو تقويمية، واآلثار املرتتبة عىل احلكم33.

الفرع األول: العقوبات األصلية
ينصــب وقف التنفيذ عىل العقوبات األصلية املقررة أساســًا للجريمة، والتي ال يمكن أن يصدر 

حكم باإلدانة بدون النص عىل إحداها.34
وتنقســم العقوبات األصلية التي جيوز وقف التنفيذ فيها إىل: العقوبات السالبة للحرية )احلبس(، 
والغرامة اجلنائية، وباســتعراض بعض القوانني اجلنائية املختلفة، يتبني لنا اتفاقها عىل جواز وقف 
العقوبة الســالبة )احلبس(، كام يتبني لنا أهنا اختلفت فيام بينها عىل مدة احلبس التي جيوز للمحكمة 
استخدام سلطتها لوقف التنفيذ فيها35، أما بالنسبة للغرامة، فأغلب القوانني جتيز وقف تنفيذ عقوبة 

الغرامة اجلنائية36.

حممد عبد اجلميد حسنني، املرجع السابق، ص245.  33
حممد اجلبور، املرجع السابق، ص99.  34

جممد عبد جسنني، املرجع السابق، ص247.  35
املرجع السابق، ص257.  36
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وبالرجوع للامدة )248( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001( التي تضمن نصها العقوبات 
األصلية التي جيوز وقف تنفيذها، يتضح أن العقوبات األصلية التي أجاز املرشع وقف تنفيذها هي: الغرامة 
واحلبس الذي ال تزيد مدته عىل سنة، أي أن احلبس الذي تزيد مدته عىل سنة ال جيوز وقف تنفيذه، ويستوي 
هذا األمر أن تكون عقوبة احلبس املشــمولة بوقف التنفيذ صادرة يف جنحة وهذا هو الوضع الطبيعي، أو 

أن تكون صادرة يف جناية ويكون ذلك يف احلاالت التي يقرتن هبا سبب للتخفيف37.
وإذا تعددت عقوبات احلبس املحكوم هبا عىل املتهم، فال ُينظر إليها جمتمعة، وإنام تؤخذ كل عقوبة 
عىل حده للحكــم بوقف التنفيذ، وإذا تم خصم مدة احلبس االحتياطي من مدة احلبس املحكوم 
هبــا؛ فالعربة تكون باملدة املحكوم هبا قبل اخلصم، وبناًء عليه إذا كانت املدة املحكوم هبا تزيد عن 
ســنة، ولكن املدة املتبقية بعد خصم مدة احلبس االحتياطي أقل من سنة، فال جيوز احلكم بوقف 

التنفيذ، إذ جيب أن ينظر إىل املدة قبل اخلصم38. 
أما فيام يتعلق بعقوبة الغرامة، فقد أجاز املرشع وقف تنفيذها برصف النظر عن مقدارها39. وإذا كان 
املرشع يقرر للجريمة عقوبتي الغرامة واحلبس أقل من ســنة معًا، فيجوز للمحكمة أن تقرر وقف 
تنفيذ إحدامها أو كلتيهام، ذلك أن املادة )284( مل توجب عىل املحكمة يف مثل هذه احلالة أن تقرر 
وقــف التنفيذ يف العقوبتني معًا، غري أنــه ال جيوز وقف تنفيذ جزء من احلبس أو جزء من الغرامة؛ 

لتعارض ذلك اإلجراء والغرض املقصود من نظام وقف التنفيذ40.
أما بالنسبة للمرشع األردين؛ فالعقوبات األصلية التي أجاز إيقافها هي: عقوبة احلبس أو السجن التي 
ال تتجاوز السنة، والتي ال جيوز إيقاف تنفيذ جزء منها وتنفيذ اجلزء اآلخر، أما بالنسبة للغرامة، فلم 
ينص القانون األردين عىل شمول وقف تنفيذ العقوبة للغرامة، وقضت حمكمة العدل العليا األردنية 

رقم )1996/131( بأن ).... نطاق وقف التنفيذ ال يشمل إال العقوبات السالبة للحرية(41.
وبناًء عىل ما تم عرضه ســابقًا، جيد الباحث أن املرشع الفلسطيني خيتلف عن املرشع األردين بأنه مل 

ينص عىل ذلك.

ساهر إبراهيم الوليد، املرجع السابق، 186.  37
الرجع السابق، ص187.  38
املرجع السابق، ص187.  39
املرجع السابق، ص187.  40

قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم )131( لسنة 1996، منشورات مركز عدالة،2010، اإلصدار السادس.  41
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الفرع الثاين: العقوبات التبعية
اختلفــت الترشيعات اجلنائية يف خضوع العقوبات التبعية أو التكميلية لنظام وقف تنفيذ العقوبة، 
فبعــض القوانني كاجلزائري والليبي، قد نصت عىل شــمول اإليقاف هلذه العقوبات تلقائيًا وتبعًا 
لوقف العقوبة األصلية، ســواء كانت حبســًا أو غرامة، بينام معت قوانني أخرى شمول اإليقاف 

هلذه العقوبات التبعية والتكميلية42.
وبالرجوع إىل نص املادة )284( من قانون اإلجراءات اجلزائية، نجد أن وقف تنفيذ العقوبة يكون 
شاماًل ألي عقوبة تبعية، وقد تضمن ذلك مرشوع قانون العقوبات يف املادة )33( التي نصت عىل 

جواز وقف التنفيذ يف العقوبة التبعية.
ينص قانون اإلجراءات الفلســطيني عىل جواز احلكم بوقــف تنفيذ عقوبة املصادرة، بينام ورد يف 
املــادة )38( من مرشوع قانون العقوبات أنه: »ال يؤثر إيقاف التنفيذ عىل احلقوق املدنية، وال يؤثر 
عىل املصادرة الوجوبية«، ما يوضح جليا استثناء مرشوع قانون العقوبات املصادرة واحلقوق املدنية 

من وقف التنفيذ.
كام يتضح من نص املادة )54( مكررة من قانون العقوبات األردين عدم جواز وقف التنفيذ شاماًل 
ألي ســنة، وأن وقف التنفيذ قارٌص عىل العقوبات دون االلتزامات املدنية التي يمكن للقايض أن 

يقيض هبا يف معرض الدعوى اجلزائية.

الفرع الثالث : التدابري االحرتازية والتدابري التقويمية
تأخذ بعض الترشيعات اجلنائية باجلزاء اجلنائي الذي جيمع يف صورته التقليدية ويف صورته احلديثة 
التدابري االحرتازية43، بينام تستبعج ترشيعات أخرى وقف تنفيذ التدابري االحرتازية من نظام وقف 

تنفيذ العقوبة بشكل كيل44.

حممد عبد احلميد حسنني، املرجع السابق، ص265.  42
النظام  عىل  اإلجرامية  خطورته  تثبت  من  عىل  تطبق  اإلجراءات  من  جمموعة  االحتزازية:  بالتدابري  ويقصد   43
االجتامعي، ومن شأن هذه اإلجراءات منع العود إىل ارتكاب اجلريمة أو احلد من حالة اخلطورة اإلجرامية، 
حممد سيف النرص عبد املنعم. بدائل العقوبة السالبة للحرية يف الترشيعات اجلنائية احلديثة، رسالة دكتوراه، 

بريزيت 2004، ص317.
حممد عبد احلميد حسنني، املرجع السابق، ص271.  44
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أما يف القوانني التقليدية املتطورة كالقانون الفرنيس واملرصي والعراقي، فال حمل للتدابري االحرتازية، 
وإن كانت تتضمن عددًا من العقوبات التبعية والتكميلية التي متاثل يف طبيعتها التدابري االحرتازية.

أما القوانني الوســطية التي ظهرت خالل احلقبــة املنرصمة مع القرن احلايل، فتضم نظامًا مزدوجًا 
للجزاءات اجلنائية، جيمع بني العقوبات بمفهومها التقليدي والتدابري االحرتازية بمفهومها الوسطي 
املســتمدة جذوره من التعاليم الوضعية، كقانون العقوبات النروجيي، واإليطايل، والســويرسي، 

والسوري، واللبناين، والليبي، واملغريب45.
أما بالنســبة للتدابري التقويمية؛ فهي مقررة لألحداث هتدف إىل إصالح احلدث وتقويمه مع جتنب 
اإليالم بقدر اإلمكان، لكن كون أن القوانني اجلنائية قد أغفلت تصنيف هذه التدابري بني احلاالت 
التــي جيوز أو ال جيوز فيها اإليقاف، ال جيوز للقايض إيقــاف تنفيذ التدابري التقويمية كاإليداع يف 

اإلصالحيات46.
ولتحديد موقف املرشع الفلســطيني من التدابري االحرتازية والتدابــري التقويمية، مل ينص قانون 
العقوبات رقم )16( لسنة )1960( عىل جواز وقف تنفيذ العقوبة يف هذه التدابري، وكذلك مل يرد 
ذكر وقف تنفيذ التدابري االحرتازية والتقويمية يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001).

الفرع الرابع: اآلثار اجلزائية للحكم
يرتتب عىل احلكم بالعقوبة بعض اآلثار اجلنائية، من بينها اعتبار احلكم سابقة يف الَعود، واختلفت 
الترشيعات اجلنائية حول شــمول وقف التنفيذ لتلك اآلثــار اجلنائية؛ فبعض الترشيعات اجلنائية 
منعــت وقف تنفيذ اآلثار اجلنائية للحكم حتى و ُأوقف تنفيذ كل من العقوبة األصلية، والفرعية، 
والتدابــري االحرتازية، إال أن البعض اآلخر من القوانني اجلنائية قد اختذ اجتاهًا مغايرًا ليجيز وقف 

تنفيذ اآلثار اجلنائية املرتتبة عىل احلكم بالعقوبة مع وقف تنفيذها47.
بموجب املادة )284( منه، أجاز قانون اإلجراءات اجلزائية للقايض مد نطاق وقف التنفيذ إىل اآلثار 
اجلزائية املرتتبة عىل احلكم، وهذه اآلثار متعددة، أمهها قوة احلكم كسابقة يف العود. وهذا يعني أنه 

اكرم نشأت إبراهيم، املرجع السابق، ص230.  45
حممد عبد احلميد حسنني، مرجع سابق، ص273.  46

املرجع السابق، ص175.  47
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إذا ارتكب املحكوم عليه مع وقف التنفيذ جريمة أثناء مدة اإليقاف، فال يكون احلكم الذي أوقف 
تنفيذه سابقة يف العود جتيز التشديد عليه، أما إذا انقضت مدة اإليقاف دون أن يلغي هذا اإليقاف؛ 

فيعترب احلكم كأن مل يكن، وال حمل حينئذ عن اعتباره سابقة يف العود48.
وجييز القانون األردين، سندًا لنص املادة )54( مكررة، بأن يشمل الواقف مجيع اآلثار اجلنائية املرتتبة 

عىل احلكم كاعتباره سابقة يف الَعود.

املطلب الثاين

سلطة القايض يف وقف تنفيذ العقوبة

يتمتع القايض اجلزائي بســلطة تقديرية واســعة ختوله حتديد العقوبة املناسبة، وفقًا حلالة املتهم 
الواقعية وظروف ارتكاب اجلريمة، إذ من املقرر أن تقدير العقوبة هو أمر موضوعي وال سلطان 
عىل القايض فيام حيكم به، رشيطة أن يكون قراره ضمن احلدود والضوابط التي رســمها املرشع، 
وحــني يتوصل القــايض إىل قناعة تامة بأن املتهم مدان، له أن يتدرج يف حتديد العقوبة حســب 

اجتهاده وحسب تقديره49.
وال يلتزم القايض بوقف التنفيذ إذا توافرت رشوطه القانونية املحددة لوقف التنفيذ، بل له أن يرفضه 
عىل الرغم من توافرها، ويصدر استعامل هذه السلطة عن ضوابط مستمدة من الوظيفة العقابية لنظام 
وقف التنفيذ، وجُتمل هذه يف تقدير ما إذا كان ثمة احتامل قوي يف أن يتحقق يف تأهيل املحكوم عليه 
دون حاجة إىل تنفيذ العقوبة فيه، ويستنبط القايض هذا االحتامل من فحصه لشخصية املدعى عليه، 
ودراسة لظروفه املختلفة، وعىل القايض يف ضوء هذا الفحص أن يقدر مالءمة التنفيذ أو وقفه50.

وبالتــايل، يعَترب وقف التنفيذ درجة ختيريية من العقوبة متتــع القايض باختاذ قرار وقف التنفيذ من 
عدمــه؛ أي أن وقف التنفيذ حــق للقايض جيوز له تطبيقه عىل املتهم وجيــوز له رفضه، وال يعترب 

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص190.  48
حممد سعيد نمور، مرجع سابق، ص53.  49

حممود نجيب حسني، مرجع سابق، ص841.  50
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كذلك بالنســبة للمتهم؛ بل هو ميزة له، إذا قرره القايض ..استفاد منه، وإذا مل يقرره.. فال جيوز له 
التمسك به؛ ألنه ليس حق له51.

ويوجــب القانون عىل القايض، إذا اختار طريق اإليقاف، أن يذكر األســباب التي تربره، وذلك ألن 
وقف التنفيذ يعد خروجا عن األصل، وبالتايل من الالزم تفســريه ببيان أســبابه، ولكن  القايض غري 
ملزم بتسبيب رفض اإليقاف يف الفرض العكيس، ألن تنفيذ العقوبة هو األصل وال حمل لتسبيب حكم 

يعد تطبيقًا لألصل، كام أن حمكمة املوضوع هي التي تأمر بوقف التنفيذ مع احلكم الذي تصدره52.
والسلطة التقديرية املقررة للقايض يف اإليقاف أو املنع ليست قارصة عىل حمكمة من الدرجة األوىل، 
بل حمكمة ذات سلطة مقررة للمحكمة االســتئنافية، فللمحكمة االستئنافية أن تأمر بوقف تنفيذ 
العقوبة، ولو كانت حمكمة أول درجة قد قضت بغري ذلك، وال يقف األمر عند هذا احلد، فلو كانت 
العقوبة قد دخلت حيز التنفيذ، للمحكمة االستئنافية أن تأمر بإيقافها، كام أن للمحكمة االستئنافية 

أن تقيض بإلغاء وقف التنفيذ الذي قضت به املحكمة االبتدائية53.
واألصل أنه ال رقابة ملحكمة النقض عىل اســتعامل القايض سلطته التقديرية لتقرير وقف التنفيذ، 

إال إذا كان احلكم خمالفًا للقانون، كام أجاز اإليقاف يف غري ما يسمح بذلك54.
وال تقترص ســلطة القايض يف تقرير وقف التنفيذ أو عدم تقريره، بل متتد هذه السلطة التقديرية إىل 
اختيار العقوبات املشــمولة بالوقف، فإذا تعددت العقوبات األصلية التي تقبل الوقف؛ فللقايض 
سلطة حتديد ما إذا كان وقف التنفيذ يشملها مجيعها، أو يشمل بعضها دون بعض، كام أن للقايض 
السلطة التقديرية يف تقرير ما إذا كان وقف التنفيذ يقترص عىل العقوبة األصلية أم يشمل العقوبات 

التبعية والتكميلية، أم يمتد لآلثار اجلنائية للحكم، كلها أو بعضها.55
وختتلف القوانني اجلنائية يف حتديد ما يمكن أن تشمله سلطة القايض يف وقف التنفيذ من العقوبات 
األصلية والفرعية، والتدابري االحرتازية والتقويمية، واآلثار اجلنائية للحكم، فتتباين يف ختطيط مدى 

حممد عبد احلميد حسنني، مرجع سابق، ص231.  51
أمحد عوض بالل، النظرية العامة للجزاء اجلنائي، دار النهضة العربية، 1995، ص514.  52

حممد عبد احلميد حسنني، مرجع سابق، ص294.  53
ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص192.  54

املرجع السابق، ص102.  55
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إحاطة تلك الســلطة بالعقوبة األصلية، كام تتفاوت يف حتديد نطاق شــموهلا للعقوبات الفرعية، 
والتدابري وبقية آثار احلكم.56

كام قد ختول السلطة التنفيذية القايض بوقف التنفيذ دون أن يضيف إليه أي التزامات، وله أن يقرر 
إضافة التزامات معينة عىل املحكوم عليه حيددها القايض يف احلكم، ويلتزم املحكوم عليه بتنفيذها 
كرشط الســتمرار تعليق تنفيذ العقوبة، وهذه االلتزامات قد تكون يف صورة التزامات ســلبية، 
كإلزام املحكوم عليه باالمتناع عن إتيان أو ممارســة ســلوكيات معينة، مثإللزامه بعدم الرتدد عىل 
أماكن معينة، كصاالت لعب القامر مثاًل، وقد تكون االلتزامات إجيابية كإلزام املحكوم عليه بإتيان 
ســلوكيات معينة تساعد عىل إصالح ما فسد يف سلوكياته، كاشرتاط تردده عىل مراكز العالج من 

إدمان املخدرات57.
وملا كان إيقاف التنفيذ أمرًا اختياريًا، فللقايض أن يمنحه أو يرفضه حسبام يراه مناسبا، فليس عليه 
إذا رفضه أن يبني أســباب رفضه، ألن القانون يريد من القضاة أن يبحثوا بصفة جدية يف كل حالة 

إذا ما كان اإليقاف سيؤدي إىل الفائدة املقصودة، أم أن األمر فيه يتم جزافًا58.
وقد أوجب املرشع الفلسطيني يف قانون اإلجراءات اجلزائية عىل املحكمة أن تبني يف احلكم أسباب 
إيقاف التنفيذ، كام أوجب بذلك يف مرشوع قانون العقوبات الفلســطيني الذي نص عىل تســبيب 

األمر بوقف التنفيذ يف املادة )33).
كام نصت املادة )54( مكررة من قانون العقوبات األردين عىل رشط التســبيب، بقوهلا »وجيب أن 

تبني يف احلكم أسباب إيقاف التنفيذ ...«59.

أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق، ص216.  56
أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة وبدائلها، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة   57

الثانية، 2005، ص245.
للجميع،  العلم  دار  الثانية،  الطبعة  الثاين،  اجلزء  )إرضاب-هتديد(،  اجلنائية  املوسوعة  امللك،  عبد  جندي   58

بريوت-لبنان، ص110.
حممد اجلبور، مرجع سابق، ص91.  59
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املطلب الثالث

مدة وقف تنفيذ العقوبة

ال شك أن االلتزامات املفروضة عىل املحكوم عليه املشمول يف نظام وقف تنفيذ العقوبة هي التي 
تكفل حتقيق املعنى العقايب لنظام وقف التنفيذ، واملتمثل بإصالح املحكوم عليه لنفســه خالل فرتة 
التجربة، وال شــك أن وضع املحكوم خالل هذه الفرتة يكون وضعًا قلقًا غري مستقر حتى تنتهي 

مدة التجربة املقررة يف القانون60.
ويفرتض من نظام وقف التنفيذ وضع املحكوم عليه يف فرتة مالحظة أو اختبار ملدة حمددة، لتتحقق 
من مدى جدارته باإليقاف، وحتديد مصري العقوبة املشمولة باإليقاف تبعًا للنتائج التي يسفر عنها 

ذلك االختبار61.
ولقد اختلفت الترشيعات يف حتديد مدة إيقاف التنفيذ، ومن الترشيعات ما حيدد فرتة اإليقاف 
عــىل نحو جامد يلتزم به القايض وال يملك تعديلهــا أو تغيريها منذ حلظة رسيان اإليقاف. 
وعىل خالف هذا االجتاه، فإن بعض الترشيعات قد حددت مدة اإليقاف بطريقة مرنة، حيث 
وضعــت هلا حدين، أحدمها أعىل واآلخر أدنى، وتركت للقــايض تقدير مدة اإليقاف التي 

يراها مالئمة بني احلدين62.
فيتضح لنا مما ســبق ذكره، أن مدة وقف التنفيذ هي املرحلة القلقة التي ال يســتقر فيها حال 
املحكــوم عليه بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها، وذلك حلــني انقضاء املدة التي حددها القانون 

النتهاء هذه الفرتة.
وقد حدد قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطينية يف املادة )285(، مدة قانونية لوقف تنفيذ العقوبة، 
وقــد تضمنت املادة )33( من مرشوع قانون العقوبات احلكــم ذاته: » يصدر األمر بإيقاف تنفيذ 
العقوبة ملدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه احلكم هنائيًا«. ويتبني من ذلك أن املرشع 
قــد حدد مدة وقف التنفيذ، وميعاد ابتدائها، لكــن عّلة هذا التحديد تكمن يف إرادة املرشع حتديد 

حممد صبحي نجم، مرجع سابق، ص284.  60
أمحد عوض بالل، مرجع سابق، ص516.  61

حممد عبد احلميد حسنني، مرجع سايق، ص327.  62
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مدة اإليقاف وعدم جعلها مفتوحة، وهذا يعني عدم امتالك القايض أي سلطة بشأن الفرتة الزمنية 
التي حددها املرشع ، فال جيوز له التعديل فيها أو يف بداية رسياهنا63.

ويتفق مرشعنا مع املرشع األردين؛ حيث حدد املدة القانونية لوقف تنفيذ العقوبة بثالث ســنوات 
تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه احلكم قطعيًا، وذلك فقًا لنص املادة )54( مكررة من قانون العقوبات 

األردين، فالنص قد حدد املدة وموعد بدئها، فال جيوز للمحكمة جتاوز ذلك.

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص196.  63
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املبحث الثالث

آثار وقف تنفيذ العقوبة
سنتناول يف هذا املبحث وضع املحكوم عليه خالل مدة التجربة، ثم وضع املحكوم عليه إذا ألغي 
وقــف التنفيذ قبل انتهاء مدة التجربة، ثم وضع املحكوم عليه بعد انقضاء مدة التجربة دون إلغاء 

وقف التنفيذ.

املطلب األول

وضع املحكوم عليه خالل مدة التجربة

إن األثر األســايس الذي يرتتب عليه إيقاف التنفيذ هــو انقضاء االلتزام بتنفيذ العقوبة من جانب 
املحكوم عليه، إال أن حتقيق هذا األمر يكون مرهونا بميض الفرتة التي حيددها املرشع كتجربة حلسن 

سلوك املحكوم عليه64.
ويقصد بفرتة التجربة، الفرتة التي حيددها املرشع ويكون املحكوم عليه أثناءها مهددًا بتنفيذ العقوبة 
التي سبق وأن صدر حكم بوقف تنفيذها، إذا ما أخل برشوط وقف التنفيذ، أو إذا طرأ خالل هذه 
املدة ســبب لإللغاء. ويتميز وضع املحكوم عليه أثناء هذه الفرتة بأنه وضع قلق غري مستقر قانونًا، 
فوقــف التنفيذ مل يصبح هنائيًا بعد، بل مــا زال معلقا عىل التزام املحكوم عليه بعدم خمالفة القانون 
وعدم ارتكاب فعل جرمي، سواء جناية أو جنحة، وإال كان مهددًا بإلغاء اإليقاف وتنفيذ العقوبة 
بحقه، كام يلتزم املحكوم عليه بعدم خمالفة الرشوط التي تأخذ بنظام إيقاف التنفيذ مع الوضع حتت 

االختبار، وبالتايل فإن وضح املحكوم عليه أثناء هذه املرحلة يتميز بعدم االستقرار65.
ويرتتــب عىل وقف تنفيذ العقوبة متتع املحكوم عليه أثناء هذه املدة بحصانة من تنفيذ العقوبة التي 
أوقــف تنفيذها، فال جيوز خالل هذه املدة أن يتخذ ضده إجراء من اإلجراءات املقررة لتنفيذ هذه 

حممد عبد احلميد حسنني، مرجع سابق، ص341.   64
خلف هنار الرقاد، وقف تنفيذ العقوبة دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، جامعة بريزيت، 1992. ص121.  65
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العقوبة. ويقترص تطبيق وقف التنفيذ عىل العقوبات التي أوقف تنفيذها؛ دون تلك التي مل يشملها 
وقف التنفيذ66، فال يؤثر مطلقًا عىل العقوبات األخرى التي ال يشملها وقف التنفيذ، فال يتناول دفع 
التعويضات، وال املصاريف، وال العقوبات التي جيوز الرجوع هبا عىل املحكوم عليه بتاريخ التنفيذ 
عىل ممتلكاته أو بطريق اإلكراه البدين، كام أنه ال يتناول العقوبات التكميلية، كالعزل واملصادرة67.

وبناًء عىل ذلك، إذا تم وقف تنفيذ العقوبة األصلية ومل يوقف تنفيذ العقوبة التكميلية، فال جيوز حينئذ 
تنفيذ العقوبة األصلية، ويكون من الواجب تنفيذ العقوبة التكميلية، وإذا صدر حكم باحلبس والغرامة، 

وكانت عقوبة احلبس مشمولة بالغرامة، وجب تنفيذ العقوبة وإيقاف تنفيذ عقوبة احلبس68. 
ويتضــح أن املــرشع يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لســنة )2001( قد اســتثنى التدابري 
االحرتازية وكذلك التكميلية من العقوبات التي ختضع إليقاف التنفيذ، كام اســتثنيت كذلك من 

العقوبات التي جيوز إيقافها بموجب مرشوع العقوبات، وبالتايل جيب تنفيذها.
وإذا كان املحكوم عليه خاضعا إلحدى الواجبات التي قد ينيط القايض هبا وقف التنفيذ، فعىل املحكوم 
عليــه االلتزام بتلك الواجبات لتحديد مدى جدارته لوقف التنفيذ؛ إذ إن اإلخالل هبا يؤدي إىل نقضه. 
قــد ترتاوح هذه الواجبات بني تقديم املحكوم عليه كفالــة احتياطية، أو خضوعه للرعاية، أو حصول 
املدعي الشخيص عىل تعويضه كله أو بعضه يف مدة ال جتاوز السنتني يف اجلنحة والستة أشهر يف املخالفة69.

وهــذا األثر يرتتب عىل اإليقاف املصحــوب بالوضع حتت االختبار، الــذي يتميز عن اإليقاف 
البســيط بام يتطلبه من الوفاء ببعض االلتزامات التي يقررها احلكم الصادر باإليقاف مع الوضع 
حتت االختبار، والتي ختتلف من حمكوم عليه إىل آخر تبعا للظروف الشخصية لكل منهم، فإن أخل 
املحكــوم عليه هبذه االلتزامات أو ارتكب جريمة جديدة غري موقوفة التنفيذ، يلغى إيقاف التنفيذ 

مع الوضع حتت االختبار70.

حممود نجيب حسني، مرجع سابق، ص645.  66
جندي عبد امللك، مرجع سابق، ص133.  67

4 خلف هنار الرقاد،مرجع سابق، ص131.   68
طه زاكي صايف، القواعد اجلزائية العامة فقها واجتهادا، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس-لبنان، ص393.  69

حممد سيف النرص عبد املنعم. بدائل العقوبة السالبة للحرية يف الترشيعات اجلنائية احلديثة، رسالة دكتوراه،   70
بريزيت 2004، ص108.
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وجتدر اإلشارة أن ارتكاب املحكوم عليه خالل جريمة خالل فرتة التجربة جيعل منه عائدًا، إال إذا 
كان وقف التنفيذ شــاماًل جلميع اآلثار اجلزائية املرتتبة عىل احلكم، ففي هذه احلالة يتمتع املحكوم 
عليه بحصانة حتول دون تنفيذ العقوبات األصلية والتبعية والتكميلية، كمع عدم اعتباره عائدًا إذا 

ارتكب جريمة الحقة يف خالل مدة اإليقاف71.
وال شك أن االلتزامات املفروضة عىل املحكوم عليه املشمول بنظام وقف تنفيذ العقوبة هي التي تكفل 
حتقيق املعنى العقايب لنظام وقف التنفيذ، واملتمثل بإصالح املحكوم عليه لنفسه خالل فرتة التجربة72.

ونســتنتج مما سبق أن وضع املحكوم عليه خالل مدة التجربة يكون وضعًا غري مستقر حتى تنتهي 
مدة التجربة ، فإذا طرأ خالل هذه املدة أي ســبب من أسباب اإللغاء املنصوص عليها يف القانون، 
تزول احلصانة املمنوحة للمحكوم عليه ويتم تنفيذ العقوبة املحكوم هبا، وهذا ما ســنتحدث عنه 

بشكل مفصل يف املطلب التايل.

املطلب الثاين

وضع املحكوم عليه إذا ألغي وقف التنفيذ قبل انتهاء مدة التجربة

إن إيقاف التنفيذ يرهتن باحرتام املحكوم عليــه للرشوط املفروضة عليه خالل فرتة التجربة، فإذا 
انقضت مدة التجربة، يكون قد برهن حسن نيته، لكنه إذا ارتكب خالل فرتة التجربة جريمة أخرى، 
فإن فعله هذا يثبت أنه مل يصمم عىل تقويم سلوكه، وأن عدم تنفيذه العقوبة األوىل مل يكن يف حمله73.
وعىل الرغم من أن القايض يتمتع بســلطة تقديرية كبرية يف احلكم بوقف التنفيذ من عدمه، إال أن 
الترشيعات املختلفة ترتك مســألة إلغاء وقف التنفيذ للسلطة التنفيذية، فالقايض؛ وإن كان يملك 
خيار عدم إلغاء وقف التنفيذ -عىل الرغم من توافر ســبب لذلك-، ال يستطيع األمر بإلغائه إذا مل 

يتوافر سبب من األسباب التي حددها املرشع.74

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص197.  71
حممد صبحي نجم، مرجع سابق، ص184.  72

حممد اجلبور، مرجع سابق، ص114.  73
جاسم حممد راشد، اخلديم العتيل، مرجع سابق، ص184.  74
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لقــد حدد املرشع يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لســنة )2001(، أســباب إلغاء التنفيذ 
وإجراءاته وآثاره، وبناًء عىل ذلك سنتحدث يف هذا املطلب عن أسباب إلغاء وقف التنفيذ، ثم عن 

إجراءات إلغاء وقف التنفيذ، ثم عن آثار وقف التنفيذ.

الفرع األول: أسباب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة
تفرتض يف هذه املرحلة أن أسبابًا مؤدية إىل إلغاء وقف التنفيذ قد طرأت قبل إهناء فرتة التجربة املحددة.
فقــد نصت املادة )285( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لســنة )2001( عىل أنه: »جيوز 

إلغاء إيقاف التنفيذ:-
إذا صدر ضد املحكوم عليه خالل هذه املدة حكم باحلبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه   .1

قبل األمر باإليقاف أو بعده.
إذا ظهر خالل املدة أن املحكوم عليه صدر ضده قبل اإليقاف حكم كاملنصوص عليه يف   .2

الفقرة السابقة ومل تكن املحكمة قد علمت به«.
ويتضح لنا من هذا النص أن املرشع الفلســطيني قد حتدث عن حالتني لإللغاء: ففي احلالة األوىل 
التي نصت عليها املادة )1/285(، نجد أن توافر هذه احلالة مرشوط بصدور حكم عىل املحكوم 
عليه بعد تقرير اإليقاف، ومل يشرتط املرشع ارتكاب جريمة خالل مدة اإليقاف؛ إذ إن العربة باحلكم 
ال باجلريمة، فيجب أن يصدر احلكم يف مدة اإليقاف سواء كانت اجلريمة قد ارتكبت قبل اإليقاف 
ومل حيكم فيها إال يف فرتة اإليقاف، أم أهنا كانت قد ارتكبت خالل فرتة اإليقاف، ويشرتط يف احلكم 
أن يكون عقوبة حبس تفوق مدهتا الشهر، وبناًء عليه، ال يصلح سببًا لإللغاء إذا صدر ضد املشمول 
بوقــف التنفيذ يف فرتة اإليقاف، فإذا انقضت مــدة اإليقاف فال يعود هناك حمل اإللغاء، أما احلالة 
الثانية فقد نصت عليها املادة )2/285( ويتبني فيها أنه إذا ظهر للمحكمة أن املحكوم عليه قد صدر 
عليه حكم باحلبس مدة تزيد عن شــهر خالل مدة التجربة، وهي ثالث سنوات، رشيطة أن تكون 
املحكمة عىل غري علم هبذا احلكم عندما قررت اإليقاف، فحينئذ جيوز للمحكمة أن تقرر اإللغاء.75
تكــون إجراءات املالحقة يف اجلريمة اجلديــدة قد متت ضمن خالل هاتني املدتني، أي خالل فرتة 
التجربة وبعد انقضاء وقف التنفيذ، استنادًا إىل الفقرة الثانية من املادة )172( من قانون العقوبات 

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع  سابق، ص200-199.  75
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اللبناين التي تنص عىل: »..... وقــف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء فرتة التجربة إذا كانت 
قد بورشت دعوى النقض أو مالحقة اجلريمة اجلديدة قبل انقضاء املدة املذكورة76.

كام ورد يف نص املادة )172( من قانون العقوبات اللبناين، أنه إذا ثبت خرق املحكوم عليه الواجبات 
التي فرضها القايض عليه فبعترب ذلك ســببًا من أسباب نقض وقف التنفيذ، ويعد قرار القايض يف 

هذا الشأن بأنه هنائي ال جيوز الطعن فيه، كام أنه غري ملزم ببيان أسبابه77.
مما ســبق، يتضح أن املرشع الفلسطيني يشــرتط إللغاء وقف التنفيذ أن يصدر حكم عىل املحكوم 
عليه بعد تقرير اإليقاف، ومل يشرتط وقوع اجلريمة خالل مدة اإليقاف، وهي حسب القانون ثالث 
ســنوات، ســواء ارتكبت اجلريمة قبل اإليقاف أم بعده، فالعربة باحلكم ال باجلريمة. بينام اشرتط 
املرشع اللبناين لنقض وقف التنفيذ إذا ارتكب املحكوم عليه جريمة جديدة، أن يكون تاريخ ارتكاهبا 
ضمن مهلة اخلمس سنوات أو السنتني، وليس أن يصدر احلكم بالعقوبة يف جريمة جديدة خالل 
إحدى هاتني املدتني، فالعربة تكمن يف تاريخ اقرتاف اجلريمة اجلديدة، وليس بتاريخ صدور احلكم.

الفرع الثاين: إجراءات إلغاء وقف تنفيذ العقوبة
نصت املادة )286( من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل: »يصدر احلكم باإللغاء من املحكمة 
التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناًء عىل طلب النيابة العامة بعد تكليف املحكوم عليه باحلضور، 
وإذا كانــت العقوبــة التي بني عليها اإللغاء قد حكم هبا بعد إيقــاف التنفيذ، جاز أيضا أن 
يصدر احلكم باإللغاء من املحكمة التي قضت هبذه العقوبة ســواء من تلقاء نفســها أو من 

طلب النيابة العامة«.
ويتضــح لنا من هــذا النص أن اإللغاء ال يتم بقوة القانون، وإنــام جيب صدور حكم باإللغاء من 

املحكمة بناًء عىل مبادرة النيابة العامة، إن توافرت رشوط اإللغاء.
كام يتضح  لنا مما ســبق عرضه، أن املرشع الفلســطيني قد أخذ باإللغاء القضائي، ويمكن تعريفه 
بأن إلغاء وقف التنفيذ ال يتم إال بحكم قضائي يقرر اإللغاء؛ فيتعني عىل املحكمة أن تصدر أمرها 
بإلغاء اإليقاف عندمــا خيالف املحكوم عليه الرشوط املنصوص عليهــا قانونًا لإليقاف، أو التي 

طه زكي صايف، مرجع سابق، ص394.  76
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تضمنهــا احلكم، وبناًء عليه، فإن اإليقاف يظل ســاريًا يف حق املحكوم عليه حتى تصدر املحكمة 
أمرها بإلغائه78.

أما بالنسبة للمرشع األردين، فيمكن أن نستخلص من املادة )3/54( مكررة من قانون العقوبات 
األردين أن إلغاء وقف التنفيذ ال يتم بقوة القانون، أو ملجرد حتقق أحد أسباب اإللغاء، بل البد من 
صدور حكم قضائي بذلك؛ فاألمر كله يرتك للسلطة التقديرية لقايض املوضوع، حيث أن تتحقق 
أحد أســباب اإللغاء ليس قرينة قاطعة عىل جدارة املحكوم عليه هبذا اإللغاء، فقد ترى املحكمة، 
رغم توافر أســباب اإللغاء ورشوطه، أن املحكوم عليه جدير بمعامله عقابية تتضمن اإلبقاء عىل 

إيقاف التنفيذ ساريًا79.
واألصــل أن تقيض املحكمة التي قررت وقف التنفيذ بإلغائه، ســواء كانت حمكمة درجة أوىل أو 

املحكمة االستئنافية، أو حمكمة اجلنايات -إذا كانت هي التي أصدرت احلكم بوقف التنفيذ-.
 ويف هذه احلالة، جيوز للمحكمة أن تتصدى لإللغاء من تلقاء نفسها، أو بناًء عىل طلب النيابة دون 
احلاجة لتبليغ املحكوم عليه باحلضور، ألنه حرض عند احلكم عليه بالعقوبة التي بني عليها اإللغاء، 
أما يف غري هذه احلالة؛ فاألصل أن يبلغ املحكوم عليه باحلضور أمام املحكمة التي كانت قد أصدرت 

احلكم مع وقف التنفيذ، وال جمال إلثارة موضوع طلب اإللغاء إال من قبل النيابة العامة.80
ويمكن اســتخالص دور النيابة العامة يف إلغاء وقف التنفيذ بتزويد املحكمة بالبيانات التي تثبت 
إخــالل املحكوم عليه بالتزاماته وحتقق الرشط الذي علق عليه تنفيذ العقوبة، وهذا يقتيض تقديم 
صور مقدمة عن احلكم الذي أوقف تنفيذه، وســائر الوثائق التي متكن املحكمة من الوقوف عىل 
هــذا احلكم، وقد يكون ذلك كامل ملف القضية، باإلضافة إىل صور مصدقة عن احلكم بالعقوبة 
التالية الصادرة قبل صدور أمر وقف التنفيذ أو بعد صدوره، وال بد للنيابة العامة أن متكن املحكمة 
مــن الوقوف عىل كافة الوقائع التي متكنها مــن معاجلة موضوع الطلب؛ فتثبت لدهيا كافة الوقائع 

حتى يمكن إصدار حكم اإللغاء81.

حممد عبد احلميد حسنني، مرجع سابق، ص389.  78
خلف هنار الرقاد، مرجع سابق، ص126.  79
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الفرع الثالث: اآلثار املرتتبة عىل إلغاء وقف تنفيذ العقوبة
لقــد حدد املرشع الفلســطيني اآلثار املرتتبة عــىل إلغاء وقف التنفيذ يف املــادة )287( من قانون 
اإلجــراءات اجلزائية رقم )3( لســنة 2001، حني نص عىل: »يرتتب عــىل اإللغاء تنفيذ العقوبة 

املحكوم هبا ومجيع العقوبات التبعية واآلثار اجلنائية التي تكون قد أوقفت«.
يتضح مما سبق أن األثر الذي يرتبه اإللغاء هو زوال احلصانة املانعة من التنفيذ، ومتتع احلكم بقوته 
التي كانت معطلة بفعل اإليقاف، ويظل منتجًا ألثاره حتى يمحى بإحدى أســباب حمو األحكام 

الصادرة باإلدانة82.
وبالرجــوع إىل مرشوع قانون العقوبات، نجد أن اللجنة القائمــة عىل إعداد املرشوع قد بينت يف 
املــادة )36( اآلثار املرتتبة عىل إلغاء قرار وقف تنفيذ العقوبة، يف تطابق مع نص املادة )287( من 

قانون اإلجراءات اجلزائية.
أمــا املرشع األردين، فقد نص عىل اآلثار املرتتبة عىل إلغــاء وقف تنفيذ العقوبة يف املادة )4/54) 
مكــررة من  قانون العقوبات، ويتضح منهــا أن صدور قرار املحكمة بإلغاء وقف التنفيذ يعني أن 
الــرشوط التي أدت إىل وقف التنفيذ قد حتققت، فأصبح من الالزم أن تنفذ العقوبة بحق املحكوم 
عليــه، وهذا يعني اعتبار أمر وقف التنفيذ كأن مل يصدر، وعودة حالة املحكوم عليه إىل احلالة التي 
كان عليها عند صدور احلكم باإلدانة وفرض العقوبة، إذ يشمل التنفيذ يف هذه احلالة كل ما أوقف 

تنفيذه من عقوبة أصلية وتبعية أو أي حالة جرمية شملها أمر وقف التنفيذ.83
وإذا صــدر اإللغاء عن حمكمة قضت كذلك باإلدانــة ومعاقبة املحكوم عليه عن فعل ارتكبه قبل 
أو بعد صدور أمر وقف التنفيــذ، ولكن صدور هذا احلكم جاء أثناء فرتة وقف التنفيذ، وجاءت 
العقوبة باحلدود التي يرتتب عليها اإللغاء، فإن العقوبتني تنفذان بحق املحكوم عليه، ومها العقوبة 

التي صدر هبا احلكم احلايل، والعقوبة التي صدر احلكم بإلغائها.84
وبعــد أن بيّنا يف هذا املطلب وضع املحكوم عليه إذا تم إلغاء وقف التنفيذ قبل انتهاء فرتة التجربة 
إلحدى األســباب التي نص عليها القانون، وبينا إجراءات اإللغاء، واآلثار املرتتبة عليه، ســنبني 

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص202.  82
أمحد سعيد املومني، مرجع سابق، ص132.  83

املرجع السابق، ص133.  84
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يف املطلــب التايل وضع املحكوم عليه إذا مــرت فرتة التجربة املحددة يف القانون دون أن يتم إلغاء 
وقف التنفيذ.

املطلب الثالث

وضع املحكوم عليه بعد انقضاء مدة التجربة دون إلغاء وقف تنفيذ العقوبة

لقد اختلفت القوانني يف حتديد مدة اإليقاف، ولكن يف النهاية هناك مدة معينة لإليقاف وان اختلفت 
االجتاهات، فإذا مــا انقضت هذه الفرتة دون أن يرتكب املحكوم عليه ما يؤدي إىل إلغاء اإليقاف 
تكــون بذلك العقوبة التي أوقف تنفيذها كأن مل تكن، ويف الصورة اجلرمانية كأهنا قد نفدت، ويف 

الترشيعات تعترب ساقطة85.
يتضح بأن املحكوم عليه مع إيقــاف التنفيذ يتحدد بصفة هنائية عند انقضاء فرتة اإليقاف املحددة 
يف القانــون، دون صدور حكم اإللغاء من خالهلا، فحينئذ يكون قد أثبت جدارته بإيقاف التنفيذ، 
وال يعود ثمة حمل ملطالبته بتنفيذ العقوبة التي كانت مشمولة به؛ بل إن القانون يرتب عىل ذلك أثرا 

أبعد مدى من جمرد إسقاط االلتزام بتنفيذ العقوبة، وهو حمو حكم اإلدانة السابقة.86
وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001، فإنه يتضح أن املواد )287-284) 
بشــأن وقف تنفيذ العقوبة مل تبني وضع املحكوم عليه بعــد انقضاء فرتة التجربة دون إلغاء وقف 
التنفيذ، لذا نرجو من مرشعنا التنبه هلذا النقص؛ ألمهية حتديد وضع املحكوم عليه بصفة هنائية يف 

هذه املرحلة، بعد إثبات جدارته بإيقاف التنفيذ واستحقاق هذه الفرصة.
وبالرجوع إىل مرشوع قانون العقوبات، نجد أن املادة )37( قد بينت وضع املحكوم عليه بعد انقضاء 
مدة التجربة دون إلغاء وقف التنفيذ، بنصها عىل: »إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ومل يصدر خالهلا 

حكم بإلغائه، تسقط العقوبة املحكوم هبا، ويعترب احلكم الصادر هبا كأن مل يكن«.
أما بالنســبة للمرشع األردين، فقد أورد يف املادة )5/54( مكــررة من قانون العقوبات، أنه: »إذا 

حممد عبد احلميد حسنني، مرجع سابق، ص377.  85
أمحد عوض بالل، مرجع سابق، ص520.  86
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انقضت مدة إيقاف التنفيذ ومل يصدر خالهلا بإلغائه فتســقط العقوبة املحكوم هبا ويعترب احلكم هبا 
كأن مل يكن«. ويتضح من ذلك أن وقف التنفيذ يعلق العقوبة لينتهي إىل ســقوطها إذا انقضت مدة 

وقف التنفيذ دون إلغاء. 
أمــا احلكم الذي قىض بالعقوبة، فيعترب كأن مل يكن، وهذا يعني زواله وآثاره، إىل جانب ســقوط 
العقوبات التبعية، يف حال كانت مشمولة يف وقف التنفيذ، ومما يرتتب عىل ذلك عدم اعتبار احلكم 

من سوابق املحكوم عليه، وعدم اعتباره لغايات احتساب التكرار87.
وصدر عن حمكمة التمييز األردنية قرار ب: »يستفاد من نص املادة )5/54( من قانون العقوبات 
رقم )16( لسنة 1960 وتعديالته، أنه إذا انقضت مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ومل يصدر خالهلا حكم 
بإلغائه، فتســقط العقوبة املحكوم هبا ويعترب احلكــم كأن مل يكن. وحيث أنه من الثابت أن حمكمة 
بداية اجلزاء قد قررت وقف تنفيذ العقوبة املحكوم هبا عىل املستدعي ملدة ثالث سنوات اعتبارا من 
تاريخ اكتساب احلكم الدرجة القطعية، وحيث أنه من الثابت من كتاب إدارة املعلومات اجلنائية رقم 
(25984/78/9( تاريخ 2006-10-16 ومرفقة كشق األسبقيات العائدة للمستدعي-املميز 
ضده- تســقط ويعترب احلكم كأن مل يكن وبالتايل فــان القانون قد رتب آثارًا عىل ميض مدة إيقاف 
تنفيذ العقوبة دون صدور حكم خالهلا تتمثل يف سقوط العقوبة املحكوم هبا ويعترب احلكم هبا كأن 
مل يكــن وبالتايل فان القانون قد رتب آثــارًا  عىل ميض مدة إيقاف تنفيذ العقوبة دون صدور حكم 
خالهلا تتمثل يف ســقوط العقوبة املحكوم هبا ويعترب احلكم الصــادر هبا كأن مل يكن مما يتعني معه 

احلكم برد الطلب املقدم من املستدعي شكال لعدم االختصاص الوظيفي(88.

أمحد سعيد املومني، مرجع سابق، ص134.  87
قرار حمكمة التمييز األردنية اجلزائية رقم )15( لسنة2006، منشورات مركز العدالة،2010، اإلصدار السادس.  88
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اخلامتة
احلمــد هلل الذي أنعم عيل من االنتهاء من إعداد هــذا البحث املتواضع عىل أكمل وجه، والصالة 
والسالم عىل أرشف خلق اهلل حممد صىل اهلل عليه وسلم، أدعو اهلل أن أكون قد وفقت يف هذا العمل، 
بالبحث يف موضوعات وقف تنفيذ العقوبة يف ضوء ما يقرره قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني 

ومقارنته مع القوانني األخرى، ودراسة مدى مالئمته للتطبيق.
 بعد هذا العرض ملوضوع »وقف تنفيذ العقوبة«، نجد أن األصل يف إيقاع العقوبة يقتيض تنفيذها، 
وإال كان احلكــم هبا عبثًا، غري أن األصل غري مطلق، فالعقوبة غري مقصوده لذاهتا بل ملا حتققه من 
أغــراض اجتامعية، وقد رأى املرشع أن وقف تنفيذ احلكم الصادر عىل املتهم املدان حيقق يف بعض 
األحيــان هذه األغراض عىل نحو أفضل مما حيققه التنفيذ ذاتــه، وهلذا فإن وقف تنفيذ العقوبة ال 
يمثل تناقضَا ترشيعيَا؛ فهو ليس تنكرَا للعقوبة بعد توقيعها، ولكنه يف الواقع أســلوٌب من أساليب 

املعاملة العقابية احلقيقية.
ولعله من الرضوري أن نشري إىل أهم النتائج التي استخلصناها من هذا البحث املتواضع، وبعض 
التوصيــات التي توصلنا هلا، آملــني أن جتد قبوال واهتامما من املرشع الفلســطيني ألخذها بعني 

االعتبار إن شاء اهلل.

أوالً: النتائج
تبني مما سبق أن لوقف تنفيذ العقوبة رشوط ال بد من توافرها، منها ما يتعلق باملحكوم عليه، وهي 
رشوط تتعلق بحالة املتهم، ومنها ما يتعلــق باجلريمة حتى جيوز إيقافها، ومنها ما يتعلق بالعقوبة 
حتــى يمكن إيقافها، كــام اتضح من خالل هذا البحث صور وقــف التنفيذ ومنها: صورة وقف 
التنفيذ البسيطة، وصورة وقف التنفيذ اجلرمانية، وصورة وقف التنفيذ مع الوضع حتت االختبار.

كام بينا مما سبق نطاق وقف التنفيذ، وتناولنا العقوبات التي جيوز فيها وقف التنفيذ، ومنها: العقوبات 
األصليــة، والعقوبات التبعية، والتدابري االحرتازية والتقويمية، وأخريا اآلثار املرتتبة عىل احلكم؛ 

بحيث بينا موقف املرشع الفلسطيني من هذه العقوبات ومقارنتها بالترشيعات األخرى.
كام تطرقنا إىل سلطة القايض اجلزائي يف تقرير أو عدم تقرير إلغاء وقف التنفيذ إذا توافرت رشوطه. 
وكذلك ســلطة القايض يف اختيار العقوبات املشمولة بوقف التنفيذ. وبيّنا أنه يف حالة قرر القايض 
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وقف التنفيذ، فإنه يلزم ببيان أسبابه، مع اختالف الترشيعات بأخذ التسبب من عدمه.
ومما سبق، تبني مدى اختالف الترشيعات يف حتديد مدة وقف التنفيذ. كام تم التطرق لوضع املحكوم 
عليه أثناء هذه الفــرتة، ومتتعه بحصانة من تنفيذ احلكم قبل انتهاء مدة التجربة، ولوضع املحكوم 

عليه إذا مرت مدة التجربة دون إلغاء وقف تنفيذ العقوبة.

ثانيًا: التوصيات
يقرتح الباحث :

أن يواكب املرشع الفلسطيني الترشيعات القانونية احلديثة، ويأخذ بنظام االختبار القضائي.  .1
رضورة إجياد جهات خمتصة تتوىل البحث يف حالة كل متهم من خالل البحث يف األسبقيات   .2

القضائية له، للتأكد من كون هذا املتهم يستحق فعال إيقاف التنفيذ أم ال يستحقه.
رضورة أن ينص املرشع الفلسطيني عىل حالة املحكوم عليه بعد انقضاء فرتة التجربة دون    .3
إلغاء وقف التنفيذ؛ كون هــذه املرحلة مهمة يف حتديد وضع املحكوم عليه بصفة هنائية، 

بسبب إثبات جدارته بإيقاف التنفيذ.
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ساهر إبراهيم الوليد، األحكام العامة يف قانون العقوبات الفلسطيني، الطبعة األوىل، 2010.  .10
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حممد عبد احلميد حسنني، وقف التنفيذ يف القانون اجلنائي املقارن,، رسالة دكتوراه، جامعة   .1
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التعليق عىل قرار حمكمة العدل العليا الصادر يف الدعوى رقم 2019/15 
        

املحامي الدكتور حممد عبداهلل حممد الظاهر/ األردن

فتحي حممد حسني بوزية. املستدعــــي 

املستدعى ضدهم
قايض قضاة فلسطني »الرشعية«، املستشار حممود صدقي اهلباش باإلضافة إىل وظيفته.  .1

رئيس جلنة املحامني الرشعيني القايض الدكتور ماهر خضري باإلضافة إىل وظيفته.  .2
النائب العام باإلضافة لوظيفته.  .3

موضوع الطعـن
1.  القرار الصادر عن جلنة املحامني الرشعيني واملعمم بموجب ســند تبليغ إىل املســتدعي 
يف هــذا الطعن واملتضمن: »تقرر منع مزاولة مهنــة املحاماة الرشعية لدى كافة املحاكم 
الرشعية عىل اختالف درجاهتا ملدة عام من حمامي فتحي حممد حســني بوزية اعتبارا من 

تاريخ 2019/2/1 إىل تاريخ 2020/2/1 واملبلغ للطاعن بتاريخ 2019/1/6.
القــرار بتعميم رقــم 2018/54 بتاريــخ 2018/12/27 واملتضمن وقف املحامي   .2
الرشعي فتحي بوزية عن العمل ملدة ســنة كاملة منذ تاريخ 2019/2/1 وحتى تاريخ 

2020/2/1 وإجراء الالزم.

خمترص الوقائـع
املستدعي حمام يتعاطى ويزاول مهنة املحاماة الرشعية.  .1

بتاريخ 1/6/،2019 فوجئ املستدعي بتبليغه القرارين الطعينني.  .2
مل يرتض املســتدعي بالقرارين الطعينني فتقدم بطعنه أمام حمكمــة العدل العليا بتاريخ   .3

2019/1/14، حيث سجل الطعن حتت الرقم 2019/15.
بتاريــخ 2019/4/29 أصدرت حمكمة العدل العليا قرارها رقم 2019/15 القايض   .4

برد الدعوى.
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ويف معرض التعليق عىل القرار املشار إليه، ومع كل االحرتام للمحكمة املوقرة التي أصدرته، 
فإننا نبدي:

يف النواحي الشكليه القرار
معلوٌم أن النظر يف أي دعــوى والفصل فيها أمام القضاء اإلداري يتطلب التعرض للنواحي   
الشكلية واملوضوعية وصوال إىل إصدار القرار الفاصل يف النزاع املعروض، ولذلك، كان عىل 
املحكمة اإلدارية التدقيق يف النواحي الشــكلية للدعوى بوصفها القواعد اإلجرائية الناظمة 
للعمــل القضائي، والتي يتعني إعامهلا وتطبيقها عىل النــزاع املعروض ابتداًء، وقبل التعرض 
للقواعــد املوضوعية، ومن ثم يتم التصدي ملوضوع الدعوى متى رأت املحكمة أن الدعوى 
مقبولة من حيث الشــكل، بحيث متارس سلطتها يف بحث مرشوعية القرار اإلداري، لتنتهي 
بالنتيجة، إما إىل إلغاء القرار املشوب بأحد عيوب القرار اإلداري، أو إىل تأكيد مرشوعية القرار 

واحلكم برفض الدعوى.

وبالرجـــوع إىل القرار الصادر عن املحكمة العليـا املوقرة -مدار احلديث-، يتبنّي أنه مل يرش   
اىل مســألة القبول الشكيل للطعن املقدم من املستدعي، من حيث تقديمه ضمن املهلة املحددة 
قانونا، وال خيفى أن املدد املعينــة لتقديم الطعن يف القرارات اإلدارية حتمية ومتعلقة بالنظام 
العام، ويرتتب عىل عدم مراعاهتا وجتاوزها سقوط احلق يف الطعن؛ بحيث تقيض املـــحكمة 
برد الدعوى من تلـــقاء نفسها. إزاء هذه األمهية، كان لزاما وقبل أي يشء آخر، أن يتعرض 
احلكم الصادر يف دعاوى الطعن باإللغاء إىل مسألة القبول الشكيل والتثبت من تقديم الدعوى 

ضمن امليعاد املحدد قانونا.

ومــن ناحية أخرى، فقد خــىل القرار مدار احلديث من احلكم بإلزام املســتدعي بالرســوم   
واملصاريــف وأتعاب املحاماه؛ بالرغم من أنه الطرف اخلــارس يف الدعوى، وذلك خالفا ملا 

تقيض به األصول واإلجراءات القانونية. 
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اجلوانب القانونية للقرار:
باســتقراء القرار مدار التعليق، فإننا نبدي أن املحكمة مصدرة القرار قد استندت يف قضائها   
إىل الفقــرة )7( من املادة )52( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية لســنة 2001، 
حيث خلصت إىل أن املادة املذكورة قد اشرتطت يف استدعاء الدعوى أن يدرج فيه موجز عن 
وقائع الدعوى بصورة حمددة، وأن النص املذكور من النظام العام الذي متلك املحكمة إثارته 
من تلقاء نفسها يف أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو مل يتعرض له أحد االطراف، وبالتايل 
وبام أن املســتدعي مل يأت عىل أي ذكر لوقائع الدعوى باملعنى املقصود يف املادة املشــار إليها 
واكتفى برسد أســباب الدعوى، األمر الذي جيعل من دعواه مقامة خالفا لألصول القانونية، 
ومقدمة عىل غري األصول الواجبة االتباع، ومشــوبة بجهالة فاحشة، وأن ذلك سببا كافيا لرد 
الدعوى كوهنا غري مقبولة شــكال، ويف ذلك نبدي، أنه مــع االحرتام للمحكمة املوقرة، فإن 
وظيفة القضاء األساســية حتقيق العدالة بني املتداعني، حمكومــة يف ذلك بالقواعد اإلجرائية 
»الشكلية« واملوضوعية، إذ يتعني عىل املحكمة تبعا لذلك التعرض للقواعد الشكلية ومن ثم 
إعامل وتطبيق القواعد املوضوعية عىل النزاع، ونشري هنا إىل أن القواعد اإلجرائية »الشكلية« 
تعد من النظام العام متــى كانت متعلقة باملدد او االختصاص الوظيفي أو أي قاعدة إجرائية 
نص القانون عىل البطالن يف حالة خمالفتها، وهو أمر ال يمتد ليشمل سائر النواحي اإلجرائية 
وصــوال إىل تلك الواردة يف املادة )52( املتعلقة مشــتمالت الئحة الدعوى، ولذلك؛ يمكن 
القول بأن ليس كل خمالفة للقواعد الشكلية تؤدي إىل عدم قبول الدعوى وردها شكال، فهناك 
قواعد إجرائية يمكن تصويــب أي خمالفة هلا طاملا مل يرد نص رصيح عىل البطالن، بداللة أن 
قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية قد نص عىل مشــتمالت الئحة الدعوى من خالل 
املادة )52(، ومنها: وقائع وأســباب الدعوى، وتاريخ نشوئها، وطلبات املدعي التي تبني أن 
للمحكمة صالحية نظر الدعوى، دون أن يرتب البطالن عىل خمالفتها، بل وأكثر من ذلك، فقد 
أجاز القانــون املذكور للمحكمة أن تكلف الطرفني أو أيا منهام يف دعوى مقامة لدهيا بتقديم 
الئحة إضافية لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع واألســباب الواردة يف استدعاء الدعوى أو 
الالئحة اجلوابية، سواء قبل املبارشة يف نظر الدعوى أو يف أي مرحلة من مراحلها، حيث نصت 
املادة )290( الواردة يف الباب الرابع عرش املتعلق بأصول املحاكامت املتبعة أمام حمكمة العدل 
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العليا عىل أنه )جيوز للمحكمة أن تكلف أيًا من الطرفني تقديم الئحة إضافية أو بينة توضح أو 
تفصل أيًا من وقائع االستدعاء أو أسبابه(، وعليه، فإننا نرى -مع االحرتام- أنه كان يتعني عىل 
املحكمة مصدرة القرار مدار التعليق أن تستعمل صالحيتها الوارده يف املادة )290( املذكورة، 
وأن تكلف املســتدعي بتقديم الئحة إضافية لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع واألســباب 
الواردة يف اســتدعاء الدعوى، ال أن تعترب الدعوى خمالفة لألصول القانونية ومشوبة بجهالة 

فاحشة توجب احلكم برد الدعوى شكال.

خالصــة القول، أننا ال نتفق مع ما توصل إليه القــرار رقم 2019/15 الصادر عن حمكمة   
العــدل العليا املوقرة عندما قىض برد الدعوى، خاصــة وأن قانون أصول املحاكامت املدنية 
والتجارية لسنة 2001 قد أورد نصوصا خاصة يف أصول املحاكامت املتبعة أمام حمكمة العدل 
العليا،يتعني مراعاهتا واتباعها، والتي منها املادة 290 التي قضت بمنح الصالحية للمحكمة 
أن تكلــف أيًا من طريف الدعوى تقديم الئحة إضافية أو بينة توضح أو تفصل أيًا من وقائع 

االستدعاء أو أسبابه.  
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التعليق عىل قرار حمكمة العدل العليا الصادر يف الدعوى رقم 2019/15 

الدكتور رفعت عيد سيد
أستاذ القانون العام كلية احلقوق ــ جامعة القاهرة/ مرص

حيــدث أحياًنا أن يتغافل صاحب الشــأن عن بعض البيانات التــي فرضها املرشع يف الئحة 
الدعوى، فيتقدم ــ رغم ذلك ــ بدعواه إىل ساحة القضاء ليفصل بكلمة احلق يف النزاع املثار، 
فهــل يتعني عىل القضاء احلكم برد الدعوى أم جيوز له قبول الئحة الدعوى؟ وما هو الســند 
القانــوين الذي يمكن أن يقوم عليه هذا الرد؟ وهل خيتلف الوضع لو ُقّدمت هذه الالئحة إىل 

القايض اإلداري؟
ونرى من املفيد أن نســتعني لتوضيح هذه املســألة بحكم من أحكام حمكمة العدل العليا، نعرض 

وقائعه وندير احلديث حوله.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن املستدعي، بتاريخ 14 يناير 2019، تقدم بواسطة وكيله بدعوى 

للطعن يف القرارين التاليني بحجة خمالفتهام للقانون:
-  الصادر عن جلنة املحامني الرشعيني واملعمم بموجب ســند تبليغ إىل املســتدعي يف هذا 
الطعن واملتضمن »تقرر منع مزاولة مهنة املحاماة الرشعية لدي كافة املحاكم الرشعية عىل 
اختالف درجاهتا ملدة عام من حمامي فتحي حممد حسني بوزية اعتبارًا من تاريخ 1 فرباير 

2019 إىل تاريخ 1 فرباير 2020  واملبلغ للطاعن بتاريخ 6 يناير 2019. 
القرار بتعميم رقم 2018/54 الصادر عن قايض قضاة فلسطني »املستدعى ضده   -
األول« واملؤرخ بتاريخ 27 ديسمرب 2018 واملتضمن وقف املحامي الرشعي »فتحي 
بوزية عن العمل ملدة سنة كاملة من تاريخ 1 فرباير 2019 وحتى 1 فرباير 2020 

وإجراء الالزم«.
ويف جلسة 21 يناير 2019، قدم وكيل املستدعي بينته ضمن حافظتي املستندات، وشهادة املستدعي 
لنفســه، وختم بينته، وطلب إصدار القرار املؤقت املتفق مع األصول والقانون. ويف ذات اجللسة 
أصدرت املحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان األسباب التي أدت إىل إصدار القرارات املطعون 
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فيها وبيان ما حيول دون إلغائها، ويف حال املعارضة تقديم الئحة جوابية ضمن املدة القانونية ورفض 
طلب وقف تنفيذ القرار املطعون فيه.

وبتاريخ 11 فرباير 2019، قدم رئيس النيابة العامة ممثاًل عن املستدعى ضدهم الئحة جوابية، وقدم 
بينته ضمن حافظة مستندات وطلب يف نتيجتها رد الدعوى، وبذات اجللسة قدم وكيل املدعي بينة 
مفندة ضمن حافظة املستندات، وقدم مرافعة خطية طلب يف نتيجتها إلغاء القرارات املطعون فيها.

وأثنــاء نظر الدعوى، تبني للمحكمة أن الئحة الدعوى تتكــون من ثالثة بنود، البند األول وهو 
)الوقائع(، والثاين )األسباب القانونية(، والثالث )الطلب(، وبالرجوع إىل البند األول من الئحة 

الدعوى، وجدت املحكمة أنه جاء متكونا من سببني:
املستدعي حمام يتعاطى ويزاول مهنة املحاماة الرشعية.  .1

بتاريخ 6 يناير 2019، فوجئ املستدعي بتبليغه القرارين الطعنني.  .2
وبناء عىل ذلك انتهت املحكمة إىل رد الدعوى لكوهنا مشوبة باجلهالة الفاحشة، واستندت املحكمة 
يف قرارها إىل أن الفقرة )7( من املادة 52 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية لسنة 2001 
اشرتطت يف استدعاء الدعوى التي تقدم إىل املحكمة أن يدرج فيها موجز عن وقائع الدعوى بصورة 
حمددة، وأن النص املشــار إليه من النظام العام متلك املحكمة إثارته من تلقاء نفسها يف أي مرحلة 

من مراحل الدعوى، ولو مل يتعرض له أحد من األطراف.
واستطردت املحكمة بالقول إنه بام أن املستدعي، كام هو ثابت من الئحة الدعوى، مل يأت عىل أي 
ذكر لوقائع الدعوى باملعنى املقصود من املادة 52 املشار إليها، واكتفى فقط برسد أسباب الدعوى مما 
جيعل من هذه الدعوى مقامة خالفًا لألصول القانونية، ومقدمة عىل غري األصول الواجبة االتباع، 

ومشوبة بجهالة فاحشة تكفي لرد الدعوى شكاًل. 

هكذا استندت املحكمة يف رفضها قبول الدعوى عىل أساسيني:
)أواًل(: خمالفة نص املادة 52 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية لسنة 2001،   -
والتي اشرتطت أن تقام الدعوى بالئحة تودع قلم املحكمة متضمنة عدة بيانات تكفلت 
ببياهنا الفقرات التي تكونت منها املادة املذكورة. وبمقتىض الفقرة السابعة منها، تتضمن 
الئحة الدعوى: »وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها، وطلبات املدعي التي تبني أن 

للمحكمة صالحية نظر الدعوى«.
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)ثانيــًا(: املادة 52 التي متت خمالفتها من النظــام العام، وبالتايل متلك املحكمة إثارته من   -
تلقاء نفسها يف أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو مل يتعرض له أحد من األطراف.

فهل أصابت حمكمة العدل العليا يف حكمها أم جانبها الصواب؟ 
من املســلم به أن تدخل القايض يفرتض وجود منازعة يتصــارع يف حلبتها طرفان يدعى كالمها 
بحــق يدعمه القانون، بيد أن القايض ال يعري موضوع الدعوى اهتاممًا، إال إذا اســتوفت الدعوى 

رشوطها اإلجرائية.
وتصاغ القواعد اإلجرائية بصورة تضمن الفصل يف الدعوى بطريقة منصفة، إىل حد النظر إىل هذه 

القواعد بوصفها قانونًا حلامية املتهمني واملدعى عليهم.
واملنازعات التي تكون اإلدارة طرفًا فيها ليســت من طبيعة واحدة، فهناك منازعات تكون اإلدارة 
طرفًا فيها كفرد عادي من األفــراد يعمل يف العالقات املدنية التي حيكمها القانون اخلاص، وهذه 

املنازعات تتسم بالصفة املدنية.
ولكن اإلدارة قد تترصف كســلطة عامة معتمدة يف مبارشة أعامهلا عــىل ما تتمتع به من امتيازات 
الســلطة العامة، فإذا أثريت منازعة وكانت اإلدارة ملحوظ فيها صفتها كسلطة عامة، فإن املنازعة 

تعد منازعة إدارية ختضع لقواعد ختتلف عن تلك التي نقابلها يف ميدان القانون اخلاص.

وللتمييز بني نوعي املنازعات أمهية مزدوجة:
من حيث جهة التقايض: حتال املنازعات املدنية التي تكون اإلدارة طرفًا فيها إىل املحاكم  أ(  

العادية، بينام خيتص القايض اإلداري بالدعاوى اإلدارية.
مــن حيث القانون الواجب التطبيق: حيكم القانون اخلاص منازعات اإلدارة املدنية، أما  ب( 

املنازعات اإلدارية فتخضع بصفة أساسية بقواعد القانون العام.
واحلديث عن القواعد القانونية الواجبة التطبيق عىل املنازعات اإلدارية يعني خضوع هذه املنازعات 
لنظام قانوين متميز، وهو ما جيرنا إىل بحث املصادر التي يستقي منها هذا النظام قواعده، فالكالم عن 
مصادر قواعد النظام القانوين للمنازعات اإلدارية يعكس بصورة واضحة ســمة القانون اإلداري 
كقانــون قضائي. وكام هو احلال يف نظريات القانــون اإلداري األخرى، اضطلع القضاء بدور ال 
يســتهان به يف وضع القواعد اإلجرائية التي تطبق عــىل املنازعات اإلدارية. ففي بداية األمر بارش 
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القايض مهمته باستدعاء بعض قواعد القانون اخلاص، واالنتقاء من بينها، ثم حتويرها بالقدر الذي 
ال يتعارض مع طبيعة املنازعة اإلدارية. ومل تكن تلك اخلطوة كافية، فقد تبدت مشاكل جديدة تعني 
أن يتصدى هلا القضاء باحللول املناســبة، من هنا أخذ القايض يف ابتكار القواعد التي تتناســب مع 
طبيعة املنازعة التي تكون اإلدارة طرفًا فيها. ومن قواعد قانون املرافعات التي استعان هبا القايض 
اإلداري يف جمال املنازعات اإلدارية، نذكر قواعد التفســري، وانقطاع سري اخلصومة، والتدخل يف 
الدعــوى، وتصحيح ما وقع يف احلكم من أخطاء مادية ... إلخ. وباملقابل رفض القايض اإلداري 
تطبيــق بعض قواعد قانون املرافعات عىل املنازعــات اإلدارية لتعارضها معها، كالقواعد اخلاصة 
باألحكام الغيابية، وعدم جواز تطبيق القواعد اخلاصة باملرافعات الشفوية، وعدم جواز املعارضة 
يف األحكام اإلدارية. وال يعني قيام القضاء بالدور الســابق غياب النصوص القانونية التي تعالج 
إجراءات املنازعات اإلدارية، فقانون جملس الدولة املرصي يتضمن كثريا من القواعد التي تعالج 
بعــض جوانب التقايض أمام حماكم جملس الدولة، وبجانب ذلك توجد بعض النصوص القانونية 
التي تنظم بعض جوانب املنازعات اإلدارية، مثل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن تنظيم أوضاع 

الفصل بغري الطرق التأديبي. 
ويثور التساؤل حول ما إذا كان وجود نظام قانوين متميز للمرافعات اإلدارية، يمنع تطبيق نصوص 
قانون املرافعات املدنية والتجارية كلية. الواقع أن متيز املنازعة اإلدارية ال حيول دون تطبيق قواعد 
املرافعــات املدنية والتجارية، إال أن هذا التطبيق يتم بوصفها مبادئ عامة حتكم القواعد اإلجرائية 
يف نطــاق القانونني، العام واخلاص، وهذا التطبيق مقيد برشطني: األول هو غياب النص اخلاص 
يف قانون جملس الدولة املرصي أو القوانني والقرارات اخلاصة التي حتكم املسألة املعروضة، والثاين 

هو أال يتعارض النص املوجود بقانون املرافعات مع طبيعة املنازعة اإلدارية.
وقد أبرزت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص هذا املعنى بقوهلا »أن األصل هو تطبيق النصوص الواردة يف 
هذا القانون )قانون جملس الدولة( اخلاصة بإجراءات املرافعات اإلدارية، وتطبيق اإلجراءات املنصوص 
عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية بالنسبة للمسائل التي مل تتناوهلا هذه النصوص؛ برشط عدم 
تعارضها مع ما تتطلبه املنازعات اإلدارية من التبسيط والرسعة يف اإلجراءات، ومنع التعقيد واإلطالة، 
والبعد عن لدد اخلصومات الفرديــة، ذلك ألن القضاء اإلداري يتميز بأنه ليس جمرد قضاء تطبيقي، 
كام هو الشأن بالنسبة للقضاء املدين، بل هو كقاعدة عامة قضاء إنشائي يبتدع احللول املناسبة للروابط 
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القانونية التي تنشــأ بني اإلدارة يف تسيريها للمرافق العامة وبني األفراد، وهي روابط ختتلف بطبيعتها 
عن روابط القانون اخلاص، ومن ثم فإن للقضاء اإلداري نظرياته التي يســتقل هبا يف هذا الشأن، فال 
يأخذ من أحكام القانون اخلاص إال لرضورة وبقدر ال يتعارض مع طبيعة املنازعة اإلدارية التي ختتلف 
مع طبيعة املنازعة املدنية كقاعدة عامة، هذا اخلالف الذي مرجعه إىل أن روابط القانون اخلاص، وإْن 
متثلت يف خصومة شــخصية بني أفراد عاديني تتصــارع حقوقهم الذاتية، إنام تتمثل عىل خالف ذلك 
يف نوع اخلصومة العينية املوضوعية التي ختضع لقاعدة الرشعية ومبدأ ســيادة القانون والتي يتعني أن 

تتجرد من لدد اخلصومات الشخصية التي تسود املنازعات يف القانون اخلاص«89 .      
وخالصة القول أن نظام املرافعات اإلدارية تشــكله النصوص الواردة بقانون جملس الدولة يف املرتبة 
األوىل، والقرارات اخلاصة بتنظيم املســألة املعروضة، ثم املبادئ العامة للقانون، وإْن احتواها قانون 
املرافعــات املدنية والتجاريــة، وأخريًا أحكام القضاء. وال يكفي القــول بوجود نظام قانوين خاص 
للمرافعات اإلدارية، وإنام يلزم أن نقف عىل علة وجوده، لنرى متانة األساس الذي يقوم عليه. فِعلة 
وجــود نظام قانوين للمرافعات اإلدارية ترجع إىل هــدف املصلحة العامة الذي ترمي إليه اإلدارة يف 
نشاطها، وبسبب هذا املسعى؛ ال تقف اإلدارة عىل قدم املساواة مع الطرف األخر يف املنازعة اإلدارية. 
فاإلدارة إحدى طريف املنازعة، ســواء كانت مدعية أو مدعى عليها، تدخل املنازعة وهي مرتدية رداء 
السلطة العامة، وهي هبذه السلطة تتمتع بعدد من »االمتيازات التي جتعلها يف كل ما يثور حول نشاطاهتا 
من منازعات، يف مركز القوة بالنســبة إىل الطرف األخر؛ فهي حتوز دائاًم أصل املســتندات واألوراق 
وكافة املحررات واملكاتبات املتعلقة بالنزاع موضوع اخلصومة، ومن ناحية أخرى، فهي متلك سلطة 
التقدير باعتبارها هيئة عامة عىل قدم املساواة مع القايض، تتمتع بإمكانية الترصف ابتداء باالستقالل 
عن القايض يف نطاق مبدأ املرشوعية، ناهيك عن متتعها بامتياز إصدار القرارات اإلدارية امللزمة باإلرادة 
املنفردة. وبسبب ما تتمتع به هذه القرارات باستمرار من قرينة الصحة واملرشوعية إىل أن يثبت العكس؛ 
تكون قابلة للتنفيذ املبارش بالطريق اإلداري، ومن غري أن يرتتب عىل الطعن فيها بأي طريق من اطرق 

الطعن وقف هذا التنفيذ، ما مل يقض به القايض عىل وجه االستعجال وبرشوط خاصة«90. 

املحكمة اإلدارية العليا، جلسة 23 نوفمرب 1963، س 9، ص 86..  89
طعيمة اجلرف، قضاء اإللغاء، 1984، ص 289.  90
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وملا كانت قواعد املرافعات يف القانون اخلاص قوامها املســاواة بني طريف املنازعة، تعني استبعادها 
ووضع نظام قانوين خاص للمرافعات اإلدارية ييرس للسلطة العامة بلوغ غايتها يف حتقيق املصلحة 
العامة. من ناحية أخرى، تتمثل املنازعات اخلاصة يف كوهنا خصومة شخصية بني طرفني من األفراد 
العاديني املتكافئني يف الصفة ويف املصلحة، بينام تتمثل املنازعات اإلدارية يف األعم األغلب يف كوهنا 

نوعًا من اخلصومة العينية أو املوضوعية التي مردها إىل مبدأ املرشوعية وسيادة القانون. 
وإذا كان املبدأ السائد يف القانون العام أن اإلدارة تستقل عن القايض الذي ال يملك أن يتدخل 
يف أعامهلا، وال أن حيل نفســه حملها، وال أن يصدر إليها األوامر، بعمل أو االمتناع عن عمل، 
فإن هذا املبدأ ســيدفع اإلدارة إىل أن حتبس حتت يدها جانبًا من أوراق ومستندات الدعوى، 
وبطبيعة احلال لن تسمح السلطة العامة لألفراد باحلصول عىل هذه املستندات، حتى ال تتحول 

إىل سالح ضدها.
وللخروج من هذا املأزق، وصفت اإلجراءات أمام القايض اإلداري بالطابع التوجيهي، األمر الذي 
يمكن املحاكم، خالفًا لدورها املعتاد يف املنازعات املدنية، من إصدار أوامر بأي إجراء متهيدي تراه 
رضوريًا، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء عىل طلب أحد اخلصوم مع عدم إلزامها بام يطلبه اخلصوم 
يف هذا الشــأن إذا رأت حماًل لذلك، ومن بني هذه األوامر إلــزام اإلدارة بتقديم ما حتت يدها من 

وثائق تتعلق بالدعوى، وهو ما ييرس عبء اإلثبات عىل املدعي. 
وتطبيقــًا لذلك، ذهبت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص إىل القول إن »عبء اإلثبات يف املنازعات 
اإلدارية والتأديبية يقع عىل عاتق جهة اإلدارة، أساس ذلك أن أوراق التحقيق والقرار الصادر باجلزاء 
يكون يف حوزهتا، ومؤدى ذلك أن جهة اإلدارة هي امللزمة واقعًا وقانونًا بتقديم هذه املستندات، وأن 
تقاعس اجلهة اإلدارية عن تقديم األوراق املتعلقة بموضوع النزاع يقيم قرينة لصالح املدعي تلقي 
عبء اإلثبات عليها، ويمكن للقايض اعتبار ادعاء الطاعن قائاًم عىل ســببه الصحيح مما يستوجب 

إلغاء القرار املطعون فيه«91.
ولفرض هيمنة القايض اإلداري عىل املنازعات اإلدارية؛ كان ال بد من أن متتاز املرافعات اإلدارية 
بكوهنــا كتابية، بمعنى »أن كل ما فيها من أدلــة أو إثبات جيب أن يكون بالكتابة«، بحيث ال جيوز 

املحكمة اإلدارية العليا، طعن رقم 571 لسنة 28، جلسة 11 فرباير 1986.  91
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للقايض أن يكّون اقتناعه إال بأدلة مســتمدة من أوراق النزاع، وبمعنى أخر، فإن الصيغة الكتابية 
إذ ختول للقايض اهليمنة عــىل إجراءات الدعوى اإلدارية، فإهنا تقيض أيضًا بأن يكون إثبات مجيع 
الوقائع واملالحظات والبيانات يف أوراق تودع بامللف، األمر الذي يؤدي إىل االعتامد أساســاً عىل 
العنــارص الكتابية يف حتقيق الدعــوى وإثباهتا، وأن يكون الفصل فيها عىل أســاس هذه العنارص 
الكتابية ذاهتا والتي متكن الطرفني من االطالع عىل املستندات واألوراق ومناقشتها«92. وإذا كانت 
عريضة الدعوى جيب أال تكون جمهلة93، وعىل وجه اخلصوص أن توجه إىل قرار بعينه، فإن القضاء 
املرصي، رغبة يف التيسري عىل األفراد، اجته إىل قبول الدعوى، عىل الرغم من عجز املدعي ـبسبب 
ظروفــه اخلاصة، من حتديد القرارات التي ينصب عليها طعنــه باإللغاء، طاملا أن أوراق الدعوى 
ومســتندات احلكومة تسمح بتعيني هذه القرارات وحتديدها94. وإذا كان من الالزم أن يرد طلب 
اإللغاء رصاحــة يف عريضة الدعوى، فإن حمكمة القضــاء اإلداري املرصية، تدعياًم ملحاوالهتا يف 
تبســيط النظام اإلجرائي للطعن باإللغاء، اكتفت باســتفادة هذا الطلب ضمنًا من عموم طلبات 

املدعي وأقواله الواردة يف صحيفة الدعوى95. 
ويفهم مما ســبق أن أحكام القضاء يف مرص مل جتعل من بيانات عريضة الدعوى عائقًا يصعب عىل 
األفراد اجتيازه للتقدم بطلبات اإللغاء. وخالصة القول أن حمكمة العدل العليا ما كان هلا أن تقيض 
برد الدعوى، بل كان عليهــا، باعتبارها القايض املختص بنظر املنازعات اإلدارية، اتباع املادة 33 
من قانون تشــكيل املحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، التي تنص عىل استخالص وقائع النزاع 
من طلبات املستدعي، أو أن تطلب من األخري أن يقدم إيضاحات أكثر عن وقائع الدعوى، وهي 
هبــذا لن خترج عن وظيفتها كحكم بني األطراف، بل يعترب تطبيقًا لدورها التوجيهي يف هذا النوع 

من املنازعات.   
عالوة عىل ما سبق ، فإن متسك املحكمة برد الدعوى استنادًا إىل أهنا مقامة خالفًا لألصول القانونية، 
ومقدمة عىل غري األصول الواجبة االتباع، ومشوبة بجهالة فاحشة، يمكن الرد عليه بأن قانون أصول 

طعيمة اجلرف، قضاء اإللغاء، مرجع سبق ذكره، ص 291.  92
حمكمة القضاء اإلداري، جلسة 15 يونيه 1953، م )7( ، ص 1548.  93
حمكمة القضاء اإلداري، جلسة 24 يونيه 1952، م )7( ، ص 1754.  94

حمكمة القضاء اإلداري، جلسة 14 يناير 1948، م )2(، ص 243.  95
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املحاكامت املدنية والتجارية لســنة 2001 مل يرتب البطالن إال إذا نص القانون عليه رصاحة وفقًا 
للامدة 23 منه، وتطبيقًا لذلك نصــت املادة 22 عىل أن يرتتب البطالن عىل عدم االلتزام بمواعيد 
وإجراءات التبليغ ورشوطه، أما املادة 52 التي متسكت هبا املحكمة، فلم ترتب البطالن عىل ختلف 
أحــد بيانات الئحة الدعوى. وعىل فرض أن ختلف أحد بيانات الدعوى يرتب عليه بطالهنا، فإن 
الشق الثاين من املادة 23 يقيض بأنه ال يمكن احلكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت حتقق الغاية 
من اإلجراء، وال شك أن حمكمة العدل العليا كانت تستطيع أن تقف عىل وقائع الدعوى من خالل 
طلبات املستدعي، فتتحقق الغاية منها، إال أهنا فضلت الطريق األسهل بأن قامت برد الدعوى دون 
أن تبذل من اجلهد أيرسه فتطلب من املستدعي بعض اإليضاحات املتعلقة بالوقائع، أو أن تستشف 

بنفسها من خالل طلبات املستدعي وقائع النزاع.
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احلكم الصادر عن حمكمة النقض
يف الطعن اجلزائي رقم 321 لسنة 2014

متديد مدة االستئناف
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تعليق حول حكم حمكمة النقض الصادر 
يف الطعن اجلزائي 2014/321 

تعليق الدكتور عبد الرمحن توفيق

بادئ ذي بدء، البد من اإلشــارة إىل أن جريمة اخليانة )م 110 عقوبات بفقراهتا الثالث وما تالها 
من مواد مماثلة(، وهي اجلريمة التي أسندهتا النيابة العامة للطاعن وأدانته هبا حمكمة االستئناف يف 
حــدود الفقرة الثالثة من املادة املذكورة، هي من اجلرائم التي تتطلب باإلضافة إىل األركان الثالثة 
للجريمة: القانوين واملادي واملعنوي، ركنًا خاصًا هبا، وهو ما يعرف بالعنرص املفرتض، وهو العنرص 
الذي يفرتض قيامه وقت مبارشة فاعل اجلريمة لنشاطه اجلرمي، وبغريه ال يوصف هذا النشاط بعدم 
املرشوعية )ينظر يف ذلك أستاذنا املرحوم، الدكتور حممود حممود مصطفى، رشح قانون العقوبات/
القسم العام، طبعة ،1983 ص،37 وينظر فيه أيضًا، األستاذ الدكتور عبد املهيمن بكر سامل، القسم 

اخلاص يف قانون العقوبات، طبعة 1976 ـ 1977، ص31 وما بعدها(.
والعنــرص املفرتض يف جريمة اخليانة )م 110 عقوبات أردين، وهي مأخوذة حرفيًا عن املادة 263 
عقوبات سوري، وتقابلها املادة 177 عقوبات مرصي( هو صفة الفاعل، أي صفة املواطن، وذلك 
بــأن يكون املتهم يف هذه اجلريمة أردنيــًا، وبناًء عليه، فإن من غري املمكن تطبيق هذه املادة إال عىل 
املواطن األردين، فإذا كان الذي محل السالح ضد الدولة األردنية يف صفوف العدو )م 1/110(، 
أو الذي أقدم يف زمن احلرب عىل عمل عدواين ضد الدولة )م 2/110(، أو الذي جتند بأي صفة 
كانــت يف جيش معاد ومل ينفصل عنه قبل أي عمل عــدواين )م 3/110 وهي الفرتة التي طبقتها 
حمكمة االســتئناف بحق الطاعن( غري أردين، فإن هذا النص ال يطبق بحقه )لطفًا ينظر كتابنا رشح 

قانون العقوبات/القسم العام/ طبعة 2012، ص255 كتاب حُمّكم(.
إال أن الطاعن يف احلكم حمل التعليق، وإن مل يكن أردين اجلنســية باعتباره مواطنا فلسطينيا، ترسي 
بحقــه أحكام قانون العقوبات األردين رقم )16 لســنة 1960(، حيث أن هذا القانون هو املطبق 

حتى اآلن يف الضفة الغربية. والسند الترشيعي لذلك هو:
-  أواًل: ما جاء يف القرار رقم )1( لسنة 1994، الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 
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التحرير الفلسطينية/رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية بناء عىل قرار اللجنة التنفيذية، 
والذي جاء يف املادة األوىل منه: »يســتمر العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر التي كانت 
سارية املفعول قبل تاريخ 1967/6/5 يف األرايض الفلسطينية« ويقصد بذلك كال من 
الضفة الغربية وقطاع غزة حتــى يتم توحيدمها، كام جاء يف املادة الثانية من ذات القرار: 
»تستمر املحاكم النظامية ... عىل اختالف درجاهتا يف مزاولة أعامهلا طبقًا للقوانني واألنظمة 
املعمول هبا«، وتضمنت املادة الثالثة من ذات القرار: »يســتمر السادة القضاة النظاميون 
... وأعضاء النيابة العامة يف ممارسة أعامهلم كل يف دائرة اختصاصه وفقًا للقوانني«، وجاء 

يف املادة الرابعة من القرار إياه: »يرسي هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 1994/5/20«.
ثانيًا : يتمثل الســند الترشيعي أيضــًا يف القانون رقم 5 لســنة 1995، الصادر بتاريخ   -
1995/4/17 عن رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلســطينية/ رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية بشأن نقل السلطات والصالحيات، والذي جاء يف املادة األوىل منه: 
»تؤول إىل الســلطة الفلســطينية مجيع الســلطات والصالحيات الواردة يف الترشيعات 
والقوانني واملراسيم واملنشورات واألوامر السارية املفعول يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
قبل 1994/5/19«، كام جاء يف املــادة الرابعة: »يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا 
القانون«، ويف املادة اخلامسة ُنص عىل اآليت: »عىل مجيع اجلهات املختصة، كل فيام خيصه، 

تنفيذ هذا القانون«.
ولقــد تعّمدنا وضع هذه املقدمة والتوضيح يف معــرض تعليقنا عىل احلكم حمل التعليق؛   
وذلــك حتى إذا ما تبادر للذهن تســاؤول حول إثارة عــدم إمكانية تطبيق املادة )110 
عقوبات( عىل الطاعن كونه مواطن فلسطيني خاضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وليس 

مواطنًا أردنيًا.

الوقائع: 
الوقائع الثابتة يف القضية، وكام جاءت يف حيثيات قرار النقض، هي أن الطاعن كان عىل اتصال مع أحد 
ضباط الرشطة اإلرسائيلية، وكان قد أعلم من تلقاء نفســه اجلهات األمنية الفلســطينية بذلك، حيث 
طلبت إليه هذه اجلهات، عن طريق مســؤول مكافحة اجلاسوسية يف جهاز األمن الوقائي الفلسطيني، 
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أن يستمر يف التواصل والتعامل مع ذلك الضابط اإلرسائييل وإعالمهم بكل ما يدور بينهام، وقد تأكد 
ذلك كله بشهادة مسؤول األمن الوقائي الفلسطيني يف شهادته أمام حمكمة الدرجة االوىل.

وصف النيابة للواقعة : 
النيابة العامة أعطت هلذه الواقعة الوصف اجلرمي الوارد يف املادتني )110 و 112 عقوبات(.

حكم حمكمة الدرجة األوىل:
حمكمة الدرجــة األوىل )بداية نابلس( أصدرت حكمها بالرباءة؛ لعدم انطباق عنارص هتمة اخليانة 

عىل األفعال التي قام هبا املتهم )الطاعن(.
وملا مل يالق حكم الرباءة قبواًل من النيابة العامة، طعنت به أمام حمكمة االستئناف؛ حيث صدر احلكم 
االستئنايف بإدانة املتهم )الطاعن( بجرم اخليانة يف حدود املادة )3/110( عقوبات، وقررت حمكمة 

االستئناف وضع الطاعن باألشغال الشاقة ثالث سنوات وخفضتها إىل سنتني.

التعليق: 
يبدو أن حمكمة االستئناف مل تسمع البينات، وأهنا أعملت الصالحيات املعطاة هلا يف املادة )1/342) 
من قانون اإلجراءات اجلزائية والتي تنص عىل اآليت: »إذا كان االستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، 
فللمحكمة أن تؤيد احلكم، أو تلغيه، أو تعدله سواء ضد املتهم أو ملصلحته«؛ فاملرشع الفلسطيني، 
كام يتضح من نص هذه الفقرة، مل ُيلزم حمكمة االستئناف بسامع البينات يف حال فسخ حكم الرباءة 
واحلكم بإدانة املستأنف ضده، ولذلك نجد أن وكيل الطاعن قد أورد يف السبب األول من أسباب 
الطعن ختطئة حمكمة االستئناف من هذه اجلهة؛ ألهنا حرمت الطاعن من حق التقايض عىل مرحلتني، 

وكان يتعني عليها إعادة القضية إىل حمكمة الدرجة األوىل.
ومما جتدر اإلشــارة إليه يف هذا الصدد بموجــب املادة )2/264( من قانــون أصول املحاكامت 
اجلزائيــة األردين )وهو القانون الذي بقي مطبقًا يف الضفــة الغربية إىل أن صدر قانون اإلجراءات 
اجلزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001( فإنه: »ال جيوز فسخ احلكم القايض برباءة املتهم أو الظنني 
أو املشــتكى عليه وإدانته إاّل بعد إجراء املحكمة مرافعة وســامع البينات«، مع مالحظة أن البينات 
املقصودة هي البينات التي استمعت أمام حمكمة الدرجة األوىل، وال يشرتط االستامع إىل أي بينات 
جديدة. وتطبيقًا لذلك، قضت حمكمة التمييز بعدم جواز فســخ حمكمة االستئناف احلكم القايض 
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برباءة املتهم، أو الظنني، أو املشــتكى عليه، وإدانته إال بعد إجراء املحاكمة مرافعة وسامع البينات، 
فإذا ما فسخت حمكمة االستئناف ذلك احلكم واستمعت إىل البينات، فإنه ال يعيب قرارها بالتجريم 

عدم سامع بينات جديدة يف الدعوى )متييز جزاء 96/369 مركز عدالة(.
أما بخصوص ما قاله الســيد النائب العام يف مطالعته اخلطية بشأن الطعن يف احلكم االستئنايف من 
أن أســباب الطعن التي أوردها الطاعن ال تندرج ضمن أسباب الطعن بالنقض الواردة حرصًا يف 
املادة )351( من قانون اإلجراءات اجلزائية، -ومع االحرتام لوجهة النظر هذه-، فإهنا غري واردة؛ 
ذلك أنه بالرجوع للامدة )351 إجــراءات جزائية( فإننا نجد أن املرشع أورد يف البند اخلامس من 
هذه املادة أن من أسباب الطعن: »أن يكون احلكم املطعون فيه قد بني عىل خمالفة القانون أو اخلطأ 
يف تطبيقه ..«، ويف البند السادس من ذات املادة ورد أن من أسباب الطعن: »خلو احلكم من أسبابه 

املوجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها«.
وبتدقيق ومتحيص حكم االســتئناف، فإن هذين السببني )خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه، وخلو 

احلكم من أسبابه املوجبة وتناقضها ..( يردان عليه حقًا.
وباســتطالع ما جاء يف قرار النقض موضوع التعليق، فإننا نجد أن حمكمة النقض قد أشــارت إىل 
ذلك بكل رصاحة ووضوح حني قالت )ص3 هناية الصفحة( إن ما خلصت إليه املحكمة مصدرة 
احلكم ال يتفق وسالمة التطبيقات القانونية عىل الوقائع الواردة يف هذه الدعوى، ذلك أن الطاعن مل 
يقم بأي عمل من األعامل العدوانية الواردة ضد الدولة، وخاصة يف الفقرة الثالثة من املادة )110) 
عقوبات التي طبقتها حمكمة االستئناف بحقه، فهو مل يتجّند يف صفوف القوات اإلرسائيلية بأي صفة 
أو أي شــكل من األشــكال؛ بل عىل العكس، فلاّم تعّرض للضغط من ضابط الرشطة اإلرسائيلية 
للتعاون مع قوات االحتالل، بادر عىل الفور بإعالم اجلهات األمنية الفلســطينية التي طلبت إليه 
أن يســتمر يف تواصله وتعامله مع ذلك الضابط، وأن يضع األمن الوقائي الفلسطيني يف صورة ما 
يدور وحيدث معه. ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد، أن جريمة اخليانة والتجند لصالح العدو 
هــي جريمة ذات قصد خاص، ويف ذلك قضت حمكمة النقض الســورية: »إن القصد اخلاص هو 
أحد أركان جرم التجنيد لصالح العدو، فإذا مل يثبت هذا القصد؛ فإنه ينعدم أحد رشوط التجريم، 
ويتوجب عىل املحكمة أن تبحث عن الوصف القانوين الصحيح للجرم يف مواد القانون األخرى، 
وال جيوز اعتباره يف الوقت نفســه ســببًا لتطبيق أحكام املادة )274( عقوبات املتعلقة بالتجسس، 
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لئال يؤدي دون مربر إىل تشديد العقوبة مرتني من أجل سبب قانوين واحد«. )نقض سوري صادر 
بتاربخ 1975/5/21 جمموعة عزة ضاحي املحامي ص 292). ويف تفصيالت أكثر عن املقصود 
بالقصــد العام والقصد اخلاص يف هذه اجلريمة وعرض ملختلف اآلراء يف الفقه املرصي والفرنيس 

ينظر املؤلف، أستاذنا الدكتور عبد املهيمن بكر سامل املشار إليه سابقًا ص58 - 69).
ومن جهة أخرى فان استناد حمكمة االستئناف إىل ما ورد عىل لسان املتهم )الطاعن( من حيث عبارة 
)أنا مذنب( وتركها باقي التفصيالت الواردة يف إفادته وباقي البينات املســتمعة يف القضية، وعىل 
وجه اخلصوص، شهادة الشاهد رئيس قسم مكافحة اجلاسوسية يف جهاز األمن الوقائي الفلسطيني 
الذي أكد يف شهادته أمام حمكمة الدرجة األوىل أن املتهم هو الذي بادر من تلقاء نفسه بإعالمهم بام 
يتعرض له من ذلك الضابط، حيث طلبوا إليه )األمن الوقائي الفلسطيني/ مكافحة اجلاسوسية( 

االستمرار يف التواصل مع ذلك الضابط والتعامل معه وإعالمهم أوال بأول بكل ما يدور بينهام.
إن اســتناد حمكمة االســتئناف الذي يقوم عىل التجزئة غري املنطقية يف التعامل مع البينات الواردة 
يف الدعوى، هو اســتناد غري مقبول جيعل حكمها يغدو عىل غري سند من القانون كام قالت حمكمة 
النقض، ويكون مســتوجب النقض. وبالنتيجة فإن قرارها بإصدار احلكم برباءة الطاعن، إبراهيم 

سليم شاكر عودة، من التهمة املسندة إليه يكون قد أصاب كبد احلقيقة.
يضاف إىل ما تقدم أن أقوال املتهم أمام املدعي العام ختضع لتقدير املحكمة، شأهنا شأن سائر البينات 
املقدمة يف الدعوى، وللمحكمة استبعادها وعدم األخذ هبا إذا تناقضت مع البينات األخرى )متييز 
جزاء 95/172 تاريخ 95/4/30 برنامج عدالة(. وبكلامت أخرى، فإن اعرتاف املتهم أمام املدعي 
العام يســتلزم احليطة واحلذر والوقوف عىل الظروف واملالبسات التي أحاطته ورافقته بام ال يدع 

جمااًل للشك يف صحته )متييز جزاء 93/369 تاريخ 94/1/22 مركز عدالة(.
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التعليق عىل الطعن الرقيم 321 لسنة 2014 نقض جزاء

تعليق الدكتور مصطفى قاسم

موجز لوقائع النزاع:
قدم الطاعن للمحاكمة اجلنائية أمام حمكمة صلح طولكرم ملحاكمته عن هتمة االحتيال املعاقب   -
عليها وفقا لنص املادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك لألسباب الواردة 
يف الئحة االهتام، وقيدت القضية برقم 422 لســنة 2012 صلح جزاء طولكرم، وادعى فيها 

املجنى عليه املدعو/ محزة أسامة.

بــورشت إجراءات املحاكمة، وبتاريخ 2014/5/5 قيض برباءة املتهم )الطاعن( من التهمة   -
املسندة إليه، كون النزاع حقوقي )مدين(، ورفض االدعاء املدين لعدم االختصاص.

قامت النيابة العامة بالطعن عىل الشــق اجلنائى أمام حمكمة االستئناف )حمكمة بداية طولكرم   -
بصفتها االستئنافية( وذلك بموجب االستئناف الرقيم 110 لسنة 2014، وطعن املدعي باحلق 

املدين عىل الشق املدين استئنافيًا.

تداول االستئناف، و يف جلسة 2014/12/14 قيض، بأغلبية األراء، بقبول االستئناف شكال،   -
وتبعا لذلك بإدانة املتهم )الطاعن( وحبســه ملدة ســتة شهور مع إلزامه بدفع مبلغ ستة آالف 

وستامئة دوالر أمريكي، وتضمينه الرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة بواقع مائة دينار.

وحيث أن املتهم مل يرتض احلكــم فطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12/18/ 2014 وذلك   -
ألسباب حرصها فيام يىل : 

خطأ حمكمة االســتئناف ىف تطبيق نص املادة 341 من قانون اإلجراءات اجلزائية عندما تقدم  أ. 
املطعون ضده بطلب منحه مهلة لغايات تقديم استئناف عىل احلق املدنى رقم 110 لسنة 2014، 

حيث أن املطعون ضده الثانى مل يقدم أى سبب مرشوع لتأخره ىف تقديم االستئناف. 
خطأ حمكمة االستئناف ىف إدانة الطاعن باالستناد إىل شهادة املطعون ضده وشهادة والده دون  ب. 
أن تتطرق لباقى شــهود النيابة، وبذلك جاء استنتاجها خاطئًا، حيث مل يتوفر ركن االستيالء 

عىل أموال الغري بطريقة غري مرشوعة، كام مل يتوفر الركن الثاين وهو القصد اجلرمي. 
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خطأ حمكمة االستئناف بتفسري نص املادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960،  ج . 
وتطبيقها عىل االستئناف املاثل.

طالبت النيابة العامة ىف مذكرهتا برفض الطعن، وكذا تقدم املدعي باحلق املدنى بمذكرة التمس   -
فيها رفض الطعن وتأييد احلكم املطعون فيه.

قضت حمكمة النقض بقبول الطعن شكال وىف املوضوع برفضه.  -

وإذ فرغنا من رسد موجز للوقائع، فلنوضح خطتنا ملعاجلة املوضوع طبقا للنقاط التالية:
مضمون أسباب الطعن بالنقض.  -

حتليل النصوص القانونية املحال هبا الطاعن للمحاكمة اجلنائية.  -
رأينا ىف قضاء النقض.  -

إطاللة عىل الرأى املخالف.  -

أوال: مضمون أسباب الطعن بالنقض 
استند الطاعن ىف طعنه عىل حقه املخول له قانونا بالطعن بالنقض وفقا للامدة 351 من قانون اإلجراءات 
اجلزائية الرقيم 3 لســنة2001، والتى حددت أوجه الطعن بالنقض  ىف ثامنية حاالت 96، وهي تقابل 
املادة 30 من قانون حاالت وإجراءات الطعن بالنقض املرصي الصادر يف القانون رقم 57 لسنة1959، 

نصت املادة 351 من قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية الرقيم 3 لسنة 2001   96
عىل أن » مع مراعاة أحكام املادة السابقة، ال يقبل الطعن بالنقض إال لألسباب التالية :

إذا وقع بطالن ىف اإلجراءات أثر ىف احلكم.  .1  
إذا مل تكن املحكمة التى أصدرته مشكلة وفقا للقانون، أو مل تكن هلا والية الفصل ىف الدعوى.   .2  

إذا صدر حكامن متناقضان ىف وقت واحد ىف واقعة حمددة.  .3  
احلكم بام جياوز طلب اخلصم.  .4  

إذا كان احلكم املطعون فيه ُبنى عىل خمالفة القانون، أو خطأ ىف تطبيقه أو ىف تفسريه.  .5  
خلو احلكم من أسبابه املوجبه، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها.   .6  

خمالفة قواعد اإلختصاص أو جتاوز املحكمة سلطاهتا القانونية.   .7  
خمالفة اإلجراءات األخرى إذا كان اخلصم قد طلب مراعاهتا ومل تستجب له املحكمة ومل جير تصحيحها   .8

ىف مراحل املحاكمة التى تليها.
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التي حددت أسباب الطعن بالنقض ىف ثالثة أسباب 97.
وبمطالعــة مدونات احلكم حمل التعليق، يتضح أن الطاعن حرص أســباب طعنه عىل احلكم   -

الصادر باإلدانة ىف ثالثة أسباب صاغها عىل النحو اآليت:

خطأ حمكمة االستئناف ىف تطبيق نص املادة 341 من قانون اإلجراءات اجلزائية عندما تقدم  أ. 
املطعون ضده بطلب مهلة لغايات تقديم استئناف عىل احلق املدنى رقم 110 لسنة 2014، 

حيث أن املطعون ضده الثانى مل يقدم أى سبب مرشوع لتأخره ىف تقديم االستئناف.
فهذا السبب من أسباب الطعن بالنقض يتعلق بمخالفة احلكم الطعني للقانون، وذلك باعتباره   -

أحد أسباب الطعن بالنقض ىف قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني.

وبمطالعة نص املادة 341 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني التى يزعم الطاعن   -
خمالفة احلكم الطعني هلا، نجدها تنص عىل »إذا مل يقدم إستئناف خالل املدة املعينة، وطلب 
املستأنف خالل مخسة عرش يومًا اعتبارًا من تاريخ انقضاء مدة االستئناف متديد املدة، جيوز 
ملحكمة االستئناف أن متنحه مهله ال جتاوزعرشة أيام إذا تبني هلا وجود سبب مرشوع يربر 

التأخري«.

وهذا النص ينظم جواز مد ميعاد االستئناف ملدة أخرى بخالف املدة املقررة وفقا للامدة 328   -
من ذات القانون، وهى مخســة عرش يومًا تبدأ من اليوم التــايل لتاريخ النطق باحلكم إذا كان 

حضوريا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة احلضوري.

وقد أعطى املرشع، بموجب نص املادة 341 سالفة الذكر، احلرية ملحكمة االستئناف ىف مسألة   -
مد ميعاد االستئناف، وذلك بأن أخضع جواز مد امليعاد للسلطة التقديرية للمحكمة، فجعلها 

مسألة جوازية ىف ضوء األسباب التى تقدرها املحكمة وترى أهنا مرشوعة.

نصت املادة 30 من قانون حاالت وإجراءات الطعن بالنقض عىل » لكل من النيابة العامة واملحمكوم عليه   97
آخر  الصادرة من  النهائية  األحكام  النقض ىف  أمام حمكمة  الطعن  هبا  واملدعى  املدنية  احلقوق  واملسئول عن 

درجة ىف مواد اجلنايات واجلنح وذلك ىف األحوال اآلتية :
إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا عىل خمالفة القانون أو عىل خطأ ىف تطبيقه أو ىف تأويله«.   .1  

إذا وقع بطالن ىف احلكم.   .2  
إذا وقع ىف اإلجراءات بطالن أثر ىف احلكم.   .3  
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وال شك ىف أن تقدير املحكمة لتلك األسباب التى يقدمها املستأنف ملد ميعاد االستئناف تتعلق   -
بالواقــع، ومن ثم فال جمال إلخضاعها لرقابة حمكمة النقض مادامت قد راعت رشوط النص 
القانوين من حيث تقديم طلب املد، ووجود سبب مقبول تقدره املحكمة يربر قبول هذا الطلب.

ومن ثم، فإن إعــامل رقابة حمكمة النقض عىل تطبيق تلك املادة ال يتحقق - ىف وجهة نظرنا-  -
ســوى ىف حالتني؛ أوهلام أن تقرر حمكمة االستئناف مد ميعاد الطعن دون وجود طلب بذلك، 
وثانيهام أن يقدم املســتأنف طلب املد وال يتم الرد عليه أو اإلشارة له ىف مدونات احلكم. عدا 

ما تقدم فنحن بصدد مسألة من مسائل الواقع التى تنحرس عنها رقابة حمكمة النقض.

ونرى أن احلكم حمل التعليق قد جاء رده عىل السبب األول من أسباب الطعن مقسطًا، وجاءت   -
عباراته جلية ىف كون أن إعامل هذا النص »خيضع للســلطة التقديرية ملحكمة االستئناف دون 
رقابة عليها ىف ذلك من حمكمة النقض، باعتبار أن األســباب التــى تقرر معها إعامل خيارها 

بتمديد مهلة االستئناف هى من مسائل الواقع التى تستقل هبا وختضع إلطالقات سلطتها«.

أما الســبب الثانى من أسباب الطعن بالنقض التى يستند إليها الطاعن فقد جاء نصه كاآليت:   -
خطأ حمكمة االستئناف ىف إدانة الطاعن باالستناد إىل شهادة املطعون ضده وشهادة والده، دون 
أن تتطرق لباقى شــهود النيابة، وبذلك جاء استنتاجها خاطئًا، حيث مل يتوفر ركن االستيالء 

عىل أموال الغري بطريقة غري مرشوعة، كام مل يتوفر الركن الثاين وهو القصد اجلرمي.

وهذا الســبب يتعلق بالسلطة التقديرية أو بحرية القاىض اجلنائى ىف تكوين عقيدته من األدلة   -
املطروحة أمامه ىف الدعوى، وذلك ما دامت قد حصلت بطريقة مرشوعة وطرحت ىف الدعوى 
أمامــه، وما دام هلا أصل ثابــت ىف األوراق، إال أن حرية القايض ىف تكوين عقيدته يعني عليه 
جتنب الفســاد ىف االســتدالل، بمعنى أن تتفق النتيجة التى توصل إليها ىف العقل واملنطق مع 

املقدمات التى انطلق منها.

وبمعنى آخر، أن تؤدي األدلة التى يستند إليها ىف تكوين عقيدته ىف الواقع واملنطق إىل النتيجة   -
التــى انتهى إليها، فإن حدث ذلك، فــال رقابة ملحكمة النقض عليه  وإن حدث العكس، هنا 
يكون لرقابة حمكمة النقض جمال ىف نقض احلكم وذلك للفساد ىف االستدالل،هذا  فضال عن 

الضوابط األخرى التى خيضع هلا مبدأ حرية القايض اجلنائي ىف االقتناع .
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فاألصل أن القايض اجلنائي حر ىف تكوين عقيدته بناًء عىل أي دليل يرتاح إليه، وأن أوجه الدفاع   -
املوضوعية التى يبدهيا اخلصم عىل وقائع الدعوى وأدلتها ختضع لتقديره بمطلق حريته حسب 
اطمئنان وجدانه إليها، فله أن يأخذ هبا، وله أن يطرحها دون أن يكون ملتزمًا بإبداء أسبابه هلذا 

االطمئنان أو ذاك الطرح.

و يــربر هذا املبــدأ أن اإلثبات يف املواد اجلنائية، وعىل عكس احلــال يف املواد املدنية، يرد عىل   -
وقائع نفســية ومادية وليس عىل ترصفات قانونيــة، فالقايض إذًا هو الذي يقدر قيمة الدليل، 
وهو الذي يســتطيع أن يستخلص منه إدانة املتهم أو براءته تبعا القتناعه الداخيل، وال يتدخل 
القانون يف حتديد قيمة  الدليل أو قوته يف اإلثبات، فكل األدلة عند القانون ســواء وهلا نفس 
القوة يف اإلثبات، وأيٌّ منها من حيث املبدأ يمكن أن هيدم اإلثبات الذي ينتج من أي وســيلة 

أخرى 98.

وقد جاء رد حكم النقض حمل التعليق جمماًل دون إخالل ىف شأن هذا السبب، إذ جاء يف مدوناهتا   -
أنه »من املقرر فقهًا وقضاًء أن ملحكمة االستئناف، بوصفها حمكمة موضوع، أن تكون قناعتها 
من البينات املقدمة والتى هبا يستقر فؤادها ويسرتيح إليه وجداهنا، وهلا ىف سبيل ذلك أن تأخذ 
من البينات ما يوصلها إىل تلك القناعة، وأن تطرح سواها دون معقب عليها من حمكمة النقض، 
طاملا مل خترج ىف قضائها الذى محلت عليه أســبابه عن نطاق البينات املقدمة، وكان تقديرها هلا 

سائغًا له أساس ثابت من البينات ويؤدى إىل النتيجة التى توصلت إليها«. 

أما الســبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض التى يستند إليها الطاعن فقد جاء نصه كاآليت:     -
خطأ حمكمة االستئناف يف تفســري نص املادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 

وتطبيقها عىل االستئناف املاثل.

عبد  د.  املثال،  انظر عىل سبيل  تكوين عقيدته،  اجلنائي ىف  القايض  التفاصيل حول موضوع حرية  من  ملزيد   98
حرية  الغريب  عبد  حممد  د.   ،1982 سنة  عقيدته  تكوين  يف  اجلنائي  القايض  حرية  قيود   - مهدي  الرءوف 
القايض اجلنائي يف االقتناع اليقيني وأثره يف تسبيب األحكام اجلنائية 1996، د. مفيدة سويدان نظرية االقتناع 
الذايت للقايض اجلنائي رسالة دكتوراه 1985، وجدير بالذكر أن القانون املرصى يكرس هذا املبدأ بنصه ىف 
302 من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل »حيكم القاىض ىف الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه  املادة 

بكامل حريته، ومع ذلك ال جيوز أن يبنى حكمه عىل أى دليل مل يطرح أمامه ىف اجللسة.......«. 
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وحيث أن هذا السبب يتعلق رصاحة بخطأ املحكمة ىف تطبيق نص القانون عىل الواقعة املطروحة   -
أمامه، إذ إن نص املادة 417 من قانون العقوبات ينعى الطاعن خمالفة احلكم الطعني هلا تتعلق 
بجريمة االحتيال املدان هبا املتهم، إذًا فالســبب الثالث من أســباب الطعن بالنقض اخلاص 
باملتهم يتعلق باخلطأ املبارش للمحكمة ىف تطبيق القانون عىل الواقعة املنظورة أمامها، فالطاعن 

يرى عدم انطباق النص القانوين املحال به عىل الواقعة املسندة إليه.

وحيث أن رد احلكم الطعني عىل هذا السبب قد جاء قارصًا، إذ اعترب أن رده عىل السبب الثانى   -
من أســباب الطعن بالنقض يتضمن ردًا عىل هذا السبب أيضا، فقد جاءت عبارة احلكم حمل 
التعليق كاآلتى »أما عن السبب الثالث من أسباب الطعن الذى نعى فيه الطاعن عىل املحكمة 
االســتئنافية خطأها اجلسيم ىف تفسري نص املادة417، فإننا نجد ىف معاجلتنا للسبب الثانى من 
أســباب الطعن بالنقض ما يكفى للرد عىل هذا الســبب، ونحيل إليه ىف ذلك حتاشيا للتكرار، 
ناهيــك عن أننا مل نجد ىف تطبيق املحكمة االســتئنافية ألحكام املادة 417 عىل الوقائع املكونة 
للجريمة حمل الدعوى ما خيالف القانون، األمر الذى يتعني معه رد هذا السبب«، ولنا عىل هذا 

الرد وقفه حال عرض رأينا ىف قضاء النقض.

ثانيا: حتليل النصوص القانونية املحال هبا الطاعن للمحاكمة اجلنائية:    
أحيل الطاعن - ىف احلكم حمل التعليــق- للمحاكمة اجلنائية بتهمة االحتيال املؤثمة باملادة 417 
من قانون العقوبات اجلزائي الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، التى جاءت ىف الفصل الثانى 
مــن الباب احلادي عرش اخلاص باجلرائم التى تقع عىل األموال 99، ويقابل هذا النص املادة 336 

نصت تلك املادة عىل »كل من محل الغري عىل تسليمه مااًل منقواًل أو غري منقول أو أسنادًا تضمن تعهدًا أو إبراًء   99
فاستوىل عليها احتياالً:-

باستعامل طرق احتيالية من شأهنا إهيام املجنى عليه بوجود مرشوع كاذب أو حادث أو أمر ال حقيقة له، أو   
إحداث األمل عند املجنى عليه بحصول ربح ومهى أو بتسديد املبلغ الذى أخذ بطريق االحتيال، أو اإلهيام 
بوجود سند دين غري صحيح أو سند خمالصة مزور، أو -2 بالترصف ىف مال منقول أو غري منقول وهو يعلم 
أنه ليس له صفة الترصف به، أو -3 باختاذ إسم كاذب أو صفة غري صحيحة، عوقب باحلبس من ثالثة أشهر 

إىل ثالث سنوات وبالغرامة من مخسة دنانري إىل مخسني دينارًا.
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من قانون العقوبات املرصي 100.
وبتحليل النصني سالفي الذكر، يتضح أن جريمة النصب أو االحتيال تقوم عىل ركنني، األول:   -
هو ركن مادي قوامه االحتيال للتوصل إىل اإلســتيالء عىل مال منقول مملوك للغري، والثانى، 

هو ركن معنوى قوامه القصد اجلنائي اخلاص.

فالركن املادي جلريمة النصب يتكون من ثالثة عنارص، أوهلا النشاط أو السلوك اإلجرامي املتمثل   -
ىف فعل التدليس أو احلتيال، ونتيجة مرتتبة عليه وهي االستيالء عىل املال اململوك للغري، أو تسليم 

املجني عليه املال إىل املتهم، وعالقة السببية بني النشاط اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية 101 .

فجريمة النصب تقوم عىل فكرة خداع املجنيي عليه، وهو ما يفرتض قيام اجلاين باقرتاف أسلوب   -
من أساليب االحتيال، وقد حدد املرشع سواء ىف القانون املرصي أو القانون الفلسطيني - عىل 
سبيل احلرص- األساليب التى يقع هبا االحتيال وهى استعامل الطرق االحتيالية، أو الترصف 
ىف مال مملوك للغري دون التمتع بحق الترصف فيه، أو اختاذ اسم كاذب أو صفة غري صحيحة، 
ومن ثم فال جمال للحديث عن وجود قانوين جلريمة النصب دون أن يتبع النشــاط اإلجرامي 

للجاين أحد تلك األساليب سالفة البيان.

وعىل ذلك فإنه يمكن القول بأن السلوك اإلجرامي ىف الركن املادي جلريمة االحتيال )النصب(   -
هو فعل التدليس، والنتيجة التى ترتتب عليه هى تســليم املجني عليه أمواله للجاين وعالقة 
السببية التى تربط بينهام واملتمثلة ىف كون التدليس الواقع من اجلاين عامال يف قيام املجنى عليه 

بتسليمه أمواله إليه.

تنص تلك املادة عىل »يعاقب باحلبس كل من توصل إىل االستيالء عىل نقود أو عروض أو سندات دين أو   100
سندات خمالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بطريق االحتيال لسلب كل ثروة الغري أو بعضها، إما باستعامل 
طرق احتيالية من شأهنا إهيام الناس بوجود مرشوع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث األمل بحدوث ربح 
ومهى، أو تسديد املبلغ الذى أخذ بطريق االحتيال، أو إهيامهم بوجود سند دين غري صحيح أو سند خمالصة 
مزور، وإما بالترصف ىف مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وال له حق الترصف فيه، وإما باختاذ اسم كاذب أو 

صفة غري صحيحة، أما من رشع ىف النصب ومل يتمه؛ فيعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة.«
أمجلت حمكمة النقض املرصية تعريف جريمة النصب ىف قوهلا أهنا »تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع   101
من املتهم عىل املجنى عليه بقصد خدعه واالستيالء عىل ماله، فيقع املجنى عليه ضحية هذا االحتيال الذى 
يتوافر باستعامل طرق احتيالية أو باختاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غري صحيحة أو بالترصف ىف ملك الغري 

ممن ال يملك الترصف« نقض 19 فرباير 1973، س 19 رقم 122 ص611.
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وىف البداية، جيدر التنويه إىل أنه يتعني التمييز بني التدليس املدين والتدليس اجلنائي الذى يمثل   -
السلوك الرئييس جلريمة النصب، »والفارق بني اإلثنني يكمن ىف درجة هذا التدليس ال ىف أثره، 
فبينام يكفي الكذب لتوافر التدليس املدين، ال يغني وحده لوقوع التدليس اجلنائي، أي النصب. 
وعلة ذلك أن دور قانون العقوبات خيتلف عن دور القانون املدين، فبينام يتدخل األخري حلامية 
املعامالت املدنية بني األفراد، يأخذ قانون العقوبات مسارا خمتلفا فال يتبع القانون املدين باملعاقبة 
عىل كل خطأ مدين ىف هذه املعامالت، فال يتدخل إال إذا انطوى هذا اخلطأ عىل هتديد ملصلحة 
اجتامعية، أو بعبارة أخرى، إذا اتســم الفعل بصفة اخلطورة عىل املجتمع رغم وقوعه مبارشة 
عىل فرد من أحــاد الناس....، وعىل ضوء هذا الدور الذى يؤديه قانون العقوبات، كان البد 
أن يتوافر ىف الطرق االحتيالية معنى اخلطــورة عىل املجتمع، وهو ما يقتيض حتديدها بصورة 
تفــوق جمرد الكذب العادي وعىل نحو إجيايب، وتوجيهها نحو أن كل احتيال يفرتض الكذب 

بداهة، ومن ثم فال بد أوال من الكذب، عىل أن يكون متسام بالتنظيم واحلبك ..« 102 .

ويعرف التدليس بأنه »تشوية احلقيقة ىف شأن واقعة يرتتب عليها الوقوع ىف اخلطأ، وهو ما يعنى   -
أن جوهر التدليس أنه كذب، وموضوع هذا الكذب واقعة يرتتب عليهت خلق اضطراب ىف 

عقيدة شخص وتفكريه بجعله يعتقد غري احلقيقة« 103.

وجدير بالذكر أن التدليس يتطلب ىف مجيع حاالته ســلوكا إجيابيــاً من قبل اجلاين، ومن ثم،   -
فاملوقف السلبى الذى يتخذه شخص برتكه آخر ىف خطأ واقع فيه من قبل ال يعترب تدليسا.

وكام أسلفنا، فالشارع ىف كل من القانونني املرصي والفلسطيني قد حدد وسائل التدليس التى يقوم   -
عليها النصب عىل ســبيل احلرص، والتى يمكن إمجاهلا ىف ثالث وســائل، وهى الطرق االحتيالية، 
والترصف ىف مال ليس ملكا للمتهم وال له حق الترصف فيه، واختاذ اسم كاذب أوصفة غري صحيحة.

يكمن الفارق الرئييس بني وســائل التدليس الثــالث ىف أن القانون ىف الصورة األوىل، وهي   -
الطرق االحتيالية، ال يكتفى بالكذب املجرد، وإنام يتطلب تدعيمه بســلوك مستقل عنه، بينام 

يكتفى بالكذب فقط ىف الوسليتني األخرتني.،

د. أمحد فتحى رسور - الوسيط ىف قانون العقوبات - القسم اخلاص - الكتاب الثانى - جرائم االعتداء عىل   102
األشخاص واألموال - دار النهضة العربية ص 600 ، 601.

د. حممود نجيب حسنى - رشح قانون العقوبات القسم اخلاص - دار النهضة العربية 2013- - ص 1122.  103
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ويكمن الفارق الثانى بني وسائل التدليس ىف أن القانون مل حيدد موضوع الوسيلة األوىل وهي   -
الطرق االحتيالية، بينام حدد موضوعا للتدليس ىف الوسليتني األخرتني، فإما أن يكون منصبا 

عىل ملكية املال وسلطة الترصف فيه، وإما أن يكون منصبا عىل اسم أو صفة.

وســوف نتناول ىف السطور القادمة، بشىء من اإلجياز، وســائل التدليس باعتبارها السلوك   -
اإلجرامي ىف جريمة النصب.

أ.  الطرق االحتيالية:
تعرف الطرق االحتيالية بأهنا أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية، ويعني ذلك أنه البد من توافر   -

عنرصين أساسيني للقول بتوافر تلك الوسيلة، ومها الكذب واملظاهر اخلارجية التى تدعمه.
فالكذب هو جوهر االحتيال، أى ال بد من الكذب عىل املجني عليه، أى ذكر يشء خمالف   -
للحقيقة، فــإذا كان ما ذكره املتهم للمجني عليه حقيقــة واقعة، فال جمال للحديث عن 

النصب، ولو ترتب عليه تسليم املجني عليه أمواله للمتهم 104.
و ينبغى التأكيد عىل أن الكذب وحده، مهام بالغ صاحبه ىف تأكيد صحة أقواله، ال يصلح   -
وحده للقول بتوافر الطرق االحتيالية كأحد وسائل جريمة النصب، وىف ذلك تقول حمكمة 
النقض املرصية »من املقرر أن جمرد األقوال واالدعاءات الكاذبة، مهام بالغ قائلها ىف توكيد 
صحتهــا، ال تكفى وحدها لتكوين الطرق االحتيالية؛ بل جيب لتحقيق هذه الطريقة ىف 
جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبًا بأعامل مادية أو مظاهر خارجية حتمل املجني 

عليه عىل االعتقاد بصحته.
ملا كان ذلك، وكان يبني مما سطره احلكم املطعون فيه، أنه استدل عىل ما أسنده إىل الطاعن   -
بمجرد القول بأنه حتصل من املجني عليها عىل مبلغ ... جنيه وسلمه للمتهم الثاين لتسفريها 

وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض املرصية بأنه »إذا كانت حمكمة املوضوع قد اعتربت ما وقع من املتهمني نصبًا   104
بناء عىل أهنام توصال إىل االستيالء عىل مال املجنى عليها عن طريق إهيامها باحتامل مهامجة اللصوص هلا وسلب 
أمواهلا واالستعانة ىف ذلك بذكر حادث معني من حوادث الرسقة التى وقعت ىف اجلهة، وكانت قد قالت ىف حكمها 
ما يفيد أن احلادث املشار إليه قد وقع فعاًل وأن املجنى عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره املتهامن ، فذلك ال 
تتوافر به الطرق االحتيالية كام هى معرفة ىف القانون«. نقض 17يونيو سنة 1946، جمموعة القواعد ج 3 رقم 194، 

ص179، 5 أبريل سنة 2004، جمموعة األحكام، س55، رقم 45، ص 351.
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ألداء فريضة احلج، وهى عبارة مرسلة غري ظاهر منها أن املحكمة حني استعرضت الدليل 
عليها قد كانت ملمة هبذا الدليل إملامًا شــاماًل حتى هييئ هلا أن متحصه التمحيص الكاىف 
الذى يدل عىل أهنا قامت بام ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف احلقيقة، وأهنا مل تستظهر 
الطرق االحتيالية التى اســتخدمها الطاعن، ومحلت املجني عليها عىل تسليمه ماهلا ومن 
ثــم فإنه كان جيب عىل احلكم -عىل هدى ما ســلف- أن يعنى ببيان واقعة النصب، وما 
صدر من املتهمني فيها من قول أو فعل ىف حرضة املجني عليها، مما محلها عىل التسليم ىف 
ماهلا، فإذا، قــرص احلكم ىف هذا البيان -كام هو احلال ىف الدعوى املطروحةـ األمر الذى 

يعيبه بالقصور، ويتعني معه نقض احلكم املطعون فيه واإلعادة« 105 .
وعىل ذلك نتفق مع ما يقرره بعض الفقه من أن الكذب ال يصلح ىف ذاته بدءًا ىف التنفيذ،   -
فهــو ليس من اخلطــورة ىف املجرى العادي لألمور؛ إذ ال يــؤدي إىل خداع املجني عليه 

واالستيالء عىل ماله  بشكل فوري مبارش 106 .
وقد حدد املرشع غايات الكذب عىل سبيل احلرص، فاشرتط أن يكون من شأن الطرق االحتيالية   -
إهيــام الناس بوجود مرشوع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث األمل بحدوث ربح ومهي، 
أو تسديد املبلغ الذى أخذ بطريق االحتيال، أو إهيامهم بوجود سند دين غري صحيح أو سند 

خمالصة مزور...«، وهى ذات الغايات التى حددها املرشع ىف القانون الفلسطيني.
وجتدر اإلشارة إىل أن تلك الغايات التى حددها املرشع ىف كل من القانونني املرصي والفلسطيني   -
قد جاءت عىل سبيل احلرص، ويتعني عىل حكم اإلدانة الصادر من حمكمة املوضوع أن يوردها 
باعتبارها عنرصا من عنارص النموذج التجريمي جلريمة النصب التي يتعني توافرها ويرتتب 

عىل ختلفها إباحة السلوك الصادر من املتهم، ومن ثم القضاء برباءته.
وتطبيقــا ملا تقدم، فقد قضت حمكمة النقض املرصية بأنه »ملا كانت املادة 310 من قانون   
اإلجراءات اجلنائية قد أوجبت يف كل حكم باإلدانة أن يشتمل عىل بيان الواقعة املستوجبة 
للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان اجلريمة التي دان املتهم هبا والظروف التي وقعت فيها واألدلة 

الطعن رقم 2147 لسنة 66 ق - جلسة 3/2/-2006 مل ينرش بعد.  105
ىف هذا الرأى أنظر د. أمحد فتحى رسور الوسيط ىف قانون العقوبات - القسم اخلاص - مرجع سابق- ص 602.  106



86

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

التي استخلصت منها املحكمة ثبوت وقوعها من املتهم، وكانت جريمة النصب كام هي 
معرفة يف املادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من 
املتهم عىل املجني عليه بقصد خداعه واالســتيالء عىل مالــه، فيقع املجني عليه ضحية 
االحتيال الذي يتوافر باســتعامل طرق احتيالية، أو باختاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة 
غري صحيحة أو بالترصف يف مال الغري ممن ال يملك الترصف، وقد نص القانون عىل أن 
الطرق االحتيالية يف جريمة النصب جيب أن يكون من شأهنا اإلهيام بوجود مرشوع كاذب 
أو واقعة مزورة أو إحداث األمل بحصول ربح ومهي أو غري ذلك من األمور املبينة عىل 
ســبيل احلرص يف املادة 336 من قانون العقوبات املشار إليها. ملا كان ذلك وكان احلكم 
املطعون فيه قد تساند يف إدانة الطاعن إىل حمرض الضبط دون أن يبني الطرق االحتيالية التي 
استخدمها الطاعن والصلة بينها وبني تسليم املجني عليه املال موضوع التهمة األوىل وما 
استدل به عىل ثبوت التهمتني يف حقه فإنه يكون مشوبًا بالقصور يف بيان الواقعة واستظهار 
أركان اجلريمتني اللتني دان الطاعن هبام، األمر الذي يعجز حمكمة النقض عن إعامل رقابتها 

عىل تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا عىل الواقعة كام صار إثباهتا يف احلكم« 107.
ولعل العلة تبدو واضحة يف كون تلك الغايات التى ذكرها املرشع للكذب قد جاءت عىل سبيل   -
احلرص؛ التفاقها مع مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات من ناحية، ومع فلســفة قانون العقوبات 
ىف عدم تدخله ىف جتريم الســلوك إال إذا انطوى عىل درجة معينة من اخلطورة والتى يراها متثل 
مساســًا باملجتمع ككل من ناحية أخرى، وعىل ذلك فإن املرشع افرتض أن الكذب ال يكون 
خطريًا بالقدر الذى يستوجب التجريم إال إذا اجته إىل غاية من هذه الغايات التى حددها 108. 
والعنرص الثانى من عنارص الطرق االحتيالية هو املظاهر اخلارجية، وتكمن أمهية املظاهر   -

اخلارجية ىف كوهنا مصدرا الستمداد األدلة عىل صحة األكاذيب وقوة اإلقناع.
والقــول برضورة توافر تلك املظاهر اخلارجية يــؤدى إىل نتيجة هامة، وهي أن الكذب   -
املجرد - كام سلف القول- دون مظاهر خارجية تدعمه ال يكفى لتحقيق الطرق االحتيالية.

الطعن رقم 6178 لسنة 62 ق- جلسة 2002/10/19 - س 53 - ص 976.  107
(13( ىف هذا الرأى أنظر حممود نجيب حسنى - مرجع سابق - ص 1131.  108
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واملظاهر اخلارجية التى يســتعني هبا املتهم لدعم أكاذيبه يتعني أن تكون ذات كيان مستقل عن   -
الكذب ىف ذاته، »فهي ليست ترديدا أو حمض إشارة إليه وإىل ما تضمنه من وقائع وبني عليه من 
حجج، وإنام هى جديد يضاف إليه، فيعطيه قيمة ليســت له ىف ذاته، أى جيعله مقنعًا بعد أن كان 
غري مقنع، فهذه العنارص املستقلة قد تستمد من تدخل شخص يؤيد الكذب، أو من االستعانة 
بشىء يدعمه كأشخاص أو أشياء« 109، ومن ثم فهى تفرتض سلوكا إجيابيًا سعى به املتهم عىل 

محل شخص عىل تأييده ىف كذبه أو االستعانة بشىء يستمد منه الدليل عىل صحة ما يدعيه.
وقد تتمثل تلك املظاهر اخلارجية ىف اســتغالل الصفة، »فقــد يلجأ اجلاين إىل أى مظهر   -
خارجي يؤيد كذبه وال يستعني بآخر ىف تأييده، وإنام يستغل صفته املنبعثه من شخصه أو 

وظيفته فيديل بأكاذيب بناء عىل هذه الصفة التى حتمل الناس عىل تصديقه«.
وهنا يتعني التفرقه بني استغالل الصفة كمظهر خارجي يدعم الكذب فيكتمل عنرص   -
الطــرق االحتيالية وهى الصورة األوىل من صور جرائم النصب، وبني انتحال الصفة 
الكاذبة، ففى احلالة األوىل يعتمد اجلانى عىل الثقة املنبعثة من صفته احلقيقية التى حيملها 
لكى يصدقها الناس، بخالف األمــر ىف احلالة الثانية حيث يعتمد اجلانى عىل انتحاله 

صفة أخرى مزيفة ال حيملها.
وبينام يشرتط ىف »استغالل الصفة بوصفه من طرق االحتيال أن يتوخى أحد الغايات التى حددها   -
القانون، فإنه ال يشرتط ىف انتحال الصفة غري الصحيحة أن يتجه إىل إحدى هذه الغايات، ألنه 

يعد ىف ذاته أسلوبا للنصب مستقاًل عن األسلوب األول، وهو الطرق االحتيالية«. 110

ب.  الترصف ىف مال ثابت أو منقول ليس ملكًا للمتهم وليس له احلق ىف الترصف فيه:
هذه هي الصــورة الثانية من صور التدليس التى اعتربها املــرشع نصبًا وعاقب عليها،   -
وتفرتض هذه الوســيلة إجراء املتهم ترصفًا ىف مال ليس مالكًا له وليس له حق الترصف 
فيه، ومحله بذلك )أى محل املجني عليه( عىل تســليمه ماال نظري احلق الذى أومهه أنه قد 

إاتقل إليه هبذا الترصف.

د. حممود نجيب حسنى- مرجع سابق - ص 1139.  109
110  د/ أمحد فتحى رسور - الوسيط ىف قانون العقوبات - القسم اخلاص- مرجع السابق - ص 613، 614.
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ويتحقق التدليس هبذه الوسيلة باعتبار أن ترصف املتهم ىف املال ينطوى ضمنًا عىل ادعائه   -
ملكيته وأن له سلطة الترصف فيه، وهذا االدعاء غري صحيح ما يوقع املجني عليه بذلك 

ىف اخلطأ، وهذا اخلطأ هو الذى حيمله عىل تسليم ماله إليه.
وتقوم هذه الوسيلة عىل عنرصين، أوهلام الترصف ىف مال ثابت أو منقول، وثانيهام انتفاء   -

ملكية املتهم للامل وحقه ىف الترصف فيه.
والترصف هو عمل قانوين من شــأنه نقل امللكية، أو إنشاء حق عيني، أو نقله، أو إهناؤه،   -
فهو عمل إرادي هبدف إحداث أثر قانوين، وهذا الترصف يســتوى أن يكون حمله عقارًا 

أو منقواًل.
وجدير بالذكر أنه احرتاما ملبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات؛ فإنه يتعني أن يتوافر العنرصان   -

ىف هذه الوسيلة من وسائل التدليس للقول بتوافر جريمة النصب املؤثمة قانونًا.

ج.  انتحال اسم كاذب أو صفة غري صحيحة:
تتحقق تلك الوسيلة من وسائل التدليس بصدور كذب عن املتهم يتعلق بموضوع معني   -
هو اســمه أو صفته، بأن يكون اختذ لنفسه اسام أو صفة غري صفته، فانخدع املجني عليه 

بذلك، ووقع ىف اخلطأ بتسليمه أمواله للمتهم.
وعىل هذا، فإن هلذه الصوره عنرصا وحيدا فقط، وهو الكذب املنصب عىل موضوع حمدد،   -

وهو االسم أو الصفة.
فالكذب وحده ىف هذه الوسيلة كاف للقول بتوافر جريمة النصب ما دام منصبا عىل االسم   -

أو الصفة الكاذبة التي قام املجني عليه بتسليم أمواله للمتهم بناء عليها.
وبعد أن فرغنا من تناول صور السلوك اإلجرامي جلريمة النصب ىف الترشيعني املرصي   -
والفلسطيني، فإن النتيجة اإلجرامية هلذا السلوك تتمثل ىف تسليم املجني عليه املال للمتهم 

بناء عىل السلوك اإلجيايب الصادر من األخري ىف إحدى صوره الثالثة سالفة البيان.
وتتمثل عالقة الســببية ىف جريمة النصب ىف أن يكون تســليم املجني عليه ماله للمتهم،   -
باعتباره النتيجة اإلجرامية، قد تم بناء عىل اخلطأ الذى أوقعه فيه املتهم بسلوكه اإلجيايب، 

فإذا كان التسليم قد تم بناء عىل سبب آخر انقطعت عالقة السببية.
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-  وقىض تطبيقا لذلك أنه »إذا حصلت بعض الوقائع االحتيالية من املتهم، واســتعان فيها 
بأشــخاص آخرين ىف سبيل التغرير باملجني عليه، وداخل هذا األخري اخلوف من هؤالء 
األشخاص املسخرين من جانب املتهم فسلم املبلغ إليهم، ففى هذه احلالة ال تتوافر جريمة 
النصب كاملة؛ ألن التســليم مل يكن حتت تأثري، وإنام بناء عىل حالة اخلوف التى اعرتت 
املجني عليه، ولذا جيب عىل املحكمة أن تســتظهر ىف الواقعة التى تثبت لدهيا ما يدل عىل 

توافر عالقة السببية« 111.
أما الركن املعنوى جلريمة النصب باعتبارها جريمة عمدية؛ فإن الركن املعنوى هلا يتمثل   -

ىف عنرصى العلم واإلرادة.
فالقصد العام ىف جريمة النصب يتطلب أن يعلم املتهم أنه يرتكب فعل التدليس، والذي   -
من شــأنه أن يوقع املجني عليه ىف اخلطأ الذى حيمله عىل تســليم ماله إليه، وأن يعلم بأن 
ما يدىل به كذب، فضال عن علمه بأن املال املســلم إليه مملوك لغريه، وأن تتجه إرادته إىل 
ارتكاب فعل التدليس وحتقيق النتيجة اإلجرامية، أى محل املجني عليه عىل تسليمه أمواله.
وتتطلب جريمة النصب قصدا خاصا يتمثل ىف نية التملك، أى نية املتهم ىف أن يبارش عىل   -
الشىء الذى تسلمه من املجني عليه مظاهر السيطرة التى ينطوى عليها حق امللكية، وأن 

حيرم املجني عليه من مبارشهتا.

ثالثا:  رأينا ىف قضاء النقض:
انتهــى احلكم حمل التعليق إىل رفض الطعن بالنقض املقدم من املتهم، ومن ثم تأييد احلكم الطعني 
فيــام قىض به من إدانة الطاعن الرتكابه جريمة االحتيال، واالختالف مع النتيجة التى انتهى إليها 

حكم النقض وذلك لألسباب اآلتية:
جانب حكم النقض الصواب حينام خلط بني املفهوم القانوين للسبب الثاين والسبب الثالث   -
من أسباب الطعن بالنقض، وقد عرب عن ذلك رصاحة عندما قرر ىف عبارة جلية أنه »أما 
عن السبب الثالث من أسباب الطعن الذى نعى فيه الطاعن عىل املحكمة االستئنافية خطأها 
اجلسيم ىف تفسري نص املادة 417، فإننا نجد ىف معاجلتنا للسبب الثانى من أسباب الطعن 

نقض 3 يناير سنة 1972 ، جمموعة األحكام س 23 رقم 6 ص 20.  111
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بالنقض ما يكفى للرد عىل هذا الســبب، ونحيل إليه ىف ذلك حتاشيا للتكرار، ناهيك عن 
أننا مل نجد ىف تطبيق املحكمة االستئنافية ألحكام املادة 417 عىل الوقائع املكونه للجريمة 

حمل الدعوى ما خيالف القانون، األمر الذى يتعني معه رد هذا السبب«.
فمن ناحية أوىل، يعد خطأ قانونيا جســيام اخللط بني مفهوم السبب الثاين من أسباب   -
الطعن بالنقض الذى يتعلق بمبدأ حرية القايض اجلنائي ىف تكوين عقيدته ىف الدعوى 
من األدلة املطروحة أمامه، بام مؤداه أنه له احلق ىف أن يســتند إىل ما يشــاء من األدلة، 
ويطرح ما يشــاء  ىف ضوء الضوابط املقيدة لذلك املبدأ، فالطاعن، وفقا هلذا السبب، 
ينعى عىل احلكم املطعون فيه اســتناده عىل بعض األدلة دون البعض األخر، وهو أمر 
ال عالقة بينه وبني املفهوم القانوين للســبب الثالث الذى يتعلق بخطأ احلكم املطعون 
فيــه ىف تطبيق القانون 112،  بمعنى أن النص، مــن وجهة نظر الطاعن، ال ينطبق عىل 
الواقعة املطروحة أمام املحكمة، وهو أمر خمتلف متامًا عن السبب الثاين، ومن ثم فال 
يصح ىف العقل واملنطق أن يكون الرد عىل السببني واحدًا، وهو أمر ال ينبغي أن تكون 
عليه األحكام الصادرة من املحاكم العليا؛ كوهنا تعمل عىل التفسري الصحيح للقاعدة 
القانونية، بل أن يكون من البدهيي إملامها باملفهوم القانوين ألسباب الطعن بالنقض.

ويرتبط السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض بالوظيفة الرئيسية ملحكمة النقض التى   -
تتمثل ىف احرتام القانون وحســن تطبيقه، وتتحقــق تلك الوظيفة عن طريق رقابة مدى 

التطبيق الصحيح للقانون يف أحكام املحاكم.
»فمن املؤكد أن املحاكم قد ختتلــف فيام بينها ىف تطبيق القانون، مما يؤدى إىل تعدد   -
معناه واختالف الناس ىف تفسريه، وهذا األمر يؤثر ىف االستقرار القانوين، مما يزعزع 
الثقة يف ســيادة القانون، ومن أهم واجبــات حمكمة النقض إزالة هذا اللبس ومنع 
االختالف، وحتقيق االستقرار ىف حتديد معنى القانون لضامن حسن تطبيقه بواسطة 
سائر املحاكم، ويمكن القول بوجه عام إن نطاق سلطة حمكمة النقض يتحدد ويتقيد 

يتحقق اخلطأ ىف تطبيق القانون بإعامل قاعدة قانونية ال تنطبق عىل الواقعة بسبب اخلطأ ىف التكييف القانونى   112
للواقعة التى ثبتت لدى املحكمة ىف حدود سلطتها التقديرية، ىف شأن أوجه الطعن بالنقض أنظر د. أمحد فتحى 

رسور - النقض اجلنائى - دار الرشوق - الطبعة الثالثة - ص 186 وما بعدها.
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باشرتاط وجود خطأ ىف القانون، باملعنى الواسع، وقع من حمكمة املوضوع املطعون 
ىف حكمها بالنقض، فهذا املعنى الواسع يغطي خمالفة القانون، واخلطأ ىف تطبيقه أو 

تأويله، وبطالن اإلجراءات اجلنائية«.113 
وبناء عىل ما تقدم، فإن نعي املتهم عىل احلكم املطعون فيه وفقًا للسبب الثالث كان يتعلق   -
بعدم انطباق نص املادة 417 من قانون العقوبات عىل الوقائع املســندة إليه، ما يعني أنه 
كان يتعني عىل قضاء النقض التعرض هلذا الســبب بالتفصيل والتأصيل إعاماًل لوظيفته 
الرئيسية ىف الرقابة عىل احلكم املطعون فيه للوقوف عام إذا كان احلكم الطعني قد استظهر 
كافة أركان وعنارص جريمة احلتيال املقدم هبا املتهم للمحاكمة اجلنائية من عدمه، وكيفية 

حتققه من اانطباق هذه األركان والعنارص عىل الوقائع املسندة للطاعن.
فإن رأى حكم النقض تأييد احلكم الطعني ىف إدانة املتهم، فقد كان يتعني عليه أن يوضح   -
كيفية انطباق النص العقايب )املادة 417 من قانون العقوبات اجلزائي( عىل الوقائع املسندة 

للمتهم ىف ظل إغفال احلكم الطعني لذلك.
ومن ناحية ثانية، فإن عبارة حمكمة النقض من أهنا ال ترى ىف تطبيق نص املادة 417 عىل   -
الوقائع املكونة للجريمة حمل الدعوى ما خيالف القانون جاءت قارصة، فهذا املنهج غري 
مستحب سيام أن هذا السبب يعد السبب الرئييس واجلوهري من أسباب الطعن بالنقض، 
فضال عن أن رقابة حمكمة النقض متثل دورها الرئييس باعتبارها املحكمة العليا التى هتدف 

إىل توحيد كلمة القانون وتضع املبادىء التى تقتفي أثرها املحاكم الدنيا.
فإذا كان حكم النقض التفت عن كل ما تقدم، وتقاعس عن ممارسة وظيقته الرئيسية   -
ىف رقابــة األحكام للوقوف عىل تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا، وأهدر حق املتهم ىف 
إخضاع احلكم الصادر ضده باإلدانة للرقابة القانونية من قبل املحكمة العليا، فإننا ال 
نتفق مع منهج حمكمة النقض ىف ردها عىل السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض، 
وال نتفق معها ىف النتيجة التي خلصت إليها من رفض الطعن وتأييد احلكم املطعون 

فيه بإدانة املتهم.

د أمحد فتحى رسور - النقض اجلنائى -مرجع سابق - ص 38.  113
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رابعا: إطاللة عىل الرأى املخالف:
صــدر احلكم حمل التعليق بأغلبية األعضاء، وقد خالف الرأى قاضيان يريان أن الواقعة املســندة 
للمتهم ال تشــكل جريمة االحتيال املعاقب عليها باملادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 
1960، ذلــك أن األدلــة املقدمة ىف الدعوى ال توفر أركان وعنــارص جريمة االحتيال املقدم هبا 

الطاعن، ذلك أن ما قام به الطاعن ال يعدو كونه جمرد كذب.
وجاء نص اعرتاضهم كاآلتى »....، ومعلوم بالرضورة أن الكذب املجرد ال يشكل جريمة   -
يعاقب عليها القانون، ذلك أن ثقة املشتكي ووالده بأقوال الطاعن، دون أن يعزز الطاعن 
أقوالــه بمظاهر احتيالية، تنفي قيام جريمة االحتيال، األمر الذى نرى إزاءه نقض احلكم 
الطعني وإعالن براءة الطاعن، واحلكم تبعًا لذلك بعدم اختصاص املحكمة باالدعاء املدين 

كونه يدور مع الدعوى اجلزائية وجودًا وعدمًا...«.
ونتفــق مع ما ذهب إليه الرأي املخالف من كــون الكذب وحده ال يكفى لتوافر الطرق   -
االحتيالية، باعتبارها متثل الســلوك االجرامى ىف الركن املادى جلريمة االحتيال املؤثمة 
بنص املادة 417 من قانون العقوبات الفلسطيني، ذلك ألن الكذب وحده -كام أسلفنا- ال 
يكفي مهام بلغ وبالغ فيه املتهــم، وأيا كانت صورته وقوته ىف تكوين الطرق االحتيالية، 
فالبد من وجود مظاهر خارجية مستقلة عنه تدعمه وتساهم ىف إسباغ القناعة عىل االقتناع 

بصحة هذا الكذب بام يؤثر عىل إرادة املجني عليه ويؤدي إىل تسليم أمواله للمتهم.
ويتعني عىل حكم اإلدانة أن يبني ىف أســبابه املظاهر اخلارجية التى استند عليها املتهم ىف   -
تدعيم كذبه، وعدم ذكر هذه املظاهر اخلارجية، واســتناد حكم اإلدانة إىل الكذب وحده 

يعيبه ويوجب نقضه.
وجدير باإلشارة أن يف السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض املقدم من الطاعن ما   -
يوضح أن احلكــم الطعني قد خالف القانون لعدم الوقوف عىل املظاهر اخلارجية التى 

دعمت كذب الطاعن.
ومن املســتقر عليه، وفقا ألحكام حمكمة النقض املرصية، أنه يتعني عىل حكم اإلدانة يف   -
جريمة النصب بيانًا لتوافر أركان النصب والوقائع التى يقوم عليها كل ركن حتى تتمكن 
حمكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون قد ُطّبق تطبيقًا سلياًم أم ال، وأهم ركن يتعني 
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أن يفصله احلكم هو الركن املادي، وخاصة بيان وســيلة التدليس التى استعان هبا املتهم 
ىف خداع املجني عليه، فأمهية هذا البيان تكمن يف أن القانون قد حرص وسائل التدليس/ 
ما يعني عىل احلكم أن يثبت أن الوســيلة التى استعان هبا املتهم تدخل ىف عداد الوسائل 
التــى نص عليها القانون، وإذا دفع املتهم بأن ما صدر عنه من أفعال ال يفيض إىل عنارص 
إحدى وسائل التدليس التى نص عليها القانون، كان دفعه جوهريا، ومن ثم يلتزم احلكم 

بتمحيصه والرد عليه قبواًل أو رفضا ردًا مدعاًم بالدليل، وإال كان قارصًا 114.
ومن ثم فإننا نتفق مع ما ذهب إليه الرأي املخالف من أنه كان يتعني عىل حكم النقض أن   -
يقــىض بنقض احلكم الطعني والقضاء برباءة الطاعن لعدم توافر أركان جريمة االحتيال 

املحال هبا للمحاكمة اجلنائية.     

                                                                       

أنظر ىف األحكام الصادرة من حمكمة النقض املرصية 31 ديسمرب سنة 1950، جمموعة أحكام حمكمة النقض   114
س 1 رقم 149، ص 422،19، يناير 1975، س 26، رقم 12، ص 53، 8 نوفمرب 1979، س 30، رقم 

169، ص 769 ،19 يناير سنة 1982 ، س3، رقم 8، ص 52.
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احلكم الصادر عن حمكمة النقض
يف الطعن املدين رقم 560 لسنة 2015 

  »مدى قانونية االتفاق عىل زيادة األجرة السنوية للمأجور« 
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املبادئ القانونية التي تضمنها قرار حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة
رقم )560/ 2015( تاريـــخ 2019/3/17 )نـقض مدنــي( 

تعليق 

املحامي عصام لطفي الرشيف 
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مقدمــــــة 

كان قانون املالكني واملســتأجرين األردين رقم )62( لسنة 1953 هو القانون الذي حيكم و ينظم 
العالقة بني املؤجر )املالك( واملستأجر، وكان املستأجر بموجب هذا القانون: 

يتمتع بحق االستمرار القانوين يف إشغال العقار، وبنفس رشوط عقد اإلجيار.  أ. 

ملزما بدفع األجرة املحددة يف عقد اإلجيار، وبالطريقة والكيفية املحددة لدفعها.  ب. 

أواًل: استمرار تطبيق هذا القانون يف دولة فلسطني حتى اآلن.   -

ثانيا: أما يف اململكة األردنية اهلاشمية، فقد استمر تطبيق هذا القانون إىل أن تم إلغاؤه بموجب   -
القانون املؤقت رقم )29( لســنة 1982، وبعد ذلك تم إلغاء القانون املؤقت رقم )29( لسنة 

1982، وحّل حمله القانون رقم )11( لسنة 1994. 

أصبح القانون رقم )11( لسنة 1994 هو القانون الذي حيكم وينظم العالقة بني املؤجر واملستأجر.  أ. 

ثم طرأت تعديالت عىل القانون رقم )11( لسنة 1994 بموجب القوانني ذات األرقام اآلتية:  ب. 

القانون رقم )30( لسنة 2000.   -
القانون رقم )17( لسنة 2009.   -
القانون رقم )43( لسنة 2010.   -

القانون رقم ) 22( لسنة 2011.   -
القانون رقم )14( لسنة 2013.   -

ونبدي أن الزيادة عىل األجرة يف اململكة األردنية اهلاشمية بدأ احتساهبا اعتبارًا من 1955/1/1  أ. 
بموجب القانون املؤقت رقم )29( لســنة 1982 بأثر رجعي بخصوص عقود اإلجيار املربمة 

قبل 2000/8/31 ولغاية 2011/12/31. 

وبموجب القانون رقم )22( لسنة 2011 )قانون معدل لقانون املالكني واملستأجرين( تقرر:  ب. 

تعديل بدل اإلجارة بالنسبة للعقود املربمة قبل تاريخ 2000/8/31 باالتفاق بني املالك  أ. 
واملستأجر.
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وإذا مل يتفقا، ألي منهام احلق يف التقدم بطلب للمحكمة املختصة التي يقع العقار يف دائرهتا  ب. 
إلعادة تقدير بدل الغجارة بام يتناسب وأجر املثل يف موقع العقار. 

وأخريًا، وبموجب نظام الزيادات النســبية عىل بدل اإلجارة رقم )78( لســنة 2013  ت. 
الصادر بموجب املادة )5/أ( من قانون املالكني واملســتأجرين رقم )11( لسنة 1994 

حيث نصت املادة )2( من النظام املذكور ما ييل: 
لغايــات هذه املادة تعني عبارة )بدل اإلجارة األخري( بدل إجارة العقارات املؤجرة  »أ( 
لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 2000/8/31، مضافًا إليه الزيادات القانونية 
التــي طرأت عىل هذا البدل بموجب الترشيعات الســابقة عىل نفاذ أحكام القانون 
املعدل لقانون املالكني واملســتأجرين رقم )22( لســنة 2011، أو الزيادات التي 
طرأت عىل بدل اإلجارة باالتفاق بني املالك واملستأجر يف أي وقت قبل نفاذ أحكام 

القانون املعدل لقانون املالكني واملستأجرين رقم )14( لسنة 2013. 
يضاف إىل بدل أجرة العقار املؤجر لغايات الســكن قبل 2000/8/31 ما نســبته  ب( 

(%25( من بدل اإلجارة األخري. 
يضاف إىل بدل إجارة العقار املؤجـــر لغري غايات السكن قبل 2000/8/31 ما  ج( 

نسبته )%35( من بدل اإلجارة األخري«. 

ترتب عىل ذلك: 
عدم قدرة املستأجرين عىل الوفاء بأجرة املأجور.   .1

أصبح هناك كم هائل من القضايا يف املحاكم بموضوع إخالء املأجور واملطالبة باألجور.   .2
قام العديد من املستأجرين بتسليم املأجور للاملكني، كالعقارات التجارية بصفة خاصة.   .3
ويف بحــث ومناقشــة قرار حمكمــة النقض الفلســطينية املوقــرة رقــم )2015/560( تاريخ 

2019/3/17 فإننا نتناول: 
أواًل: الوقائع   -

ثانيًا: املبادئ التي تضمنها قرار حمكمة النقض الفلسطينية  -
ثالثًا: مناقشة املبادئ التي تضمنها قرار حمكمة النقض الفلسطينية   -



104

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

أواًل: الوقائـــــع
تقدمت مجعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( بالدعوى البدائية احلقوقية رقم )2013/897)   .1
لــدى حمكمة بداية حقوق رام اهلل، ضد رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون وطن رام اهلل، بموضوع 
مطالبة بمبلع وقدره )263552(( دوالر أمريكي أجرًة للعقار الذي تشغله رشكة صفد لإلعالن/ 

تلفزيون وطن/ رام اهلل، العائدة ملكيته جلمعية التنمية والزراعية )اإلغاثة الزراعية(. 

بتاريخ 2014/5/19 أصدرت حمكمة بداية حقوق رام اهلل قرارها يف الدعوى البدائية احلقوقية   .2
رقم )2013/897(، واملتضمن: 

أ.  احلكــم بإلزام رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون وطن/ رام اهلل،  بأن تدفع جلمعية التنمية 
الزراعية )اإلغاثة الزراعية( مبلغا قدره ))213552(( دوالر أمريكي، ورد الدعوى بام 

زاد عن ذلك. 
تضمني رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون وطن/ رام اهلل، الرسوم واملصاريف ومئة دينار  ب. 

كأتعاب حماماة. 
تقــدم وكيل رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون وطن/ رام اهلل، )املدعى عليها( بالئحة طعن إىل   .3

حمكمة استئناف رام اهلل للطعن يف القرار الصادر عن حمكمة بداية حقوق رام اهلل. 

قررت حمكمة استئناف رام اهلل باألغلبية:  .4

قبول االستئناف موضوعًا.   -
فسخ القرار الصادر عن حمكمة بداية حقوق رام اهلل.   -

احلكم بإلزام رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون وطن/ رام اهلل بأن تدفع للمدعية/ املستأنف   -
عليها/ مجعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( مبلغا قـــدره 168552 دوالر أمريكي 

)مئة وثامنية وستون ألف ومخسامئة واثنان ومخسون دوالر أمريكي(.
أن يتحمل كل طرف الرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة التي تكبدها عن هذا االستئناف.   -
تضمني املســتأنفة )رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون وطن/ رام اهلل( الرسوم واملصاريف   -
ومئتي دينار أردين كأتعاب حماماه عن مرحلة الدرجة األوىل والفائدة القانونية من تاريخ 

احلكم بواقع )%2( حتى السداد التام. 
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تقــدم وكيل رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون وطــن/ رام اهلل بتاريخ 2015/4/27 بالئحة   .5
طعن إىل حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة للطعن بالقرار الصادر عن حمكمة استئناف رام اهلل. 

بتاريخ 2019/3/17 قررت حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة، وبموجب قرارها الصادر يف   .6
القضية رقم )2015/560(، رد الطعن وتضمني الطاعنة ) رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون 

وطن/ رام اهلل( الرسوم واملصاريف ومبلغ مئتي دينار كأتعاب حماماة. 

ثانيًا: املبادئ القانونية التي تضمنها قرار حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة 
بتدقيق القرار الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية الحظنا أنه تضمن املبادئ القانونية اآلتية: 

إن الرشط الوارد يف عقد اإلجيار املتضمن التزام املستأجر )رشكة صفد لإلعالن/ تلفزيون   .1
وطن/رام اهلل( بدفع نسبة مقدارها )%5( كزيادة عىل األجرة ال خيالف القانون. 

عىل الرغم من أن نســبة الزيادة البالغة )%5( واردة ضمن الرشوط اخلصوصية يف   .2
عقد اإلجيار، إال أن األجرة هي البدل املايل الوارد أمام عبارة مقدار األجرة السنوية 
ونسبة )%5( من هذا البدل، وبالتايل تعترب نسبة )%5( جزءا من األجرة املتفق عليها 

بني األطراف. 
أن رشوط عقد اإلجيار ملزمة ألطرافه وعدم التزام املستأجر بدفع البدل املحدد ال يلغي   .3
الــرشوط، وال يعطي الطاعن أولوية جعله غري قانــوين، بل ُيعترب كعدم تنفيذ لرشوط 
العقد، ويبقى هــذا الرشط صحيحا وملزما يف العقد ، خاصة أن الطاعن مل يطعن بأي 
عيب من عيــوب اإلرادة التي تعيب العقود، وبالتايل فــإن إلرادة املتعاقدين واضحة 

وليست بحاجة لتفسري. 
إن الرشط املتضمن إلزام املستأجر بدفع زيادة مقدارها )%5( ليس رشط إذعان بل جزءا   .4

من البدل املحدد لألجرة. 
إن قيام حمكمة استئناف رام اهلل بحسم ما تم دفعه من أجرة من قبل املستأجر بدليل أن املبلغ   .5
الذي حكمت به حمكمة اســتئناف رام اهلل هو )مئة وثامنية وستون ألف ومخسمئة واثنني 
ومخسني ألف دوالر أمريكي(، بينام تضمن حكم حمكمة بداية رام اهلل إلزام املستأجر بدفع 

مبلغ )مئتان وثالثة عرش ألف ومخسامئة واثنني ومخسني دوالر أمريكي(. 
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ثالثًا: مناقشة املبادئ التي تضمنها قرار حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة يف القرار رقم )2015/560( 
مع خالص االحرتام و التقدير هليئة حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة فإننا نبدي:

طاملا أن قانون املالكني واملستأجرين الذي تطبقه املحاكم الفلسطينية هو القانون رقم )62 لسنة   .1
1953( فإنه واستنادا هلذا القانون وما استقر عليه قضاء حمكمة التمييز األردنية املوقرة: 

للمستأجر احلق يف االستمرار القانوين يف إشغال العقار بذات رشوط العقد، ومنها مقدار  أ( 
األجرة املحددة ابتداًء يف العقد. 

ال جتوز زيادة األجرة عىل املستأجر، وال جيوز أن يرد يف عقد اإلجيار نسبة زيادة عىل األجرة  ب( 
لعدم وجود أي نص يف القانون جُييز ذلك. 

ال جيوز إقامة دعوى بموضوع إخالء مأجور يف السنة العقدية األوىل ألن املستأجر يتمتع  ج( 
بحامية املرشع.

ال جيــوز أن يرد يف عقد اإلجيار يف الرشوط اخلصوصية أي رشط اهلدف منه الضغط عىل  د( 
املستأجر إلخالء املأجور أو زيادة األجرة. 

)جاء يف القرار التمييزي رقم 82/652 صفحة )73( يف جملة نقابة املحامني لسنة 1983   
»أن تعهد املستأجر بتخلية عن املأجور عند الطلب هو رشط باطل«(. 

واستنادًا لذلك، فإننا نبدي أن الرشط املتضمن زيادة األجرة بنسبة )%5( خُمالف لقانون   
املالكني واملســتأجرين الذي ال يتضمن أي نص جييز زيادة األجرة عىل املستأجر، ويعترب 
رشط الزيادة باطال، وال يعدل هذا القانون األمر العســكري )1271( لسنة 1989 مما 

يوجب اعتباره من قبل حمكمة النقض الفلسطينية باطال. 
إن املبــدأ الثاين الذي تضمنه قرار حمكمة النقض الفلســطينية املوقرة بخصوص حتديد األجرة غري   .2
وارد؛ ألن األجرة هي التي تــرد يف البند الوارد يف عقد اإلجيار امُلتعلق بمقدار األجرة، وال يدخل 

ضمن مقدار األجرة ما هو وارد يف الرشوط اخلاصة بنسبة الزيادة، مما يوجب مراعاة ذلك. 

ان املبدأ الثالث الذي تضمنه قرار حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة حول إلزام املستأجر برشوط   .3
عقد اإلجيار غري صحيح، كون رشط الزيادة رشطا باطال وغري ملزم للمستأجر. 

ان املبدأ الرابع الذي تضمنه قرار حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة من أن رشط الزيادة ليس رشط   .4
إذعان غري وارد -مع االحرتام-، ألن هذا الرشط باطل وجمرد وسيلة للضغط عىل املستأجر. 
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أما بخصوص املبدأ اخلامس الذي تضمنه قرار حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة، فإن ما قررته   .5
حمكمة استئناف رام اهلل بتقليص املبلغ املحكوم به دون توضيح طبيعته وتوضيح إن كان شامال 

لنسبة الزياة البالغة )%5(، وتوضيح ذلك: 

قررت حمكمة بداية حقوق رام اهلل احلكم بإلزام املستأجر بمبلغ وقدره )مئتان وثالثة عرش ألف  أ. 
ومخسمئة واثنني ومخسني دوالر أمريكي(. هل اشتمل هذا املبلغ عىل زيادة بنسبة )%5(؟ 

قررت حمكمة استئناف رام اهلل فسخ قرار حمكمة بداية حقوق رام اهلل واحلكم بإلزام املستأجر  ب. 
بدفع مبلغ وقدره )مئة وثامنية وستون ألف ومخسامية واثنني ومخسني دوالر أمريكي(. هل 

اشتمل هذا املبلغ عىل زيادة بنسبة )%5(؟
هل كان سبب ختفيض املبلغ حسم ما قام املستأجر بدفعه؟  ت. 

لذلك نرى أنه كان عىل حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة، مع االحرتام - نقض القرار الصادر عن 
حمكمة استئناف رام اهلل. 

تقرير بطالن رشط الزيادة يف عقد اإلجيار.    -
احتساب األجرة املستحقة عىل املستأجر دون زيادة.  -

حسم املبلغ الذي قام املســتأجر بدفعه، والذي متسك به أمام حمكمة النقض الفلسطينية   -
املوقرة، وإلزام املســتأجر بدفع رصيد املبلغ، وإعادة األوراق إىل حمكمة استئناف رام اهلل 

إلجراء املقتىض القانوين املناسب.  
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560/ 2015 نقض مدين 

د. أسامة دراج /  د. عبداهلل حممود

يدور هذا الطعن حول الزيادة الســنوية يف عقد اإلجيار، حيث أصدرت حمكمة النقض الفلسطينية 
قرارها يف الطعن رقم 2015/560 بتأييد احلكم الصادر عن حمكمة اإلستئناف، والقايض بصحة 
رشط الزيادة الســنوية يف عقد اإلجيار، واملتمثلة بنسبة %5 من بدل األجرة السنوية، وعليه سوف 
نعــرض الوقائع املتعلقة هبذا الطعن بإجياز، وذلك لغاية الوقوف عىل كل مســألة والتعليق عليها 

مبتدئني بموجز الوقائع، ومنتهني بالرأي القانوين يف املوضوع. 

خمترص الوقائع:
يشري احلكم حمل التعليق إىل أن املدعية: مجعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(، كانت قد تقدمت 
بالدعوى احلقوقيــة رقم )2013/897( لدى حمكمة بدايــة رام اهلل، وموضوعها املطالبة بمبلغ 

(263552( دوالر أمريكي، بمواجهة املدعى عليها: رشكة صفد لإلعالن - تلفزيون وطن.
  بارشت حمكمة بداية رام اهلل النظر يف الدعوى، وبعد إستكامل إجراءات املحاكمة أصدرت حكمها 
املتضمن: احلكم للمدعية بمبلغ وقدره )213552( دوالر أمريكي، إضافة للرسوم واملصاريف 

و)100( دينار أردين بدل أتعاب حماماة.
مل تقبل املدعى عليها )الطاعنة( باحلكم املذكور الصادر عن حمكمة البداية، فطعنت به لدى حمكمة 
إستئناف رام اهلل، وبعد استكامل املحاكمة أصدرت حكمها باألغلبية بقبول اإلستئناف موضوعًا، 

وتعديل احلكم املستأنف ليصبح كالتايل:
إلزام املســتأنف )رشكة صفد لإلعالن املســامهة اخلصوصية املحدودة - تلفزيون وطن( بأن 
تدفع للمستأنف عليها )مجعية التنمية الزراعية - اإلغاثة الزراعية( مبلغ وقدره )168552) 

دوالر أمريكي.
يتحمل كل طرف الرســوم واملصاريف وأتعاب املحاماة التي تكبدها عن هذا اإلســتئناف، 
وتتحمل املستأنفة - املدعى عليها الرسوم واملصاريف، ومائتي دينار أردين أتعاب حماماة عن 

مرحلة الدرجة األوىل، والفائدة القانونية من تاريخ احلكم بواقع )%2( حتى السداد التام.
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مل تقبل املدعى عليها )الطاعنة( بحكم حمكمة إستئناف رام اهلل، فطعنت فيه لدى حمكمة النقض 
بتاريخ 2015/4/27، حيث أصدرت هذه املحكمة حكمها بتاريخ 2019/3/17 بقبول 
الطعن شكاًل ورده موضوعًا ويف معرض تفنيدها لألسباب الواردة يف الطعن أن األسباب التي 
اســتند اليها الطاعن بأهنا خمالفة للقانون أو يشوهبا اخلطأ يف التطبيق والتي هي من صالحيات 
حمكمة النقض ســندًا ألحكام املادة 255 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001 بقوهلا:
إن احلكم الصادر من حمكمة االستئناف غري خمالف للقانون وال يشوبه خطأ يف التطبيق   -
)ومها السبب األول والثاين من أســباب الطعن(، حيث أن رشط زيادة اإلجيار بنسبة 
ســنوية مقدارها )%5( هو قانوين، ومن رشوط العقد املوقع بني املؤجر واملســتأجر، 
وبالتايل تعترب النســبة املذكورة جزء من األجرة املتفق عليها بني األطراف، وعليه فإن 
ذلك ال يعترب خمالفًا للقانون أو يشوبه خطأ يف التطبيق، فاملؤجر أقر بعقد اإلجيار وبه هذا 
البدل، مما يشــكل دلياًل كاماًل باحلق املطالب به وهو البدل املايل والزيادة بنسبة )5%) 
منــه، وهذا ال يغري من واقع األمر النعي أن هذه الزيــادة ختالف القانون، ألن الزيادة 
جــاءت جزء من بدل اإلجيار املتفق عليه عند عقد اإلجياره بني أطراف العقد، وهذا ما 
أخذت به حمكمة اإلستئناف يف حكمها، وكان ذلك يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون 

مما يستوجب رد هذه األسباب.
إن رشوط عقد اإلجيار ملزمة ألطرافه، وإن عدم إلتزام املســتأجر بدفع البدل املحدد ال   -
يلغي الرشوط املتفق عليها، بــل يعترب ذلك عدم تنفيذ لرشوط العقد، ويبقى هذا رشط 
الزيادة السنوية بنسبة %5 املذكورة صحيحًا يف العقد وملزم تطبيقه من أطرافه، خاصًة وأن 
الطاعــن مل يطعن بأي عيب من عيوب اإلرادة التي تصيب العقود، وإن إرادة املتعاقدين 
واضحة، وليســت بحاجة لتفسري، مما يستوجب رد الســبب الثالث من أسباب الطعن 

املتمثل يف أن الطاعنة مل تقبل هبذا الرشط ومل تقبله من السابق.
بــام أن العقد رشيعة املتعاقدين، فإن ذلك ال يغري مــن واقع الدعوى والرشوط فيها من   -
يشء، وال يعيب احلكم ما جاء فيه من أن الترشيع وضع حلامية املستأجر، وإن ذلك ال يعني 
تقييد رشوط العقد أو التدخل يف إرادة املتعاقدين، وإن هذا ال يعترب من رشوط اإلذعان، 
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بل هو جزء من البدل املحدد لألجرة، وهذا ما يســتوجب رد السبب الرابع من أسباب 
الطعن واملتمثل يف أن ما جاء يف مقدمة القرار لعيب النتيجة، وأن الترشيع قد وضع حلامية 

املستأجر.
إن حمكمــة اإلســتئناف قد قامت بإلغــاء املبلغ املحكوم فيه من حمكمــة الدرجة األوىل   -
بإلزام بمبلغ وقدره )213552( دوالر أمريكــي، وقامت املحكمة بتخفيض املبلغ إىل 
(168552( دوالر أمريكي، وهو ما مل يتم دفعه عن بقية املدة املطالب هبا، وإن بقية املبالغ 
التي تم إسقاطها دفعت عن املدة خارج املطالبة يف الدعوى، خاصة وأن هذه الوقائع هي 
من الوقائع املادية التي ختتص هبا حمكمة املوضوع، وال رقابة عليها ملحكمة النقض ما دام 
ما استخلصته سلياًم وجاء استخالصًا سائغًا، ومبني عىل الوقائع املادية الثابتة لدهيا، وهذا 

ما يستوجب معه رد هذه األسباب.

التعليق عىل احلكم:
وبالتدقيق يف قرار حمكمة النقض الفلسطينية، ومن خالل ما تم إستعراضه يف الوقائع السابقة، 
نالحظ من قرار املحكمة أهنا أعتربت الزيادة الســنوية بمقدار %5 والواردة ضمن رشوط 
العقــد، رشطًا قانونيًا وغــري خمالف للنظام العام، وبالتايل فإنه يســتخلص بأن هذه الزيادة 
جــزء من األجر املتفق عليه بني طريف عقد اإلجيار، فهذا الرشط ال خيالف القانون طاملا أنه مل 
يتعارض مع أي من رشوط العقد، وعدم تنفيذ هذا الرشط من قبل املســتأجر ال يعني عدم 
اإللتــزام به من قبله، بل جيب عليه اإللتزام به طاملا ورد ضمن رشوط العقد املتفق عليه بني 
األطراف، وبالتايل فإن قرار املحكمة يشكل سابقة قانونية حيتذى هبا حتقيقًا ملبدأ العدالة، وهنا 
عرف املرشع األردين يف قانون املالكني واملستأجرين رقم 62 لعام 1953 والساري يف الضفة 
الغربية، يف املادة الثالثة منه، )بدل االجيار( بأنه »البدل املتفق عليه بني املالك واملســتأجر أو 
البدل الذي عينته أو تعينه جلنة اإلجيارات باإلســتناد إىل قانون املالكني واملستأجرين السابق 
بمقتــىض دعوى قدمت إليها قبل نفاذ أحكام هذا القانــون احلايل«، فاالجارة تقوم بمجرد 
اإلجيــاب والقبول، وبالتايل فإن الطرفان معرتفان بوجــود العقد، وبرشوط هذا العقد غري 

املخالفة للقانون أو املتعارضة بني نصوصه.
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كام أن رشط الزيادة الســنوية الوارد يف عقد اإلجيار املتمثل بنسبة %5 ليس رشط إذعان، حيث أن 
هذه الزيادة تعترب ضمن املعقول، فرشط اإلذعان يســتدعي أن يكون هناك طرفان قوي وضعيف، 
يميل الطرف القوي عىل الطرف الضعيف ما يريده، وبالتايل فإن رشط اإلذعان قد يفرضه الطرف 
القوي، حيث يبطــل الرشط ويصح العقد، وهو ما أكدت عليه حمكمــة التمييز االردنية بصفتها 
احلقوقية يف قرارها )رقم 2005/1847 بتاريخ 2005/11/14 (، » إن عقد اإلذعان هو العقد 
الذي يسلم فيه القابل برشوط يضعها املوجب مسبقًا وال يقبل مناقشة فيها، ومن جهة أخرى فإن 
عقد اإلذعان يتعلق بخدمة أو مرفق حيتكره املوجب عادة، أو هو العقد الذي يقبل فيه أحد الطرفني 
كامل رشوط وبنود العقد دون أن يكون له احلق يف تعديلها أو اإلضافة عليها، وليس له غري اخلضوع 
الكامل إلرادة الطرف الثاين، وال ينطبق ذلك عىل عقد اإلجيار إذ أن باب اإلجارة يسري وفق مصلحة 

الطرفان، ويكون بدل االجارة وفق ما تم اإلتفاق عليه بني الطرفني«.
واألصل أن من رشوط انعقاد العقد توافر اإلرادة احلرة الكاملة لكل من طرفيه، فال ينعقد العقد إذا 
كانت اإلرادة ناقصة، كنقص يف األهلية لعدم بلوغ السن القانونية ألهلية التعاقد أو للعته أو اجلنون 
أو الغفلة، كام يفســد اإلرادة وجيعلها شائبة غري صحيحة، الغش والتدليس والغلط الذي يقوم به 
أحــد العاقدين إليقاع الطرف الثاين به ليدفعه إىل إبرام العقد، وبالتايل فإنه يظهر من عقد االجيارة 
أن كاًل من الطرفني كان يتمتع بكامل قواه العقلية وال يوجد أي إكراه أو تدليس، وبالتايل فإن بدل 
اإلجيار املتفق عليه باإلرادة احلرة واجب النفاذ عىل من يقع عليه اإللتزام بالدفع، والزيادة السنوية 
جزء من بدل اإلجيار، وبالتايل فإن الزيادة السنوية الواردة يف عقد اإلجيار ليست رشط إذعان، ومتت 
بموافقة ورضاء املستأجر وبإرادته احلرة، وهي كبقية رشوط العقد املتفق عليها واجبة النفاذ، كام أن 
حق الزيادة الســنوية للمؤجر يف ظل اإلرتفاع يف أسعار العقار وإنخفاض قيمة العملة تتوافق مع 
مبدأ العدالة، حيث أدى ثبات بدل اإلجارة واحلامية املقرة للمســتأجر، إىل خلق مشكلة اقتصادية 
وترشيعية يف املايض واحلارض يف كثري من العقارات، والتي ال زالت اثارها قائمة، حيث يكون فيها 
بــدل االجارة منخفض وثابت باملقارنة مع مثيالهتا مــن العقارات املؤجرة حاليًا، ويف ظل وجود 

فراغ ترشيعي حيدد الزيادة القانونية عىل عقود اإلجيار.
ويالحــظ من احلكم الصادر أن حمكمة املوضوع بنت حكمها عىل قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين، 
وهو ما جيد أساســه القانوين يف املادة 103 من جملة األحكام العدلية، وهو ما ســارت عليه كذلك 
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حمكمة التمييز االردنية يف القرار الصادر عنها والذي حيمل الرقم )متييز حقوق رقم 1999/1528 
بتاريخ 1999/8/1( أنه: »من املقرر فقها وقضاء أن العقد رشيعة املتعاقدين، وأن كال من فريقي 
العقد ملزم بام ألزم به نفســه يف العقد الذي يعرب عن إرادة فريقيه، فيام ال خيالف القانون أو النظام 
واآلداب العامــة، وبام أن عقد االجيار املوقع ما بني املؤجر واملســتأجر قد نص عىل زيادة ســنوية 
مقدرهــا %5، وأن هذه الزيادة كانت ضمن نصوص العقد املتفق عليها، وبالتايل يبقة هذا الرشط 
صحيح يف العقد وملزم تطبيقه من أطرافه، خاصًة أن الطاعن مل يطعن بأي عيب من عيوب اإلرادة 
التي تصيب العقود، فإن إرادة املتعاقدين واضحة وال حتتاج إىل تفسري، وهو ما سارت عليه حمكمة 
التميز األردنيــة يف القرار رقم )متييز حقوق رقم 2006/1400 تاريخ 2006/11/30( بقوهلا 
أنه: »يعود تفسري العقود ووصفها الوصف القانوين للمحكمة وليس إىل إرادة األشخاص، رشيطة 
أن يكون هذا الوصف يتفق مع إرادة املتعاقدين احلقيقية كام قضت حمكمة التمييز األردنية يف احلكم 
الصادر عنها )متييز حقوق رقم 2012/3682 تاريخ 2012/1/30( بأنه: »يعترب العقد رشيعة 
املتعاقدين ودستورمها الواجب التطبيق، وأن أحكام العقود تنفذ بحق عاقدهيا وتكون ملزمة لكل 

منهام بام وجب عليه لآلخر(.
كام أن حمكمة اإلستئناف يف القضية املذكورة أعاله قد أصابت بشأن تسبيب حكمها فيام يتعلق بالزيادة 
الســنوية الواردة عىل عقد اإلجيار، وهو ما يتفق مع صحيح القانون والذي أيدته حمكمة النقض، 

وأرست بذلك مبدأ هام من مبادئ العدالة واملتمثل يف تطبيق إرادة املتعاقدين يف عقد اإلجيار.
أما يف يتعلق بموضوع املطالبة املالية والتي جاءت عن الفرتة املمتدة من 1 / 7 / 2000 ولغاية 
31 / 12 / 2014 فإن حمكمة اإلستئناف قد ألغت املبلغ املحكوم به من حمكمة الدرجة األوىل، 
وأســقطت ما تم دفعه خالل املدة املطالب هبا من قبل اجلهة املدعية، حيث صدر حكم حمكمة 
الدرجة األوىل بإلزام بمبلغ وقدره )213552 دوالر(، وقامت حمكمة االستئناف بإنزال املبلغ 
(168552 دوالر(، وهو امللبلغ الذي مل يتم دفعه عن بقية املدة املطالب هبا، وبالتايل يكون حكم 
حمكمة اإلستئناف متفق وصحيح القانون، وأن السبب اخلامس من أسباب الطعن واجب الرد، 
حيث أن اإلجراء الذي أختذته حمكمة النقض برد هذا السبب جاء أيضا متفقًا مع أحكام القانون، 
فهذه الوقائع هي من الوقائق املادية ما دام ما قد استخلصته حمكمة املوضوع استخالصًا سلياًم 
وســائغًا ومبينًا عىل وقائع مادية ثابتة، وبالتــايل ال رقابة عليها ملحكمة النقض يف هذا اجلانب، 
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وهو ما يتفق مع ما ســارت عليــه حمكمة التمييز األردنية يف قرارها رقم 85/703 املنشــور 
بمجلة نقابة املحامني األردنية ســنة 1988 بالصفحة 290 والذي ينص عىل  »استقر الفقه أن 
ملحكمة املوضوع السلطة التامة يف تفسري العقود والرشوط والقيود املختلف عليها بام تراه أوىف 
باملقصود من العقد مستعينة يف ذلك بجميع ظروف الدعوى ومالبساهتا، وهلا السلطة أن تعدل 
عن مدلوهلا الظاهر إىل خالفه برشط أن تبني يف أســباب حكمها مل عدلت عن هذا الظاهر إىل 
خالفه وكيف أفادت تلك الصيغة«. وبالتايل حكم حمكمة النقض يف الطعن املذكور جاء متفقًا 

مع األصول والقانون. 
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احلكم الصادر عن حمكمة النقض
يف الطعن املدين 1283/ 2016 

أثر عدم التسجيل عىل عقد بيع الشقق
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تعليق القايض الدكتور / فؤاد درادكه  قايض حمكمة التمييز األردنية /األردن 
عىل حكم النقض املدين رقم )2016/1283(

مقدمـــة:
يستفاد من حكم النقض رقم )2016/1283( أن وقائع الدعوى، تتحصل يف أن املدعيني:

أمحد ذيب عبد احلليم حممد.  .1
إياد عبد اهلل داود حممد.  .2

بوســاطة وكيلهام املحامي/ فهد الشــويكي، كانا قد تقدما بالدعوى املدنية رقم )2012/670) 
لدى حمكمة بداية حقوق رام اهلل، وذلك للمطالبة ببطالن عقد بيع شــقة واســرتداد شقة، حيث 
كان املدعى عليه: وجدي سعيد يونس الرياموي، وفقًا ملا جاء يف البند الثاين من الئحة الدعوى قد 
اشرتى من املدعيني الشقة املوصوفة يف البند األول من الئحة الدعوى البالغ مساحتها )178م2(، 
بموجب اتفاقية بيع شقة سكنية مؤرخة يف 2003/6/23، تتضمن قيام املدعى عليه بتسديد كامل 
االلتزامات الواقعة عليه، وهي تسديد كامل الثمن البالغ مقداره )63( ألف دوالر أمريكي، حيث 
قام املدعى عليه بتســديد مبلغ أربعني ألــف دوالر، وبقي يف ذمته مبلغ )23( ألف دوالر، ورغم 
إخطاره بتســديد هذا املبلغ إاّل أنه مل يقم بتســديده، كام جاء يف البند الثالث، أنه بالرغم مما ورد يف 
البند الثاين من هذه الالئحة ، فإن املدعى عليه دخل الشــقة وسكن فيها وما زال حتى اليوم، وأن 
اتفاقية البيع التي أبرمت بني الطرفني هي اتفاقية باطلة بطالنًا مطلقًا وخمالفة للقانون، حيث مل جير 

تسجيل هذه االتفاقية أو الفراغ أو التنازل عن الشقة موضوع الدعوى.
وباســتعراض احلكم حمل التعليق من مجيع جوانبه، نجد أنه يثري مسألتني قانونيتني، األوىل : تتعلق 

بالقضية املقضية والثانية : تتعلق بعقد بيع الشقة، فيام إذا كان عقد شكيل أو رضائي.
وعىل ضوء هاتني املســألتني ، نبحث يف بنــد أول موقف القضاء والفقه من الدفع املتعلق بالقضية 
املقضية، ونعرض ملوقف حمكمتي االستئناف والنقض من هذا الدفع ، يف بند ثان، كام نناقش موقف 
القضاء والفقه من عقد بيع الشقة خارج دائرة التسجيل املختصة يف بند ثالث ، ونكرس البند الرابع 

اىل موقف حمكمتي االستئناف والنقض من هذا العقد عىل النحو اآليت:
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أوالً: الدفع بالقضية املقضية:
لقد شــاع استخدام اصطالح القضية املقضية يف اململكة األردنية اهلاشمية وفلسطني واجلمهورية العربية 
السورية واجلمهورية اللبنانية، إاّل أن املرشع األردين والسوري عربا عنه بـ »حجية األحكام التي حازت 
الدرجة القطعية«115 ، وأســامه املرشع املرصي بـ »حجية األمر املقيض«116 وأطلق عليه املرشع اللبناين بـ 

»حجية القضية املحكوم فيها«117، يف حني عرب عنه املرشع الفلسطيني »حجية األحكام النهائية«118.
وأيا كان االسم الذي أطلق عىل هذا الدفع، إنام يقصد به، ان األحكام التي يصدرها القضاء تكون 
حجــة بام فصلت فيه باعتبارها مطابقــة للحقيقة، ولو مل يكن كذلك من حيث الواقع، وينبني عىل 

هذه القاعدة أنه يمتنع عىل اخلصوم معاودة االلتجاء اىل القضاء يف شأن نزاع سبق الفصل فيه.
ويعترب الدفع يف القضية املقضية من املوضوعات الغنية باألبحاث والدراســات، نظرا ملا يثريه من 

مشاكل قانونية مازالت تشهدها ساحات القضاء، وملا يتسم به من طابع عميل.119 
والصورة العملية إلعامل قاعدة حجية األحكام، والتي غالبًا ما يلجأ اليها، هي صورة الدفع هبذه 

احلجية، بقصد عدم جواز قبول الدعوى لسبق الفصل فيها120.
وقد نص املرشع الفلسطيني عىل حجية األحكام يف الفصل الثاين من الباب الرابع اخلاص بالقرائن 
وحجية األمر املقيض فيه وحجية حيازة املنقول، يف املادة )110( من قانون البينات وقد جاء فيها :
األحكام النهائية تكون حجة فيام فصلت فيه من احلقوق وال جيوز قبول دليل ينقض هذه   .1«
احلجية، ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه احلجية إاّل يف نزاع قام بني اخلصوم أنفســهم 

دون ان تتغري صفاهتم وتتعلق بذات احلق حماًل وسببًا .

املادة )41( من قانون البينات األردين رقم 30 لسنة 1952 وتعديالته واملادة )90( من قانون البيانات السوري.  115
املادة )101( من قانون اإلثبات املرصي رقم 25 لسنة 1968 وتعديالته .  116

املادة )303( من قانون اصول املحاكامت املدنية اللبناين.  117
املادة )110( من قانون يف املواد املدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001.  118

النهضة  د. أمحد السيد صاوي: الرشوط املوضوعية للدفع بحجية اليشء املحكوم فيه-رسالة دكتوراة-دار   119
العربية-1971-ص10 ومابعدها.

فرج:  توفيق حسن  د.  و   ،315 املدنية - ص2--1955 ص  املواد  اإلثبات يف  الصدة:  فرج  املنعم  د. عبد   120
 - احلقوقية  احللبي  منشورات  فرج-  توفيق  االستاذ عصام  تنقيح  والتجارية  املدنية  املواد  اإلثبات يف  قواعد 

2003 ص 225.
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تقيض املحكمة هبذه احلجية من تلقاء نفسها«.  .2
ورغم أن املرشع نص عىل هذه القاعدة يف الباب اخلاص بالقرائن باعتبارها قرينة قانونية قاطعة، إاّل أن 
حجية األحكام القطعية يتوفر هلا تكوين القرينة ، ولكنها ليست قرينة قانونية، ومن ثم ليست قاعدة 
إثبات، فهي مبدأ عام يتعلق بقواعد املرافعات، ألنه يتعلق بسلطة اخلصم يف استعامل الدعوى121 .

ومــن نافلة القــول، أن املرشع أخذ بقاعدة حجيــة األحكام العتبارات تتصــل بالصالح العام، 
والستقرار احلقوق ألصحاهبا، ومنعًا لتضارب األحكام، ورعاية حلسن سري العدالة وانتفاء لتأبيد 
املنازعات وضامنًا لالســتقرار االقتصادي واالجتامعي وهي أغراض تتصل اتصااًل وثيقًا بالنظام 

العام، وتقيض هبا املحكمة من تلقاء نفسها122. 
وجيمــع الفقه123 عىل أنــه ال بد من توافر رشوط لقيام حجية األحــكام »القضية املقضية«، وهذه 

الرشوط قسامن : قسم يتعلق باحلكم، وقسم آخر يتعلق باحلق املدعى به.

القسم األول: الرشوط الواجب توافرها يف احلكم:
تقدم ان حجية األحكام ال تثبت إاّل لألحكام التي تتضمن الفصل يف واقعة متنازع فيها بعد سامع 

اخلصوم يف شأهنا، ومن ثم فإن األحكام التي حتوز احلجية، جيب ان تتوافر فيها ثالثة رشوط:

أواًل: أن يكون احلكم قضائيًا.
ويقصد بذلك ان يكون احلكم صادرًا عن جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية ، وليس الوالئية، 
أيًا كانت اجلهة القضائية ، مدنية أو جتارية أو رشعية أو إدارية، وسواء كانت جهة القضاء عادية أو 

د. عبد املنعم الصدة: املرجع السابق - ص 314.  121
عز الدين الدناصوري وحامد عكاز: موسوعة التعليق عىل قانون اإلثبات- تنقيح خريت رايض -ج2 - ط   122
11 -2009 ص 705 و د. عبد املنعم الصدة: املرجع السابق - ص 313 وأمحد نشأت: رسالة اإلثبات- ج7 

- ص 204 و 205 ود. أمحد السيد صاوي: رسالته السابقة - ص7 وما بعدها.
امحد مدحت  املستشار  وتنقيح  املدين - ج-2 حتديث  القانون  الوسيط يف رشح  السنهوري:  الرزاق  عبد  د.   123
املراغي - طبعة -2006 ص 584 وما بعدها واألستاذ أمحد نشأت: رسالة اإلثبات - ج-2 الطبعة السابعة 
ص 208 وما بعدها ود. عبد املنعم فرج الصدة: اإلثبات يف املواد املدنية - املرجع السابق - ص 322 وما 
املدنية-  املواد  القانون املدين - -5 أصول اإلثبات وإجراءاته يف  بعدها ود. سليامن مرقس: الوايف يف رشح 
املجلد الثاين - األدلة املقيدة - ط 4--1991 ص 176 وما بعدها واالستاذان عز الدين الدناصوري وحامد 

عكاز : املرجع السابق - ص 707 وما بعدها.
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استثنائية، برشط أن ال تتجاوز اجلهات االستثنائية حدود اختصاصها، كام حيوز هذه احلجية احلكم 
الصادر عن املحكمني ، ما دام ان القانون يعرتف هلم بسلطة القضاء.

ويضيف البعض124 أنه يشــرتط يف احلكم القضائي أن يكون صحيحًا ال يشوبه بطالن مطلق، كام 
لو صدر احلكم من قاض مل يســمع املرافعة، أو يف خصومة مل تنعقد أصاًل بســبب توجيه اإلعالن 
)التبليغ( فيها اىل شــخص ميت، أما البطالن النســبي ال يعدم احلكم. كام يشرتط ان يكون احلكم 

القضائي صادرًا عن حمكمة وطنية خمتصة.

ثانيًا : أن يكون احلكم قطعيًا:
إذا كان احلكــم القضائي حيوز احلجية من يوم صدوره، فال تكون هذه احلجية إاّل للحكم القطعي 
أي احلكم الصادر يف املوضوع125، ولو كان قاباًل للطعن فيه باالعرتاض او االســتئناف، ومن ثم 
ال يشــرتط لثبوت هذه احلجية أن يكون احلكم القطعي هنائيًا، باستنفاذه لطرق الطعن العادية، إذ 
احلجية تتثبت للحكم الغيايب ثبوهتا للحكم الوجاهي، وللحكم االبتدائي ثبوهتا للحكم النهائي126.
ويقصد باحلكم القطعي الذي حيوز احلجية، كام بينا ســابقًا، أن يكون فاصاًل يف موضوع الدعوى، 
أو يف جزء منه أو يف دفع من الدفوع الشكلية أو املوضوعية، أما القرارات التي تصدر قبل الفصل 
يف املوضــوع - وال تنتهي هبا اخلصومة كلها او بعضها-، فال تكون هلا حجية 127،  وهي القرارات 

التي تصدر باختاذ إجراء من اجراءات اإلثبات والقرارات الوقتية.

ثالثًا: منطوق احلكم هو الذي حيوز احلجية ال أسبابه:
أصبح من املعلوم لدى القضاة واملحامني بشكل خاص، أن احلكم القضائي يتكون من ثالثة أجزاء: 
األول يســمى بالوقائع وهي التي تشتمل عىل عرض ملوضوع النزاع، والثاين لألسباب وهي التي 
تســتعرض فيها املحكمة بينات اخلصوم وتناقشها وتظهر البينات التي استندت اليها فيام توصلت 

د. سليامن مرقس : املرجع السابق - ص 179.  124
متييز حقوق رقم 2008/299 تاريخ 2008/6/7، منشورات مركز عدالة - االردن.  125

د عبد الرزاق السنهوري: املرجع السابق - ص 595.  126
السابق -  املرجع   : 599 وما بعدها و د. سليامن مرقس  السابق - ص  املرجع   : السنهوري  الرزاق  د. عبد   127

ص185 وما بعدها و د. عبد املنعم الصدة : املرجع السابق - ص 330.
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إليه، والثالث وهو منطوق احلكم وهو الذي يتضمن ما قضت به املحكمة يف النزاع املعروض عليها.
األصل ان احلجية ال تثبت إاّل ملنطوق احلكم، باعتباره هو اجلزء الذي يفصل يف النقاط املتنازع عليها، 
ويضيف البعض128 أنه ليس بالرضورة ان تثبت احلجية جلميع أجزاء املنطوق، إذ يشرتط فيام يرد فيه 
كي حيوز احلجية أن يكون قد قىض به بعد بحث من املحكمة، وأن يكون من موضوع الدعوى129.
وال يكون للمنطوق حجية احلكم إاّل إذا فصل يف مســألة واقع ال يف مســألة قانون130 ، كذلك ال 
تكون احلجية ألمر عريض ورد يف املنطوق ومل يكن ضمن طلبات اخلصوم 131 ، وتشــمل احلجية 
كل ما ورد يف املنطوق ، ســواء ما قىض به يف الدعوى األصلية والدفوع التبعية، أو يف مسألة أولية 

أثارها أي من اخلصمني132.
أما أســباب احلكم، فهي يف األصل ال حتوز احلجية، ولكن قد يكون منطوق احلكم غامضًا وغري 
مفهوم بشــكل واضح، بحيث ال يمكن فهمه إاّل من خالل الرجوع اىل بعض األســباب، وهذه 
األسباب هي التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوق احلكم، حتدد معناه وتكمله، بحيث ال يفهم منطوق 

احلكم إاّل من خالل هذه األسباب ، عندئذ تكون هلذه األسباب حجية احلكم 133.

القسم الثاين : الرشوط الواجب توافرها يف احلق املدعى به .
ال حيوز احلكم احلجية ، إال إذا توافر أيضًا يف احلق املدعى به ثالثة رشوط :

احتاد اخلصوم، أو وحدة اخلصوم.  .1
احتاد املحل، أو وحدة املحل.  .2

احتاد السبب، أو وحدة السبب .  .3

د. عبد املنعم فرج الصدة: املرجع السباق - ص 335 وهبذا املعنى د. سليامن قرمس: املرجع السابق ص 205   128
و د.امحد السيد صاوي: رسالته السابقة - ص 23و24.

متييز حقوق رقم 2018/3967، تاريخ  2018/7/30 - منشورات مركز عدالة/األردن.  129
د. عبد الرزاق السنهوري : املرجع السابق - ص 608.  130

د. عبد الرزاق السنهوري : املرجع السابق - ص 608 و د. عبد املنعم فرج الصدة - املرجع السابق - ص   131
335 ود. سليامن مرقس: املرجع السابق - ص 205.

د. عبد الرزاق السنهوري : املرجع السابق - ص 607.  132

د. عبد الرزاق السنهوري : املرجع السابق - ص 609.  133
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حيث نصت الفقرة األوىل من املادة )110( يف شــطرها الثاين من قانون البينات الفلســطيني عىل 
أنه ))... ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه احلجية إاّل يف نزاع قائم بني اخلصوم أنفسهم دون ان 

تتغري صفاهتم وتتعلق بذات احلق حماًل وسببًا((.

1.   احتاد اخلصوم:
ال يعترب حجة إاّل عىل اخلصوم أنفسهم ، فاحلكم كالعقد134 ال يرسي أثره إاّل يف حق عاقديه، وال   
يمتد أثره اىل الغري ، وأن اشرتاط احتاد اخلصوم يف حجية احلكم يرجع اىل مبدأ حياد القايض135، كام 
يقصد باحتاد اخلصوم دون ان تتغري صفاهتم، هو احتادهم قانونًا ال طبيعة136 ، أي ليس بأشخاصهم 
137، ومثــال ذلك إذا كان ألحد اخلصوم نائب مثله يف الدعــوى - وكيل أو ويص أو قيم او غري 

ذلك - فاحلكم حجة عىل األصيل ال عىل النائب ، وهذا يعني ان النائب يستطيع ان يرفع الدعوى 
من جديد بصفته أصياًل وليس نائبًا ، كام ال يعترب احلكم حجة عىل اخلصوم، ولكن يعترب حجة عىل 

خلفهم سواء كان هذا اخللف عامًا او خاصًا،138 وحجة كذلك عىل دائني اخلصم.

2.   احتاد املحل:
  يعرب عن حمل الدعوى يف بعض الترشيعات، موضوع  الدعوى، أو احلق املدعى به،  او املطالب 
به. وال يكون للحكم حجية إاّل بالنســبة اىل املحل ذاته الذي ســبق وأن طالب به اخلصم يف 

الدعوى السابقة التي صدر فيها احلكم، بمعنى ان يكون موضوع الدعويني واحدًا .139

وعىل القايض الذي يدفع أمامه بحجيــة احلكم القطعي أن يتحقق من أن قضاؤه يف الدعوى   

املواد  البينات يف  القضاة:  الفقه االردين د.مفلح  614.وانظر يف  الرزاق السنهوري : املرجع السابق - ص  د. عبد   134
املدنية والتجارية  -1990 ص205 ود.انيس املنصور رشح احكام قانون البينات االردين - اثراء للنرش والتوزيع - 

األردن ط1 - ص 303. وملزيد من التفاصيل انظر د.امحد السيد صاوي: رسالته السابقة - ص 37 وما بعدها.
د. عبد الرزاق السنهوري : املرجع السابق - ص 614.  135
د. عبد الرزاق السنهوري : املرجع السابق - ص 615.  136

د. عبد املنعم فرح  الصدة: املرجع السابق - ص345. ود. مفلح القضاة: املرجع السابق- ص206. ود.انيس   137
املنصور: املرجع السابق - ص305.

متييز حقوق رقم 2018/1985 تاريخ 7/24/-2018منشورات مركز عدالة/األردن سابق االشارة.  138
      139



130

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

اجلديدة ال يعدو ان يكون تكرارًا للحكم الســابق، وال مناقضًا له، ســواء كان هذا التناقض 
بإقرار حق أنكره احلكم الســابق، أو بإنكار حق أقره هذا احلكم، فهذا هو املعيار الذي تتحدد 

عىل أساسه وحدة املحل يف الدعويني140.

3.  احتاد السبب: 
ويشرتط أخريًا يف احلق املدعى به، حتى يكون للحكم حجية احتاد السبب يف الدعويني، ويقصد   
بالســبب املصدر القانوين للحق املدعى به، أو املنفعة القانونية املدعاة، وهو ال يعدو أن يكون 
الواقعة املراد إثباهتا141 ، أو هو الواقعة القانونية املادية التي نشــأ عنها موضوع الدعوى، أي 

احلق املطالب به يف الدعوى142.

ثانيًا: موقف حمكمتي االستئناف والنقض من الدفع بالقضية املقضية :
يستفاد من حكم النقض ان - املدعى عليه - كان قد أثار يف السبب األول من طعنه االستئنايف، أن 
احلكم املطعون فيه صدر يف دعوى مقضية، لسبق صدور حكم بذات املوضوع والسبب واخلصوم 

قىض برد الدعوى وتأيد بالنقض املدين رقم )2011/398).
وقد تناولت حمكمة االســتئناف بالبحث والتمحيص والتحليل هذا الدفع، وتوصلت من خالل 
البينات املقدمة يف الدعوى، أن املدعيني ســبق هلام ان تقدما بالدعوى املدنية رقم )2009/226) 
بمواجهة املدعى عليه لدى حمكمة بداية رام اهلل، موضوعها منع معارضة يف الشــقة السكنية ذاهتا 
موضــوع الدعوى الصادر فيها احلكم املطعون فيه، واســتعرضت رشوط اعتبار الدعوى مقضية 
من حيث احتاد الســبب واملوضوع واخلصوم، وخلصت اىل ان الفعل الذي تولد عنه احلق املدعى 
به املعترب قانونًا كأســاس الكتساب احلق يف املطالبة باليشء املراد احلصول عليه يف الدعوى خمتلف 

د. للمزيد أنظر بد. عبد املنعم فرج الصدة: املرجع السابق - ص 350 وما بعدها، و د. سليامن مرقس: املرجع   140
السابق - ص 223 وما بعدها واالستاذ أمحد نشأت: املرجع السابق - ص 260 وما بعدها و د. عبد الرزاق 

السنهوري املرجع السابق-ص626.
د. عبدالرزاق السنهوري: املرجع السابق - ص 635.  141

د. عبد املنعم فرح  الصدة: املرجع السابق - ص 357 ود. سليامن مرقس: املرجع السابق - ص 239 واالستاذ   142
 2018-/7/1 تاريخ   2018/3481 رقم  حقوق  متييز  وانظر   .280 ص  السابق  املرجع  نشأت:  أمحد 

منشورات مركز عدالة/األردن.
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يف الدعوى الســابقة رقم )2009/226( عنه يف الدعوى احلالية رقم )2012/670(، حيث إن 
الســبب القانوين الذي تستند اليه الدعوى الســابقة رقم 2009/226 موضوعها منع املعارضة، 
تســتند اىل عدم قانونية وضع اليد عىل العقار. اما الســبب القانوين يف الدعوى املاثلة، موضوعها 

بطالن عقد، إنام تستند اىل عدم قانونية العقد ذاته((.
وجتدر اإلشــارة يف هذا املقام اىل ان دعوى منع املعارضة سواء بامللكية أو باملنفعة، ودعوى إخالء 
املأجور ودعوى فسخ العقد، هي دعاوى خمتلفة تقوم كل دعوى منها عىل سبب قانوين خيتلف عن 
الدعوى األخرى، لكنها يف حال ثبوهتا تؤدي اىل أثار واحدة، وهي إهناء الرابطة او العالقة القانونية 

بني أطرافها ، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى، نجد ان دعوى منع املعارضة التي أقامها املدعيان رقم )2009/226( بمواجهة 
املدعى عليه، إنام يستدل منها أن املدعى عليه يشغل الشقة موضوع الدعوى بطريقة غري مرشوعة، ومل 
تبني املحكمة -يف البداية-سبب أو آلية إشغاله هذه الشقة ، هل باالستناد اىل عقد البيع أم خالفه؟
وعليه إذا كانت رشوط الدفع بحجية احلكم متوافرة يف احلق املدعى به وهي احتاد اخلصوم واملحل 
والســبب، باعتباره صادرًا عن حمكمة خمتصة بموجب ســلطتها القضائية، فإن مقتىض ذلك ، أننا 

أمام فرضني:
الفرض األول: إذا كان املدعيان قد أسسا دعوامها السابقة منع املعارضة عىل إشغال املدعى   -

عليه للشقة موضوع الدعوى دون سند قانوين، فعندئذ تنطبق عليه صفة الغاصب.
الفرض الثاين:  إذا كان املدعيان قد أسسا دعوامها السابقة - منع املعارضة - عىل عدم التزام   -
املدعــى عليه بام أوجبه عليه عقد البيــع، فعندئذ ،ان منطوق احلكم الذي قىض برد الدعوى 
اعترب ان إشــغال املدعى عليه للشقة كان اســتنادًا اىل عقد البيع.واألوىل يف مثل هذه احلالة 

تأسيس الدعوى عىل الفسخ،سواء كان ذلك بسبب عدم تنفيذ كيل أو جزئي للعقد.
ويبني من احلكم ان املحكمة التي أقيمت لدهيا دعوى منع  املعارضة قد ردت الدعوى.

ورغم عدم وضوح تفاصيل دعوى منع املعارضة يف احلكم حمل التعليق، إاّل أننا نجد ان املحكمه 
قد ردت هذه الدعوى، فإن ذلك ال يمنع املدعيان من إقامة الدعوى املاثلة واملؤسسة عىل بطالن 
عقد البيع بمواجهة املدعى عليه إذ -يبدو ظاهريًا - ان الســبب املنشئ للحق املدعى به خمتلف 

يف الدعويني.
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وأن ما ذهبت اليه حمكمة النقض من تأييدها ملحكمة االســتئناف - يبدو ظاهريًا - متفقًا وأحكام 
القانون، بقوهلا : وذلك ان دعوى منع املعارضة ال تستند اىل رشعية وضع اليد او صحة العقد ، بل 
ال بــد لتحقق املعارضة أن تكون يد املدعى عليه غاصبة أو أن حيكم ببطالن العقد إذا كانت وضع 
اليد تســتند اىل العقد، وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى الصــادر فيها احلكم املطعون فيه أن 
يد املدعى عليه عىل الشــقة موضوع الدعوى يستند اىل العقد - اتفاقية البيع- املنظم بني املدعيني 
واملدعى عليه، فإنه ال مناص أمام املدعيني من إقامة هذه الدعوى، والتي ال تتعارض يف سببها مع 

الدعوى السابقة سالفة اإلشارة.
إن البني من حكم النقض فيام يتعلق بالدفع بحجية احلكم، أن حمكمة االستئناف ومن قبلها حمكمة 
الدرجة األوىل مل تأخذ هبذا الدفع، ومل يتوصال اىل ان يد املدعى عليه عىل الشــقة موضوع الدعوى 
تستند اىل اتفاقية البيع املنظمة بني الطرفني ، بمعنى اهنا اعتربت اتفاقية البيع غري صحيحة، وأن املدعى 
عليه يشغل الشقة استنادًا اىل االتفاقية الباطلة، ومن ثم ال يصح القول أن سبب الدعويني خمتلف.
وملــا كان ما أثبتته حمكمة النقض من ان دعوى منع املعارضة التي أقامها املدعيان بمواجهة املدعي 
قد ردت، تأسيسًا عىل ان يد املدعى عليه عىل الشقة يد مرشوعة استنادًا اىل عقد البيع، فإن مقتىض 
ذلك ان املحكمة أقرت بصحة عقد البيع .... فهل جيوز بعد ذلك تقديم دعوى ببطالن عقد البيع ؟

أن هذه املسألة دقيقة للغاية، وهذا ما جعل جانب من الفقه143، يذهب اىل القول أنه ال يصح اخللط 
بني السبب والغرض، ذلك ان اختالف الغرض من الدعوى ال تأثري له عىل سببها ما دام مل يتغري .

لقد كررنا فيام سبق عبارة - يبدو ظاهريًا - ، وكانت للداللة عىل ان ما ذهبت اليه حمكمة النقض يف 
اخلصوص الذي وردت فيه العبارة ، ليس دقيقًا، ذلك ان االختالف يف الدعويني ال يتعلق بالسبب، 

وإنام يتعلق باملحل - املوضوع .
فقد يدق أحيانًا الكشــف عن احتاد املحل144، أو اختالفه. فالقضاء بصحة عقد مثاًل يتضمن حكاًم 
انه صحيح وغري صوري، ومن شــأنه نقل امللكية، ومانع للخصوم يف الدعوى التي صدر فيها من 

األستاذ أمحد نشأت: رسالة اإلثبات من املرجع السابق - ص 305. ود. امحد السيد صاوي: املرجع السابق   143
ص 251 وما بعدها. ود. انيس املنصور: املرجع السابق- ص 311 وما بعدها ود. عباس العبودي: رشح 

احكام قانون االثبات املدين-دار الثقافة - عامن-1999-ص293.
أنظر د. سليامن مرقس: املرجع السابق - ص 231 واألحكام القضائية املشار اليها يف الصفحة ذاهتا واألستاذ   144

أمحد نشأت : املرجع السابق ص 267.
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العودة ملناقشة هذه املسألة التي فصل فيها بأي دعوى الحقة، كام أن احلكم بصحة ونفاذ عقد مانع 
من رفع دعوى جديدة ببطالن العقد، وذلك بخالف الدعوى التي ترفع بطلب بطالن العقد لسبب 
من أسباب البطالن إذ تقترص وظيفة املحكمة عىل بحث هذا السبب وحده،الختالل ركن من أركانه.
وقد انتهت حمكمة النقض ومن قبلها حمكمة االســتئناف اىل عــدم األخذ بحجية احلكم القطعي 
الصادر يف الدعوى املدنية رقم 2009/226، بام يتفق وأحكام القانون من حيث النتيجة ، ال من 

حيث التسبيب والتعليل .

ثالثًا: عقد بيع الشقة املنظم بني طرفيه خارج دائرة األرايض املختصة.
يلحــظ ابتــداًء أنه وفق ما جاء يف مطلع حكم النقض اســتنادًا اىل ما جــاء يف وقائع الدعوى، أن 
موضوعها إبطال عقد بيع شــقة واسرتداد شــقة، يف حني آثرنا ويف مقدمة هذا التعليق أن نشري اىل 
ان املطالبــة انصبت عىل بطالن عقد بيع، وليس إبطال عقد بيع، حيث أن هناك خالفًا يف الفقه بني 
هذيــن االصطالحني، فيذهب جانب من الفقه 145 اىل أن أســاس البطالن هو عيب يف الترصف 
القانوين الختالل يف احد اركانه. وهنا جتدر اإلشــارة اىل ان املرشع األردين مل يأخذ بفكرة تقســيم 
البطالن، تأثرًا منه بالرأي السائد يف الفقه اإلسالمي، والذي حييل اليه السنهوري146، حيث نصت 
املــادة )168( من القانون املدين األردين عــىل ما ييل : )) 1. العقد الباطل ما ليس مرشوعًا بأصله 
ووصفه بأنه اختل ركنه أو حمله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يرتتب 
عليــه أثر وال ترد عليه اإلجازة ((. ولكن باملقابل أخذ املرشع األردين عن الفقه اإلســالمي فكرة 
العقــد املوقوف، وهي تقوم مقام فكرة قابلية العقــد لإلبطال يف الترشيعات األخرى، فقد نصت 
املادة )171( من القانون املدين عىل ان ))يكون الترصف موقوف النفاذ عىل اإلجازة إذا صدر من 
فضــويل  يف مال غريه، أو من مالــك يف مال له تعلق حق الغري او من ناقص األهلية، يف ماله وكان 

ترصفًا دائرًا يبني النفع والرضر او من فكره أو إذا نص القانون عىل ذلك((.

د. مجيل الرشقاوي: نظرية بطالن الترصف القانوين يف القانون املدين املرصي - رسالة دكتوراه - دار النهضة   145
العربية اىل القاهرة - طبعة 1994 - ص 74 وما بعدها واملراجع التي أشار اليها.

د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط يف رشح القانوين املدين اجلديد- اجلزء األول - نظرية االلتزام بوجه عام   146
- حتديث وتنقيح املستشار أمحد مدحت املراغي - طبعة 2007 - ص404.
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يف حــني يذهب جانب اخر من الفقه 147 اىل ان البطالن يقــوم نتيجة اختالل ركن من أركان الترصف 
القانوين،وهلذا فان دعوى البطالن هي دعوى شخصية هتدف اىل منع او حمو اآلثار القانونية لترصف باطل 
سواء تعلق األمر بترصف باطل مل ينفذ، أو بترصف باطل تم تنفيذه جزئيًا، يف حني ان دعوى االبطال هي 
دعوى شخصية هتدف اىل الكشف عن أحد العيوب التي قد تصيب اإلرادة من إكراه او تغرير وغبن او 

غلط أو نقص األهلية، واىل حمو اآلثار القانونية عن عقد شابه أي عيب من هذه العيوب .
نعود اىل نقطة البداية، ونتساءل هل عقد بيع الشقة موضوع النزاع، عقد شكيل ؟ ويعترب التسجيل 

ركنًا النعقاده أو أنه عقد رضائي، وفق القوانني السارية املفعول يف الضفة الغربية من فلسطني.
يف البدء ال بد من حتديد النص القانوين أو القاعدة القانونية التي تنطبق عىل واقعة الدعوى، ســيام 
وان هنــاك جمموعة من النصــوص وردت يف أكثر من قانون يمكن أن تكــون حماًل للتطبيق ،فإن 
اســتعراضها يكون عندئذ أمرًا الزمًا لبيان أهيا واجب التطبيق ، فاملادة )1/10( من القانون رقم 
(1( لسنة 1996 بشأن متليك الطبقات والشقق واملحالت ، نصت عىل أن دائرة تسجيل األرايض 

تقوم بتنظيم سجل خاص يسجل به أسامء مالك الوحدات العقارية لكل بناية.
كام تنص املادة )2( من قانون الترصف يف األموال غري املنقولة رقم )4( لســنة 1953 148 عىل أنه 
))ينحــرص إجراء مجيع معامالت الترصف يف األرايض األمريية واملوقوفة واالمالك واملســقفات 
واملستغالت الوقفية وإعطاء سندات التسجيل هبا يف دوائر تسجيل األرايض((، كام نصت املادة )3) 
من القانون املذكور أعاله عىل أنه ))حيظر عىل املحاكم الرشعية والنظامية وسائر الدوائر احلكومية 
ان تســمع الدعوى او جتري أي معاملة يف األموال غري املنقولة ... التي أصدرت سندات تسجيل 

بأراضيها بمقتىض قانون أحكام قوانني تسوية األرايض ((.
ونصت املادة )3/16( من قانون تســوية األرايض واملياه  رقم )40( لسنة 1952 وتعديالته عىل 
ما ييل : ))يف األماكن التي متت التســوية فيها ال يعترب البيع واملبادلة واإلفراز واملقاسمة يف األرض 

او املاء صحيحًا إاّل إذا كانت املعاملة قد جرت يف دائرة التسجيل ...((.
أما جملة األحكام العدلية باعتبارها القانون املدين يف فلسطني، فال تتضمن نصًا حيظر الترصف باملال 

غري املنقول.

د. أمحد شكري السباعي: نظرية بطالن العقود يف القانون املدين املغريب والفقه اإلسالمي والقانون املقارن-   147
منشورات عكاظ/الرباط - 2011 - ص 305.

نرش هذا القانون يف عدد اجلريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1953/3/1.  148
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ورغم ان جملــة األحكام العدلية كانت أحكامها مطبقة يف األردن اىل ما قبل صدور القانون املدين 
األردين حتى عام 1976، وجاءت نصوصها خالية من تنظيم البيوع والترصفات القانونية املتعلقة 
بالعقارات، تاركة ذلك اىل القوانني اخلاصة، مثل قانون تسوية األرايض واملياه وقانون الترصف يف 
األموال غري املنقولة. ولكــن عىل خالف العادة فقد وردت بعض النصوص املوضوعية يف قانون 
أصــول املحاكامت احلقوقية امللغي رقم )42( لســنة 1952 149 تتعلق هبذه الترصفات. وال نريد 
التوسع يف هذا املوضوع ، ويكفي القول أن الفقه 150 والقضاء151 يف األردن جيمع عىل ان التسجيل 

هو ركن انعقاد يف بيع املال غري املنقول ، أي يلزم أن يتم البيع يف دائرة تسجيل األرايض .
وفيام يتعلق بالترصفات املتعلقة بملكية الطوابق والشقق، وحتى ال يثار أي لبس حوهلا، فقد تدخل 
املرشع وأصدر القانون رقم )45( لسنة 1985 152 والقانون رقم 5 لسنة 1990 153، عدل بموجبهام 
قانون ملكية الطوابق والشقق رقم )25( لسنة 1968، واعترب االتفاقات املتعلقة بالترصف بالشقة 
أو الطابق أو البناية حتت اإلنشاء أيًا كانت تسميتها وعد بالعقد أو تعهد او خالف ذلك ملزمة، إذا 
تم تســجيلها، كام اعترب بيع الشــقق واألبنية بالتقسيط عقودًا قانونية ملزمة إذا تم تسجيلها أيضًا ، 

وبذلك أضحى التسجيل كام هو بني ركن انعقاد يف مثل هذه االتفاقات154.

نرش هذا الفانون يف عدد اجلريدة الرسمية رقم 1113 الصادر بتاريخ 1952/6/16، املواد )179-174).  149
القانونني  يف  وقضائية  فقهية  دراسة   - عقار  ملكية  بنقل  ))التعهد  ـ  ب  املوسوم  بحثنا  الصدد:  هذا  يف  أنظر   150
املدين األردين والعراقي - رؤية جديدة(( - منشور يف جملة احلقوق - العدد 1 - السنة 32 - ص 305 وما 
بعدها واملراجع املشار اليها، ومؤلفنا : الوعد بالتعاقد يف القانون املدين والرشيعة اإلسالمية - دراسة تأصيلية 
حتليلية مقارنة - رسالة دكتوراه - -2008 غري منشورة - ص 159 وما بعدها واملراجع املشار اليها و د. سامل 
الدحدوح: الطبيعة القانونية للتسجيل واثر ختلفه يف البيع العقاري - رسالة دكتوراه - الطبعة الثانية - 1998 

- ص 411 وما بعدها.
رقم  حقوق  ومتييز   2018/9/25 تاريخ   2018/5482 رقم  حقوق  متييز  املثال:  سبيل  عىل  أنظر   151
تاريخ  عامة  هيئة   2016/3566 رقم  حقوق  ومتييز   2017/6/6 تاريخ  عامة  هيئة   2017/1360

2017/5/4.منشورات مركز عدالة/األردن.
املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم 3340 تاريخ 1985/9/17.  152
املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم 3689 تاريخ 1990/4/16.  153

فؤاد  د.  أنظر  التفاصيل  اليه أعاله وملزيد من  املشار  الطوابق والشقق  قانون ملكية  21( من  و  املادتان )20   154
درادكة: الوعد بالتعاقد - رسالته السابق - ص 160 وما بعدها.
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هذا يف ظل القوانني األردنية155، ولكن هل ينطبق ذلك عىل الترصفات العقارية يف فلسطني؟
إن املتتبع ملسار الترشيعات الفلسطينية ، يلحظ ان تنظيم امللكية العقارية خيضع يف فلسطني املحتلة 
لترشيعات متعددة صدرت يف حقبات زمنية خمتلفة156 ، وتباين تطبيقها عىل أراضيها، وأن ما يعنينا 
يف هذا الصدد هو مناطق الضفــة الغربية ، باعتبار عقد البيع موضوع حكم النقض تم فيها، ومن 
ثم فإن القوانني األردنية ما زالت ســارية بعد ضم الضفة الغربية اىل اململكة األردنية اهلاشمية، ما 

دام مل يتم إلغائها.
وعليه فإن ما يستخلص من ذلك أن قانون الترصف يف األموال غري املنقولة رقم )49( لسنة 1953 
وقانون تســوية األرايض واملياه السابق اإلشــارة إليهام ما زاال نافذان يف أرايض الضفة الغربية من 
فلسطني، باإلضافة إىل جملة األحكام العدلية، وأحكام القانون رقم )1( لسنة 1996 بشأن متليك 

الطبقات والشقق واملحالت.
ولغايات البحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق عىل واقعة الدعوى، فإّن ذلك يقتيض استعراض 
النصوص التي وردت يف القانون اخلاص باعتبارها مقيدة للنصوص الواردة يف القانون العام، ونقصد 
بذلك القانون رقم )1( لسنة 1996 بشأن متليك الطبقات والشقق واملحالت الصادرة عن رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الصالحيات املخولة إليه بموجب القانون االسايس، حيث ورد يف 
املادة )1( من القانون املذكور تعريف الوحدة العقارية باهنا »اجلزء املفرز من املبنى سواء كان طابق 
أو شقة أو حمل«. والشقة هي »وحدة كاملة مستقلة يف طابق سواء أعدت للسكن أو لغري ذلك » .

كام نصت املادة )10( من القانون املشار إليه أعاله عىل ما ييل :-
((1. تعد دائرة تسجيل األرايض سجاًل خاصًا يسجل به أسامء مالك الوحدات العقارية لكل بناية. 
2. عىل كل مالك وحدة عقارية تســجيل وحدته العقارية يف السجل املشار إليه آنفًا واإلبالغ عند 
نقل امللكية إىل مالك جديد أو إجراء أي تغيري أو تعديل. 3.  جيب أن تشتمل الصحيفة العقارية يف 
الســجل املشار إليها عىل البيانات واملستندات اآلتية : )أ( املساحة الكلية لألرض ..... )ب( بيان 

ملساحة البناء ... (( .

القاهرة1992-، ويف  الشكيل-رسالة دكتوراة-  القانوين  الترصف  للمقارنة يف مرص د.يارس الصرييف:  انظر   155
لبنان د.حممد عيل عبده: دور الشكل يف العقود-منشورات زين احلقوقية/بريوت-ط2007-1.

للمزيد حول هذا املوضوع أنظر د. سامل الدحدوح: رسالته السابقة - ص 479 وما بعدها  156
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اّن البني من النص أعاله، أّن دائرة تســجيل األرايض حتتفظ بسجالت خاصة تتضمن أسامء مالك 
الوحــدات العقارية - الشــقق - لكل بناية، وقد أوجب القانون عىل كل مالك تســجيل وحدته 
العقارية يف تلك الســجالت، بل وألزمه باإلبالغ عند نقل امللكية إىل مالك جديد. وأّن هذا يعني 
ببســاطة لوضوح األلفاظ والعبارات التي اســتخدمها املرشع ،أن أي ترصف ناقل مللكية الوحدة 
العقارية جيب تســجيله يف دائرة تسجيل األرايض، وأن كلمة«االبالغ« الواردة يف الشطر الثاين من 
النص معطوفة عىل وجوب التسجيل الواردة يف الشطر االول من ذلك النص، وإذا مل يتم تسجيله 
فإّن الترصف الناقل للملكية غري معرتف فيه، وهذا يقطع الداللة اّن إثبات ملكية طابق أو شقة ال 
يتم إاّل عن طريق السند الذي تصدره دائرة تسجيل األرايض. ومن ثم فإّن عقد بيع الشقة موضوع 
حكم النقض هو عقد شــكيل، ال تنتقل بموجبه امللكية ما دام أنه تّم خارج دائرة التسجيل ومل يتم 
تسجيله يف السجل اخلاص لدهيا، ويعترب التسجيل يف عقد البيع املذكور ركن انعقاد ال يقوم العقد 

دون توافره، مما جيعل هذا العقد وفقًا ملا تقدم عقدًا باطاًل ال يرتتب عليه أثر وال تلحقه اإلجازة .
ويعزز ما ذهبنا إليه أّن القانون رقم )1( لســنة 1996 املشار إليه جاءت احكامه منسجمة مع كل 
من قانون الترصف يف األموال غري املنقولة رقم )49( لسنة 1953 وقانون تسوية األرايض واملياه 

رقم )40( لسنة 1952 آنفي الذكر .

رابعًا : موقف حمكمتي االستئناف والنقض :-
بعد أّن أصدرت حمكمة البداية حكمها الفاصل يف الدعوى بتاريخ 2016/3/31 املتضمن إبطال 
اتفاقية بيع الشــقة وإلزام املدعى عليه بتســليم الشــقة للمدعيني خالية من الشواغل مع الرسوم 

واملصاريف ومبلغ )500( دينار أتعاب حماماة .
مل يلق احلكم االبتدائي قبواًل من املدعى عليه فطعن عليه باالســتئناف املدين رقم )2016/514) 
لدى حمكمة اســتئناف رام اهلل التي أصدرت بنتيجة املحاكمــة بتاريخ 2016/10/24 حكمها 

النهائي - حمل الطعن - ويتضمن :-
رد االستئناف موضوعًا وتأييد احلكم املستأنف مع الرسوم واملصاريف و )200( دينار أتعاب حماماة.
ولألسف-رغم صحة النتيجة التي انتهى اليها - مل نتمكن من اإلطالع عىل احلكم االستئنايف املشار 

إليه أعاله، ملعرفة األسباب التي بني عليها احلكم.
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وجتاوزًا عىل ما سبق، وعودة إىل حكم النقض املقصود يف هذا التعليق، فإّن ما يعنينا يف هذا املكان 
من التعليق، هو الســبب الثالث من أسباب الطعن، الذي ينعى فيه الطاعن عىل حكم االستئناف 
فيام خلصت إليه يف حكمها املطعون فيه، ذلك أّن عدم تســجيل الشــقة باسم الطاعن، ال يعني أن 
يكون للمطعون عليهام أي حق من حقوق الترصف بعد أن باعاها للطاعن وقبضا الثمن وســكن 

الطاعن فيها مع زوجته وأوالده مغفلة بذلك اتفاقية البيع املربز ع/ 1 .
وقد ردت حمكمة النقض عىل هذا الســبب بام ييل »والذي نراه يف ذلك، وبعد اإلطالع عىل قانون 
متليك الطوابق والشقق واملحالت رقم )1( لسنة 1996 وحتديدًا املادة العارشة منه، وكذلك عىل 
قرار وزير اإلسكان رقم )2( لسنة 1997 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون متليك الطبقات والشقق 
واملحالت أن أحكام القانون املشــار إليه والئحته التنفيذية ال ترتب بطالن البيوع التي »يتم بشأن 
الطوابق أو الشقق أو املحالت كام هو احلال بالنسبة لقانون تسوية األرايض واملياه ونرى أّن  أحكام 
هذا القانــون جاءت ذات طبيعة تنظيمية هدفها محاية أصحاب الطوابق والشــقق واملحالت ... 
وينجيل ذلك من خالل ما ورد بحكــم املادتني األوىل والثانية من الالئحة التنفيذية لقانون متليك 
الطبقات والشــقق واملحالت، حيث ابتدأت املــادة األوىل بكلمة )حيق( ... يف حني ابتدأت املادة 

الثانية بصورة اجلواز ) لكل ( ....
وملا أّن أحكام قانون متليك الطوابق والشقق واملحالت جاءت خالية من النص عىل ترتيب البطالن 
عىل انتقال ملكية الطوابق والشــقق واملحالت دون تسجيلها يف املوقع الرسمي ، فإّن ما خلصت 
إليه حمكمة االســتئناف جلهة اعتبار اتفاقية البيع املربز ع/1 للشقة موضوع الدعوى باطلة ال يتفق 
وأحكام الالئحة التنفيذية املشار إليها، وكام ال يتلق وأحكام قانون متليك الطبقات والشقق واملحالت 

رقم )1( لسنة 1996 ....« .
وهنا ال بد من اإلشــارة إىل أنه وفق التدرج الترشيعي جيب البحث عن القاعدة القانونية الواجبة 
التطبيــق يف القانون األعىل ثم األدنى وصــواًل إىل الالئحة التنفيذية . إذ ال جيوز أن تكون القاعدة 
القانونية املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية خمالفة للقاعدة القانونية املنصوص عليها يف القانون، 
التي جاءت استنادًا إليها أصاًل. ومن هنا يبدو من غري املقبول البحث عن احلل يف الالئحة التنفيذية 

قبل البحث عن هذا احلل يف القانون، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى، ومن الرجوع إىل نص املادة )10( من قانون متليك الطبقات والشقق واملحالت 
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سابقة اإلشارة نجد أنه جاء يف فقرهتا الثانية ما ييل : )) عىل كل مالك وحدة عقارية تسجيل وحدته 
العقارية يف السجل املشار إليه آنفًا واإلبالغ عند نقل امللكية إىل مالك جديد ...(( .

ويتضح من األلفاظ التي اســتخدمها املرشع أهنا انطوت عىل قواعد آمره، ال جيوز لألفراد االتفاق 
عىل خمالفتها، ذلك أّن ما قصده املرشع بعبارته »عىل كل مالك ... تســجيل ... واالبالغ عند نقل 
امللكيــة«، أنه جيب عــىل كل مالك، والوجوب يعني اإللزام، وملا أّن الثابت أن اتفاقية بيع الشــقة 
جــات عىل خالف ما أمر به املرشع، فإّن ما ينبني عىل ذلك بطالن هذه االتفاقية. وليس بالرضورة 
أن ينــص املرشع عىل اجلزاء يف هذا القانون، عىل اعتبــار أّن اجلزاء يف مثل هذه احلالة يكون تطبيقًا 
للقواعد العامة بشأن الترصفات العقارية. سيام وأّن قانون تسوية األرايض واملياه وقانون الترصف يف 
األموال غري املنقولة حيظران بيع األموال غري املنقولة خارج دائرة تسجيل األرايض باعتباره باطاًل، 
وأّن هذا التحليل هو الذي جعلنا نقول أّن قانون متليك الطبقات والشقق واملحالت جاء منسجاًم 
مع القانونني املشار إليهام. وأّن ما ذهبت إليه حمكمة النقض من حيث تفسريها وتأويلها للنصوص 
ال يتفق مع القواعد العامة يف التفســري، فكان منطقيًا إزاء ذلك أن ختلص إىل نتيجة خمالفة ألحكام 

القانون، وعىل خالف ما جرى عليه اجتهاد اهليئة العامة ملحكمة النقض نفسها157.
وترتيبــًا عىل ما تقدم، نجد أّن الرأي املخالف، هو الــذي يتفق والرأي الذي نراه صائبًا من حيث 

النتيجة، دون اخلوض باجلزئيات التي تعرض هلا الرأي املخالف .

نقض مدين 2010/290 تاريخ 2011/6/10.  157
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تعليق عىل حكم حمكمة النقض الفلسطينية / نقض مدين رقم 2016/1238
الصادر بتاريخ 2019/2/26

املحامي الدكتور حسني عاهد عيسه / جامعة بريزيت

حتى يكون التعليق متســقًا ومتسلســاًل، حيتم االمر علينا أن نتبع املنهجية العلمية يف التعليق عىل 
االحكام القضائية التي تتمثل باخلطوات التالية:

اواًل: وقائع الدعوى التي اختذ فيها احلكم: بتاريخ 2003/6/23 اشــرتى الطاعن )وجدي   
سعيد يونس الرياموي( من املطعون عليهام )امحد ذيب عبداحلليم حممد وأياد عبداهلل داود حممد( 
شقة سكنية مساحتها )178 مرت مربع( بموجب اتفاقية خارجية بني الطرفني بمبلغ قدره )63) 
الف دوالر امريكي،  وتضمنت االتفاقية التي نظمها الطرفان فيام بينهام ان يقوم الطاعن بتسديد 
ثمن الشــقة بموجب دفعات، حيث قام الطاعن بتسديد مبلغ قدره )40( الف دوالر وتبقى 
يف ذمته )23( الف دوالر، علام ان الطاعن قد دخل الشــقة وسكنها ومل يتم تسجيل االتفاقية 
او الفراغ او التنازل عن الشــقة موضوع االتفاقية من قبل املطعون عليها لدى دائرة تســجيل 

األرايض الرسمية لصالح الطاعن.

ثانيا: اإلجراءات: وتتمثل بام ييل:  

اقــام املطعون عليهام يف مواجهة الطاعن دعوى مدنية امام حمكمة بداية رام اهلل موضوعها   .1
ابطال عقد بيع شقة رقم 670 /2012 حيث كان املدعى عليه وفقًا ملا جاء يف البند الثاين 
من الئحة الدعوى قد اشرتى من املدعيني الشقة املوصوفة يف البند االول من الئحة الدعوى 
البالغ مساحتها 178م2 بموجب اتفاقية بيع شقة سكنية مؤرخة يف 2003/6/23 متضمنة 
أن يقوم املدعى عليه بتسديد كامل االلتزامات الواقعة عليه وهي تسديد كامل الثمن البالغ 
مقداره )63( الف دوالر امريكي، قام املدعى عليه بتسديد مبلغ اربعون الف دوالر وبقي 
بذمته مبلغ ثالثة وعرشون ألف دوالر، وعىل الرغم من إخطاره بتسديد هذا املبلغ مل يقم 
بتســديده، وجاء يف البند الثالث: أنه بالرغم مما ورد يف البند الثاين من هذه الالئحة، فإن 
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املدعى عليه دخل الشقة وسكن فيها حتى اليوم، وان اتفاقية البيع التي وقعت بني املدعيني 
واملدعى عليه هي اتفاقية باطلة بطالنًا مطلقًا وخمالفة للقانون، حيث مل جيري تسجيل هذه 
االتفاقية أو الفراغ او التنازل عن الشقة موضوع الدعوى....الخ.باملحاكمة اجلارية قدم 
املدعيان بيناهتام اخلطية املؤلفة من مفردات املربز م/1 وختام بينتهام، يف حني مل يتقدم املدعى 
عليــه بأية بينة وترك االمر للمحكمة، وبعد ان ترافع الوكيالن أصدرت املحكمة حكمها 
الفاصل يف الدعوى بتاريخ 2013/5/30 القايض برد الدعوى مع الرسوم واملصاريف 

ومبلغ 100 دينار اتعاب حماماة كون تسجيل الشقة مسألة شكلية.
مل يرتض املدعيان باحلكم فطعنا فيه باالســتئناف املدين رقم 2013/481 لدى حمكمة   .2
اســتئناف رام اهلل التي بنتيجته أصدرت بتاريخ 2014/3/17 حكمها النهائي القايض 
بقبول االستئناف موضوعًا، والغاء احلكم املستأنف، وإعالن بطالن العقد حمل الدعوى 
والزام املدعى عليه بتسليم الشــقة حمل العقد للمدعيني خالية من الشواغل والشاغلني 

مع الرسوم واملصاريف ومائتي دينار اتعاب حماماة.
مل يرتــض املدعى عليه باحلكم فطعن فيه بالنقض املدين رقم 2014/378 الذي بنتيجته   .3
أصدرت حمكمة النقض حكمهــا بتاريخ 2015/2/9 القايض بقبول الطعن موضوعًا 
ونقض احلكم املطعون فيه للقصور يف التسبيب، واعادة االوراق اىل حمكمة استئناف رام 

اهلل إلجراء املقتىض.
بتاريخ 2015/6/18 أصدرت حمكمة االستئناف حكمها النهائي يف الدعوى القايض   .4
بقبول السبب االول من اسباب االستئناف املتضمن النعي عىل احلكم املستأنف ان مسودته 
مل توقع من اهليئة مصدرته، وقررت اعادة االوراق اىل حمكمة الدرجة االوىل إلصدار حكم 

يتفق مع االصول والقانون.
بتاريخ 2015/9/30 قررت حمكمة البداية السري عىل هدى حكم حمكمة االستئناف رقم   .5
2013/481 الصادر بتاريخ 2015/6/18، وبعد ان ترافع الوكيالن اصدرت املحكمة 
هبيئة مغايرة حكمها الفاصل يف الدعوى بتاريخ 2016/3/31، القايض بأبطال اتفاقية 
بيع الشــقة، والزام املدعى عليه بتسليمهام الشــقة موضوع الدعوى خالية من الشواغل 

والشاغلني، مع الرسوم واملصاريف ومبلغ )500( دينار أتعاب حماماة.
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مل يرتض املدعى عليه باحلكم، فطعن فيه باالستئناف املدين رقم 2016/514 لدى حمكمة   .6
استئناف رام اهلل، التي بنتيجة املحاكمة اصدرت بتاريخ 2016/10/24 حكمها النهائي 
حمل هذا الطعن القايض برد االســتئناف موضوعًا وتأييد احلكم املســتأنف مع الرسوم 

واملصاريف و )200( دينار اتعاب حماماة.
ثالثُا: االدعاءات: تقــدم الطاعن هبذا الطعن بتاريخ 2016/11/10 لنقض احلكم الصادر   
عن حمكمة استئناف رام اهلل بتاريخ 2016/10/24 يف االستئناف املدين رقم 2016/514 
القايض برد االستئناف موضوعًا، وتأييد احلكم املستأنف مع الرسوم واملصاريف ومائتي دينار 

اتعاب حماماة وتتلخص أسباب الطعن بام ييل:

أن الدعــوى الصادر فيها احلكم املطعون فيه تعترب قضية مقضية، حيث ســبق وأن أقام   .1
املدعيان ضد املدعــى عليه دعوى بذات املوضوع والســبب حتمل رقم 2009/226 
بداية رام اهلل، التي اصدرت حكمها القايض برد الدعوى وتضمينها الرسوم واملصاريف 

وأتعاب املحاماة الذي تأييد بالنقض املدين رقم 2011/398.
أن احلكم املطعون فيه يناقض حكم النقض سالف االشارة رقم 2011/398.  .2

ان احلكم املطعون فيه مل يعالج كافة اجلوانب املتعلقة بالدعوى معاجلة قانونية سليمة   .3
علاًم أن البينة املقدمة أثبتت أن الطاعن مشــرتي للشقة )العقار موضوع الدعوى( 
وان الشقة عظم وليست مشطبه، وانه هو من قام بتشطيبها، وإن عدم تسجيل الشقة 
باســم الطاعن ال يعني ان يكون للمطعون عليهام أي حق من حقوق الترصف بعد 
ان باعاها للطاعن وقبضا الثمن، وســكن املدعــى عليه )الطاعن( فيها مع زوجته 
واوالده. وبذلــك تكون املحكمة قد اغفلت اتفاقية البيع املوقعة منذ مدة تزيد عن 
احــدى عرش عامًا، وبالتايل مل تراع املحكمة قانون ملكية الطوابق والشــقق رقم 1 
لســنة 1996 الذي مل يشرتط التسجيل بل اكتفى بالتبليغ عن انتقال امللكية طبقًا ملا 
جاء يف املادة العارشة منه، ومل تراع قرار وزير االســكان رقم 2 لسنة 1997، حيث 
أجيز البيع بموجب اتفاقيات )عقود بدائية( وأجاز تســجيلها مبارشة من املشرتي 
لدى دائرة االرايض وبالتايل فإن االدعاء بأن البيع خارجي ومل يســجل لدى دائرة 

االرايض مل يعد له اساس قانوين.
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التمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكاًل وموضوعًا ونقض احلكم الطعني واحلكم برد   .4
الدعوى مع الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة.

تقدم املطعون عليهام بالئحة جوابية التمســا بنتيجتها رد الطعن موضوعًا وتأييد احلكم   .5
املطعون فيه مع الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة.

رابعا: احلكم موضوع الطعن وتسبيبه: يتمثل بالنقاط التالية:  

وفيــام يتعلق بالســبب االول منها، الذي ينعى فيه الطاعن عــىل احلكم املطعون فيه بأنه   .1
صدر يف دعوى مقضية، لســبق صدور حكم بذات املوضوع والســبب واخلصوم قىض 
برد الدعوى وتأيد بالنقض املدين رقم 2011/398.ويف ذلك نجد أن املحكمة مصدرة 
احلكم املطعون فيه قد عاجلت هذا السبب الذي كان من ضمن اسباب االستئناف معاجلة 
قانونية ســليمة، وذلك حينام تناولت بالبحث والتمحيص والتحليل هذا الدفع، حيث 
ثبــت هلا من خالل البينات املقدمة يف الدعوى أن املدعيني كانا قد أقاما يف مواجة املدعى 
عليه يف هذه الدعوى املدنية رقم 2009/226 بداية رام اهلل موضوعها منع معارضة يف 
ذات الشقة الســكنية موضوع الدعوى الصادر فيها احلكم املطعون فيه، واشارت أيضًا 
اىل رشوط اعتبار الدعوى مقضية من حيث احتاد السبب القانوين واملوضوع واخلصوم، 
وخلصت اىل ان الفعل الذي تولد عنه احلق املدعى به املعترب قانونًا كأســاس الكتساب 
احلق يف املطالبة باليشء املراد احلصول عليه يف الدعوى خمتلف يف الدعوى الســابقة رقم 
2009/226 عنه يف الدعوى احلالية رقم 2012/670 حيث أن السبب القانوين الذي 
تســتند اليه الدعوى السابقة رقم 2009/226 موضوعها منع املعارضة تستند اىل عدم 
قانونية وضاعة اليد عىل العقار أما الســبب القانوين يف الدعوى املاثلة، موضوعها ابطال 
عقد، إنام تستند اىل عدم قانونية العقد ذاته.وملا كان هذا الذي خلصت اليه املحكمة يقوم 
عىل ســند قانوين سليم من التعليل والتســبيب، ويؤيده الفقه والقضاء، ذلك ان دعوى 
منع املعارضة ال تستند اىل رشعية وضاعة اليد أو صحة العقد، بل ال بد لتحقق املعارضة 
أن تكون يد املدعى عليه غاصبة أو ان حُيكم ببطالن العقد إذ كانت وضاعة اليد تســتند 
اىل العقــد، وحيث ان الثابت مــن اوراق الدعوى الصادر فيها احلكم املطعون فيه أن يد 
املدعى عليه عىل الشقة موضوع الدعوى يستند اىل العقد )اتفاقية البيع( املنظم بني املدعيني 
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واملدعــى عليه، فإنه ال مناص أمام املدعيني من إقامة هذه الدعوى والتي ال تتعارض يف 
سببها مع الدعوى السابقة سالفة االشارة االمر الذي جيعل من هذا السبب مستوجبًا الرد.
وعن الســبب الثاين وحاصله ختطئة املحكمــة يف حكمها كونه يتناقض مع حكم حمكمة   .2
النقض رقم 2011/398.ويف ذلك نجــد أن حكم حمكمة النقض رقم 2011/398 
قد صدر يف الدعوى املدنية الســابقة رقم 2009/226 التي موضوعها منع املعارضة، 
وقد خلص حكم النقض سالف االشارة اىل القول ) حيث من الثابت ان وضع اليد عىل 
الشقة املشار اليها، قد تم برضاء املدعيني ابتداًء، وذلك بموجب االتفاقية م ع/1 املنظمة 
واملوقعة بني الطرفني، فإن تكييف الدعوى بأهنا دعوى منع معارضة يف عقار واالدعاء بأن 
املدعــى عليه - الطاعن - يعارض يف ملكية املدعيني - املطعون ضدمها - هبذا العقار - 
الشقة - موضوع تلك االتفاقية، ال يستند اىل اساس من الواقع او القانون وتكون دعوامها 
واحلالة هذه غري قائمة عىل سبب قانوين سليم يربر قبوهلا(.وملا كان هذا الذي خلص اليه 
احلكم حكم النقض سالف االشــارة ال يتناقض واحلكم الذي يصدر يف دعوى بطالن 
العقد - الدعوى املاثلة - الختالف الســبب يف كل من الدعويني عىل النحو الذي ارشنا 
اليه يف معرض معاجلتنا للســبب االول من اسباب الطعن فإن هذا السبب يفتقر للسدادة 

والوجاهة ومستوجب الرد.
وعن الســبب الثالث وحاصله ختطئة املحكمة فيام خلصت اليه يف حكمها املطعون فيه،   .3
ذلك أن عدم تســجيل الشقة باســم الطاعن ال يعني أن يكون للمطعون عليهام أي حق 
من حقوق الترصف بعد ان باعاها للطاعن وقبضا الثمن وسكن املدعى عليه - الطاعن 
- فيهــا مع زوجته واوالده، مغفلة بذلك اتفاقيــة البيع املربز ع/1. والذي نراه يف ذلك 
، وبعــد االطالع عىل قانون متيلك الطوابق والشــقق واملحالت رقم 1 لســنة 1996، 
وحتديدًا املادة العارشة منه، وكذلك عىل قرار وزير االسكان رقم )2( لسنة 1997 بشأن 
الالئحة التنفيذية لقانون متيلك الطبقات والشقق واملحالت، ان احكام القانون املشار اليه 
والئحته التنفيذية ال ترتب بطالن البيوع التي تتم بشــأن الطوابق أو الشقق أو املحالت، 
كام هو احلال بالنسبة لقانون تسوية االرايض واملياه، ونرى أن أحكام هذا القانون جاءت 
ذات طبيعة تنظيمية هدفها محاية ملكية اصحاب الطوابق والشــقق واملحالت، بل نرى 
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ان هذه الغاية إنام تتفق واحكام قانون تسوية االرايض واملياه رقم 40 لسنة 1952، ذلك 
ان تطبيق احكام قانون متليك الطبقات والشــقق واملحالت يتصل اتصااًل وثيقًا بقانون 
التسوية الذي ينصب عىل االرايض التي تقام عليها الطوابق والشقق واملحالت، بمعنى 
ان قانون التمليك رقم 1 لسنة 1996 جاء مكماًل لقانون التسوية رقم 40 لسنة 1952.
وعىل الصعيد املتصل بقانون التسوية، فإنه من املقرر فقهًا وقضاًء أن احكامه أوجبت ان 
تتم الوقوعات بشــأن االرايض التي متت تسويتها يف املوقع الرسمي، وقد رتبت البطالن 
كجزاء عىل عدم التســجيل لتلك الوقوعات، وهو ما يمكن معه القول ان احكام قانون 
تسوية االرايض واملياه جاءت آمرة. اما عىل الصعيد املتصل بقانون متليك الطبقات والشقق 
واملحالت فقد جاءت احكامه تنظيمية جوازية هدفها محاية ملكية تلك الطوابق والشقق 
واملحــالت، وينجيل ذلك من خالل ما ورد بحكم املادتــني االوىل والثانية من الالئحة 
التنفيذية لقانون متليك الطبقات والشــقق واملحالت، حيث ابتدأت املادة االوىل بكلمة 
)حيق( وجاء نصها )حيق لكل شــخص أن يمتلك طابقًا أو شقة أو حماًل جتاريًا او اكثر يف 
البناء املنشــأ عىل عقاره او عقار غريه كجزء مفرز ومستقل، وجيوز الترصف به عىل هذا 
الوجه(. يف حني ابتدأت املــادة الثانية بصورة اجلواز )لكل( وجاء نصها )لكل صاحب 
شقة أو طابق او حمل أو أي بناء منشأ عىل عقاره او عقار غريه ان ُيسجل لدى دائرة تسجيل 
االرايض ما يملكه كجزء مفرز ومســتقل....الخ(. وملا ان احكام قانون متليك الطوابق 
والشقق واملحالت جاءت خالية من النص عىل ترتيب البطالن عىل انتقال ملكية الطوابق 
والشقق واملحالت دون تسجيلها يف املوقع الرسمي فإن ما خلصت اليه حمكمة االستئناف 
جلهة اعتبار اتفاقية البيع املربز ع/1 للشقة موضوع الدعوى باطلة ال يتفق واحكام الالئحة 
التنفيذية املشار اليها، كام ال يتفق واحكام قانون متليك الطبقات والشقق واملحالت رقم 1 
لسنة 1996، وإن كل ما اوجبه هذا القانون هو ما أوردته املادة )10( من أن عىل املالك 
الذي ســجل باسمه الطوابق او الشقق او املحالت لدى دائرة االرايض يف السجل الذي 
ُيعد لذلك ان يقوم بإبالغ تلك الدائرة عن نقل امللكية اىل مالك جديد او اجراء أي تغيري 
او تعديل عليها ، وقد جعلت من هذا النعي عىل عاتق البائع وليس املشــرتي حيث جاء 
نصها ) 1.  تعد دائرة تســجيل االرايض ســجاًل خاصًا يسجل به اسامء مالك الوحدات 



146

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

العقارية لكل بناية، 2.  عىل كل مالك وحدة عقارية تسجيل وحدته العقارية يف السجل 
املشــار اليه آنفًا، واالبالغ عن نقل امللكية اىل مالك جديد أو إجراء أي تغيري أو تعديل، 
3.  جيب ان تشــتمل الصحيفة العقارية ....الــخ(. وعىل صعيد آخر، فإننا وإن كنا نجد 
ان املدعيني املطعون عليهام - قد اسسا دعوامها باملطالبة ببطالن عقد بيع الشقة موضوع 
الدعوى واســرتداد ثمنها عىل عدم قيام املدعى عليه الطاعن - بدفع باقي ثمن الشقة إىل 
جانب عدم تســجيل عقد البيع يف املوقع الرســمي، إال اننا نجد ان ما يرتتب عىل ثبوت 
الســبب الثاين - عدم تسديد باقي ثمن الشقة - هو املطالبة بفسخ العقد، وليس املطالبة 
بإبطاله، ذلك ان البطالن هو جزاء عىل عدم توافر أحد اركان العقد، فيام ان الفســخ هو 
جزاء عىل عدم التزام احد اطراف العقد بأي من االلتزامات التي يفرضها العقد، وملا أن 
املدعيني مل يقيام دعوامها للمطالبة بفســخ العقد، وانام طالبا بإبطاله فإن البحث يف مدى 
ثبوت السبب الثاين من اســباب الدعوى املتمثل بعدم وفاء املدعى عليه بالتزامه بسداد 
باقي الثمن يغدو غري منتج. وجيعل من سببي الدعوى معتلني ويف غري حمليهام. لــــهذه 
األســباب تقرر املحكمة قبول الطعن موضوعًا ونقض احلكم املطعون فيه واحلكم برد 

الدعوى االساس وتضمني املدعيني الرسوم واملصاريف ومائتي دينار اتعاب حماماة.
خامسًا: النصوص القانونية املتعلقة باحلكم:   

املادة العارشة من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 1 لسنة 1996  .1
قرار وزير االسكان رقم 2 لسنة 1997   .2

املادة الثانية من قانون الترصف يف االموال غري املنقولة رقم 49 لسنة 1953  .3
املادة السادسة عرش من قانون تسوية االرايض واملياه رقم 40 لسنة 1952 إشارة )-(  .4

سادسًا: االشكال القانوين: يتمثل باملبادي املستقر عليها ترشيعًا يف الترشيعات النافذة بالضفة   
الغربية وكذلك القضائية التالية:

ركن الشكلية الرسمية يف العقود العقارية الواردة عىل عقارات خاضعة لنظام التسجيل العقاري  .1
العقد الباطل والعقد القابل للفسخ  .2

خيار النقد  .3
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ثامنًا: التعليق عىل احلكم: بناًء عىل ما تقدم رسده، يتبني أن احلكم يتمحور حول االتفاقية التي   
ُبني عليها احلكم وما تضمنه من التزامات سيام التزام املشرتي )املطعون ضده(، ومدى قانونية 
بناء احلكم عليها والنتائج التي ترتتب عىل هذا احلكم يف املســائل املشاهبة، وكذلك مدى تأثري 
احلكم عىل املبادئ املستقر عليها هبذا الشأن، هلذا رأينا أنه يوجد ما يربر التعليق عليه ملخالفته 
املبادئ القانونية الثالثة املســتقر عليها ترشيعيا وقضائيا يف الضفة الغربية واملشار هلا حتت بند 

االشكال القانوين، ونعلق عىل احلكم بام ييل:

أن ما ذهبت اليه املحكمة يف قرارها خالف اساســيات القوانني النافذة املتعلقة بتسجيل   .1
كل الترصفات الواردة عىل العقارات اخلاضعة للتسوية بام فيها االرايض والدور واملنازل 
والشقق واملحالت، كام مل يأخذ بعني االعتبار الغاية املرادة من إرادة املرشع يف تقنني مسألة 
الركن الشكيل واعتباره ركنًا رابعًا إضافة للرضا واملحل والسبب لصحة الترصفات الواردة 
عىل العقارات املســجلة، فاملادة 16 من قانون تسوية االرايض واملياه بفقرهتا الثالثة ) يف 
األماكن التي متت التسوية فيها، ال يعترب البيع واملبادلة واإلفراز واملقاسمة يف األرض أو املاء 
صحيحًا إال إذا كانت املعاملة قد جرت يف دائرة التسجيل( وكذلك بفقرهتا الرابعة )عقود 
املغارســة وعقود اإلجيار املنظمة املتعلقة بأرض متت التسوية فيها بموجب هذا القانون 
تســجل يف دوائر التسجيل وكل عقد نظم خالفًا ملا جاء يف هذه الفقرة ال تسمع الدعوى 
به يف املحاكم(، ال حتتمل تأوياًل وال تفسريًا بوجوب تسجيل كل الترصفات الواردة عىل 
األرض التي متت تســويتها حتى أن الفقرة الرابعة اشرتطت تسجيل العقود األقل أمهية 
مــن البيع لصحتها كعقود اإلجيار الوارد عىل العقارات اخلارجة من نطاق قانون املالكني 
واملستأجرين رقم 62 لسنة 1953. كام أن حكم املحكمة جاء خمالفًا لرصاحة نص املادة 
الثانية من قانون الترصف باألموال غري املنقولة رقم 49 لسنة 1953(ينحرص إجراء مجيع 
معامالت الترصف يف األرايض األمريية واملوقوفة واألمالك واملسقفات واملستغالت الوقفية 
وإعطاء سندات التسجيل هبا يف دوائر تسجيل األرايض( وكذلك األمر هذا النص ال يمكن 
أن يكون حماًل للتفســري والشك بامهية العقارات التي يتوجب تسجيل أي معامالت تتم 
عليها ســواء االرايض او الدور واملنازل أو الشقق واملحالت.  وكذلك خالف ما استقر 
عليه االجتهاد القضائي الفلسطيني يف قرار حمكمة النقض الفلسطينية - هيئة عامة- رقم 
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290 لســنة 2010 الذي اعترب البيع الوارد عىل الشــقق اخلاضعة ألحكام قانون ملكية 
الطبقات والشــقق رقم 1 لســنة 1996 باطال إذا مل يتم تســجيل البيع يف دائرة تسجيل 
األرايض. وكذلك االمر خالف ما ريس عليه االجتهاد القضائي املقارن يف األردن الذي 
يعترب اقدم من فلســطني من حيث تنظيم ملكية الطوابق والشــقق، حيث ذهب حمكمة 
التمييز االردنية يف قرارها رقم 264 لســنة 1987 )»ان عقد بيع الشــقة هو عقد باطل 
اذا وقع خارج دائرة التســجيل(. وكذلك يتجه الرأي الســائد لدى املحاكم الفلسطينية 
يف مجيع درجاهتــا إىل ترتيب البطالن عىل اتفاق الوعد بالبيع وعقود البيع اخلارجية التي 
تتم خارج دائرة تسجيل األرايض الواردة عىل العقارات املسجلة سندا إلحكام القوانني 
التي أرشنا هلا، ونشــري لبعضها ما صدر من حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل 
بالنقض املدين 1009/414 الصادر بتاريخ 2010،2/5/15، وكذلك بالنقض املدين 

رقم 241 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2009/1/14. 
احلكم خمالف لقانون ملكية الطبقات والشقق 1 لسنة 1996 ذاته، فبالتمعن بنص املادة   .2
العارشة منه )تعد دائرة تســجيل األرايض سجاًل خاصًا يسجل به أسامء مالك الوحدات 
العقارية لكل بناية. 2.  عىل كل مالك وحدة عقارية، تسجيل وحدته العقارية يف السجل 
املشــار إليه آنفًا واإلبالغ عند نقل امللكيــة إىل مالك جديد أو إجراء أي تغيري أو تعديل. 
3.  جيب أن تشــتمل الصحيفة العقارية يف السجل املشــار إليه عىل البنايات واملستندات 
اآلتية: - )أ( املســاحة الكلية لألرض املقام عليها البناء. )ب( مساحة كل وحدة عقارية 
وأوصافها وتقســيامهتا. )ج( بيان ملســاحة البناء الفعلية عىل األرض، ومساحة األجزاء 
املشــرتكة واخلدمات اخلاصة باملبنى وعدد الطوابق والشقق واملحالت يف املبنى. )د( أية 
مستندات أخرى قد تطلب من املالك. )هـ( بيان احلقوق العينة األصلية واحلقوق العينية 
التبعيــة الواردة عىل العقار(، نجد أن املرشع صاغ هذه املادة مراعيا بذلك النظام القانوين 
لألرايض اخلاضعة للتســجيل الذي يتطلب لصحة أي ترصف جيري عىل أرض مسجلة 
ان تتم امام دائرة التسجيل، وان متسك املحكمة املوقرة بعبارة ) االبالغ عند نقل امللكية( 
جاء تفسريًا بغري حملة، إذ مل يتضح من النصل اي شكل لإلبالغ ومن هي اجلهة التي جيب 
تبليغها وما هي غايات اإلبالغ، مما يدل أن العبارة فيها غموض وبالتايل ال جيوز التوسع 
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يف تفسري الغموض بام خيالف ما استقر عليه املرشع برصاحة نصوص املادة 16 من قانون 
التســوية بفقرهتا الثالثة والرابعة، وكذلك املادة الثانية من قانون الترصف باألموال غري 
املنقولة، كام مل يوضح املرشع يف  قانون ملكية الطبقات والشقق ال من قريب وال من بعيد 
أي إجراءات تتعلق بنقل ملكية الشــقق وهذا دليل واضح عىل اسناد هذا األمر لقانون 
التسوية وكذلك قانون الترصف باألموال غري املنقولة، ولو أراد املرشع اخلروج عن هذه 
القواعد بإجراءات جديدة لنص عليها رصاحة كام فعل بنص املادة 47 حني استثنى قواعد 
الشــفعة واالولوية من االنطباق عىل األفضلية )ال تطبق عىل العقارات املسجلة بمقتىض 
هذا القانون األحكام املتعلقة بالشــفعة وبحــق الرجحان أو بأي حق آخر مماثل(، كام أنه 
وبالرجوع اىل نص املادة الثانية من قرار وزير االسكان رقم 2 لسنة 1997 يتضح جليًا أن 
التسجيل وجويب ) لكل صاحب شقة أو طابق أو حمل أو أي بناء منشأ عىل عقاره أو عقار 
غريه أن يسجل لدى دائرة تسجيل األرايض ما يملكه كجزء مفرز ومستقل وتعترب عندئذ 
أرض العقار املنشأ عليها البناء وأجزاء البناء املعدة لالستعامل املشرتك قساًم مشرتكًا جلميع 
أصحاب تلك الطوابق أو الشقق أو املحالت(، فاملحكمة املوقرة اخطأت يف تفسري هذه 
املادة التي تبدو واضحة يف املعنى املراد منها كوهنا مســتندة اىل السجل العقاري. وهذا ما 
جيعل القرار مشــوبا بعيب التسبيب وفق املادة املذكور أنفًا. ومقارنة عيل سبيل املثال هبذا 
الشــأن ما ورد يف املادة 17 من قانون املرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 التي فصلت 
ووضحــت مصطلح اإلبالغ يف بيع املركبة وكذلك وضحت املدة التي جيب التبليغ فيها 
والغاية من التبليغ، مما يفهم منها وضوحًا أن بيوع املركبات ال بد من استيفاء الركن الشكيل 
املتمثل بتوثيق عقد البيع لدى دائرة الســري)عىل مالك املركبة يف حالة بيعها أو إجراء أي 
ترصف بنقل ملكيتها للغري أن يبلغ ذلك كتابة إىل سلطة الرتخيص خالل مخسة عرش يومًا 
من تاريخ البيع أو الترصف الناقل للملكية مبينًا اســم املالك اجلديد وعنوانه، وتســتمر 
مســئولية املالك األصيل فيام خيتص بتنفيذ أحكام هذا القانون إىل أن يتم نقل ملكيتها(، 
وهذا ما مل يوضحه املرشع الفلسطيني يف ملكية الطبقات والشقق حني ذكر عبارة اإلبالغ، 
األمر الذي يوجب معه الرجوع اىل القواعد العامة املتعلقة بتســجيل البيع العقاري امام 

دائرة التسجيل كام وضحنا حتت البند 1. 
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إن قرار املحكمة املوقرة وما يفهم منه بصيغته األخرية )وملا أن املدعيني مل يقيام دعوامها للمطالبة   .3
بفسخ العقد، وانام طالبا بإبطاله فإن البحث يف مدى ثبوت السبب الثاين من اسباب الدعوى 
املتمثل بعدم وفاء املدعى عليه بالتزامه بســداد باقي الثمن يغدو غري منتج. وجيعل من سببي 
الدعوى معتلني ويف غري حمليهام. لــــهذه األسباب تقرر املحكمة قبول الطعن موضوعًا ونقض 
احلكم املطعون فيه واحلكم برد الدعوى االساس وتضمني املدعيني الرسوم واملصاريف ومائتي 
دينار اتعاب حماماة( يكتنفه القصور يف التعليل، إذ مل يفهم منه ان عقد بيع الشقة السكنية اهو 
فاســد أم صحيح؟ فكال العقدين قابلني للفسخ، لكن يبدو أن املحكمة رغم عدم االشارة 
لذلــك أهنا اعتمدت يف تربير وجوب اقامة دعوى فســخ وليس ابطال إىل خيار النقد الذي 
يتيح للبائع إذا مل يويف املشرتي بالثمن يف املدة املتفق عليها ان يطالب بالفسخ وان العقد بعد 
املدة املتفق عليها ينقلب إىل عقدًا فاسدًا وفق املادة 313 من جملة األحكام العدلية )إذا تبايعا 
عىل أن يؤدي املشــرتي الثمن يف وقت كذا وإن مل يؤده فال بيع بينهام صح البيع، وهذا يقال له 
خيار النقد( واملادة 314 )إذا مل يؤد املشرتي الثمن يف املدة املعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد 
فاســدًا(، وعليه نرى أن خيار النقد وفق املوضوع الذي قضت به املحكمة املوقرة  وهو عقد 
البيع غري املســجل واصدرت قرارها يكون صحيحًا حال لو مل يتطلب القانون ركنًا شكليًا 
فيه لصحته ، وهذا ما مل يتوافر يف البيع الوارد عىل الشقة موضوع االتفاقية الن القانون اعترب 
تسجيل االتفاقية من اركان الصحة وبالتايل يكون العقد باطاًل ال يقبل الفسخ بل البطالن. 

أن احلكم برأينا ذهب اىل إرساء مبدأ صحة البيوع العقارية يف العقارات اخلاضعة للتسجيل،   .4
وهو ما خيالف النصوص القانون الواردة هبذا الشــأن مما سينعكس سلبًا عىل مبدأ استقرار 
املعامالت العقارية الذي ابتغاه املرشع من تقنني الشكلية الرسمية يف العقود العقارية سيام 
يف العقارات املســجلة، كام أنه يعترب هتميش لدور دائرة التســجيل املختصة يف توثيق كافة 
الترصفات القانونية التي تتم عىل كل عقار له ســجالت لدهيا. وهو ما ســيرض باملصلحة 
العامة يف النهاية املتمثلة بالرسوم املستحقة عىل البيوع العقارية امام دائرة التسجيل فإعامل 
هذا املبدأ ورسوه سيحرم خزينة الدولة من مبالغ تكاد أن تكون هائلة.، فام دام العقد الذي 
سيربمه البائع واملشرتي يف الشقق اخلاضعة لقانون ملكية الطبقات والشقق صحيحا وفق 

احلكم حمل التعليق فال داعي اذن لتسجيله امام دائرة التسجيل وال داعي لدفع الرسوم.
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إلغاء حبس املحكوم عليه أو املدين املنصوص عليه يف املادة
) 22( من قانون التنفيذ األردين رقم )25( لسنـــــــــة 2007

وتعديالته يوجب اجياد وسائل بديلة محاية حلــــــق الدائن

اعداد
املحامي عصام لطفي الشــــريف

ماجستري يف القانون
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مقدمـــــــة 

ال تبيح الدولة يف عرصنا هذا لألفراد ان يقتضوا حقوقهم بأيدهيم بالقوة بعضهم من بعض ، وإنام 
جيب عىل من يدعي حقًا قبل آخر أن يلجأ اىل الدولة لتمكينه من حقه أو حلاميته له . 

والدولة تتوىل اقامة العدل بني الناس بتنظيم خطوتني متتابعتني )) القضاء والتنفيذ (( . 
ويطلق عىل اهليئة التي تعهد اليها الدولة بالقضاء بني األفراد  اسم ))القضاء(( .  أ. 

اما اهليئة التي تتوىل التنفيذ فهي )) دائرة التنفيذ (( .  ب. 
وحيكم و ينظم تنفيذ األحكام و القرارات يف دائرة التنفيذ قانون التنفيذ رقم ))25 لسنة 2007(( املنشور 

يف عدد اجلريدة الرسمية ))4821(( صفحة ))2262(( تاريخ 2007/4/16 واملعدل بموجب: 
القانون رقم )29( لســنة 2017 املنشــور يف عدد اجلريدة الرسمية)) 5479(( صفحة  أ. 

5369 تاريخ 2017/8/30 . 
والقانون رقم )3( لسنة 2019 املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية )5557( صفحة )345)  ب. 

تاريخ 2019/1/28 . 
ومن ضمن املوضوعات أو املسائل التي عاجلها ونظمها قانون التنفيذ األردين ))ضامنات املحكوم 

له أو الدائن يف حتصيل دينه أو حقه (( .
وقبل احلديث عن ضامنــات املحكوم له أو الدائن فال بد من تبليغ املحكوم عليه أو املدين إخطار 
تنفيــذي عماًل بأحكام املادة )14/أ( من قانون التنفيذ و جيب أن يشــتمل االخطار التنفيذي عىل 
ملخص الطلبات الواردة يف طلب التنفيذ وتكليف املدين أو املحكوم عليه بالوفاء )) خالل مخسة 

عرش يومًا تيل تاريخ التبليغ )) . 
وبعد أن يتبلغ املدين أو املحكوم عليه االخطار التنفيذي فيكون له أحد موقفني :- 

اذا حرض املحكوم عليه أو املدين أو ممثاًل عنه ضمن املدة القانونية فقد يكون موقفه :-  أ( 

دفع املبلغ املحكوم به كاماًل .   .1
أو دفع جزء من املبلغ ، وعرض تسوية لتسديد رصيد املبلغ .   .2

وأوضحت املادة )22( من قانون التنفيذ انه يتوجب عىل املحكوم عليه أو املدين دفع ما   -
نسبته )%25( من املبلغ املحكوم به . 
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كام أوضحت املادة املذكورة أنه يتوجب عىل املحكوم عليه او املدين عرض تسوية تتناسب   -
ومقدرته املالية لتسديد رصيد املبلغ املحكوم به . 

واذا مل يوافق املحكوم له أو الدائن عىل التســوية التي عرضها املحكوم عليه أو املدين فيكون أمام 
املحكوم له أو الدائن عدة خيارات :- 

رفض التسوية وطلب القاء احلجز التنفيذي عىل أموال املحكوم عليه أو املدين .  أ. 
طلب عقد جلســة تنفيذية وتقديم البينة من قبل املحكوم له  أو الدائن التي تثبت مقدرة  ب. 
املحكــوم عليه أو املدين عىل عرض تســوية أو دفع مبلغ أكثر من التســوية املعروضة و 

يتوجب عىل املحكوم عليه أو املدين :- 
تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بدفع املبلغ الذي قرره رئيس التنفيذ .   .1

ويف حال عدم تنفيذ قرار رئيس التنفيذ )) يقرر الرئيس حبس املحكوم عليه أو املدين((.   .2
وقــد يتبلغ املحكوم عليــه أو املدين و ال حيرض اىل دائرة التنفيذ و ال حيرض ممثاًل عنه  ، ويف هذه  ب( 

احلالة يكون املحكوم له أو الدائن باخليار إما :- 

طلب حبس املحكوم عليه أو املدين إذا كان شخصًا طبيعيًا .   -
أو طلب احلجز التنفيذي عىل أموال املحكوم عليه أو املدين سواء كان شخصًا طبيعيًا أو   -

شخصًا اعتباريًا . 
طلب منع سفر املحكوم عليه أو املدين .   -

وعليه يمكن القول أن قانون التنفيذ األردين قرر ثالث ضامنات للمحكوم له أو الدائن تتمثل يف :- 
طلب حبس املحكوم عليه أو املدين .   -

طلب احلجز التنفيذي عىل أموال املحكوم عليه أو املدين .   -
منع سفر املحكوم عليه أو املدين .   -

وما هيمنا من هذه الضامنات )) حبس املحكوم عليه أو املدين (( حيث سمعنا أصواتًا تطالب بالغاء 
حبــس املحكوم عليه أو املدين اضافــة إىل الغاء احلبس املنصوص عليه يف املادة )421( من قانون 

العقوبات ملن قام باصدار شيك ال يقابله رصيد . 
هنــاك من ينادي بالغاء حبس املحكوم عليه أو املدين املنصوص عليه يف املادة )22( من  أ. 

قانون التنفيذ و اجياد بدائل تضمن حقوق الدائن . 
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وهناك من ينادي باالبقاء عىل حبس املحكوم عليه أو املدين ألن هذا االلغاء - ان حصل  ب. 
- يؤثر عىل حقوق الدائن وُيزعزع املعامالت االقتصادية . 

وهناك مذكرة حتمل توقيع مائة نائب يف جملس النواب املوقر تطالب ببحث موضوع الغاء  ت. 
حبس املحكوم عليه أو املدين . 

لقد اثــري هذا املوضوع يف الوقت الذي صادقت فيه اململكة األردنية اهلاشــمية عىل العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية حيث تم نرش هذا العهد يف عدد اجلريدة الرسمية )) 4764)) 

تاريخ 2006/6/15  ، حيث نصت املادة )11( من العهد املذكور عىل ما ييل :- 
 )) ال جيوز سجن أي انسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي((. 

وعــىل الرغم من مصادقة اململكة األردنية اهلاشــمية عىل العهد الدويل اخلــاص باحلقوق املدنية 
والسياسية فإنه يتوجب يف هذه احلالة الغاء املادة ) 22( من قانون التنفيذ وكافة النصوص املتعلقة 
باحلبس الواردة يف قانون التنفيذ اال أنه مل يتم ذلك رغم مرور ما يزيد عن أربعة عرش عامًا عىل نرش 

العهد املذكور يف اجلريدة الرسمية.   
ونبــدي  يف هذا الصدد أن قانون التنفيذ األردين نظم أحكام حبس املحكوم عليه أو املدين عىل 

النحو اآليت : 
أواًل :  أن القرار الصادر بحبس املحكوم عليه أو املدين يصدر عن رئيس التنفيذ عماًل بأحكام   -

املادة )5( من قانون التنفيذ . 

ثانيًا :  ال جيوز أن تتجاوز مدة احلبس تسعني يومًا يف السنة الواحدة عن دين واحد وال حيول ذلك   -
دون طلب احلبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة عماًل بأحكام املـــادة )22/ج( من قانون التنفيذ. 

ثالثًا :  من املمكن اســتمرار احلبس بعد انقضاء مدته من اجل دين أخر وذلك بناء عىل طلب   -
الدائن نفسه أو دائن آخر عماًل بأحكام املادة )22/د( من قانون التنفيذ . 

رابعــًا :  لرئيس التنفيذ تأجيل احلبس إذا اقتنــع أن املحكوم عليه أو املدين مريض بمرض ال   -
يتحمل معه احلبس عماًل بأحكام املـــادة )) 22/و ( من قانون التنفيذ . 

خامسًا:  أن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ بحبس املحكوم عليه أو املدين قابل للطعن بطريق   -
االستئناف عماًل بأحكام املادتيــن ) 20/أ( و )22/ أ / 6 ( من قانون التنفيذ . 
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سادسًا :  ان مدة الطعن بقرار رئيس التنفيذ بحبس املحكوم عليه أو املدين هي سبعة أيام تبدأ   -
من اليوم التايل لتاريخ تفهيمه أو تبليغه عماًلُ بأحكام املادة ) 20/أ( من قانون التنفيذ . 

ســابعًا :  أن املحكمة التي يقدم اليها االســتئناف للطعن بقرار حبس املحكوم عليه أو املدين   -
هي حمكمة البداية بصفتها االستئنافية التابعة هلا دائرة التنفيذ عماًل  بأحكام املادة ) 20/أ( من 

قانون التنفيذ . 

ثامنًا :  يتوجب عىل حمكمة البداية بصفتها االستئنافية :-   -

نظر االستئناف تدقيقًا .  أ. 
وأن تفصل يف االستئناف خالل أربعة عرش يومًا  من تاريخ ورود االستئناف لديواهنا .  ب. 

وأن قرار حمكمة البداية بصفتها االستئنافية يعترب هنائيًا عماًل بأحكام املادة )20/ب( من  ت. 
قانون التنفيذ . 

تاسعًا :  يتوجب عىل املحكوم عليه أو املدين أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل ميلء يوافق   -
عليه الرئيس لضامن الوفاء عماًل بأحكام املادة )20/هـ( من قانون التنفيذ . 

عارشًا :  ال يسقط الدين بتنفيذ حبس املحكوم عليه أو املدين وال حيول العفو العام دون حبس   -
املدين مامل يرد نص خمالف عماًل بأحكام املادة )25( من قانون التنفيذ . 

حادي عرش : حددت املادة )23( من قانون التنفيذ احلاالت التي ال جيوز فيها حبس املحكوم   -
عليه أو املدين . 

ثاين عرش :  وحددت املادة )24( من قانون التنفيذ حاالت انقضاء حبس املحكوم عليه أو املدين.   -

ثالث عرش :  أما املادة )22/ب( من قانون التنفيذ فأوضحت أن للدائن ان يطلب حبس مدينه   -
دون احلاجة الثبات اقتداره يف احلاالت اآلتية :- 

التعويض عن األرضار الناشئة عن جرم جزائي .   .1
دين النفقة املحكوم هبا ويعتبـــر كل قسط منها دينًا مستقاًل.  .2

املهر املحكوم به للزوجة .   .3
االمتناع عن تســليم الصغري الذي عهد اليه بحفظه وكذلــك عدم االلتزام بتنفيذ حكم   .4

املشاهدة وجيدد احلبس تلقائيًا حلني اإلذعان . 
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وعليه وعىل ضوء ما تقدم نبدي : 
أنه ال جيوز الغاء عقوبة احلبس املنصوص عليها يف املادة )421( من قانون العقوبات ألن  أ. 

هذه العقوبة هي عقوبة ارتكاب جريمة شيك ال يقابله رصيد . 
اما اذا تقرر أو متت املوافقة عىل الغاء عقوبة حبس املحكوم عليه أو املدين انســجامًا مع  ب. 
نص املادة )11( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية باستثناء احلاالت 
املنصوص عليها يف املادة )22/ب( من قانون التنفيذ واحلاالت املنصوص عليها يف املادة 
)13( من قانون التنفيذ الرشعي- فإنه ال بد من اجياد البدائل للحفاظ عىل حقـــــــوق 

الدائن ، وإننا نعرض للبدائل اآلتية:- 

البدائل اللغاء حبس املحكوم عليه أو املدين 
أواًل :  تعديل املادة )22/أ( من قانون التنفيذ وذلك بتخفيض نسبة الربع القانوين من )25%)   -

لتصبح نسبة )10%) . 

ثانيــًا :  منح رئيس التنفيذ صالحية تطبيق نص املادة )2/334( من القانون املدين التي حتكم   -
وتنظم نظرة امليرسة أو املهلة القضائية اذا توافرت رشوطها وهي: 

عدم وجود نص يمنعه من ذلك .   .1
ان تستدعي حالة املحكوم عليه أو املدين ذلك .   .2

ان يكون التأجيل ألجل معقول .   .3
ان ال يلحق الدائن من هذا التأجيل رضر جسيم .   .4

ثالثًا :  اعفاء املحكوم عليه أو املدين من نســبة )%50( من الفائدة املحكوم هبا ملســاعدته عىل   -
تسديد املبلغ املحكوم به . 

رابعًا :  اذا أصبح املحكوم عليه أو املدين وارثًا منعه من اجراء التخارج عىل حصته يف املرياث.   -

خامسًا : تفعيل وتوعية  الدائنني بالنصوص التي تنظم الدعوى غري املبارشة يف املواد )366)   -
ومــا بعدها من القانون املدين التي جتيز للدائن مطالبة مدين املدين باملبالغ املســتحقة للمدين 

الذي أمهل باملطالبة هبا بحيث اذا تم حتصيلها فإن من حق الدائن التنفيذ عليها. 

سادسًا : تفعيل وتوعية الدائنني بالنصوص التي تنظم دعوى عدم نفاذ الترصف التي جتيز للدائن   -
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الطعن يف ترصفات املدين التي تلحق رضرًا بالدائنني و املنصوص عليها يف املواد )370(  وما 
بعدها من القانون املدين . 

سابعًا :  منع املحكوم عليه أو املدين من السفر خارج اململكة األردنية اهلاشمية.  -

ثامنــًا :  التحقق من عدم قيام املحكوم عليــه أو املدين بتهريب أموالة أرضارًا بالدائنني عماًل   -
بأحكام املاة )419( من قانون العقوبات التي تنص عىل ما ييل :- 

) يعاقب باحلبس حتى سنة كل من( :   

وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب يف ذلك بقصد االحتيال عىل دائنيه أو   .1
باع أو نقل أي قســم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقيض عليه بدفع مبلغ من   .2
املال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو احلكم أو خالل مدة شهرين سابقني لتاريخ صدورمها 

قاصدًا بذلك االحتيال عىل دائنيه (( . 
واذا حصل ذلك فيكون من حق الدائن طلب احلجز التنفيذي عىل هذه األموال دون   

انتظار صدور حكم أو قرار بالغاء هذا البيع أو الفراغ . 
تاسعًا :  السامح للدائن باجراء معاملة انتقال يف حال اصبح املحكوم عليه أو املدين وارثًا وذلك   -

بنقل امللكية من املورث اىل الورثة والقاء احلجز التنفيذي عىل حصة هذا الوارث . 

عارشًا :  اجياد نوع من التعاون والتنســيق بني دوائر التنفيذ واملحاكم الرشعية يف حال أصبح   -
املحكوم عليه أو املدين وارثًا بحيث يرد يف حجة حرص االرث ان احد الورثة حمكومًا عليه أو 

مدين يف قضية أو أكثر من القضايا التنفيذية .

أما بخصوص أي بدائل معنوية ، فإهنا ال تفيد الدائن :- 
عدم ترخيص سيارة املدين .   -

عدم جتديد رخصة املهن ملحل املدين .   -






