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 مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان "حاالت تطبيقية"
 
 

 1عمار جاموس      
 

 وواجبة االحترام" حقوق اإلنسان وحرياته ملزمة"

. فيما اعتبرت المادة وتعديالته 2003( من القانون األساسي المعدل لسنة 10المادة ) صريح نصهذا 
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان ( من نفس القانون أن 32)

وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها القانون األساسي أو القانون؛ جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال 
 المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل لمن وقع عليه الضرر.

أن مسألة احترام حقوق اإلنسان وحمايتها هي مسؤولية  عن النصوص في صراحتها وفي جوهرها تلكر تعب
وأن عدم احترامها من قبل جميع السلطات في فلسطين، ومسؤولية كل موظف عام على اختالف موقعه، 

المخاطبين بأحكامها، يشكل جريمة موصوفة في الدستور والقانون، ترتب المساءلة الجنائية والمدنية اللتان 
عن اإلرادة الجمعية للشعب الفلسطيني، فالقانون  حقيقةً  تلك النصوص تعبرال تسقطان بالتقادم. إن 

المسؤوليات ورتب  تلكسطينيين أن يحكمهم، هو من حدد األساسي وهو العقد االجتماعي الذي ارتضى الفل
الجزاءات على مخالفتها، وبالتالي، ال ريب في قيمتها القانونية وإلزامية تطبيقها من قبل جميع سلطات 

  وموظفي دولة فلسطين، بمن فيهم السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

اية حقوق اإلنسان، هي جوهر الوظيفة القضائية، إن مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حم
ال تقتصر على النظر والفصل في المنازعات بين المتقاضين وفقًا للقانون، بل  في الدولة الحديثة، فاألخيرة

هذه اعتبار هنا وتعسف مختلف السلطات، وليس مستغربًا  اتتمتد لتشمل حماية حقوق اإلنسان من اعتداء
بررات وجود السلطة القضائية نفسها. نسلط الضوء في هذه الورقة على مسؤولية المسؤوليات واحدة من م

القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان، من خالل استعراض حاالت واقعية بما فيها 
في الجوانب التي تتعلق بحقوق اإلنسان في فترات زمنية مختلفة األحكام القضائية والعمل على تحليلها 

؛ أي من أجل تقييم جزئي للسياسة القضائية في مجال حقوق اإلنسان ، وذلكمعينةدون التقيد بمحكمة و 
كيف تعامل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في بعض القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان وحرياته 

  "وكيف يمكن أن يكونوا كذلك؟ ؟حساسين لقضايا حقوق اإلنسانهل كانوا  األساسية؟

                                                            

 "ديوان المظالم"باحث قانوني/ الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 1 
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نقاط رئيسية غالبًا ما تثور في سياق الحديث  أربعالتأكيد على  التطبيقية، ينبغي لنا قبل استعرض الحاالت
 المسؤولية موضوع هذه الورقة.عن 

بموجب الدستور والقانون  على القضاة وأعضاء النيابة العامة التزامهو  حماية حقوق اإلنسان، -
الحديث عن وبمناسبة واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. 

ن التزام دولة فلسطين بتنفيذ هذه االتفاقيات ال يقتصر هنا بأاالتفاقيات الدولية، ال بد من القول 
ة، وهو االلتزام المتعارف عليه على توطينها في التشريعات الوطنية من خالل السلطة التشريعي

عند الحديث عن هذا الموضوع. بل يشمل هذا االلتزام جميع السلطات في الدولة بما فيها 
الة أو أي  السلطات القضائية. فالدولة الطرف ملزمة باتخاذ إجراءات تشريعية أو قضائية فعَّ

إلنفاذ القضائي التفاقيات إجراءات أخرى لتنفيذ أحكام االتفاقية على الصعيد الوطني، ولعل ا
حقوق اإلنسان باعتباره إحدى أدوات حماية تلك الحقوق هو المؤشر األهم على التزام الدولة 
الطرف بتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان، ألن السلطات القضائية هي التي تتولى الفصل في 

بني النظام القانوني المنازعات التي قد تكون موضوع انتهاك الحقوق الواجب حمايتها. ويؤيد ذلك ت
الفلسطيني النظام األحادي في تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، وهو النظام الذي يعتبر اتفاقيات 
حقوق اإلنسان نافذة بمجرد االنضمام إليها أو المصادقة عليها من المرجع المختص في الدولة. 

 المتحدة في أكثر من مناسبة. وقد أكدت وزارة الخارجية على ذلك أمام اللجان التعاقدية في األمم
محددين  يكون من خالليجب أن تعامل القضاة وأعضاء النيابة العامة في قضايا حقوق اإلنسان،  -

 ،من خالل الحمايةو  .أي إجراء ينتهك حقوق اإلنسان االمتناع عناالحترام، بمعنى  اثنين:
 .الفردية للمسؤول أو المسؤولين عن االنتهاك وقف االنتهاء والمساءلةبتكون  واألخيرة

القانون السيء ال يعفي السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من مسؤوليتهم في حماية حقوق  -
ال يعفيهم من تحمل المسؤولية  سيءالقانون االحتجاج بأن . كما أن ةاإلنسان وحرياته األساسي

الجزائية أو اإلدارية بسبب عجزهم عن حماية حقوق اإلنسان، ألن مجرد عدم توفير الحماية 
 بحد ذاتها جريمة توجب المساءلة. الالزمة لحقوق اإلنسان أو الحماية التي يجب أن تكون 

إلنسان حتى في ظل القضاة وأعضاء النيابة العامة يملكون أدوات تمكنهم من حماية حقوق ا -
 القانون السيء؛ وهي: 

o  تطبيق النص األعلى وفقًا لمبدأ هرمية التشريعات، فالقانون األساسي يضمن الحقوق
والحريات ويسمو على غيره من التشريعات، ويمكن تبعًا لذلك االستناد إليه في وقف 

 االنتهاك والمساءلة.
o  رية. تفسير النص بما يتوافق مع المبادئ والقيم الدستو 
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o  التوقف عن تطبيق النص القانوني السيء الذي ينتهك حقوق اإلنسان وإحالته إلى
المحكمة  الدستورية من أجل فحصه وفقًا لألحكام المنصوص عليها في قانون  المحكمة

 الدستورية.

األستاذ محمد خضر )إن القسم السابق من هذه الورقة "حقوق اإلنسان ملزمة وواجبة االحترام"؛ منقول بتصرف من تعليق 
بشأن حجب المواقع االلكترونية المنشور لدى مؤسسة مساواة.  12/2019الباحث في القانون الدستوري على القرار رقم 

 إذنه(. وذلك بعد أخذ

 

 حاالت تطبيقية:

 في االعتقال اإلداري واالمتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم

ممثل -ساري المفعول في الضفة الغربية، المحافظ  1954( لسنة 7يمنح قانون منع الجرائم األردني رقم )
حرمان أي شخص من حريته دون أم أمر قضائي، على خالف نص المادة ة للسلطة التنفيذية، صالحي

قانون العقوبات.  وأحكام( من القانون األساسي، وعلى خالف أحكام قانون اإلجراءات الجزائية 11)
لاللتفاف على قرارات القضاة باإلفراج عن المتهمين  إليهيلجأ قد المحافظ يلجأ إلى هذا اإلجراء ابتداًء، كما 

 المتهم يأمر بحبسفي بعض الحاالت و  يعود المحافظبالكفالة أو بدونها. فإذا أفرجت المحكمة عن المتهم 
فكيف تعامل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة مع العام.  إداريًا لدواعي المحافظة على األمن والنظام

 هذه القضايا؟ 

 ملحق - (1الحكم رقم )

 15/10/2005( الصادر بتاريخ 110/2005حكم محكمة العدل العليا رقم )
وبإصداره القرار الطعين قد تعدى تخوم اختصاصه وتجاوز  )المحافظ( وللما كان المستدعى ضده األ

بما يشكل خرقًا لمبدأ الفصل  ،حدود صالحياته، بل عطل قرار المحكمة صاحبة الصالحية واالختصاص
بين السلطات وبغيًا على السلطة القضائية واغتصابًا الختصاصها وإهدارًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، 

 معه القرار الطعين معتاًل ترد عليه اسباب الطعن وتنحدر به الى درجة االنعداماالمر الذي يغدو 
 

 ملحق- (2الحكم رقم )

 30/10/2005( الصادر بتاريخ 119/2005حكم محكمة العدل العليا رقم )
بالرغم من صدور  السجن( قد أبقى على المستدعي موقوفًا في المحافظول )لما كان المستدعى ضده األ

نه يكون قد امتنع عن تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ وهو إف ،باإلفراج عنه بالكفالةالبداية قرار محكمة 
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بعمله هذا يكون قد اعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات، وبعمله هذا يكون قد اغتصب سلطة القضاء 
مر األ ،سباب الطعن ترد على القرار الطعينأن إف ،وأصبح قراره في هذا الشأن معدومًا ال أثر له، وبالتالي

 .الذي يغدو معه القرار مستوجب اإللغاء
 

الحكمين القضائيين المذكورين، هم من بين مجموعة أحكام قضائية، حكمت فيها محكمة العدل العليا 
بالطلبات  ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية، في النظر33/3بصفتها الجهة المختصة بموجب المادة )

غير  هالتي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن الموقوفين بوج
، باعتبارها مخالفة للقانون مشروع، بانعدام قرارات المحافظين بالتوقيف على ذمتهم "االعتقال اإلداري"

قانون سيء "قانون منع الجرائم" يمنح األساسي وقانون اإلجراءات الجزائية، وذلك على الرغم من وجود 
المحافظين هذه الصالحيات. فالسادة أعضاء الهيئة الحاكمة هنا، طبقوا الجزاء اإلجرائي على قرار المحافظ 

لحق اإلنسان في الحرية  الواجبةمن خالل الحكم بانعدامه، وهذا يمثل جزء من الحماية  اإلداري  بالتوقيف
 ."إعمال قاعدة هرمية التشريعات" وقف االنتهاكات من خالل وفي األمان على شخصه

 امللوقائع المذكورة في األحكام المشار إليه أعضاء الهيئتينولكن في المقابل، وبالرغم من توصيف السادة 
، والتي تكشف عن وقوع جرائم موصوفة في القانون، وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وحريته أعاله

الذي هو عنوان الحقيقة، إال أنه لم يجر إعمال الجزء الثاني من الحماية  ينالحكمالشخصية، أثبتها جميعًا 
الواجبة وهي مساءلة المسؤول عن االنتهاك. فالنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بموجب قانون 

ين اإلجراءات الجزائية بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، لم تلحظ وقوع الجرائم التي أثبتها الحكم
( منه؛ جريمة امتناع 32السابقين! وهي: جريمة اعتداء على حق يكفله القانون األساسي بموجب المادة )

؛ ( من قانون العقوبات182والمادة ) ( من نفس القانون 106) المادةعن تنفيذ األحكام القضائية بموجب 
( من 172جب المادة )بمو  القانون جريمة احتجاز األشخاص في مراكز حجز الحرية على خالف أحكام 

( من قانون 364: 178قانون العقوبات؛ جريمة الحرمان من الحرية بوجه غير مشروع بموجب المواد )
( للجنة المعنية بحقوق اإلنسان المتعلق بالمادة 35. باإلضافة إلى ذلك، فإن التعليق العام رقم )العقوبات

التي كفلت الحق في الحرية وفي األمان  ة( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي9)
توجب المساءلة  ، قد اعتبر هذا النوع من حاالت الحرمان من الحرية؛ جريمة احتجاز تعسفيالشخصي

. فعلى الرغم من كل ذلك، إال أن النيابة العام لم تضطلع بوظيفتها األساسية الجزائية والتأديبية والمدنية
همين الذين حددهم الحكمين السابقين بدقة، ال بل إن النيابة العامة هي بتحريك الدعوى الجزائية ضد المت

من مثلتهم أمام محكمة العدل العليا، وهذا يعني أنه وصل إلى علمها وقوع الجرائم المشار إليها وهي قادرة 
وبالرغم من ذلك لم تقم بأي إجراء بمالحقة المتهمين قبل صدور  ،كذلك على إعطائها وصف التجريم

، علمًا أن قانون اإلجراءات الجزائية قد وضع األفعال تلكحكمين وال حتى بعدما أثبت الحكمين المذكورين ال
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( من قانون 54ن، حيث نصت المادة )يالدعوى الجزائية على الموظفين العمومي بإقامةأحكامًا تتعلق 
إقامة الدعوى الجزائية ضد  ال يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديهاإلجراءات الجزائية على أنه: "

موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته 
 ". أو بسببها

أما فيما يتعلق بموقف السادة القضاة، فعلى الرغم من ترتيبهم الجزاء اإلجرائي على قرار المحافظ بالحكم 
المقابل، لم يقوموا باتخاذ ما يلزم إلعمال الشق الثاني للحماية وهو المساءلة، صحيح بانعدامه، إال أنهم في 

أن النظام القانوني ال يمنحهم "صالحية التصدي"، التصدي للجرائم التي يتوصلون إلى وقوعها أثناء نظرهم 
لمكلفين بخدمة ين وايدعوى معينة. ولكن قانون اإلجراءات الجزائية يلزمهم هم وجميع الموظفين العموم

، لكنهم هنا، بل في عامة، بتبليغ السلطات المختصة عن أي جرائم علموا بها أثناء تأدية عملهم أو بسببه
أجهزة إنفاذ القانون، لم يقوموا  قبل وقوع جرائم من يثبت فيهامن األحكام القضائية التي  ىالغالبية العظم

المثبتة بموجب أحكامهم القضائية "عناوين الحقيقة". بتبليغ السلطات المختصة بوقوع مثل هذه الجرائم و 
باإلضافة إلى ذلك، ومع التوجه الجيد للسادة القضاة أعضاء الهيئة الحاكمة في الحكمين المذكورين 

قاعدة هرمية التشريعات "سمو القانون األساسي" لتجاوز وإهمال قانون سيء "قانون منع الجرائم"،  همبإعمال
وا صالحيتهم باإلحالة للمحكمة الدستورية للتقرير بشأن عدم دستورية هذا القانون، وفق إال أنهم لم يستخدم

باعتبار اإلحالة إلى جهة المراجعة الدستورية هي إحدى  ( من قانون المحكمة الدستورية،27أحكام المادة )
 .ع الجرائمة قانون منقد بدا لهم بشكل كبير عدم دستوري هأن ال سيماأدوات حماية حقوق اإلنسان 

 ما سبق يدعونا إلى طرح التساؤالت التالية:

 ؟الجرائم التي أثبتها الحكمين المذكورينلماذا لم تقم النيابة العامة بمالحقة المتهمين بارتكاب  -
لماذا لم يقم السادة القضاة أعضاء الهيئة الحاكمة بتبليغ السلطات المختصة "النيابة العامة"  -

 تستدعي التحقيق والمساءلة؟وتنبيهها بوقوع جرائم 
ماذا يمكن توصيف سلوك السادة أعضاء النيابة العامة والسادة أعضاء الهيئة الحاكمة باالمتناع  -

؟ هل هو إخالل ين المذكورينعن اتخاذ إجراءات لمالحقة المتهمين في الجرائم التي أثبتها الحكم
 ي وفق نظرية المساهمة الجنائية؟بواجبات الوظيفة العامة؟ أم اشتراك في جريمة احتجاز تعسف

 

  تحت الضغط واإلكراه في التعذيب وسوء المعاملة وإبطال االعترافات

أعاله  الحكمين المذكورين فيعلى موقف النيابة العامة والسادة القضاة التي أوردناها إن المالحظات 
آخر يثبت فيه وقوع جرائم وانتهاكات لحقوق اإلنسان وال قضائي ، تنطبق على أي حكم )االعتقال اإلداري(

تتم فيها مالحقة المتهمين، مثل األحكام التي تقضي بانعدام قرارات إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. 
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 مثل تلك األحكام يثبتحيث إن واألحكام التي تقضي ببطالن اعترافات المتهمين بسبب التعذيب واإلكراه. 
، وهي جريمة معاقب عليها بموجب بدقة وتحدد فيها هوية الفاعلين تعذيب وسوء معاملةريمة فيها وقوع ج

وبالرغم من ذلك ال (. 208)المادة  وقانون العقوبات ،(منه 32المادة  بداللة 13 القانون األساسي )المادة
الجرائم القليلة التي علمًا أن جريمة التعذيب هي من بين نصاف الضحايا. إلمحاولة أو أي تجري المالحقة 

 .( من اتفاقية مناهضة التعذيب1بحسب المادة ) تقوم لمجرد سكوت الموظف الرسمي عنها

 

 ملحق-( 3حكم رقم )

 26/1/2015( الصادر بتاريخ 315/2014حكم محكمة النقض )
نتيجة امتداد  ن اعترافات المتهمين لدى النيابة العامة كانت ايضاً أكل ذلك يؤدي بالمحكمة الى قناعة تامة ب

كره المتهمين على أقوال التي تستبعد األ ،وبالتالي .رادة حرة سليمةإكراه ولم تكن وليدة ظروف الضغط واإل
 لى ما بعد التحقيق معهما لدى النيابة العامة سواءً إكراه مام النيابة العامة طالما استمر هذا اإلأدالء بها اإل

نفسهم من عداد البينة، أدلو بها بأو أمن الوقائي سابقة لدى جهاز األفاداتهم الإقوال نقلت عن كانت هذه األأ
 ن المحكمة ال تطمئن لهذهأل

ن الدليل إذا شابه الشك فسد االستدالل به وال يمكن أقوال وال تستريح اليها ويساورها الشك فيها ذلك األ
 ليها لبناء حكم عليها مما يقتضي رد هذا السبب.إالركون 

 

إبطال المحكمة في الحكم السابق العترافات المتهمين التي أخذت تحت الضغط واإلكراه )الجزاء  من بالرغم
"التعذيب وسوء المعاملة  أخرى بموجب حكم محكمة النقض اإلجرائي(، وعلى الرغم من ثبوت أفعال مجرمة

وال المحكمة اضطلعت بدور ، إال أنه ال النيابة العامة الفاعلينهوية ل ه"، وتحديدواعترافات النتزاع معلومات
بل يمكن القول  إلعمال الحماية الواجبة لحقوق اإلنسان من خالل العمل على مالحقة ومساءلة المتهمين.

حقوق  أنها لم تعمل واجب احترامأن النيابة العامة كانت فاعل في االنتهاك، أي الحكم  منطوق وبحسب 
 .فقط اإلخالل بواجب الحمايةمن البداية، ولم يقتصر األمر على اإلنسان 

 

 في المنع من السفر

إذا كانت محكمة العدل العليا في أحكامها المتعلقة بانعدام قرارات المحافظين باالعتقال اإلداري، وانعدام 
قرارات هيئة القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قد حكمت جزئيًا لصالح حماية 

وإعمال  بانعدام تلك القرارات، لنحو الذي بيناه سابقًا، من خالل تطبيق الجزاء اإلجرائيحقوق اإلنسان على ا
الوقت نفسه، ونظرًا لما يبدوا أنه بسبب في ، لكنها تبعًا لذلك قاعدة هرمية التشريعات وإهمال القانون السيء
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وفير جزء يسير من اختالف تشكيلة الهيئة القضائية ومدى حساسيتها لحقوق اإلنسان، قد فشلت في ت
بإعمال الجزاء اإلجرائي على األقل بتقرير بطالن اإلجراءات المخالفة  الحماية الواجبة لحقوق اإلنسان

. قضايا المنع من السفر بدا واضحًا تمامًا في ذلكو للقانون األساسي والتي تشكل انتهاكًا لحقوق اإلنسان، 
ال قانون اإلجراءات الجزائية  حيث إن ،في هذه الحالة قانون سيء من األساس فعلى الرغم من عدم وجود

حتى يكون واجبًا على القاضي يمنح النائب العام صالحية المنع السفر كأحد إجراءات التحقيق االبتدائي، 
)ال  إال أن المحكمة وعلى خالف مبدأ الشرعية اإلجرائيةفي هذه الحالة إعمال قاعدة هرمية التشريعات، 

التي تمثل انتهاكًا واضحًا لحق  قد منحت النائب العام هذه الصالحية الخطيرة دون نص(،إجراء تحقيقي ب
( االعتداء 32اإلنسان في الحرية وحقه في الحركة اللذين كفلهما القانون األساسي واعتبر في مادته )

 المدنية الناشئة جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال وعلى غيرهما من الحقوق والحريات التي يكفلها عليهما
 عنها بالتقادم.

 ملحق-( 4حكم رقم )

 11/7/2012( الصادر بتاريخ 82/2012حكم محكمة العدل العليا رقم )
صاًل في بالدنا بتحريك الدعوى الجنائية وتشاركها في هذا الحق أالنيابة العامة هي الجهة المختصة  إن"

العامة والقائم على شؤونها بوصفه نائبًا عن الهيئة  جهات استثنائية أخرى والنائب العام هو صاحب الدعوى 
االجتماعية وله مطلق الحرية في تحريك الدعوى الجنائية أو االمتناع عن تحريكها طبقًا لما يراه فهو 
األمين عليها دون غيره فهو رئيس الضابطة العدلية وهو الذي يمثل الدوائر الحكومية في المحاكم وهو 

تفتيش وهو صاحب الحق في التوقيف والذي يملك الحق في التوقيف وفي كل ما ورد الذي يقرر الضبط وال
ذا كان المشرع إف ،نه يملك الحق في منع السفر للمتهمين في القضايا الجنائيةأولى أكثر فمن باب أأعاله و 

على منع  ن المشرع الجزائي لم ينصإف ،المدني قد منح حق منع السفر للقاضي المدني في القضايا المدنية
النائب العام من اتخاذ مثل هذا اإلجراء ولم يذكر شيئًا عن حق النائب العام بعدم المنع من السفر عند 

ألنه عندما يتم توقيف شخص  ،جراء جزائيإو أالنظر في الجنايات وتوقيف المتهمين في أي قانون 
ن يغادر البالد وال يعود ويفلت ألممكن نه من اإف ،الرتكابه جناية ما وتقوم المحكمة بإخالء سبيله بالكفالة

ن قرار النائب العام بمنع المتهم بجناية ما من السفر فيه زيادة بالثقة العامة إلذلك ف ،من يد العدالة
ننا إلذلك ف ،بالمحاكم والعدالة والنيابة العامة التي هي سياج المجتمع وحارسه األمين ومنع للتسيب والفلتان

لعام بمنع المستدعي من السفر كونه مسند له عدة تهم جنائية كما هو ثابت من قرار ن قرار النائب اأنجد 
( التي تم التحقيق بها من قبل النيابة العامة تعتبر من اختصاص النائب العام في هذا 1االتهام المبرز )ن/

 .هاالحدود وهي من األعمال القضائية التي ال تملك هذه المحكمة صالحية النظر في طلب إلغائ
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السادة أعضاء الهيئة الحاكمة التي أن ببناًء على ما ورد في أسباب هذا الحكم ومنطوقه، فإنه يمكن القول 
منحوا على إنهم  بحماية حقوق اإلنسان، بل أكثر من ذلك، مبواجبه يقوموالم  أصدرت الحكم المذكور أعاله

 نص عليها القانون ابتداًء. يلم يكن  بالمنع من السفر صالحية للنائب العام خالف مبدأ الشرعية اإلجرائية،

ولكن هيئة أخرى من ذات المحكمة "محكمة العدل العليا"، قد أنكرت على النائب العام إجراء المنع من 
قد اضطلعت بواجبها  هيئة هذه المحكمة، ، وبالتالي، تكون السفر واعتبرته فاقدًا لألساس الدستوري والقانوني

ة ولو جزئية لحقوق اإلنسان "الجزاء اإلجرائي بالبطالن"، نقول هنا جزئية وليست كاملة، ألن بتوفير حماي
من الحقوق التي يكفلها  المحكمة لم تقوم بأي إجراء لمساءلة الشخص المسؤول عن االعتداء على واحد  

 القانون األساسي.

 

 

 ملحق-( 5حكم رقم )

 2/9/2015الصادر بتاريخ ( 147/2005حكم محكمة العدل العليا رقم )
النيابة العامة ال تستنهض واليتها بخصوص المنع من السفر إال وفقًا لقانون ينظم القواعد الموضوعية  "إن

والشكلية إلصدار قرارات بذلك، وأنه في غياب هذا القانون يكون ما تصدره في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد 
 ".يذه وإلغائه حسب األصوللسنده الدستوري والقانوني يتوجب وقف تنف

 

( المذكورين أعاله، بالرغم من تشابه الوقائع والموضوع 5و 4) الحكمين إن االختالف في أسباب ومنطوق 
إن الموقف نتيجة قد تكون صحيحة، وهي: ، يقودنا إلى واختالف الهيئة الحاكمة في كليهما إلى حد كبير

تأثر بالهيئة الحاكمة، فإذا كانت األخيرة حساسة لحقوق اإلنسان، فثمة حماية يحماية حقوق اإلنسان  من
ما. وإذا كانت الهيئة بخالف ذلك، فال حماية، وقد يتعدى األمر من التقصير في واجب الحماية إلى عدم 

 حقوق اإلنسان.ل االحترام

يد في مجال حماية حق اإلنسان في أما فيما يتعلق بمسؤولية النيابة العامة والنائب العام على وجه التحد
فإنه ومن خالل ما ، ، وهو هنا يتعلق بالمنع من السفرالحرية والحركة واحترام مبدأ الشرعية اإلجرائية

، مخالفًا استعرضناه، تبين أن النائب العام يلجأ إلى هذا اإلجراء دون أن يكون منصوص عليه في القانون 
( من نفس 32من القانون األساسي بداللة المادة ) 20: 11اد )بذلك مبدأ الشرعية اإلجرائية، والمو 

 القانون(.
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 التوقيف والحبس االحتياطي جداًل:أكثر المواضيع  في

عند الحديث عن  لطالما كان موضوع التوقيف والحبس االحتياطي، واحدًا من أكثر المواضيع سخونة
مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان، فعالوة على أن هذه الموضوع يرتبط 

( منه. فإنها أيضًا 32: 11الحق في الحرية واألمان الشخصي التي كفلها القانون األساسي في المواد )ب
ًا إلى السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة عند تمثل واحدًا من الموضوعات التي توجه فيها سهام النقد كثير 

التساؤل عن مسؤوليتهم في حماية حقوق اإلنسان. ويرجع ذلك إلى الممارسات التي تتم في سياق النظر 
والمحاميين  بحسب عديد المراقبين الحقوقيين والفصل في طلبات تمديد التوقيف المقدمة من النيابة العامة

 :والتي تتمثل في اآلتي، والسادة القضاة النيابة العامة وأعضاء

أدلة ومبررات لتمديد توقيف المتهمين  يقدمون في كثير من الحاالتالنيابة العامة ال أعضاء  -
أجهزة الضبط القضائي. حتى أنهم في كثير من الحاالت ال  لطلب يستجيبون في ذلكوغالبًا ما 

  يحضرون الملف التحقيقي إلى المحكمة حتى تتمكن بدورها من بسط رقابتها على الملف.
القضاة بدورهم وفي كثير من الحاالت ال يطلبون الملف التحقيقي من النيابة العامة إذا كان غير  -

ال يقومون بتفحصه ودراسة المبررات  في غالبية الحاالت، فإنهم إرفاقه،مرفق بالطلب، وفي حالة 
 .الداعية لتمديد التوقيف من أجل التقرير النهائي في الطلب

يلجأ القضاة في كثير من الحاالت إلى إجابة طلب النيابة العامة في تمديد التوقيف كما هو،  -
مكانهم التوقيف بما ال يزيد عن ، مع أنه بإكاملة يوم 15فمثاًل يجيبون طلب النيابة بالتوقيف لمدة 

 نفسه. القاضيلساعات أو أليام أخرى يحددها قرار  توقيف المتهميوم، مثل تمديد  15
وهو ابتداع جديد من النيابة العامة، (". 105يسمى بـ "توقيف المادة ) إلى مالجوء النيابة العامة  -

على المحكمة لتمديد توقيفه، تعمل من خالله على إطالة مدة توقيف المتهم لديها قبل عرضه 
( ساعة على أن تعرضه بعد 48فالنيابة العامة لها "صالحية" بموجب القانون بتوقيف المتهم )

(" أصبح 105ذلك على المحكمة لتمديد توقيفه وفق القانون. ولكن في ظل ابتداع "توقيف المادة )
بتأخير  ، وذلك( ساعة أخرى 24) بإمكان النيابة العامة وعلى خالف أحكام القانون توقيف المتهم

، (105المادة )( الساعة التي نصت عليها 24من انتهاء مدة )إجراء االستجواب للساعة األخيرة 
يجب أن يتم االستجواب خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال " فقد نصت األخيرة على أنه:

مجموع أيام توقيف  يصبح . وبالتالي،"المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطالق سراحه
إذا أضفنا إليها مدة التحفظ الممنوحة ألجهزة الضبط  ( أيام4المتهم قبل عرضه على المحكمة )

 .( ساعة24القضائي والبالغة )
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( من قانون اإلجراءات الجزائية، والتي تمنح رئيس 136اللجوء كثيرًا إلى استخدام نص المادة ) -
صالحيات إعادة النظر في طلبات اإلفراج بكفالة، لإلبقاء على المتهم موقوفًا المحكمة العليا 

 بالرغم من تقرير المحكمة المختصة اإلفراج عنه بالكفالة أو بدونها.
 وتشخيص حالته البدنية المتهمفحص بالقاضي في غالبية طلبات تمديد التوقيف،  يقومال  -

 للتعذيب أو أي حاالت من سوء المعاملة.، للتأكد من سالمته وعدم تعرضه والنفسية

 تحول منونتيجة لهذه الممارسات، يصف عديد المراقبين والمحاميين، أن التوقيف والحبس االحتياطي، 
إلى عقوبة تحت الحساب، بما يخالف مبدأ قرينة البراءة، التي نص عليها القانون األساسي  إجراء تحفظي

 ( منه.14في المادة )

، فثمة قضاة يرفضون القضاة وأعضاء النيابة العامةال يمكن تعميمها على جميع السادة هذه الممارسات 
طلبات تمديد التوقيف إذا لم تكن مؤيدة باألدلة والمبررات الداعية لها، ويقومون بجميع اإلجراءات الالزمة 
إلعمال الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق االبتدائي، كما ال يلجأ جميع وكالء النيابة العامة إلى 

ضاة في حماية حقوق قلل المثالية مسؤوليةالاآلتي أمثلة على ( على سبيل المثال. وفي 105توقيف المادة )
 اإلنسان في السياق المتصل بالحرية الشخصية وطلبات تمديد التوقيف.

 

 (6قرار رقم )

( الصادر بتاريخ 3688/2017رقم )الجزائية محكمة صلح رام هللا التمهيدي في الدعوى قرار 
27/8/2017 

المتهمين من تعرضهم للضرب وعلى ما عاينته المحكمة، تقرر المحكمة وعطفًا على ما ورد على لسان 
إحالة األمر إلى النيابة العامة العسكرية التخاذ المقتضى القانوني المالئم وأفهم.... تقرر المحكمة وحيث 
إن المتهمين المذكورين قد تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم وحيث إن مثل ذلك يتعارض مع حقوق اإلنسان 

طبيعية وبشكل مخالف للقانون وألن سالمتهم الجسدية محل اعتبار لذلك تقرر المحكمة اإلفراج عن ال
وأفهم في  14/11/2017دينار لكل واحد منهم ورفع الجلسة إلى يوم  2000المتهمين بكفالة عدلية بقيمة 

27/8/2017. 
   

 (7قرار رقم )

( الصادر بتاريخ 3742/2017الجزائية رقم )قرار محكمة صلح رام هللا التمهيدي في الدعوى 
28/8/2017 

عطفًا على ما ورد على لسان وكيل المتهمين وباالطالع على االفادات المقدمة من المتهمين، تجد 
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وحيث إن توقيف أي شخص في خارج حدود القانون  22/8/2017المحكمة أن تاريخ اإلفادة كان بتاريخ 
اإلجراءات الجزائية والقانون األساسي يشكل شبهة جريمة الحرمان من ودون أمر قضائي كما يتطلب قانون 

الحرية لذلك تقرر المحكمة إحالة األمر إلى النيابة العامة العسكرية للتحقيق باألمر وبذات الوقت اإلفراج 
دينار لكل واحد منهما وامهال وكيلهما بتقديم بيناته الدفاعية ورفع  200عن المتهمين بكفالة شخصية 

 .28/8/2017الجلسة إلى يوم ... وأفهم في 
 

( المشار إليهما، وهو مثال واضح على كيفية تحمل القضاة المسؤولية القانونية 7و 6إن القرارين )
مثالي، ففي كال القرارين أوقفت الهيئة الحاكمة االنتهاك من واألخالقية في حماية حقوق اإلنسان بشكل 

كذلك البدء بإجراءات المالحقة القضائية للمتهمين بالضرب والتعذيب في خالل اإلفراج عن المتهمين، وتم 
 (.7(، وللمتهمين بالحرمان من الحرية بوجه غير مشروع في القرار رقم )6القرار رقم )

ال بد من اإلشارة هنا إلى وجود مشكلة في مسألة مالحقة المتهمين بانتهاك حقوق اإلنسان وإحالتهم إلى 
لدى المؤسسات الرسمية بما فيها  الذي يجد له ممارسة ، أال وهي: االقتناعللمحاكمة الجهات القضائية

هي للنيابة العامة  هنا المالحقة القضائيةفي أن  ،يومؤسسات المجتمع المدن ةالقضاء والنيابة العام
ن بأن القول العسكرية وللقضاء العسكري، ال للنيابة العامة المدنية أو القضاء النظامي، وذلك على سند  م

من والية القضاء النظامي والنيابة العامة هم تخرج ،العسكرية مرتكبي هذه األفعال، وهي الصفة صفة
، بصرف النظر عن طبيعة األفعال التي يرتكبونها حتى لو كانت غير ذي عالقة بالشأن العسكري. المدنية

ي بخصوص اختصاص القضاء ( من القانون األساس107نص المادة )ل بمخالفته نعتقد األمر الذي
قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية، اللذين يجعال القضاء مخالفته لالعسكري، و 

 النظامي صاحب الوالية العامة في نظر جميع المنازعات والجرائم في فلسطين.

 في الحجب

موقعًا الكترونيًا بناًء على  60قرارًا بحجب حوالي  ،17/10/2019 بتاريخأصدرت محكمة صلح رام هللا 
لتعود المحكمة بعد ( من قانون الجرائم االلكترونية. 39طلب مقدم من النائب العام باالستناد إلى المادة )

فترة وجيزة، وبناًء على اعتراض قدم لها من قبل أحد المواقع التي شملها قرار الحجب، بإحالة نص المادة 
دون أن تصدر قرارًا  نون الجرائم االلكترونية إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته( من قا39)

على  مالحظتين رئيسيتينوهنا يمكن إبداء  .، وبالتالي، استمرار سريان الحجبالحجببالتراجع عن جديدًا 
في محاولة لتقييم موقف  ،قرار المحكمة بالحجب وقرارها الالحق بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية

المحكمة من التعامل مع قضية الحجب المتصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون 
هل اضطلعت من خالل قراراتها تلك و ، وهل كانت حساسة لقضايا حقوق اإلنسان أم ال؟ األساسي

 بمسؤوليتها بحماية حقوق اإلنسان أم ال؟
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 االلكتروني المحكمة وقراراتها في االعتراض المقدم من الموقعبدا واضحًا من خالل نظر  -
طلب الحجب  تعززابتداًء لم المستدعي "الذي يطلب التراجع عن قرار الحجب"، أن النيابة العامة 

المذكور أثناء نظر االعتراض بعد ذلك و  ، ويظهر ذلك بطلب المحكمة منهاالمؤيدةباألدلة القانونية 
المحكمة كذلك، ومن خالل طلبها من النيابة العامة . و ررات الداعية إلى الحجبوالمب تقديم األدلةب

أدلة  طلب دون ألول مرة تقديم أدلة في سياق نظر االعتراض المذكور، يؤكد أنها حكمت بالحجب 
األمر الذي ال يشير فقط إلى وجود تقصير في حماية  .الداعية إلى ذلك أو النظر في المبررات

ن قبل هذه المحكمة، بل يشير إلى مخالفة األخيرة ألبجديات العمل القضائي حقوق اإلنسان م
 .أدلة لها أصل ثابت في األوراقعدم وجود  رغمبالحكم 

نص يتجاهل مبدأ دستوري  ،المحكمة تعاملت في طلب الحجب مع نص قانوني سيءصحيح أن  -
جريمة وال عقوبة إال بنص منصوص عليه في القانون األساسي "مبدأ الشرعية الجنائية: ال 

قانوني" باستخدامه مصطلحات عامة وفضفاضة "األمن القومي، النظام العام..." كمبررات لحجب 
. ، وهي مصطلحات ال تصلح أن يتم استخدامها في نصوص التجريم والعقابالمواقع االلكترونية

فقط، ودون اشتراط بحضور النيابة العامة  الحجبنص يتجاهل كذلك، حق الدفاع، ألنه يتيح و 
لم تستخدم أدوات كان بإمكانها استخدامها من تقديم الئحة اتهام. إال أن المحكمة بالرغم من ذلك، 

أجل االضطالع بمسؤوليتها بحماية الحق في حرية التعبير حتى في ظل السوء الذي عليها ذلك 
النص لمصلحة حقوق اإلنسان، النص القانوني من قانون الجرائم االلكترونية، فمثاًل لم تقم بتفسير 

قم كذلك بإعمال قاعدة هرمية التشريعات، بتطبيق نص القانون األساسي واستبعاد نص قانون ولم ت
الجرائم االلكترونية. باإلضافة إلى ذلك، فإن المحكمة وإن استخدمت اإلحالة إلى المحكمة 

اة جاء على خالف اإلجراءات الدستورية كأداة لحماية حقوق اإلنسان، إال أن استخدام هذه األد
القانونية. فقد قررت اإلحالة بعد تقديم االعتراض، وليس عند نظر الطلب، وهذا يؤشر إلى أن 
المحكمة كان يساورها الشك حول دستورية نص القانون الذي حجبت المواقع بالبناء عليه وبالرغم 

منذ البداية، كما لم  الدستورية( للمراجعة 39ولم ترفع نص المادة ) قرار الحجبأصدرت  ،من ذلك
مما يدلل مع كل ذلك على مدى حساسية المحكمة لقضايا  .تصدر قرارًا بالتراجع عن الحجب

 حقوق اإلنسان، بل على مدى إدراكها للواجبات البديهية في الوظيفة القضائية.

 

 اإلحالة إلى المحكمة الدستورية

هي أحد األدوات التي يمكن للسادة القضاة  كما ناقشتها هذه الورقة، اإلحالة إلى المحكمة الدستورية
وسبقت اإلشارة في االستعانة بها لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي كفلها القانون األساسي. 

لهذه األداة لم يكن مثاليًا  هيئة المحكمةأن استعمال  حجب المواقع االلكترونيةقرار عن  سياق الحديث
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بينما نورد هنا مثااًل على توظيف هيئة قضائية أخرى أداة اإلحالة للمراجعة ألسباب الواردة أعاله. ل
 حقوق اإلنسان.حقيقية لالدستورية لحماية 

 ملحق-( 8قرار رقم )

( الصادر بتاريخ 3438/2013قرار محكمة صلح رام هللا التمهيدي في الدعوى الجزائية رقم )
3/9/2013 

في سياق نظر محكمة صلح رام هللا للدعوى الجزائية المذكورة الذي يحاكم فيها متهم بتهمة التواجد في 
( من قانون العقوبات، وجدت هيئة المحكمة أن ما حملته هذه 389/5ظروف تجلب الشبهة سندًا للمادة )

، هي: مخالفتها المادة المادة من سياسة جنائية عقابية، يثير شبهة من عدم دستوريتها من أوجه عديدة
( من نفس القانون 20( من القانون األساسي المتعلقة بمبدأ الشرعية الجنائية؛ مخالفتها للمادة )15)

( المتعلقة 14( المتعلقة بالحق في الحرية الشخصية؛ والمادة )11والمتعلقة بالحق في التنقل؛ والمادة )
 إلى المحكمة الدستورية وإحالة النص الدعوى في قررت المحكمة وقف النظر بقرينة البراءة، ولذلك 

 .لمراجعته
 

هذا القرار يظهر حساسية الهيئة القضائية لحقوق اإلنسان التي يكفلها القانون األساسي، باستخدامها أداة 
من  وذلك ،كإحدى األدوات التي يمكن للقضاة اللجوء إليها لحماية حقوق اإلنسان اإلحالة بوجهها الصحيح

إلى المراجعة الدستورية قبل البت في الدعوى، على  بإحالة النص المشتبه بعدم دستوريتهخالل األمر 
فيه الهيئة القضائية خالف قرار الهيئة القضائية في طلب الحجب المشار إليه سابقًا، والتي لم تذهب 

عدم في  منذ البداية وقررت الحجب وهو يساورها الشك من قبل المتضررين لإلحالة إال بعد االعتراض
  في تقرير الحجب. دستورية النص الذي استندت إليه

( المذكور، وإن كان يتقدم لجهة حماية حقوق 3438/2013) رقم قرار القاضيوتجدر اإلشارة هنا إلى 
 أكبر حماية توفيرضائية بإمكان الهيئة الق كان ، إال أنهوغيره من القرارات اإلنسان على قرار الحجب

حقوق اإلنسان من مجرد وقف النظر واإلحالة، وذلك من خالل االستناد إلى مبدأ هرمية التشريعات ل
باستبعاد نص قانون العقوبات وإعمال نصوص القانون األساسي، بما يؤدي بالنتيجة إلى عدم إدانة المتهم 

 سيء.نص قانوني بناًء على 

 

 التفاقيات حقوق اإلنسانالتطبيق القضائي 

القضايا التي  على بتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان القضاة وأعضاء النيابة العامةإن أهمية القول بالتزام 
لوفاء الدولة بالتزاماتها على الصعيد الدولي. بل إن ما  أنها تمثل صورة فقط على تقتصر، ال ينظرونها



14 
 

توفير حماية جدية  ااإلنسان وحرياته األساسية، من شأنهتتضمنه تلك االتفاقيات من ضمانات لحقوق 
وبالتالي،  الحماية الواجبة.لحقوق اإلنسان، وبخاصة في الحاالت التي يكون فيها القانون الوطني ال يوفر 

فإن الحديث عن مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان، يفترض بالضرورة 
 على القضايا التي ينظرونها.لحقوق اإلنسان ة يمن تطبيق االتفاقيات الدولالحديث عن موقفهم 

ثمة اختالف في موقف السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من التطبيق الفوري التفاقيات حقوق اإلنسان 
يابة، على القضايا التي ينظرونها مباشرة، علمًا أن هذا االختالف ال يقتصر ففقط على القضاة وأعضاء الن

كي تطبق أن تنتشر في الجريمة الرسمية لفالبعض يعتقد أن هذه االتفاقيات ال تطبق مباشرة، وهي بحاجة 
)النظام الثنائي(. بينما يعتقد البعض اآلخر وهو  بقانون عليها أو بالمصادقة  بأحكامها اً وأن يصدر قانون

تطبقها سوى أن تنشر في الجريدة الرسمية لالرأي الذي يتبناه الباحث هنا، أن االتفاقيات الدولية ال يلزم 
فقط، دون الحاجة إلى إصدارها بقانون )النظام األحادي(، وذلك باالستناد إلى قرارات المحكمة الدستورية 

( من القانون األساسي، وعلى موقف وزارة الخارجية في أكثر 10يها بعد قليل، وعلى المادة )التي سنشير إل
، سواًء في األحكام وفيما يلي استعراض لمواقف السادة القضاة من اتفاقيات حقوق اإلنسان .من مناسبة

 اإلعالم. فيالقضائية أو آرائهم 

 

 المحكمة الدستورية
 19/11/2019( بتاريخ 4/2017قرار المحكمة الدستورية رقم )
 12/3/2018( بتاريخ 2/2018قرار المحكمة الدستورية رقم )

قررت المحكمة في كال القرارين أن االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بما اتفاقيات األمم 
األساسي. ولكن هذه المتحدة لحقوق اإلنسان، في مرتبة أعلى من القانون العادي وأدنى من القانون 

تسري بما ال يتناقض مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي  بحسب المحكمة، االتفاقيات
 الفلسطيني.

 

بالرغم من أن هذا القرارات تحدد القيمة القانونية لالتفاقيات الدولية في النظام الفلسطيني، وتبوؤها مركزًا 
تنفيذ وسريان هذه االتفاقيات مع الهوية الوطنية  هابربطو إال أنها قانونية تسمو فيه على القوانين العادية. 

إفراغ لهذه االتفاقيات من محتواها ومن االلتزام  ةحقيقوالدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني، هو في ال
، وبخاصة في ظل عمومية تلك الشروط ونسبيتها. األمر الذي ينعكس سلبًا على الحقيقي بـأحكامها

مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان، فالقضاة وأعضاء النيابة العامة 
يستندوا إلى أي أدوات لحماية حقوق اإلنسان توفرها اتفاقية معينة هي من لن والموظفون العموميون كافًة، 

 وجهة نظرهم أو نظر أحدهم تتناقض مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.
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 االستناد إلى االتفاقيات الدولية في األحكام القضائية
لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، وإذا استندت إليها  قليٌل هي الهيئات القضائية التي تستند في أحكامها

حكم قضائي صادر باالستناد إلى اتفاقية أي رصد في هذا السياق  جاءت على سبيل االستئناس، ولم يتم
عن االتفاقية الدولية. ومع ذلك، فهذا توجه جيد،  في الحكمدولية في قضية يختلف فيها القانون الوطني 

أمثلة على األحكام التي تم فيها االستناد إلى االتفاقيات  في اآلتينتمنى أن يتطور في القريب العاجل. 
 :الدولية لحقوق اإلنسان

والتي جرى فيه االستناد إلى  6/2/2015( الصادر بتاريخ 56/2010حكم محكمة النقض رقم ) -
 .1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

( الصادر بتاريخ 3525/2016عوى الجزائية رقم )حكم محكمة صلح نابلس في الد -
والذي استند إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تسبيب ، 14/5/2017

 ,براءة الدكتور عبد الستار قاسم الذي تمت محاكمته على خلفية حرية الرأي والتعبير
 

الدولية لحقوق اإلنسان، وتستخدم أدوات الحماية التي وبالرغم من هذه القرارات التي تستند إلى االتفاقيات 
، وذلك لقلة استناد القضاة قش، يشبه البحث عن إبرة في كومة اأو عن مثله توفرها، إال أن البحث عنها

، وال عجب هنا أن كثير من القضاة إلى االتفاقيات الدولية في النظر والفصل في القضايا التي ينظرونها
 قانونية دواتألمتالكهم ايطبقون نصوص قانونية سيئة تنتهك حقوق اإلنسان، دون أن يكونوا مدركين 

 تمكنهم من تجاوز القوانين السيئة.

 

 (سيداو)اتفاقية 
ن اتفاقية "إ االستئناف حول اتفاقية )سيداو( على أثير إحدى اإلذاعات المحلية:محكمة في حديث لقاضي 

)سيداو( غير ملزمة وال يتم تطبيقها من قبل القضاء الفلسطيني، فهي لم تمر على االجراءات القانونية 
لتصبح نافذة مثل النشر في الجريدة الرسمية أو تصدر بناء على قرار بقانون... إن اتفاقية )سيداو( ما هي 

قانونية، أما االتفاقيات ال يتم تنفيذها ولم تعتمد إال "حبر على ورق"، وذلك ألن القضاء يطبق فقط القواعد ال
بشكل رسمي، مشيرًة إلى أنها بشكل شخصي لم تتطلع على هذه االتفاقية وغير مضطرة أصاًل لالطالع 

 عليها".
 

( من مدونة السلوك القضائي 42ة القاضي في محكمة االستئناف، في ظل نص المادة )يأتي حديث السيد
 التي ألزمت القاضي باالطالع على االتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفًا فيها.  2006لسنة 
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خالصة، فقد كشفت الحاالت التطبيقية التي تم استعراضها عن وجود حاجة ملحة لتعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنسان لدى السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإلزامهم بتطبيق قانون حقوق اإلنسان في قراراتهم وجميع 

فعاًل، منها: أن تكون عملية التقييم اإلجراءات التي يتخذونها. ويمكن البحث عن أدوات لتحقيق هذا االلتزام 
ومدى  حقوق اإلنسانقانون ل حساسية القضاة وأعضاء النيابة العامةأو التفتيش القضائي مرتبطة بمدى 

المساءلة الجنائية الفردية والتأديبية لكل من يثبت مساهمته في  تفعيل كما يمكن أن تشكل التزامهم به،
القضاة وأعضاء النيابة العامة  إللزام، إحدى األدوات الممكنة سيةانتهاك حقوق اإلنسان وحرياته األسا

 بتطبيق قانون حقوق اإلنسان. وجميع الموظفين العمومين أو المكلفين بخدمة عامة



147/2015 
 دولــــة فلســـطين
 السـلطـة القضائيـة

 محـكـمـة العـدل العليـا

 القـــرار
 

 عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام اهلل المأذونة الصادر
صدار الحكم باسم   بإجراء المحاكمة  الشعب العربي الفلسطينيوا 

 
 

                                                    برئاســـــــــة القـــاضي الســــيد ســـامي صــرصور: الهيئـــة الحاكمـــــة 

  ايمان ناصر الدين وهاني الناطور  وعضويـة القاضييـن السـيدين 

 
 

  رام اهلل   / اهلل كعابنة رامي يوسف عبد  -:( الطاعن) المستدعـــــي

 رام اهلل / وكيله المحامي عواد سليم                         
 

 

 لوظيفته  النائب العام  باإلضافة  -:( المطعون ضده) المستدعى ضده
 اإلجــــراءات

للطعن  01/8/5102تقدم المستدعي الطاعن بواسطة وكيله بهذا االستدعاء بتاريخ 
      المطعون  المستدعى ضده)عن النائب العام 1/7/5002 الصادر بتاريخ باإللغاء في القرار

باإليعاز لمن يلزم بمنع " المتضمن مخاطبة مدير عام الشرطة الفلسطينية  0442برقم ( ضده 
وارسال نسخة عن هذا  واخرين من السفر خارج اراضي دولة فلسطين، ( الطاعن)المستدعي 

    ".المدنية         بر والحدود، ومدير معبر الكرامة ووزارة الشؤون القرار لكل من مدير عام المعا

 
- : وقد أستند الطعن بالقرار المشار اليه الى ما يلي 

القرار المطعون فيه منعدم ومشوب بعيب عدم  االختصاص لصدوره عن جهة ال  .0



 . تملك الحق في اصداره 

 . ن االسباب القرار المطعون فيه مشوب بعيب الشكل وخال م .5

القرار مخالف الحكام القانون ولمبادئ القانون االساسي، ويشكل اعتداء سافرًا على  .3
 . اختصاصات المحاكم وحقوق االنسان التي كفلها القانون

 . القرار مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله  .4

عن نطاق القرار مشوب بالتعسف في استعمال السلطة واالنحراف بها ويخرج  .2
 .المشروعية

 . القرار المطعون فيه ال يستند الى أي سبب يبرر أصدراه .6

 

وقد طلب الطاعن بواسطة وكيله اصدار القرار المستعجل لوقف تنفيذ القرار محل الطعن 
وذلك لحين الفصل في الطعن نهائيًا، واصدار قرار مؤقت ومذكرة للجهة المستدعى ضدها 

سباب الموجبة للقرار المطلوب الغاءه  او المانعة من الغائه وتبليغها لبيان اال( المطعون ضدها)
الئحة الطعن ومرفقاتها ودعوتها للمحاكمة حسب االصول وبالنتيجة الغاء القرار المطعون فيه وشل 
كافة  اثاره واالجراءات المتخذة سندًا له وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف 

  . واتعاب المحاماة
 

الئحة (  الطاعن) كرر وكيل المستدعي  00/8/5102وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 
وبعد االستماع لشهادة ( 0/ع) الطعن وابرز حافظة المستندات المرفقة بالئحة دعواه المبرز 

، وبناًء على الطلب (5/ع)وابراز القرار محل الطعن في جلسة الحقة المبرز ( الطاعن)المستدعي 
من قانون  581، 586القاضي عماًل بأحكام المادتين  01/8/5102القرار المؤقت بتاريخ  صدر

( المطعون ضدها)دعوة الجهة المستدعى ضدها  5110لسنة  5االصول المدنية والتجارية رقم 

على ان تتقدم في حالة  لبيان األسباب الموجبة إلصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه
الئحة الدعوى،  من تاريخ تبليغ  خالل اسبوعينضة بإصدار قرار قطعي بالئحة جوابية المعار 

كما تقرر رفض طلب الطاعن  ، 5/9/5102االربعاء   وتعيين جلسة لنظر الطعن حدد لها يوم 
 .وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كون اصدار قرار بوقف التنفيذ يشكل الغاًء للقرار محل الطعن 



 
بالئحة جوابية تضمنت طلب رد الدعوى ( المستدعى ضده) هة المطعون ضدها تقدمت الج

شكاًل ولعدم االختصاص وعدم صحة الخصومة وللجهالة ولمخالفتها احكام االصول والقانون 
وعدم مطابقتها للواقع، كما ابدت الجهة المطعون ضدها من خالل ما جاء في تلك الالئحة انها 

وان القرار محل الطعن وارد وسليم وانه جاء للمحافظة على ، 1-0ال تسلم ببنود الدعوى
 . المصلحة العامة ووفقًا للسياسة العامة لدولة فلسطين وهو محمول على قرينة الصحة 

 
بوشر في اجراءات المحاكمة علنًا وفق األصول  5/9/5102وبحضور الطرفين في جلسة 

قة كما كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها وكرر وكيل المستدعي الطاعن اقواله ومرافعاته الساب
الالئحة الجوابية التي تقدم بها على الئحة الطعن والتي اشرنا اليها آنفا، وتم اختتام اجراءات 

- : المحاكمة بصدور الحكم على النحو التالي 
 
 

 المحكمـــــــــــــة
ند الخامس منها وبعد التدقيق في االوراق نجد من خالل الئحة الطعن وحسبما ورد في الب

التي يحاكم امامها بجرم  كان قد ُأخلي سبيله من قبل المحكمة المختصة( الطاعن)أن المستدعي 
جزائي وبموافقة نيابة الجرائم االقتصادية، وذلك بكفالة نقدية بقيمة خمسة االف دينار اردني، 

المحكمَة، ال نجد  الصادر عن تلك(  المتهم) ومن خالل االطالع على أمر االفراج عن الطاعن 
 ( 0/ع)ما يفيد بمنعه من السفر، وهذا ما هو ثابت في االوراق الي اشتملتها حافظة المستندات 

المتهم ) قد تركت أمر أخالء سبيل المستدعي  58/6/5102حيث يبين منها ان النيابة  وبتاريخ 
ألمر الذي قررت للمحكمة، حيث ابدت النيابة  في مطالعتها ان التحقيق معه قد انتهى ا( 

 -: المحكمة باالستناد اليه ما يلي 
المستدعي )على ضوء مطالعة النيابة العامة والتي تفيد بإنهاء التحقيق مع المتهم ))
تقرر المحكمة اخالء سبيل المتهم لقاء ..... وترك أمر اخالء سبيله لتقدير المحكمة( الطاعن



 . ((كفالة نقدية بقيمة خمسة االف دينار أردني 
 

أي بتاريخ الحق لقرار المحكمة المختصة بنظر الدعوى  0/1/5112اال انه وبتاريخ 
والمتضمن اخالء سبيله بالكفالة أصدر  58/6/5102الجزائية المقامة ضد الطاعن الصادر في 

القرار المتضمن منع الطاعن المستدعي من السفر وذلك (  الجهة المستدعى ضدها)النائب العام 
ي ورد في ذلك القرار وهو القرار محل الطعن المطلوب الغاؤه بموجب هذا على النحو الذ

 . االستدعاء 
 

والذي نراه في هذا الذي أشرنا اليه وبأنزال حكم القانون على الوقائع وعلى القرار المطعون 
فيه المطلوب الغاؤه، أن النيابة العامة مهما كان مجال تخصصها انما تقوم بوظيفتين تختلف 

ا عن االخرى، الوظيفة االولى وهي التي من خاللها تباشر صالحية قضائية تتمثل بإقامة احداهم
الدعوى الجزائية ومباشرتها سواء بواسطة النائب العام بنفسه او بواسطة أحد اعضائها، بعد ان 
تقوم بإجراءات التحقيق وجمع االستدالالت الالزمة لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها امام 

كمة المختصة وذلك ضمن ضوابط ومعايير نص عليها القانون، ولها في سبيل ذلك ان المح
تتخذ من خالل قيامها بعملها الذي يسبق أحاله الدعوى الى المحكمة المختصة، االجراءات 
المناسبة التي تتفق واحكام القانون لضمان اكتمال التحقيق من قبض على المتهم وتفتيشه 

قيفه وما يتبع ذلك من اجراءات  تقوم بها وهي بصدد مباشرة التحقيق وتوقيفه وطلب تمديد تو 
 .وفق ما جاء من قانون االجراءات الجزائية 

 
تمثل من خاللها المجتمع او ما يطلق عليه " وظيفة تمثيلية" اما وظيفتها الثانية فانها  

في مواجهته الحق العام وذلك أمام المحكمة التي تنظر الدعوى ضد المتهم، لتقف خصمًا 
بين الطرفين  ولتكون المحكمة التي تنظر الدعوى هي صاحبة الصالحية في البت بتلك المواجهة

ال تملك ان تتخذ أي ( الوظيفة الثانية)وفق أصول قانونية  واجبة االتباع ، وهي بهذه  الصفة  
م مرجعها قرار في هذه المرحلة من مراحل نظر الدعوى التي اضحت  بعد االحالة منظورة اما

والتي تملك مطلق الوالية والصالحية في اتخاذ أي اجراء (  المحكمة)وهو  القضائي المختص



اثناء نظر الدعوى ال يشاركها فيه اية جهة اخرى ، وتكون النيابة العامة في هذه المرحلة من 
ئية الى مراحل التقاضي مستنفذه واليتها وممنوعة من اتخاذ أي قرار الحق ألحالة الدعوى الجزا

المحكمة المختصة او ألي قرار اتخذته هذه المحكمة ، اال في حالة ما أعيدت االوراق 
 . التخاذ اجراءات تتعلق بالتحقيق مرة اخرة (النيابة العامة)اليها

 
بان النيابة العامة هي شعبة " ونشير بهذا الخصوص الى ما استقر عليه الفقه والقضاء 

امام  االتهامثم وظيفة  التحقيقولى اعمااًل قضائية اهمها وظيفة أصلية من السلطة القضائية تت
تعتبر من "  القضائية "المحاكم الجنائية، وان االحكام والقرارات التي تتخذها بحكم وظيفتها 

اال ان النيابة العامة ال تستنهض واليتها بخصوص المنع من السفر اال صميم األعمال القضائية 
اعد الموضوعية والشكلية إلصدار  قرارات بذلك ، وانه في غياب هذا وفقا لقانون ينظم القو 

القانون يكون ما تصدره في هذا الشأن مجرد أجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني يتوجب وقف 
 ".تنفيذه والغائه حسب األصول 

 
نة لس 3وفي هذا السياق فاننا بالعودة لنصوص قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

المنع " ال  نجد فيها ما يشير الى تخويل النيابة العامة صالحية اصدار قرار ما يسمى  5110
وان كان لها أن تقوم بإجراءات اخرى ضد المتهم اثناء التحقيق من شانها ان تقيد " من السفر

ف حريته الشخصية وحقوقه الطبيعية في حدود لم تتجاوز التوقيف االحتياطي وتمديد مدة التوقي
ضمن ضوابط ومحاذير حددها القانون بدقة حفاظًا على تطبيق مبدأ المحافظة على الحقوق 
والحريات العامة واذا ما كان ذلك كذلك فأن النيابة العامة وقد استنفذت واليتها الخاصة بها في 

فانها اجراءات تقديم الئحة االتهام والشكوى بعد اجراء التحقيقات واالحالة الى المحكمة المختصة 
ال تملك  بعد ذلك ان تعيد واليتها على الدعوى اثناء نظرها من قبل تلك المحكمة ولتتخذ أي 
اجراء او قرار دون نص قانوني يخولها ذلك بما في ذلك ان تصدر بتاريخ الحق لقرار االفراج 

ه من السفر في الوقت الذي قررت في( الطاعن) الصادر عن المحكمة تقرر بموجبه منع المتهم 
المحكمة المختصة التي يحاكم امامها اخالء سبيله بالكفالة دون قيد او شرط بل وبناء على ما 



ابدته النيابة من انها انهت التحقيق معه وترك أمر اخالء سبيله للمحكمة مما يغدو معه القرار 
 .الطعين صادرًا عن جهة غير مختصة مستوجب االلغاء

 
ا وبالرجوع الى قرار النائب العام المطعون فيه هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فأنن

والمطلوب الغاءه نجده قد جاء على خالف منهج القرارات االدارية التي يستوجب فيها توافر 
ركائز شكلية وموضوعية اذا لم تتوافر كانت سببًا في جعل القرار االدري مشوبًا بعيب الشكل، 

خارج اراضي دولة فلسطين دون بيان أي  فالقرار محل الطعن قضى بمنع الطاعن من السفر
 سبب او مسوغ قانوني بل جاء خلوًا من االشارة الى اية دعوى مقامة ضد الطاعن او المحكمة 

التي  يحاكم امامها وما هي التهمة المنسوبة اليه االمر الذي يجعل من القرار الطعين قرارًا باطاًل 
 .مستوجب االلغاء لهذا السبب ايضاً 

المتهم الى  (الطاعن)وحيث أن القرار الطعين الصادر عن النائب العام بعد احالة لما تقدم 
للسلطة واالنحراف بها  المحكمة المختصة التي اخلت سبيله بالكفالة يحمل في طياته تجاوزاً 

والتعدي على سلطة المحكمة المقررة لها قانونًا المتمثلة في سلطتها وصالحيتها  وحدها باتخاذ 
فان القرار المطعون فيه يكون لما  ء سبيل الطاعن بالكفالة  بالشروط التي تراها مناسبةقرار اخال

 .بيناه واجب االلغاء 
 

 لهــــــّذه األسبـــــــاب
تقرر قبول الطعن موضوعًا والغاء القرار المطعون فيه الصادر عن النائب العام بتاريخ 

سف عبد اهلل كعابنة حامل هوية رقم رامي يو " المتضمن منع الطاعن المستدعي 0/1/5102
من السفر خارج اراضي الدولة الفلسطينية ، وشل اثار ذلك القرار والغاء كافة   944054418

 .االجراءات التي اتخذت سندًا له
 

ورئيس ( الطاعن )باسم الشعب العربي الفلسطيني  بحضور وكيل المستدعي  حكمًا صدر
 2/9/2102 وأفهـم( المطعون ضدها) ا النيابة  ممثل الجهة المستدعى ضده



 



 نقض جزاء
 315 /2014رقم 

 دولــــــــــة فـــلســــــطين  
 

 السلطــــة القضائيـــة

 محكمــة النقض 

 " الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

 م هللا المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدارهالصادر عن محكمة النقض المنعقدة في را

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني. 

 

 الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي محمود حماد.

وعضوية السادة القضاة: ايمان ناصر الدين، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج 

 ياسين)منتدب(.

 

  النيابة العامة.الطـــــــاعــــــن: 

 / نابلس..ع .م .ع.ج -1المطعـون ضــــدهما: 

 وكيله المحامي وليد دويكات.                          

 / رام هللا. ع .ب .ج .ط -2                            

 وكيله المحامي جواد عبيدات.                           

                                                                  

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن  23/12/2014بتاريخ 

 في القضية االستئنافية الجزائية رقم 26/11/2014محكمة استئناف رام هللا بتاريخ 

 المتضمن الحكم برد االستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف. 417/2014

 

 -وتتلخص اسباب الطعن بمايلي:

. بطالن الحكم المطعون فيه للقصور والتناقض في التسبيب ولفساد االستدالل وتخاذل 1



 تسبيبه...

بطريقة مخالفة . جانبت محكمة االستئناف الصواب بمخالفتها القانون من خالل تفسيرها اياه 2

 للواقع والقانون....

. جاء الحكم المطعون فيه معيبا لقصوره في عدم االلتفات الى اعترافات المتهمين بحجة 3

توقيفهم لدى مركز  التوقيف في االمن الوقائي المحدد من قبل وزير الداخلية بموجب المادة 

ئي والذي يعتبر من بشان االمن الوقا2007لسنة  11التاسعة من القرار بقانون رقم 

 المراكز القانونية للتوقيف وكذلك االعتراف امام رئيس النيابة العامة....

سعت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى بيان دفاع المتهم بشكل مفصل واالشارة  . لقد4

الى ادلة الثبوت بشكل مختصر بوجه ال يبين ان المحكمة احاطت والمت بكافة عناصر 

وى االلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل فيها بطريقة تتفق واحكام وادلة الدع

 القانون....

لهذه االسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكال لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي 

 الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 المحكمـــــــــــــــــــــــــــة

 

 لتدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكال.بعد ا

لمحاكمتهما عن ) وط.ج(وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة قد ساقت المتهمين كل من 

وجناية )ج (قانون العقوبات بالنسبة لالول  من 174/2جناية االختالس خالفا الحكام المادة 

 )ط.(من ذات القانون بالنسبة للثاني    80، 174/2س خالفا الحكام المادتين التدخل باالختال

كما نجد ان الواقعة الجرمية التي استندت اليها النيابة العامة كما هي واردة في قرار 

موظفا لدى هيئة االذاعة )ج (ولما كان المتهم االول  2007االتهام والئحته تمثلت انه في عام 

ة المدير المالي واالداري والذي كان المسؤول عن حساب الهيئة لدى البنوك والتلفزيون بوظيف

وعن كافة المعامالت المالية الخاصة بها سواء كانت اوامر شراء او صرف حيث كان مكلف 

بالتوقيع على الشيكات وتوريد سندات الصرف والقبض للمبالغ التي تصرف من حساب الهيئة 



وبدل عقود العمل للعاملين في الهيئة، واقدم المتهم االول  من ثمن مشتريات وصرف المكافات

على احضار فواتير وهمية وغير صحيحة مذكور فيها مشتريات تم توريدها للهيئة  ) ج(

خالفا للواقع بسندات ادخال مزورة إذ صرف اموال من حساب الهيئة بدل هذه الفواتير حيث 

دون اتباع اصول واجراء عمليات الصرف )ج (كان يصدر الشيكات موقعة من المتهم االول 

وعدم التاشير عليها بذكر المستفيد االول بشكل مخالف للقانون بالتعاون مع المتهم الثاني 

 9/8/2007الذي كان يعمل مدير شركة بانوراما للمعدات التلفزيونية والذي قام بتاريخ )ط(

شيكل مذكور فيها انه  32.860 فاتورة مزورة وغير حقيقية بقيمة)ج (باعطاء المتهم االول 

تم تزويد هيئة التلفزيون بمواد تلفزيونية خاصة بمعدات التصوير خالفا للواقع وبتاريخ 

فاتورة وهمية بقيمة )ج (كذلك على اعطاء المتهم االول )ط (أقدم المتهم الثاني  23/9/2007

ير الوهمية من على سحب شيكات بقيمة الفوات)ج (شيكل حيث اقدم المتهم االول  8.289

وذلك باالتفاق فيما بينهما )ط  (حساب الهيئة لالذاعة والتلفزيون لدى البنك باسم المتهم الثاني

على نسبة من قيمة الشيكات التي تم التوقيع عليها من قبل المتهم )ط (حيث حصل المتهم الثاني 

 دون وجه حق.)ج (االول 

لدى النيابة العامة ) ج(ات المتهم االول وقد استندت النيابة العامة في ذلك على اعتراف

وهي  13/7/2008، 9/6/2008، 1/6/2008الماخوذة على التوالي بالتواريخ التالية 

 المنظم من قبل النيابة العامة. 4، ومحضر ضبط وتحرز المبرز ن/3ن/ -1المبرزات ن/

بالتاريخين ادناه  لدى النيابة العامة الماخوذة على التوالي ) ط(واعترافات المتهم الثاني 

 .6، ن/5وهما المبرزين ن/ 9/6/2008، 8/6/2008

 كذلك اقوال شهود النيابة العامة كل من : 

 )ف..ي (. 1

 )م.ر  (.2

 ) ا .ص (.3

هذا باالضافة الى ملف  9، ن/8، ن/7الماخوذة لدى النيابة العامة وهي المبرزات ن/



 .10التحقيق بكامل محتوياته المبرز ن/

في الجلسة االولى عن التهمة المسندة لكل واحد )ج وط (لمحكمة للمتهمين ولدى سؤال ا

 منهما اجاب كل منهما انه غير مذنب عما اسند اليه.

منطوق المادة  ) وط ج(وبعد ان ختمت النيابة العامة بيناتها، أفهمت المحكمة المتهمين 

فادة دفاعية انكر فيها جميع با)ج (من قانون االجراءات الجزائية حيث ادلى المتهم االول  258

اقواله الماخوذة لدى جهاز االمن الوقائي وذكر بانها اخذت منه تحت الضرب والتعذيب 

والضغط واالكراه، كما انكر جميع اقواله الماخوذة لدى النيابة العامة وذكر بانها غير صحيحة 

الوقائي وانه عندما ادلى وباطلة وانه لم يتعرض للضرب لدى النيابة العامة بل من افراد االمن 

يوما بعلم  30باقواله لدى النيابة العامة كان بدون عقل، وان المدة التي امضاها باالمن الوقائي 

بدون علم النيابة العامة،  1/6/2008الى  29/5/2008النيابة العامة واربع ايام قبلها من 

النيابة العامة ايضا مدة كان محجوزا في مقر المقاطعة بدون علم  18/5/2008وانه بتاريخ 

ساعة، وانه عندما كان يعرض  على النيابة العامة للتحقيق معه وضبط اقواله يتم اعادته  36

الى مقر االمن الوقائي مكان احتجازه وكان الضابط خالد الغفري يحقق معه يوميا او شبه 

ينتظره خارج مكتب يومي وهو الذي كان يرسله الى النيابة العامة في دورية االمن الوقائي و

النيابة العامة العادته الى مقر االمن الوقائي، وان ما قاله لدى االمن الوقائي قاله لدى النيابة 

العامة الن االمن الوقائي قالو له بالحرف الواحد بدنا نوخذك على النيابة العامة والي قلته عند 

 ن الوقائي قلته عند النيابة ....(.االمن الوقائي بتقوله عند النيابة وانا الي قلته عند االم

وقدم وكيل المتهم بينات موكله الدفاعية حيث استمعت المحكمة الى شهادة الشهود كل من 

:- 

 )ا..ك .ع (-1

 )ع..م .ف( -2

 )ع..م( -3

 )ع. .ا (-4



 كما قدم باقي بينات موكله الدفاعية الخطية وتمثلت في 

وهو متعلق بالفاتورتين ذوات االرقام كتاب صادر عن هيئة االذاعة والتلفزيون  -1

 وصورة عن قرمية شيك. 410ومرفق بهما سند ادخال بالفاتورة  410، 317

 ومرفقاتها.... 317فاتورة رقم  -2

 كتاب صادر عن البنك العربي. -3

 .3، د/2، د/1حيث ابرزت جميعها وتم التاشير عليها بالحروف د/

عية انكر فيها ايضا اقواله الماخوذة لدى جهاز االمن بافادة دفا)ط (كما ادلى المتهم الثاني 

الوقائي والنيابة العامة وذكر بانها غير صحيحة، وان افادته الصحيحة هي التي سيدلي بها امام 

المحكمة وان خالد الغفري من جهاز االمن الوقائي قال له بانه يتوجب عليَّ مساعدته لالطاحة 

بالماليين وانك إذا لم تساعدنا فانك تساعد في افالته، وانا  الن عليه ملفات)ج (بالمتهم االول 

رفضت ذلك لعدم صحة ما قاله لي عن البضاعة والفواتير، وانه تم ممارسة التهديد معي 

بحبسي، وارسال دورية بشكل متكرر على مقر الشركة، وعلى البيت العتقالي وطلبوا مني 

ى بها المتهم االول جهاد، وقد قرأ لي افادة المتهم اعطاء افادة باالستناد الى االفادة التي ادل

جهاد وبالفعل اعطيت افادة استنادا الى هذه االفادة وافرج عني وعدت الى البيت، وبعد اسبوع 

اتصل بي خالد الغفري وقال لي تعال سوف تتوجه معنا الى النيابة وسوف تعطي نفس االفادة 

ى المقاطعة واخذني بسيارته الى النيابة حيث التي ادليت بها امامنا، وبالموعد حضرت ال

انتظرني على باب مبنى النيابة وقال لي بتخلص االفادة  إذا اعطيت نفس االفادة بتروح وإذا 

ال، تعود معي الى التوقيف ودخلت على النيابة وسالني وكيل النيابة إذا كنت ارغب بتوكيل 

ال خالد الغفري وادليت بنفس االفادة التي محامي فاخبرته بانني ال اريد محامي بناء على اقو

 ادليتها امام االمن الوقائي......

في مكتب )ج (جد اجاب... وقد التقيت بالمتهم (من وكيل المتهم )ط (وبمناقشة المتهم 

خالد الغفري حيث كان المتهم بذقن طويله وعيونه حمراء وشكله مهموم وقلت له امام خالد 

ذكرته انت ما صار وانت بتورط نفسك فقال لي خليني بحالي وما  الغفري ان هذا الحكي الذي



 تدخل....

بينه موكله الدفاعية الخطية المتمثلة في صورة عن كتاب وارد من )ط (وقدم وكيل المتهم 

حيث ابرزت وتم التاشير  317هيئة االذاعة والتلفزيون يتعلق بالية صرف قيمة الفاتورة رقم 

 . 4عليها بالحرف د/

ضوء هذا االنكار وهذه االدعاءات وجدت محكمة الدرجة االولى انه البد من اجل وعلى 

المنكرة مناقشة مستفيضة  ) ج وط(الوقوف  على الحقيقة من مناقشة اعترافات المتهمين 

ووزنها على ضوء ما هو مقدم في هذه الدعوى من بينات سواء من قبل النيابة العامة او من 

مما اسند لكل واحد منهما )ج وط (جة الى اعالن براءة المتهمين قبل الدفاع وخلصت بالنتي

لالسباب والعلل الواردة في مضمون الحكم وقد ايدتها محكمة االستئناف فيما ذهبت اليه في 

 حكمها المطعون فيه.

 وعن اسباب الطعن:

يل وبالنسبة للسببين االول والثاني نجد ان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدل

وتكوين قناعتها وان لها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة 

االثبات وقد اشتمل حكمها ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها 

 وادلة االثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة لكل واحد من المتهمين والرد على

تساؤالت الدفاع وكيف لم تقنع ببينة النيابة العامة تطبيقا للقاعدة الفقهية القضائية بان الحكم 

وجدان الحاكم وان القاضي الجزائي حر في اختيار الدليل الذي يرتاح اليه ضميره وطرح ما 

مل سواه واستخلصت الوقائع استخالصا سائغا ومقبوال وجاء حكمها معلال تعليال وافيا حيث اشت

على  ملخص الوقائع الواردة في قرار االتهام والئحته وملخص مطالب النيابة العامة ودفاع 

 من قانون االجراءات الجزائية. 276المتهمين واالسباب الموجبة للبراءة طبقا الحكام المادة 

كما نجد ان محكمة االستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صالحية في وزن 

يرها قامت باستخالص الوقائع التي قنعت بها من خالل البينات المقدمة في الدعوى البينة وتقد

ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيحة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة 



الدرجة االولى في حكمها المستانف فانه والحالة هذه ال رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان 

تي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخالصها سائغا النتيجة ال

ومقبوال بما يتفق واحكام القانون ما يجعل من هذين السببين المنصبين على تخطئة محكمة 

االستئناف في معالجة هذين السببين وما توصلت اليه من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها 

 ن على الحكم المطعون فيه مما يقتضي ردهما.وقنعت بها غير واردي

وبالنسبة للسبب الرابع نجد ان البينة الدفاعية شرعت لخدمة دفاع المتهمين عن انفسهم 

من قانون االجراءات الجزائية، وعلى  258والتوصل فيها الثبات براءتهم عمال بالمادة 

ن عدم تعرض المحكمة لتلك محكمة الموضوع معالجة دفوع وبينات الدفاع والتدقيق فيها ال

البينات والدفوع يلغي دور هذه البينة مما يعتبر اخالال خطيرا بحقوق الدفاع يستوجب نقض 

الحكم ومن حق محكمة الموضوع ايضا ان تتناول الوقائع الواردة في بينة الدفاع وتزنها 

عوى مما يقتضي رد هذا وتعمل فيها قناعتها سلبا او ايجابا ما دام  ان هذه الوقائع مؤثرة في الد

 السبب.

شانها شان باقي االدلة في )ج وط (اما بالنسبة للسبب الثالث نجد ان اعترافات المتهمين 

من  215المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها طبقا الحكام المادة 

ستئناف الى ان هذه قانون االجراءات الجزائية وحيث توصلت محكمتي الموضوع البداية واال

في ظروف توجب الشبهه لم تطمئن اليها وساورها )وط  ج(االعترافات اخذت من المتهمين 

الشك في صحتها اضف الى ذلك عدم توافق بعض الوقائع الواردة في قرار االتهام والئحته مع 

قدم النيابة الحقيقة والواقع والمنطق وتناقضها مع ذاتها ومع شهادة الشهود وباقي الوقائع لم ت

العامة البينة على صحتها فتكون الوقائع الواردة باالعترافات غير صحيحة ومن حق محكمتي 

من  214الموضوع اال تاخذ بهذه االعترافات وتسقطها من عداد البينة لما نصت عليه المادة 

 قانون االجراءات الجزائية واعماال لسلطتها في تقدير االدلة . 

 -ايلي:ونضيف بهذا الخصوص م

ان اعترافات المتهمين امام النيابة العامة وان كانت تشكل دليال صالحا لالثبات اال ان  -



اعتمادها يستلزم الحيطة والحذر والوقوف على الظروف والمالبسات التي احاطتها 

ورافقتها بما ال يدع مجاال للشك في صحتها وانه تم اداؤها عن ارادة حره دون اكراه او 

عتراف الصحيح والسليم هو الذي يصدر عن ارادة حرة مطابقا للحقيقة ضغط الن اال

 وللبينة المعتمدة في الدعوى.والواقع 

لدى جهاز االمن الوقائي وامتدت  )وط ج(بالنسبة للظروف التحقيقية التي مر بها المتهمان  -

هما الكثر لتصاحب تحقيق النيابة العامة واستمرار هذا التحقيق مع المتهمين وتدوين اقوال

من مرة خالل تلك المدة فان محكمتنا تجد ان ذات الظروف المادية والزمانية التي صاحبت 

اعترافهما لدى جهاز االمن الوقائي قد امتدت الى التحقيق معهما امام النيابة العامة وصيغة 

 التلقين التي وردت بها تثير الشك بصحة وسالمة االجراءات التي اتخذت خالل تلك المدة

وفي صحة االعترافات التي لم تتطابق مع ظروف الواقعة المسندة لهما والمراد تجريمهما 

 بها.

قد جاءت لتنسجم مع ظاهر االفعال المادية )ج (ان اعترافات المتهم حيث تالحظ محكمتنا - 

وهذا ينسحب ايضا  المعلومة لدى جهاز االمن الوقائي وقبل احالة القضية الى النيابة العامة

فة التفاصيل على اعترافات المتهم طارق التلقينية من خالل اطالعه على اقوال المتهم بكا

 الماخوذة لدى جهاز االمن الوقائي والتي جاءت الحقا العترافات المتهم جهاد. “) ج(

 ج(حيث تبين ان المحقق من مرتب جهاز االمن الوقائي هو الذي ضبط افادة المتهم  -

المتهم طارق بمعنى ان كافة المعلومات التي اخذت من المتهم  وهوذاته الذي ضبط افادة)

لدى النيابة العامة لتنسجم )ط (اياد كانت معلومة للمحقق نفسه وبالتالي جاءت اقوال المتهم 

بناءا على طلب المحقق من جهاز االمن الوقائي الذي )ج (مع ما ورد على لسان المتهم 

للمتهم المذكور اقوال طلب منه تاييدها امام النيابة اصر عليه ان يقول ما يريده حيث نسبت 

 العامة.

ال يريد ان يؤكد العبارات المدونة  انهالدفاعية  ) ط(تالحظ المحكمة من خالل افادة المتهم  -

في افادته لدى جهاز االمن الوقائي ولكن المتداد ذات ظروف التحقيق التي صاحبت ادالئه 



ي بحيث صاحبت التحقيق امام النيابة العامة تجعله يستخدم بافادته لدى جهاز االمن الوقائ

يغضب افراد االمن الوقائي الذين ينتظرونه بالخارج وهذا االمر  ال نفس العبارات كي

 لدى جهاز االمن الوقائي واعترافاته لدى النيابة العامة.)ج (ينطبق ايضا على افادة المتهم 

لدى النيابة العامة ) وط ج(ان اعترافات المتهمين كل ذلك يؤدي بالمحكمة الى قناعة تامة ب 

كانت ايضا نتيجة امتداد ظروف الضغط واالكراه ولم تكن وليدة ارادة حرة سليمة وبالتالي 

تستبعد االقوال التي اكره المتهمين على االدالء بها امام النيابة العامة طالما استمر هذا االكراه 

ابة العامة سواء اكانت هذه االقوال نقلت عن افاداتهم السابقة الى ما بعد التحقيق معهما لدى الني

لدى جهاز االمن الوقائي او ادلو بها بانفسهم من عداد البينة، الن المحكمة ال تطمئن لهذه 

االقوال وال تستريح اليها ويساورها الشك فيها ذلك ان الدليل إذا شابه الشك فسد االستدالل به 

 بناء حكم عليها مما يقتضي رد هذا السبب .وال يمكن الركون اليها ل

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة 

 االوراق لمصدرها.

 26/1/2015حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 
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 3433/2013سلى : طهـ سثو ثهلل  دػىي ؽضثء
 

 ثذلُتز ثحلجكًز : ثنمجػٍ أمحذ ثألشمش
 

 لشثس

 جتذ ثحملكًز يج َهٍ: ،ثنمجَىٌ عُذ ويف ثنذػىي ْزِ أوسثق يف ثنضذلُك دؼذ

 ألفكجو فجخال ثنشذهز جتهخ ظشوف يف ثنضىثؽذ هتًز ْزِ ثنذػىييف  نهًضهى ثنؼجيز ثنُُجدز أعُذس
 وؽذ: يٍ كم "ػهً صُض وثنيت 6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس لجَىٌ يٍ 983/5 ثدلجدر

 أٌ يف أو ذلًج زلجٍر يكجٌ يف أو ػجو شجسع أو ؿشَك أَز يف أو يُّ يمشدز ػهً أو يهك أٌ يف يضؾىاًل
 يف َؼجلخ، الةمز غًن أو يششوػز غًن نغجَز يىؽىد دأَّ يُّ َغضُضؼ وظشوف ولش يف آخش ػجو زلم
 يؼُُز يؤعغز أَز ػهً إفجنضّ ثحملكًز صمشس أٌ أو أشهش عالعز ػهً صضَذ ال يذر دجحلذظ ثألوىل ثدلشر
 عالط ػهً صضَذ وال عُز ػٍ صمم ال دلذر دجدلضغىنٌن نهؼُجَز ثالؽضًجػُز ثنشؤوٌ وصَش لذم يٍ

 ".عُىثس

 ػمجدُز ؽُجةُز عُجعز يٍ ثدلجدر ْزِ محهضّ يج أٌ جتذ ثدلجدر ْزِ يف ثنضؾشمي نؼُجطش ثحملكًز ودجعضمشثء
 : وٍْ أوؽّ  ػذر يٍ دعضىسَضهج دؼذو ثنشذهز َغًن

 ػهً صُض وثنيت 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ( 65) ثدلجدر أفكجو سلجنفز شذهز: أواًل
ٌّ  صىلغ وال لجَىين، دُض إال ػمىدز وال ؽشميز وال ثجلًجػُز، ثنؼمىدجس ومتُغ شخظُز، ثنؼمىدز" أ

 ." ثنمجَىٌ نُفجر ثنالفمز ثألفؼجل ػهً إال ػمجح وال لؼجةٍ، حبكى إال ػمىدز
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ٌّ ػهً أكذ لذ ثنذعضىسٌ ثدلششع أٌ ثنغُجق ْزث يف ثحملكًز وجتذ  دُض، إال ػمىدز وال ؽشميز ال أ
 دظىسر ثجلشميز ػهً َض لذ ثجلضثةٍ ثنمجَىٌ َكىٌ أٌ َفضشع ثنُفجر ثدلشػٍ ثنذعضىسٌ ثدلذذأ وْزث
 أطذقش وإال وثنغًىع، ثنهذظ ػٍ يُضْج ثنُض ْزث َكىٌ وأٌ نهؾهجنز، َجفُج حتذَذث زلذدر

 وجتؼم ثنشَـ، يزْخ ثدلذذأ هبزث صزْخ ثنيت وثنضفغًنثس نهضأوَالس ػشػز ثنؼجيز وثحلشَجس ثحلمىق
ٌّ العًُج ثدلىثؿٌُن، سلجح ػهً يغهـج عُفج ثجلضثةٍ ثنمجَىين ثنُض يٍ  جيؼم ثنمجَىين ثنُض غًىع أ
 أو سلُخ دوٌ شجءس، يىت وصضشكّ شجءس، يىت ثنؼجيز ثنغهـز صغضخذيّ ثحلشَجس، نمًغ أدثر يُّ

 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس ػمىدجس يٍ 983/5 ثدلجدر َض أٌ ثحملكًز جتذ ْزث ويف فغُخ،
ٌّ ثنمجػٍ ثنذعضىسٌ ثنُض يٍ ثنضششَؼُز ثحلكًز جيجوص مبج فؼفجػج غجيؼج ؽجء لذ 6311  ال دأ

 وؽذ يٍ كم دضؾشمي ثنُض ْزث يف وسد شلج ثحملكًز ػهُّ صغضذل يج وْزث دُض، إال ؽشميز وال ػمىدز
 أٌ يف أو ذلًج زلجٍر يكجٌ يف أو ػجو شجسع أو ؿشَك أَز يف أو يُّ يمشدز ػهً أو يهك أٌ يف يضؾىاًل

 أٌ رنك ويؤدي ثنذلز، وؽّ ػهً ثجلشيُز وثنُضُؾز ثجلشيٍ ثنفؼم حتذَذ ػذو يغ آخش، ػجو زلم
 ولذ وثػـ، غًن مبىؽذهج ػهُّ ثدلؼجلخ ثجلشيٍ ثنفؼم يٍ جيؼم ثدلجدر ْزِ يف وسد ثنزٌ ثنضؼًُى

 َضؼًٍ صششَغ أٌ دعضىسَز دؼذو ثحلكى ػهً ثدلمجسٌ ثنذعضىسٌ ثنمؼجء ثؽضهجدثس دؼغ ثعضمشس
 َغضهذف مبج ويمجطذْج صؼذًنْج يف فؼفجػز َظىص دجعضخذثو ورنك وثػقز، غًن ػمجدُز عُجعُز
 دٌن ثنضؼذًن فشَز وثإلػالو، ثنمؼجء ثخلؼش، أَظش،زلًذ) ثحلشَجس، دضمُُذ صغًـ وثػقز غًن لُىد إفذثط

 ،93ثنظفقجس ،3163 يذي، ثإلػاليُز، وثحلشَجس نهضًُُز ثنفهغـُين ثدلشكض: ثهلل سثو) يمجسَز دسثعز وثنضـذُك، ثنُظشَز

 مبىؽذّ ثجملشو ثنفؼم يٍ جيؼم ثنضؾشميٍ ثنُض يف ثنفؼفجػز ثنضؼجدًن ثعضخذثو أٌ وفُظ ،(16 ،99
 أٌ َغضـُغ وال مبؼُجِ، َضكهٍ أٌ نضثيج ػهُّ َكىٌ ثنؼجدٌ ثنشخض أٌ حبُظ ثنىػىؿ، دؼذو َضغى
 يف صكًٍ ثالشضذجِ ْزث  وّػهز ثدلذذأ، فُظ يٍ دعضىسَضّ دؼذو ثنشذهز َغًن شلج صـذُمّ، رلجالس حيذد

ٌّ  ثنغُف مبغجدز عُكىٌ ثنذالنز وثػقز غًن وفؼفجػز غجيؼز ػذجسثس ػهً حيضىي ثنزٌ ثنضششَغ أ
 يف ثحملكًز ْزِ أيجو ثدلجعم ثنشخض َضؼذي ثنغجيؼز ثنُظىص خـش وأٌ ثنُجط، سلجح ػهً ثدلغهؾ

 زلًُز دأػًجل ثنمُجو ػٍ عًُضُؼىٌ ثنزٍَ ثِخشٍَ ثدلىثؿٌُن إىل ميضذ دم فمؾ، ثدلىػىػُز ثنذػىي
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 َشكم يج وْزث ثنضششَغ، َؼؼهج ثنيت دجحملظىسثس يغضمذال ثالطـذثو يٍ خىفج ثنذعضىس مبىؽخ
 ؽشميز وال ػمىدز ال دأٌ ثنمجػُز ثنذعضىسَز ثنمجػذر ػُهج صؼرب ثنيت وثجلضثء ثنؼمىدز دششػُز يغجعج

 لجَىٌ يٍ 983/5 ثدلجدر َض وػىؿ وػذو غًىع فئٌ كزنك، ثأليش كجٌ ودلج دُض، إال
 والَز َغضُهغ شلج ثدلىثؿٍ حلمىق يربسر غًن دضمُُذثس َغًـ6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس

 ثنذعضىسٌ نهًذذأ سلجنفضّ ويذي دعضىسَضّ يذي يف نهُظش ثنذعضىسَز دظفضهج ثدلىلشر ثنؼهُج ثحملكًز
ٌّ ثنمجػٍ  .دُض إال ؽشميز وال ػمىدز ال دأ

 َظش وثنيت 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ(  31)  ثدلجدر أفكجو سلجنفز شذهز: عجًَُج
ٌّ ػهً  ْى ثنؼجيز ثأليجكٍ يف ثنضؾّىل أٌ وفُظ." ثنمجَىٌ فذود يف يكفىنز وثنضُمم ثإللجيز فشَز" أ
 ػهً يشْمز لُىدث َفشع أٌ نّ َُذغٍ ال ثجلضثةٍ ثنمجَىٌ أٌ وفُظ ثنضُمم، يف ثحلشَز صؼذًنثس أفذ

ٌّ وفُظ ثحلك، ْزث شلجسعز يٍ دلُؼّ ثدلىثؿٍ  إىل ثحلمىق ْزِ صُظُى ثنذعضىسٌ ثدلششع  إفجنز أ
 أٌ َُذغٍ ػهً ثدلششع ثنؼجدٌ دم ،دذثػٍ ثنُظجو ثنؼجو صُظًُهج يف َذِ إؿالق َؼين ال ثنؼجدٌ ثدلششع

 إْذثسْج فّذ إىل ثحلمىق ْزِ صُظُى َظم ال وأٌ ثدلىػىػُز، فذودْج يف ثنذعضىسَز دجنؼىثدؾ َهضضو
 شلجسعضهج، ثنشجق يٍ جيؼم مبج وثحلمىق ثحلشَجس ػهً لُىدث َفشع أٌ أو ذلج، ثنكهُز ثدلظجدسر أو

ٌّ ػذجسر )يف فذود ثنمجَىٌ( ال صؼين أٌ َظجدس ثنمجَىٌ )ثنضششَغ ثنؼجدٌ( ْزث ثحلك، وإال  وفُظ أ
ضمُُذ ثطذـ ثنُض ثنذعضىسٌ ػشدج يٍ ػشوح ثنؼذظ، َضؾىن ػهُّ ثدلششع ثنؼجدٌ دجالَضمجص وثن

وثدلظجدسر دجعى ثنمجَىٌ، فُظًن ثنذعضىس فُُهج مبج ثشضًم يٍ فمىق أعجعُز نهًىثؿٌُن رلشد دَذجؽز 
ٌّ وفُظال صهمً طذي يف ثنضـذُك ثنىثلؼٍ،   ثحلك ػهً يشْمز لُىدث َفشع 983/5 ثدلجدر َض أ

ٌّ يؼمىل، يغىؽ دوٌ ػهُهج وَؼجلخ وثنضؾىل ثنضُمم يف ٌّ جتذ ثحملكًز فئ  ثنشذهز يج َغًنيف رنك  أ
 ثنذعضىسَز نهمجػذر 6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس لجَىٌ يٍ 983/5 ثدلجدر أفكجو مبخجنفز
 ثنؼهُج ثحملكًز والَز َغضُهغ شلج 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ 31 ثدلجدر يف ثنىثسدر
 .دعضىسَضّ يذي يف نهُظش ثنذعضىسَز دظفضهج ثدلىلشر
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 ػهً َظش وثنيت 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ( 61) ثدلجدر أفكجو سلجنفز شذهز: عجنغًج
ٌّ  وكم َفغّ، ػٍ ثنذفجع ػًجَجس فُهج نّ صكفم لجَىَُز زلجكًز يف إدثَضّ  صغذش فىت دشا ثدلضهى"  أ

 ." ػُّ َذثفغ زلجو نّ َكىٌ أٌ جيخ ؽُجَز يف يضهى

ٌّ ثنغُجق ْزث يف ثحملكًز وجتذ  ثدلذذأ، ْزث وَفضشع ثنُفجر، يشػٍ دعضىسٌ يذذأ ٍْ ثنربثءر لشَُز أ
 ػهً ال وثنُمٌن، ثجلضو ػهً دجألعجط لجةًز ثإلدثَز إىل ثدلفؼُز ثنمؼجةُز ثدلالفمز إؽشثءثس صكىٌ أٌ

 يؤعغج ثنضؾشمي َكىٌ ٌأ صغضذػٍ  يمشس دعضىسٌ كأطم ثنربثءر لشَُز ٌّأ رنك ،وثنضخًٌن ثنشك
 وثنشذهز، ثالعضُضجػ ػهً يذُُج َكىٌ ال وأٌ وولجةؼهج، ثنذػىي وسثقأ يٍ ثدلغضًذ ثإلعذجس  ػهً

 ،يفؼُز إىل َضُؾز ؽشيُز يهًىعز فؼال عجدضز دىثلؼز ؽجصيج ثجلضثةٍ ثنضششَغ َكىٌ ثٌ رنك وَفضشع
 يٍ 983/5 ثدلجدر َض أٌ ػىء رنك وػهً ثحملكًز وجتذ ثنشك، ػهً صمىو ظشوف يٍ يغضمجر ال

 ػهً لجةًج ثنضؾشمي أعجط ؽؼم دأٌ ثنربثءر لشَُز خجنف لذ 6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس لجَىٌ
 وظشوف) ػهً َظش فٌن ْزث يج صغضذل ػهُّ ثحملكًز شلج وسد يف ينت ْزِ ثدلجدر  ثالعضُضجػ،

ٌّ كزنك، ثأليش كجٌ ودلج، (الةمز غًن أو يششوػز غًن نغجَز يىؽىد دأَّ يُّ َغضُضؼ  ْزِ فئ
 وإٌرنك أَّ  وثنُمٌن، ثجلضو ػهً وإمنج ثالعضُضجػ، فشع ػهً ثنضؾشمي َغضمُى ال أٌ جتذ ثحملكًز

ٌّ زنك،ك غًن ثأليش كجٌ  عهُى يؼُجس دوٌ وثنؼمىدز، وثإلدثَز نهضؾشمي ػشػز عُكىٌ ثدلىثؿٍ فئ
 أوعجؽ يف ثنشػخ دظ  إىل عُؤدٌ يج وْزث ػجدنز، زلجكًز يف َفغّ ػٍ ثنذفجع نّ َضُـ ووثلؼٍ

، وفشيجهنى ثنمؼجةُز ثدلالفمز يٍ خىفج ثنشخظُز وثحلشَز ثنضُمم يف فمىلهى يٍ وفشيجهنى ثدلىثؿٌُن
يٍ شخض إىل آخش ويٍ  دجنُضُؾز يٍ ثنذفجع ػٍ أَفغهى، وإخؼجػهى العضُضجؽجس أفشثد يضجدُُز

 ثنغذذُز وػاللز ثجملشّو نهفؼم ثجلشيُز ثنُضُؾز حتذد  مل ثدلجدر ْزِ أٌ العًُج ، دُتز رلضًؼُز إىل أخشي،
 دعضىسَز يذي يف نهُظش ثدلىلشر ثنؼهُج ثحملكًز والَز َغضهغ شلج ثنُضُؾز، هبزِ  ثنفؼم ْزث صشدؾ ثنيت
 .ثنربثءر زلشَُ دضىثفش ثنمجػٍ ثنذعضىسٌ نهًذذأ سلجنفضهج ويذي ثدلجدر ْزِ
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 ػهً صُض وثنيت  3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ 66 ثدلجدر أفكجو سلجنفز شذهز: سثدؼًج
ٌّ  .متظ ال يكفىنز وٍْ ؿذُؼٍ فك ثنشخظُز ثحلشَز  -6" أ

 إال ثنضُمم يٍ يُؼّ ثو لُذ دأٌ فشَضّ صمُُذ أو فذغّ أو صفضُشّ أو أفذ ػهً ثنمذغ جيىص ال -3
 ثحلذظ أو ثحلؾض جيىص وال ثالفضُجؿٍ، ثحلذظ يذر ثنمجَىٌ وحيذد ثنمجَىٌ، ألفكجو وفمًج لؼجةٍ دأيش

 ".ثنغؾىٌ دضُظُى ثنظجدسر نهمىثٌَن ثخلجػؼز ثأليجكٍ غًن يف

 يمشدز ػهً أو يهك أٌ يف َضؾىل كم يؼجلذز  َمىو ثجلشميز ذلزِ ثدلجدٌ ثنشكٍ أٌ ثحملكًز جتذ وفُظ
 فؼم كجٌ ودلج آخش، ػجو زلم أٌ يف أو ذلًج زلجٍر يكجٌ يف أو ػجو شجسع أو ؿشَك أَز يف أو يُّ

 ثالػضُجدَز ثدلًجسعز يٍ ؽضء ْى وثَّ دـذُؼضّ رلّشو غًن فؼم ْى ثحملكًز ذلزِ َضشثءي كًج ثنضؾىل
 يف عىثء ولش أٌ ويف ثنؼجيز وثنشىثسع ثنؼجيز ثأليجكٍ يف العًُج يىثؿٍ نكم وثدلضىلؼز ثدلششوػز

ٌّ ثنُهجس، ثو ثنهُم ٌّ جتذ ثحملكًز فئ  نهًىثؿٍ ثنشخظُز ثحلشَز فّك ثَضهكش لذ ثجلشيُز ثدلجدر ْزِ أ
 ال ثحلك، ذلزث ثدلىثؿٍ شلجسعز ػهً يربسر غًن لُىدث وفشػش ثنؼجيز وثنشىثسع ثأليجكٍ يف دجنضؾىل

ٌّ عًُج ٌٍ ػهً صمى مل ثدلجدر ْزِ أ ـٍ دُج  ويؼمىنز يُـمُز عذذُز دؼاللز ثدلشصذـز ثجلشيُز نهُضُؾز وثػ
 .ثنؼجيز ثأليجكٍ يف َضؾىل يٍ كم ػهً ؽضثء فشع إىل نُظجس

 ػهً 3119نغُز  ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ 668 ثدلجدر شَظ وفُظ  كزنك، ثأليش كجٌ ودلج
 وثنمشثسثس وثنهىثةـ ثنمىثٌَن عجسَز صظم ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ ْزث وأفكجو َضؼجسع ال فًُج" أَّ

ٌّ وفُظ." نهمجَىٌ وفمًج صهغً أو صؼذل أٌ إىل ثنمجَىٌ هبزث ثنؼًم لذم فهغـٌن يف هبج ثدلؼًىل  يذذأ أ
 كجَش ودلج ثنذعضىسٌ، ثنُض يغ ثنؼجدٌ ثنضششَغ َضؼجسع ال أٌ َفضشع ثنضششَؼجس وْشيُز صذسػ

 فُّ ثدلـؼىٌ ثنضششَؼٍ ثنُض ثخضظجو ويُجؿهج دـذُؼضهج ػُُُز ثنذعضىسَز ثنذػىي يف ثخلظىيز
 أفكجو يٍ ْذي ػهً ثحلجكًز ثنششػُز أؿش دثخم وثَؼذجؿّ دعضىسَضّ يذي دلشثلذز ثعضهذثًفج
 إعش ػهً َضؼٌنثنُجفزر، ودلج كجٌ  ثنذعضىسَز ثنىعُمز دجػضذجسِ 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ

 ثدلجدر َظش وفُظ مسىِ، لجػذر ػهً ثنذعضىس ْزث يشفب ػهً مجُؼهج ثنضششَؼجس ثعضىثء رنك



 فهغــــٌندونــــز 
 ثنغـهـز ثنمؼـجةُز

 
 
 
 
 
 
 

 القاضي                                                                                                الكاتب   

 أحمد األشقر                                            6                                                    ايمن زهران

 أو ثحملجكى إلفذي صشثءي إرث" أَّ ػهً 3111 نغُز 9 سلى ثنذعضىسَز ثحملكًز لجَىٌ يٍ 36/3
 يشعىو أو لجَىٌ يف َض دعضىسَز ػذو ثنذػجوي إفذي َظش أعُجء ثنمؼجةٍ ثالخضظجص رثس ثذلُتجس

 إىل سعىو دغًن ثألوسثق وأفجنش ثنذػىي أولفش ثنُضثع، يف نهفظم الصو لشثس أو َظجو أو الةقز أو
 شذهجس وؽىد ثحملكًز ذلزِ صشثءي وفُظ "،ثنذعضىسَز ثدلغأنز يف نهفظم ثنؼهُج ثنذعضىسَز ثحملكًز

 66 ثدلىثد ألفكجو 6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس لجَىٌ يٍ 983/5 ثدلجدر َض سلجنفز يف
 وفُظ آَفج، دُُّجِ ثنزٌ ثنىؽّ ػهً 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ 61و 65و 31و

  صمذو، يج نكم وعُذث، ثدلىػىػُز ثنذػىي ْزِ يف نهفظم الصو دعضىسَضّ ودؼذ ثدلشضذّ ثنُض ْزث أٌ
 ولفثحملكًز  صمشس 3111 نغُز 9 سلى ثنذعضىسَز ثحملكًز لجَىٌ يٍ 36/3وػًال دأفكجو ثدلجدر 

 ثنـؼىٌ دُظش يؤلضج ثدلأروَز ثدلىلشر ثنؼهُج ثحملكًز إىل ثألوسثق وإفجنز ،ثنذػىي ْزِ يف ثنغًن
 .9/3/3169 يف وأفهىفغخ ثألطىل،  ثنذعضىسَز ثدلغأنز يف نهفظم ثنذعضىسَز
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 طينيـةـة الوطنيـة الفلسالسـلطـ
 السـلطـة القضائيـة

              دل العليـاـمحـكـمـة الع
 القـــرار

 

 يـــــــــــا المنعقـــــــــــد   ـــــــــــ  را  ا  الم  ونـــــــــــةعـــــــــــل  محكمــــــــــــة العـــــــــــدل العل الصـــــــــــادر
صـــــــــــدار الحكـــــــــــ  باســـــــــــ  ال ـــــــــــع  العربـــــــــــ  الفلســـــــــــطين   بـــــــــــكمرا  المحاكمـــــــــــة  وا 

 

 يد القاضــ  ه ـــا  الحتــــوالســــة ـــبرئاس: الهيئـة الحاكمــة 
 إبراهي  عمــرو وهان  الناطور ل ـيديل القاضييـوعضويـة الس                       
 

 سلفيت  / سليم عبد الفتاح مروح اسماعيل  -:المستدعـــــ  
وكالؤه المحامول أحمد  رع  و  ارس  رع  وعبيـر  ـرع  وسـعد                          

  رع 

 
 

 النائب العام باإلضافة لوظيفته  -ـستدعى ضـدهالم
 

 

 اإلمــــرا ات
اساااوة وهاااذه  بدااا   الااادعول للوعااا  فااا  القااارار تقااادم المساااتدع  بو  32/4/3103بتااااري  

اساامه منااا المسااتدع  ماا  الساافر ووضااا بالمنعاادم الباواال ال ااادر عاا  المسااتدع  ضااد  و لاا  
 .عل  المعابر والجسور 
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   ع.    

Birzeit University-Institute of Law- Al-Muqtafi Legal and Judicial System

http://muqtafi.birzeit.edu
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ه بااا  القاارار الموعااو  فيااه موااالل لن ااول والقااانو  ومعيااب يسااتند المسااتدع  فاا  وعناا
 .ومنعدم بعيب إساءة استعمال السلوة 

 
هاارر وهياال المسااتدع  لئعااة الاادعول وواادم بينتااه واباار  عافظااة  01/5/3103فاا  جلسااة 
األ ااول  وفاا ووااتم بينتااه والااتمس إ اادار القاارار التمديااد  المهواات ( 0/س)المسااتندات المباار  
ات الجلساااة وااررت المعهماااة توجيااه ماا هرة الااا  المسااتدع  ضاااد  لبيااا  األساااباب والقااانو  وفاا   

وفاا  عااال المعارضااة تقااديم لئعااة الموجبااة إل اادار القاارار الموعااو  فيااه او المانعااة ماا  إل اااء  
 .جوابية ضم  المدة القانونية 

 
 لئعاة جوابياةالمساتدع  ضاد  وادم رئايس النياباة العاماة ممانذ  عا   02/1/3103بتااري  

 .ولب ف  نتيجتدا رد الدعول 
 

واباار  بينتااه  وواادم هاارر رئاايس النيابااة العامااة الذئعااة الجوابيااة  1/3103/ 01فاا  جلسااة 
وواتم بينتاه فا  عاي   ارح وهيال ( 0/ ) ورة ع  ورار اتدام  ادر ع  المدع  العاام المبار  

 والوعاا  مرافعااة لااه المسااتدع  انااه ل يريااب فاا  تقااديم بينااة مفناادة وترافااا ملتمسااا  اعتبااار لئعااة 
 .ولب رئيس النيابة العامة اعتبار الذئعة الجوابية مرافعة له 

 
 
 
 
 

                                                                            الرئيــس                                                                :                                 دقق-الكات    
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 المحكمـــــــة

بالتاادوي  والمداولااة وبعاادالوذال علاا  لئعااة الاادعول والذئعااة الجوابيااة والبينااات المقدمااة 
  اإلعماال القضاائية نجد ا  النيابة العامة ج ء م  الديئة القضائية ل اإلدارية وت رفاتدا تعد ما

الضاابو  ور بو اافدم رهساااء لماا م اعضاااه االسااتدللت ممااا يبا اار   جماااسااواء اهاناات متعلقااة ب
القضااائ  ام باعمااال التعقياا  ام التدااام وفاا   اا ا وعااد  مااا يوجااب القااول باسااتقذل النيابااة العامااة 

ا بتعرياا  الاادعول عاا  جدااة اإلدارة همااا ا  النيابااة العامااة  اا  الجدااة الموت ااة ا ااذ  فاا  بذدناا
الدعول العاماة  بوت ارهدا ف    ا الع  جدات استننائية اورل والنائب العام  و  اعالجنائية 

والقااائم علاا   ااهوندا بو اافه نائبااا  عاا  الديئااة الجتماعيااة ولااه مولاا  العريااة فاا  تعرياا  الاادعول 
فدو رئايس الضاابوة ير  عليدا دو  ي ع  تعريهدا وبقا  لما يرا  فدو األمي الجنائية او المتناال 

العدليااة و ااو الاا   يمناال الاادوائر العهوميااة فاا  المعاااهم و ااو الاا   يقاارر الضاابو والتفتااي  و ااو 
 فماا ل وفاا  هاال مااا ورد اعااذ  واهناار ياا اااعب العاا  فاا  التووياال والاا   يملاا  العاا  فاا  التوو

 ا هاا  الم ارال المادن  اباب اول  انه يمل  الع  ف  منا السفر للمتدمي  ف  القضايا الجنائية فا
قاض  المادن  فا  القضاايا المدنياة فاا  الم ارال الج ائا  لام يان  علا  للود منح ع  منا السفر 

ولام يا هر  ايئا  عا  عا  النائاب العاام بعادم المناا منا النائب العاام ما  اتواا  منال  ا ا اإلجاراء  
عنادما  ألناهجراء ج ائ  ف  ا  وانو  او ا م  السفر عند النظر ف  الجنايات وتوويل المتدمي  

فاناه ما  الممها  ا   بالهفالاةسابيله  باخوذءماا وتقاوم المعهماة  جناياةلرتهابه   و يتم توويل 
لاا ل  فااا  واارار النائااب العااام بمنااا المااتدم بجنايااة مااا ويفلاات ماا  يااد العدالااة ي ااادر الاابذد ول يعااود 

سااايال المجتماااا   باااة العاماااة التااا   اااماا  السااافر فياااه  ياااادة بالنقاااة العاماااة بالمعااااهم والعدالااة والنيا
النائاب العاام بمناا المساتدع  ما   روعارسه األمي  ومنا للتسايب والفلتاا  لا ل  فانناا نجاد ا  وارا

تام التا    ( 0/ )هماا  او نابات ما  وارار التداام المبار   السفر هوناه مساند لاه عادة  تدام جنائياة
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و ا  ما   لنائاب العاام فا   ا ا العادود التعقي  بدا م  وبل النيابة العامة تعتبر ما  اوت اا  ا
 . إل ائداالقضائية الت  ل تمل      المعهمة  ذعية النظر ف  ولب  األعمال
 

  0552ساانة  213 اافعة  00/53رواام  األردنيااة  ووااد جاااء فاا  واارار معهمااة العاادل العليااا
ماااال ولماااا هانااات القااارارات التااا  ي ااادر ا النائاااب العاااام فااا  عااادود اوت ا اااه تعتبااار مااا  األع))

تملا   ا   المعهماة  اذعية النظار فا  ولاب إل ائداا فاناه وب ا  النظار عا  ل القضائية التا  
 ((.لناعية القانونية نقرر رد الولب وعدم  عة القرار الموعو  فيه م  اا عة 
 
 
 

 ا ــبـله ه األس

 .تقرر المعهمة رد الدعول 
 
 00/7/8108اريخ ـ  بتـهوأ باس  ال ع  العرب  الفلسطين  رارًا صدر وتل  علنًا ـق
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                                   بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  
  

              السلطة الوطنية الفلسطينية    عليا العدل حمكمة ال
   السلطة القضائية                  119/2005:رقم الدعوى 
  اــة العدل العليـحمكم                    167   :رقم القرار

  30/10/2005:التاريــخ 
  القــرار 

 

 وإصدار المحاكمة بإجراءالمأذونة دل العليا المنعقدة في رام اهللا محكمـة الع عن  الصادر
.الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني   

 

.  عيسى أبو شرار/ قاضيالسيد النائب رئيس المحكمة برئاسة : الهيئة الحاكمــة   
. ن ناصر الدينعبد اهللا غزالن وايما / ديـن القاضيينعضويـة السيو  

 

  .سجن نابلس المركزي/ حسين حسني سعيد عطا اهللا -:يالمستدعـــ
    .نابلس/ عبد اهللا حسني سعيد عطا اهللا  المحاميهوكيل                   

  

    - :مالمستدعى ضده
 . باالضافة لوظيفتهمحافظ نابلس -1

 . باالضافة لوظيفتهمدير سجن نابلس -2

 .ته باالضافة لوظيفوزير الداخلية -3

  باالضافة لوظيفتهنائب العام -4

  
  اإلجـــراءات

للطعـن   ضد المستدعى ضدهمبهذه الدعوى  بواسطة وكيله ي تقدم المستدع  6/9/2005بتاريخ  
حـسين حـسني    ( المتضمن استمرار توقيف المستدعي      7/6/2005 قرار محافظ نابلس تاريخ      في

  .على ذمة المحافظ المذكور) سعيد عطا اهللا
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   119/2005: رقم الدعوى 

  
  

  -:تستند الدعوى لالسباب التالية
  .القرار المطعون فيه معيب بعيب اساءة استعمال السلطة -1
 .القرار المطعون فيه مخالف للقانون -2

فـة صـارخة لقـرارات    القـضائية ومخال شكل اعتداء على السلطة  يالقرار المطعون فيه     -3
 .المحاكم

  
  -:ولهذه االسباب يلتمس المستدعي

جلسة واصدار القرار المؤقت المهال المستدعى ضدهم المهلة القانونية التي تحـول        تعيين   -1
  .أو اصدار قرار اخالء سبيل المستدعي فوراً/دون اخالء سبيل المستدعي و

 .لمستدعي فوراًبعد المحاكمة الغاء القرار المطعون فيه واخالء سبيل ا -2

 .الزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة -3

  
وبعد االستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمـة بتـاريخ               

 اصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيـان االسـباب الموجبـة              11/9/2005
  . عة من اصدار القرار موضوع الطلبللقرار المطعون فيه او المان

  
  . تقدم رئيس النيابة العامة بالئحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى24/9/2005بتاريخ 

  
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامـة الالئحـة الجوابيـة،               

 المقدمـة   منهما اقواله وطلباته  واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين، ومن ثم كرر كل           
  .في الدعوى
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  ةـــالمحكم
  

  :بعد التدقيق والمداولة
  

ريخ يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في قرار محـافظ نـابلس تـا     
 المتضمن استمرار توقيف المستدعي على ذمة المحافظ المذكور طالباً الغـاء القـرار              7/6/2005

  .المطعون فيه لالسباب الواردة في الئحة الدعوى
  

العامة من ان الدعوى واجبة الـرد شـكال   وبدءاً بالدفع االول المثار من قبل رئيس النيابة       
 الذين لم يصدروا او يشاركوا فـي اصـدار القـرار            عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع     

ـ        المطعون فيه فانه بتدقيق اوراق الدعوى        د صـدر عـن     تجد المحكمة بان القـرار المطعـون ق
عن  وان المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لم يصدر       ) محافظ نابلس (المستدعى ضده االول    
ره، ولما كانت دعوى االلغاء تقام ضـد        اصدا منه كما انهم لم يشاركوا في        أي منهم القرار المشكو   

مصدر القرار االداري فان أياً من المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابـع ال ينتـصب خـصماً         
  .للمستدعي في هذه الدعوى مما يستوجب رد الدعوى عنهم شكالً

  
الـرد  المثار من قبل النيابة العامة مـن الـدعوى مـستوجبة            الثاني  أما فيما يتعلق بالدفع     

موضوعاً لعدم ابراز وكيل المستدعي للقرار محل الطعن، فانه على ضوء ما استقر عليـه الفقـه                 
والقضاء االداريين فان عدم ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه مع الئحة الدعوى ال يستوجب               
رد الدعوى، كما ان المشروحات التي دونها مدير سجن نابلس على ظهر االستدعاء المقـدم مـن               

عي موقوف على ذمة محـافظ  دتفيد بان المست) 2/المبرز ع (13/8/2005وكيل المستدعي بتاريخ   
  .نابلس، وعليه فان دفع النيابة العامة يستوجب الرد

  
وفي الموضوع، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد بان المستدعي قد تم توقيفه على ذمـة      

   وانه 78/2005ية نابلس الجناية رقم واحيل الى محكمة بدا24/2005القضية التحقيقية رقم 
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                       عليا العدل حمكمة ال
   119/2005: رقم الدعوى 

  
 بتهمة الشروع بالقتل والسطو وقد تم اخالء سبيله بالكفالة          12/1/2005موقوف من تاريخ    

 7/6/2005، اال ان محافظ نابلس قرر بتـاريخ         )3/المبرز ع ( لحين المحاكمة    6/6/2005بتاريخ  
توقيفه في سجن نابلس بالرغم من ان محكمة بداية نابلس هي المحكمة صاحبة الوالية بتوقيفـه او                

  .78/2005اخالء سبيله طالما ان القضية احيلت اليها تحت رقم 
  

 أن   من القانون االساسي قـد نـصت علـى         11/1تجد بأن المادة    قانون  الوبالرجوع الى   
  ".الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس

  
ال يجوز القبض على احد او تفتيـشه        "كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على انه           

  ".الخ....او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل االّ بامر قضائي وفقاً الحكام القانون،
  

القضاة مـستقلون ال سـلطان   "قد نصت على ان       االساسي من القانون ) 98(كما ان المادة    
  ".القضاء او في شؤون العدالةعليهم في قضائهم لغير القانون، وال يجوز الية سلطة التدخل في 

  
االحكام القضائية واجبـة التنفيـذ      "من نفس القانون فقد نصت على ان        ) 106(أما المادة     

جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعـزل مـن        نحو  ى أي   واالمتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها عل      
الوظيفة اذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق فـي رفـع دعـوى                 

  ". تعويضاً كامالً لهالوطنيةمباشرة الى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة 
  

  -: على أنه2001لسنة ) 5(من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 3(كما نصت المادة 
تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة االّ مـا             -1

استثني بنص قانوني خاص، وتمـارس سـلطة القـضاء علـى جميـع              
  .االشخاص

 ".قانونتحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً لل -2
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                       عليا العدل حمكمة ال
   119/2005: رقم الدعوى 

  
 االساسي للقـضاء قـد       وهو القانون  2002لسنة  ) 1( رقم   القضائيةكما ان قانون السلطة     

ـ  تمنع التدخل في الشأن القضائي حماية للسلطة القضائية مـن ت           وضع قواعد آمرة   ول الـسلطة   غ
من نفـس   ) 1(التنفيذية على اختصاص واستقالل القضاء، ومن هذه القواعد ما نصت عليه المادة             

  ". في شؤون العدالةأوالسلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء  "أنالقانون من 
  

 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قـضائهم "من نفس القانون بأن     ) 2(نصت المادة   كما  
  ".لغير القانون

  
تنظر المحـاكم   "من نفس القانون تحت عنوان والية المحاكم على انه          ) 14(ونصت المادة   

 ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القـضاء علـى           إالالنظامية في المنازعات والجرائم كافة      
  ".األشخاصجميع 

  
بة التنفيذ واالمتناع    القضائية واج  األحكام "أنمن نفس القانون على     ) 82(كما نصت المادة    

عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفـة اذا                 
  "الخ....كان المتهم موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة

  
 فقد وضع قواعد وضوابط تحول دون       2001لسنة  ) 3(اما قانون االجراءات الجزائية رقم      

 االساسية لالنسان التي نصت عليها االعالنات والمواثيق الدولية واالقليميـة           الخروج على الحقوق  
 من القانون المـذكور     119والمادة  / 117التي تحمي حقوق االنسان، وطبقاً لما نصت عليه المادة          

فان مراكز الشرطة والنيابة العامة ال تملك حجز او توقيف أي مقبوض عليه لمدة تزيد على ثمانية                 
  .توقيف يزيد عن هذه المدة هو من اختصاص المحاكمساعة، واي واربعين 
  

ال يجوز باي حـال ان  " من نفس القانون قد وضعت قاعدة امره بانه   120/4كما ان المادة    
تزيد مدة التوقيف التي نصت عليها فقرات هذه المادة على ستة اشهر واالّ يفرج فوراً عن المـتهم                  

  ".مختصة لمحاكمتهما لم تتم احالته الى المحكمة ال
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                       عليا العدل حمكمة ال
   119/2005: رقم الدعوى 

  
ال يجوز اصدار امر بتوقيف أي      "من نفس القانون قد نصت على انه        ) 121(كما ان المادة    

انه يتعذر احضاره امامـه، بـسبب     منهم في غيابه، اال اذا اقتنع القاضي باالستناد الى بينات طبية            
  ".مرضه

  
وهـو الفـصل    -وطبقاً لما تضمنه الفصل الثامن من قانون االجراءات الجزائية المذكور           

 فانه يجوز تقديم طلب اعادة النظر في االمر الـصادر فـي طلـب               -المخصص لالفراج بالكفالة  
) 134(ليها في المـادة     االفراج الى المحكمة التي اصدرت االمر وذلك في الحاالت المنصوص ع          

من القانون، كما انه يجوز للنيابة العامة او الموقوف او المدان استئناف قرارات االفـراج وعـدم                 
االفراج بطلب يقدم الى المحكمة المختصة بنظر االستئناف، كما يجوز تقديم طلـب الـى رئـيس                

كما ان محكمة الـنقض     . اجالمحكمة العليا العادة النظر في أي امر يصدر باالفراج او عدم االفر           
  .تملك الحق بفرض رقابتها على مثل هذه القرارات

  
ولقد استقر فقه القانون بان االمتناع عن تنفيذ القرارات القـضائية يـشكل اعتـداء علـى         

التنفيذية وامتناع السلطة التنفيذية عن تنفيـذ        القضائية عن السلطة     الدستور وذلك الستقالل السلطة   
و اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا االمتناع هو بمثابة مناقشة للقرار             القرار القضائي ه  

 التي فرضها القانون فاحترام قرارات المحاكم يتطلب تنفيذها حتى لو كانـت             القضائي يفقده حجيته  
  .خاطئة

  
 المحاكم وقراراتهـا، ولقـد   إجراءات رقابتها على ضسلطة التنفيذية فركما انه ال يجوز لل  

 المحاكم هو   أماموى المنظورة    فقهاء القانون بان غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في الدعا           اجمع
 مبدأ استقالل القضاء وفرض احترامه على الجميع، ويجـب ان تبقـى يـد               إرساء عوامل   أهممن  

 القاضـي اثنـاء سـير       ارتكبهالسلطة التنفيذية مغلولة حتى لو كان هناك خطأ في تطبيق القانون            
عوى، الن الوسيلة الصحيحة لتدارك مثل هذا الخطأ واصالحه تتم بالطعن في تلـك االحكـام                 الد

  .بالطرق المقررة قانوناً، وليس عن طريق تدخل السلطة التنفيذية في اجراءات وقرارات المحاكم
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                       عليا العدل حمكمة ال
   119/2005 :رقم الدعوى 

  
  

قد ابقى على المستدعي موقوفاً في سجن       ) محافظ نابلس (ولما كان المستدعى ضده االول      
نابلس بالرغم من صدور قرار محكمة بداية نابلس باإلفراج عنه بالكفالة فانه يكون قد امتنع عـن                 

الـسلطات،  اعتدى على مبدأ الفصل بين      بعمله هذا يكون قد     هو  تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ و     
اغتصب سلطة القضاء واصبح قراره في هذا الـشأن معـدوماً ال اثـر لـه،     يكون قد وبعمله هذا   

  .اإللغاءيغدو معه القرار مستوجب وبالتالي فان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين االمر الذي 
  

  األسبابفلهذه 
  

  -:تقرر المحكمة  
  .لرابع شكالًرد الدعوى عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث وا -1
الغاء القرار الطعين واصدار االمر الى سجن نابلس لالفراج عن المستدعي فوراً ما              -2

  .لم يكن موقوفاً او محكوماً لسبب آخر
  
  

30/10/2005قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ   
 
 
 

  ســالرئيعضو                                   عضو                                 
  
  

 
 

:الكاتب  
:    /دقق  

 



 1 

                                   بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  
  

              السلطة الوطنية الفلسطينية    عليا العدل حمكمة ال
   السلطة القضائية                 110/2005:رقم الدعوى 
  اــة العدل العليـحمكم                    152   :رقم القرار

  15/10/2005:التاريــخ 
  القــرار 

 

 وإصدار المحاكمة بإجراءالمأذونة دل العليا المنعقدة في رام اهللا محكمـة الع عن  الصادر
.الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني   

 

.  عيسى أبو شرار/ قاضيالسيد النائب رئيس المحكمة برئاسة : الهيئة الحاكمــة   
.  ناصر الدينعبد اهللا غزالن وايمان / ديـن القاضيينعضويـة السيو  

 

   . سجن نابلس المركزي –مهند عطية حسن عواد  -:المستدعـــي
احمد شرعب ومنهل سـلمان وشـاكر العبوشـي وعبيـر            وكالؤه المحامون                     

    . طولكرم –شرعب وفادي مناصرة 
  

    - :مالمستدعى ضده
 .محافظ نابلس باإلضافة لوظيفته  . 1

 .وظيفته مدير سجن نابلس باإلضافة ل . 2

 .وزير الداخلية باإلضافة لوظيفته  . 3

  .النائب العام باالضافة لوظيفته  . 4
  

  اإلجـــراءات
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعـن     3/8/2005بتاريخ  
المتـضمن اسـتمرار    13/6/2005 الصادر عن محافظ نابلس بتاريخ       1/2005م/117بالقرار رقم   
  .عي على ذمة المحافظ توقيف المستد
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                       عليا العدل حمكمة ال
   110/2005: رقم الدعوى 

      
الطعين أنه معيب بعيب اساءة استعمال السلطة وانه قرار تعـسفي  ينعى المستدعي على القرار    

  .بسط مبادئ القانون وفيه مخالفة ال,باطل يشكل جريمة حجز حرية انسان 
  

أن كرر وكيل المستدعي الئحـة الطلـب         وفي جلسة علنية تمهيدية وبعد       5/9/2005بتاريخ  
توجيه مذكرة للمـستدعى    ة أصدرت المحكمة القرار المؤقت و      للمرافع واإلنصاتوقدم بينة موكله    

وضوع الطلـب    القرار م  إصدار الموجبه للقرار المطعون فيه او المانعة من         األسبابضدهم لبيان   
  .  موعداً لنظر الدعوى 3/10/2005 للمحاكمة وتحديد يوم االثنين ة المستدعى ضدهم ودعو
  

بالئحة جوابية تضمنت أن القرار الطعين جاء متفقاً        س النيابة العامة     تقدم رئي  13/9/2005بتاريخ  
  .وأحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى 

 
لموعد المحدد لنظر الدعوى كرر رئيس النيابة العامـة الالئحـة           في ا بالمحاكمة الجارية علناً    

 ولتفهم رئيس النيابـة موعـد       9/10/2005فيما تقرر بتاريخ    ,الجوابية ملتمساً إمهاله لتقديم البينة      
الجلسة وعدم حضوره إجراء المحاكمة المستدعى ضدهم حضورياً وقد ترافع الوكيل المـستدعي             

 .وني وفق ما تضمنته الئحة االستدعاء ملتمساً إجراء اإليجاب القان
  

  ةـــالمحكم
ولمـا كـان    , واالنـصات للمرافعـة      األوراقوالمداولة واالطالع على كافة      بعد التدقيق 

مستدعى ضدهم الثـاني    تدعى ضدهم في حين ان اياً من ال       المستدعي قد خاصم كل واحد من المس      
اتخاذه وانما صدر عن المستدعى ضـده       والثالث والرابع لم يصدر القرار الطعين ولم يشارك في          

االول ولما كانت الخصومة من النظام العام وأن الخصم في دعوى االلغاء هـو مـصدر القـرار                 
  .االداري فإن الدعوى تغدو والحالة هذه واجبة الرد عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع 
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                       عليا العدل حمكمة ال
  110/2005:   رقم الدعوى 

  
وفي الموضوع ولما كانت الوقائع تفيد أن محكمة بداية نابلس افرجت عن الطاعن المـتهم        

واخلت سبيله مالم يكن موقوماً او محكوماً على تهمة اخرى حيث قـدم             78/2005في الجناية رقم    
  .الكفالة المقررة 

  

 6/6/2005رار محكمة البداية المشار اليها اعاله فبادت بتاريخ         لم ترتضِ النيابة العامة بق    
  .لتقديم طعن باالستئناف ضد القرار المذكور 

  

 أصدر المستدعى ضده االول محافظ نابلس القرار المطعون فيه رقم           13/6/2005بتاريخ  
حـدوث  حفاظاً على االمن العام وكاجراء وقائي خوفاً مـن           ( يلي   متضمناً ما    2005 /1م  /117

المـتهم بالـسطو    " عمليات انتقام يستمر توقيف المواطن مهند عطية حسن عواد لديكم على ذمتنا             
  .على البنك العربي "المسلح 

  

فإن القانون االساسي هو القانون االسـما بـين         ,نزال حكم القانون على القرار الطعين       وبا
 طبيعي وهي مكفولة ال تمـس وال     على أن الحرية الشخصية حق    " منه   11القوانين نص في المادة     

عه مـن التنقـل اال بـأمر    بسه أو تقيد حريته باي قيد أو من       يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو ح       
قضائي وفقاً الحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي وال يجوز الحجز او الحبس فـي            

  . بتنظيم السجون هغير االماكن الخاضعة للقوانين الصادر
  

االحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عـن تنفيـذها أو          " منه  ) 106(فيما نصت المادة    
 كـان المـتهم     اوالعزل من الوظيفـه اذ    ,تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس          

وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشـرة الـى المحكمـة            ,موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة       
  .ختصة وتضمين السلطة الوطنية تعويضاً كامالً له الم

  

 تـضمنت  129-115 المواد 2001 لسنة 3وبالرجوع الى قانون االجراءات الجزائية رقم    
 جعلت اقصى مدة للتوقيف تملكهـا  نقواعد واحكام ضابطه صارمة للتوقيف والحبس االحتياطي با     

ـ       في حين ,سلطة االستدالل و التحقيق ثمان واربعين ساعة          ن جعلت الحبس االحتياطي فيما زاد ع
  .مدة التوقيف المشار اليها عمل قضائي يخرج عن اختصاص سلطة االستدالل والتحقيق 
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ابة العامـة تمديـد التوقيـف امـر            كما اعتبر حضور المتهم امام المحكمة عند طلب الني        

اال ,بل المحكمة دون حضوره وفي غفلة منه اجراء باطـل           وان حبس المتهم احتياطياً من ق     ,واجب
  .اذا اقتنع القاضي باالستناد الى بينات طبية تعذر احضاره بسبب مرضه 

  

مـر  يجوز تقديم طلب اعادة النظر فـي اال       "  من القانون المذكور     134فيما نصت المادة    
كتشاف وقائع جديده   األمر في حاله ا    تالصادر في طلب االفراج بالكفالة الى المحكمة التي اصدر        

   " .األمر بإصدارأو حدوث تغيير في الظروف التي احاطت 
  

يجوز استئناف االمر الصادر في طلـب  " من القانون المشار اليه ) 135(كما نصت المادة    
بطلب يقدم الى المحكمة المختصة بنظـر  , المدان   وة او الموقوف أ   االفراج بالكفالة من النيابة العام    

نصت يجوز تقديم طلب الى رئيس المحكمـة العليـا العـادة            ) 136(االستئناف كما نصت المادة     
  .النظر في أي امر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة 

  

          44/2003 , 45/2003فضالً عن ان محكمة النقض قضت في قراراتها ذوات االرقامم 
 من قانون االجراءات الجزائية ليس مـن شـأنه ان           136بان ما نصت عليه المادة         " 43/2003

االفـراج  يتعارض أو يتقاطع أو يسلب اختصاص محكمة النقض نظر الطعون المقدمـة بطلبـات         
ود التي تفرض علـى     قي مراقبة تطبيق القانون اكثر ما تكون لزوماً في ال         سيما ان ضمنات  ,بالكفالة  

الحرية واخطر هذه القيود التوقيف الذي يجب اعماله وفق ضـوابط دقيقـة تحـول دون اسـاءة                  
. استخدامه بما يخرجه عن غايته واهدافه من باب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويلـه                  

ت التوقيـف    بطلبـا  لذا ولما كانت النصوص القانونية سالفة الذكر قد حددت جهـة االختـصاص            
 كما بينت وفق ضوابط صارمة دقيقة محكمة االجـراءات الواجبـة            والحبس االحتياطي واإلفراج  

  .االتباع 
  

 القرار الطعين قد تعـدى تخـوم اختـصاصه          وبإصدارهولما كان المستدعى ضده االول      
بمـا يـشكل     ,صبل عطل قرار المحكمة صاحبة الصالحية واالختصا      ,وتجاوز حدود صالحياته    

داراً لمبدأ  هصاباً الختصاصها وإ  تاً لمبدأ الفصل بين السلطات وبغياً على السلطة القضائية واغ         خرق
ـ          ,المشروعية وسيادة القانون     اب الطعـن   باالمر الذي يغدو معه القرار الطعين معتالً ترد عليه اس

  .وتنحدر به الى درجة االنعدام 
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  لهذه االسباب

  
  .موقوفاً حسب االصول إلغاء القرار الطعين واالفراج عن المستدعي ما لم يكن ) 1المحكمة تقرر 
  .رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع ) 2  

  
  

  

15/10/2005وافهم بتاريخ تدعي بحضور وكيل المسقراراً صــدر وتلــي علنــاً   
 

  عضو                                    عضو                                  الرئيس
 
 
 
 
 
 
 

:الكاتب  
:    /دقق  
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