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"حقوق اإلنسان وحرياته ملزمة وواجبة االحترام"
هذا صريح نص المادة ( )10من القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته .فيما اعتبرت المادة
( )32من نفس القانون أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان
وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها القانون األساسي أو القانون؛ جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال
المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً لمن وقع عليه الضرر.
تعبر تلك النصوص في صراحتها وفي جوهرها عن أن مسألة احترام حقوق اإلنسان وحمايتها هي مسؤولية
جميع السلطات في فلسطين ،ومسؤولية كل موظف عام على اختالف موقعه ،وأن عدم احترامها من قبل
المخاطبين بأحكامها ،يشكل جريمة موصوفة في الدستور والقانون ،ترتب المساءلة الجنائية والمدنية اللتان
ال تسقطان بالتقادم .إن تلك النصوص تعبر حقيق ًة عن اإلرادة الجمعية للشعب الفلسطيني ،فالقانون
األساسي وهو العقد االجتماعي الذي ارتضى الفلسطينيين أن يحكمهم ،هو من حدد تلك المسؤوليات ورتب
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.
إن مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان ،هي جوهر الوظيفة القضائية،
فاألخيرة في الدولة الحديثة ،ال تقتصر على النظر والفصل في المنازعات بين المتقاضين وفقاً للقانون ،بل

تمتد لتشمل حماية حقوق اإلنسان من اعتداءات وتعسف مختلف السلطات ،وليس مستغرباً هنا اعتبار هذه
المسؤوليات واحدة من مبررات وجود السلطة القضائية نفسها .نسلط الضوء في هذه الورقة على مسؤولية

القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان ،من خالل استعراض حاالت واقعية بما فيها
األحكام القضائية والعمل على تحليلها في الجوانب التي تتعلق بحقوق اإلنسان في فترات زمنية مختلفة
ودون التقيد بمحكمة معينة ،وذلك من أجل تقييم جزئي للسياسة القضائية في مجال حقوق اإلنسان؛ أي
كيف تعامل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في بعض القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان وحرياته
األساسية؟ هل كانوا حساسين لقضايا حقوق اإلنسان؟ وكيف يمكن أن يكونوا كذلك؟"

1باحث قانوني /الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم"
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ينبغي لنا قبل استعرض الحاالت التطبيقية ،التأكيد على أربع نقاط رئيسية غالباً ما تثور في سياق الحديث

عن المسؤولية موضوع هذه الورقة.

 حماية حقوق اإلنسان ،هو التزام على القضاة وأعضاء النيابة العامة بموجب الدستور والقانونواالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين .وبمناسبة الحديث عن
االتفاقيات الدولية ،ال بد من القول هنا بأن التزام دولة فلسطين بتنفيذ هذه االتفاقيات ال يقتصر
على توطينها في التشريعات الوطنية من خالل السلطة التشريعية ،وهو االلتزام المتعارف عليه
عند الحديث عن هذا الموضوع .بل يشمل هذا االلتزام جميع السلطات في الدولة بما فيها
فعالة أو أي
السلطات القضائية .فالدولة الطرف ملزمة باتخاذ إجراءات تشريعية أو قضائية َّ
إجراءات أخرى لتنفيذ أحكام االتفاقية على الصعيد الوطني ،ولعل اإلنفاذ القضائي التفاقيات
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
المنازعات التي قد تكون موضوع انتهاك الحقوق الواجب حمايتها .ويؤيد ذلك تبني النظام القانوني
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.
وقد أكدت و ازرة الخارجية على ذلك أمام اللجان التعاقدية في األمم المتحدة في أكثر من مناسبة.
 تعامل القضاة وأعضاء النيابة العامة في قضايا حقوق اإلنسان ،يجب أن يكون من خالل محدديناثنين :االحترام ،بمعنى االمتناع عن أي إجراء ينتهك حقوق اإلنسان .ومن خالل الحماية،
واألخيرة تكون بوقف االنتهاء والمساءلة الفردية للمسؤول أو المسؤولين عن االنتهاك.
 القانون السيء ال يعفي السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من مسؤوليتهم في حماية حقوقاإلنسان وحرياته األساسية .كما أن االحتجاج بأن القانون سيء ال يعفيهم من تحمل المسؤولية
الجزائية أو اإلدارية بسبب عجزهم عن حماية حقوق اإلنسان ،ألن مجرد عدم توفير الحماية
الالزمة لحقوق اإلنسان أو الحماية التي يجب أن تكون بحد ذاتها جريمة توجب المساءلة.
 القضاة وأعضاء النيابة العامة يملكون أدوات تمكنهم من حماية حقوق اإلنسان حتى في ظلالقانون السيء؛ وهي:
 oتطبيق النص األعلى وفقاً لمبدأ هرمية التشريعات ،فالقانون األساسي يضمن الحقوق

والحريات ويسمو على غيره من التشريعات ،ويمكن تبعاً لذلك االستناد إليه في وقف
االنتهاك والمساءلة.

 oتفسير النص بما يتوافق مع المبادئ والقيم الدستورية.
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 oالتوقف عن تطبيق النص القانوني السيء الذي ينتهك حقوق اإلنسان وإحالته إلى
المحكمة الدستورية من أجل فحصه وفقاً لألحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة
الدستورية.

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

حاالت تطبيقية:
في االعتقال اإلداري واالمتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم
يمنح قانون منع الجرائم األردني رقم ( )7لسنة  1954ساري المفعول في الضفة الغربية ،المحافظ -ممثل
للسلطة التنفيذية ،صالحية حرمان أي شخص من حريته دون أم أمر قضائي ،على خالف نص المادة
( )11من القانون األساسي ،وعلى خالف أحكام قانون اإلجراءات الجزائية وأحكام قانون العقوبات.
ابتداء ،كما قد يلجأ إليه لاللتفاف على ق اررات القضاة باإلفراج عن المتهمين
المحافظ يلجأ إلى هذا اإلجراء
ً
بالكفالة أو بدونها .فإذا أفرجت المحكمة عن المتهم يعود المحافظ في بعض الحاالت ويأمر بحبس المتهم
إدارياً لدواعي المحافظة على األمن والنظام العام .فكيف تعامل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة مع
هذه القضايا؟

الحكم رقم (- )1ملحق
حكم محكمة العدل العليا رقم ( )2005/110الصادر بتاريخ 2005/10/15

لما كان المستدعى ضده األول (المحافظ) وبإصداره القرار الطعين قد تعدى تخوم اختصاصه وتجاوز
حدود صالحياته ،بل عطل قرار المحكمة صاحبة الصالحية واالختصاص ،بما يشكل خرقاً لمبدأ الفصل
ر لمبدأ المشروعية وسيادة القانون،
بين السلطات وبغياً على السلطة القضائية واغتصاباً الختصاصها وإهدا اً
االمر الذي يغدو معه القرار الطعين معتالً ترد عليه اسباب الطعن وتنحدر به الى درجة االنعدام
الحكم رقم (- )2ملحق
حكم محكمة العدل العليا رقم ( )2005/119الصادر بتاريخ 2005/10/30
لما كان المستدعى ضده األول (المحافظ) قد أبقى على المستدعي موقوفاً في السجن بالرغم من صدور
قرار محكمة البداية باإلفراج عنه بالكفالة ،فإنه يكون قد امتنع عن تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ وهو
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بعمله هذا يكون قد اعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات ،وبعمله هذا يكون قد اغتصب سلطة القضاء
وأصبح ق ارره في هذا الشأن معدوماً ال أثر له ،وبالتالي ،فإن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين ،األمر
الذي يغدو معه القرار مستوجب اإللغاء.

الحكمين القضائيين المذكورين ،هم من بين مجموعة أحكام قضائية ،حكمت فيها محكمة العدل العليا
بصفتها الجهة المختصة بموجب المادة ( )3/33من قانون تشكيل المحاكم النظامية ،في النظر بالطلبات
التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن الموقوفين بوجه غير
مشروع ،بانعدام ق اررات المحافظين بالتوقيف على ذمتهم "االعتقال اإلداري" ،باعتبارها مخالفة للقانون
األساسي وقانون اإلجراءات الجزائية ،وذلك على الرغم من وجود قانون سيء "قانون منع الجرائم" يمنح
المحافظين هذه الصالحيات .فالسادة أعضاء الهيئة الحاكمة هنا ،طبقوا الجزاء اإلجرائي على قرار المحافظ
بالتوقيف اإلداري من خالل الحكم بانعدامه ،وهذا يمثل جزء من الحماية الواجبة لحق اإلنسان في الحرية
وفي األمان على شخصه من خالل وقف االنتهاكات "إعمال قاعدة هرمية التشريعات".
ولكن في المقابل ،وبالرغم من توصيف السادة أعضاء الهيئتين للوقائع المذكورة في األحكام المشار إليهما
أعاله ،والتي تكشف عن وقوع جرائم موصوفة في القانون ،وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان وحريته
الشخصية ،أثبتها جميعاً الحكمين الذي هو عنوان الحقيقة ،إال أنه لم يجر إعمال الجزء الثاني من الحماية

الواجبة وهي مساءلة المسؤول عن االنتهاك .فالنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بموجب قانون
اإلجراءات الجزائية بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ،لم تلحظ وقوع الجرائم التي أثبتها الحكمين

السابقين! وهي :جريمة اعتداء على حق يكفله القانون األساسي بموجب المادة ( )32منه؛ جريمة امتناع
عن تنفيذ األحكام القضائية بموجب المادة ( )106من نفس القانون والمادة ( )182من قانون العقوبات؛
جريمة احتجاز األشخاص في مراكز حجز الحرية على خالف أحكام القانون بموجب المادة ( )172من
قانون العقوبات؛ جريمة الحرمان من الحرية بوجه غير مشروع بموجب المواد ( )364 :178من قانون
العقوبات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التعليق العام رقم ( )35للجنة المعنية بحقوق اإلنسان المتعلق بالمادة
( )9من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في الحرية وفي األمان
الشخصي ،قد اعتبر هذا النوع من حاالت الحرمان من الحرية؛ جريمة احتجاز تعسفي توجب المساءلة
الجزائية والتأديبية والمدنية  .فعلى الرغم من كل ذلك ،إال أن النيابة العام لم تضطلع بوظيفتها األساسية
بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين الذين حددهم الحكمين السابقين بدقة ،ال بل إن النيابة العامة هي
من مثلتهم أمام محكمة العدل العليا ،وهذا يعني أنه وصل إلى علمها وقوع الجرائم المشار إليها وهي قادرة
كذلك على إعطائها وصف التجريم ،وبالرغم من ذلك لم تقم بأي إجراء بمالحقة المتهمين قبل صدور
الحكمين وال حتى بعدما أثبت الحكمين المذكورين تلك األفعال ،علماً أن قانون اإلجراءات الجزائية قد وضع
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أحكاماً تتعلق بإقامة الدعوى الجزائية على الموظفين العموميين ،حيث نصت المادة ( )54من قانون

اإلجراءات الجزائية على أنه" :ال يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد
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
بانعدامه ،إال أنهم في المقابل ،لم يقوموا باتخاذ ما يلزم إلعمال الشق الثاني للحماية وهو المساءلة ،صحيح
أن النظام القانوني ال يمنحهم "صالحية التصدي" ،التصدي للجرائم التي يتوصلون إلى وقوعها أثناء نظرهم
دعوى معينة .ولكن قانون اإلجراءات الجزائية يلزمهم هم وجميع الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة
عامة ،بتبليغ السلطات المختصة عن أي جرائم علموا بها أثناء تأدية عملهم أو بسببه ،لكنهم هنا ،بل في
الغالبية العظمى من األحكام القضائية التي يثبت فيها وقوع جرائم من قبل أجهزة إنفاذ القانون ،لم يقوموا
بتبليغ السلطات المختصة بوقوع مثل هذه الجرائم والمثبتة بموجب أحكامهم القضائية "عناوين الحقيقة".
باإلضافة إلى ذلك ،ومع التوجه الجيد للسادة القضاة أعضاء الهيئة الحاكمة في الحكمين المذكورين
بإعمالهم قاعدة هرمية التشريعات "سمو القانون األساسي" لتجاوز وإهمال قانون سيء "قانون منع الجرائم"،
إال أنهم لم يستخدموا صالحيتهم باإلحالة للمحكمة الدستورية للتقرير بشأن عدم دستورية هذا القانون ،وفق
أحكام المادة ( )27من قانون المحكمة الدستورية ،باعتبار اإلحالة إلى جهة المراجعة الدستورية هي إحدى
أدوات حماية حقوق اإلنسان ال سيما أنه قد بدا لهم بشكل كبير عدم دستورية قانون منع الجرائم.
ما سبق يدعونا إلى طرح التساؤالت التالية:
 لماذا لم تقم النيابة العامة بمالحقة المتهمين بارتكاب الجرائم التي أثبتها الحكمين المذكورين؟ لماذا لم يقم السادة القضاة أعضاء الهيئة الحاكمة بتبليغ السلطات المختصة "النيابة العامة"وتنبيهها بوقوع جرائم تستدعي التحقيق والمساءلة؟
 ماذا يمكن توصيف سلوك السادة أعضاء النيابة العامة والسادة أعضاء الهيئة الحاكمة باالمتناععن اتخاذ إجراءات لمالحقة المتهمين في الجرائم التي أثبتها الحكمين المذكورين؟ هل هو إخالل
بواجبات الوظيفة العامة؟ أم اشتراك في جريمة احتجاز تعسفي وفق نظرية المساهمة الجنائية؟

في التعذيب وسوء المعاملة وإبطال االعترافات تحت الضغط واإلكراه
إن المالحظات التي أوردناها على موقف النيابة العامة والسادة القضاة في الحكمين المذكورين أعاله
(االعتقال اإلداري) ،تنطبق على أي حكم قضائي آخر يثبت فيه وقوع جرائم وانتهاكات لحقوق اإلنسان وال
تتم فيها مالحقة المتهمين ،مثل األحكام التي تقضي بانعدام ق اررات إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
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واألحكام التي تقضي ببطالن اعترافات المتهمين بسبب التعذيب واإلكراه .حيث إن مثل تلك األحكام يثبت
فيها وقوع جريمة تعذيب وسوء معاملة وتحدد فيها هوية الفاعلين بدقة ،وهي جريمة معاقب عليها بموجب
القانون األساسي (المادة  13بداللة المادة  32منه) ،وقانون العقوبات (المادة  .)208وبالرغم من ذلك ال
تجري المالحقة أو أي محاولة إلنصاف الضحايا .علماً أن جريمة التعذيب هي من بين الجرائم القليلة التي
تقوم لمجرد سكوت الموظف الرسمي عنها بحسب المادة ( )1من اتفاقية مناهضة التعذيب.

حكم رقم (- )3ملحق
حكم محكمة النقض ( )2014/315الصادر بتاريخ 2015/1/26

كل ذلك يؤدي بالمحكمة الى قناعة تامة بأن اعترافات المتهمين لدى النيابة العامة كانت ايضاً نتيجة امتداد

ظروف الضغط واإلكراه ولم تكن وليدة إرادة حرة سليمة .وبالتالي ،تستبعد األقوال التي أكره المتهمين على
اء
اإلدالء بها أمام النيابة العامة طالما استمر هذا اإلكراه إلى ما بعد التحقيق معهما لدى النيابة العامة سو ً
أكانت هذه األقوال نقلت عن إفاداتهم السابقة لدى جهاز األمن الوقائي أو أدلو بها بأنفسهم من عداد البينة،
ألن المحكمة ال تطمئن لهذه

األقوال وال تستريح اليها ويساورها الشك فيها ذلك أن الدليل إذا شابه الشك فسد االستدالل به وال يمكن

الركون إليها لبناء حكم عليها مما يقتضي رد هذا السبب.

بالرغم من إبطال المحكمة في الحكم السابق العترافات المتهمين التي أخذت تحت الضغط واإلكراه (الجزاء
اإلجرائي) ،وعلى الرغم من ثبوت أفعال مجرمة أخرى بموجب حكم محكمة النقض "التعذيب وسوء المعاملة
النتزاع معلومات واعترافات" ،وتحديده لهوية الفاعلين ،إال أنه ال النيابة العامة وال المحكمة اضطلعت بدور
إلعمال الحماية الواجبة لحقوق اإلنسان من خالل العمل على مالحقة ومساءلة المتهمين .بل يمكن القول
وبحسب منطوق الحكم أن النيابة العامة كانت فاعل في االنتهاك ،أي أنها لم تعمل واجب احترام حقوق
اإلنسان من البداية ،ولم يقتصر األمر على اإلخالل بواجب الحماية فقط.

في المنع من السفر
إذا كانت محكمة العدل العليا في أحكامها المتعلقة بانعدام ق اررات المحافظين باالعتقال اإلداري ،وانعدام
ق اررات هيئة القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ،قد حكمت جزئياً لصالح حماية
حقوق اإلنسان على النحو الذي بيناه سابقاً ،من خالل تطبيق الجزاء اإلجرائي بانعدام تلك الق اررات ،وإعمال

ر لما يبدوا أنه بسبب
قاعدة هرمية التشريعات وإهمال القانون السيء تبعاً لذلك ،لكنها في الوقت نفسه ،ونظ اً
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اختالف تشكيلة الهيئة القضائية ومدى حساسيتها لحقوق اإلنسان ،قد فشلت في توفير جزء يسير من
الحماية الواجبة لحقوق اإلنسان بإعمال الجزاء اإلجرائي على األقل بتقرير بطالن اإلجراءات المخالفة
للقانون األساسي والتي تشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان ،وذلك بدا واضحاً تماماً في قضايا المنع من السفر.
فعلى الرغم من عدم وجود قانون سيء من األساس في هذه الحالة ،حيث إن قانون اإلجراءات الجزائية ال
يمنح النائب العام صالحية المنع السفر كأحد إجراءات التحقيق االبتدائي ،حتى يكون واجباً على القاضي

في هذه الحالة إعمال قاعدة هرمية التشريعات ،إال أن المحكمة وعلى خالف مبدأ الشرعية اإلجرائية (ال
إجراء تحقيقي بدون نص) ،قد منحت النائب العام هذه الصالحية الخطيرة التي تمثل انتهاكاً واضحاً لحق

اإلنسان في الحرية وحقه في الحركة اللذين كفلهما القانون األساسي واعتبر في مادته ( )32االعتداء
عليهما وعلى غيرهما من الحقوق والحريات التي يكفلها جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة
عنها بالتقادم.
حكم رقم (- )4ملحق
حكم محكمة العدل العليا رقم ( )2012/82الصادر بتاريخ 2012/7/11

"إن النيابة العامة هي الجهة المختصة أصالً في بالدنا بتحريك الدعوى الجنائية وتشاركها في هذا الحق
جهات استثنائية أخرى والنائب العام هو صاحب الدعوى العامة والقائم على شؤونها بوصفه نائباً عن الهيئة
االجتماعية وله مطلق الحرية في تحريك الدعوى الجنائية أو االمتناع عن تحريكها طبقاً لما يراه فهو
األمين عليها دون غيره فهو رئيس الضابطة العدلية وهو الذي يمثل الدوائر الحكومية في المحاكم وهو
الذي يقرر الضبط وال تفتيش وهو صاحب الحق في التوقيف والذي يملك الحق في التوقيف وفي كل ما ورد

أعاله وأكثر فمن باب أولى أنه يملك الحق في منع السفر للمتهمين في القضايا الجنائية ،فإذا كان المشرع
المدني قد منح حق منع السفر للقاضي المدني في القضايا المدنية ،فإن المشرع الجزائي لم ينص على منع

النائب العام من اتخاذ مثل هذا اإلجراء ولم يذكر شيئاً عن حق النائب العام بعدم المنع من السفر عند
النظر في الجنايات وتوقيف المتهمين في أي قانون أو إجراء جزائي ،ألنه عندما يتم توقيف شخص
الرتكابه جناية ما وتقوم المحكمة بإخالء سبيله بالكفالة ،فإنه من الممكن أن يغادر البالد وال يعود ويفلت

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

نجد أن قرار النائب ا لعام بمنع المستدعي من السفر كونه مسند له عدة تهم جنائية كما هو ثابت من قرار
االتهام المبرز (ن )1/التي تم التحقيق بها من قبل النيابة العامة تعتبر من اختصاص النائب العام في هذا
الحدود وهي من األعمال القضائية التي ال تملك هذه المحكمة صالحية النظر في طلب إلغائها.
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بناء على ما ورد في أسباب هذا الحكم ومنطوقه ،فإنه يمكن القول بأن السادة أعضاء الهيئة الحاكمة التي
ً
أصدرت الحكم المذكور أعاله لم يقوموا بواجبهم بحماية حقوق اإلنسان ،بل أكثر من ذلك ،إنهم منحوا على
خالف مبدأ الشرعية اإلجرائية ،صالحية للنائب العام بالمنع من السفر لم يكن ينص عليها القانون
ابتداء.
ً
ولكن هيئة أخرى من ذات المحكمة "محكمة العدل العليا" ،قد أنكرت على النائب العام إجراء المنع من
السفر واعتبرته فاقداً لألساس الدستوري والقانوني ،وبالتالي ،تكون هيئة هذه المحكمة ،قد اضطلعت بواجبها

بتوفير حماية ولو جزئية لحقوق اإلنسان "الجزاء اإلجرائي بالبطالن" ،نقول هنا جزئية وليست كاملة ،ألن

المحكمة لم تقوم بأي إجراء لمساءلة الشخص المسؤول عن االعتداء على واحد من الحقوق التي يكفلها
القانون األساسي.

حكم رقم (- )5ملحق
حكم محكمة العدل العليا رقم ( )2005/147الصادر بتاريخ 2015/9/2

"إن النيابة العامة ال تستنهض واليتها بخصوص المنع من السفر إال وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية
والشكلية إلصدار ق اررات بذلك ،وأنه في غياب هذا القانون يكون ما تصدره في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد
لسنده الدستوري والقانوني يتوجب وقف تنفيذه وإلغائه حسب األصول".

إن االختالف في أسباب ومنطوق الحكمين ( 4و )5المذكورين أعاله ،بالرغم من تشابه الوقائع والموضوع
إلى حد كبير واختالف الهيئة الحاكمة في كليهما ،يقودنا إلى نتيجة قد تكون صحيحة ،وهي :إن الموقف
من حماية حقوق اإلنسان يتأثر بالهيئة الحاكمة ،فإذا كانت األخيرة حساسة لحقوق اإلنسان ،فثمة حماية
ما .وإذا كانت الهيئة بخالف ذلك ،فال حماية ،وقد يتعدى األمر من التقصير في واجب الحماية إلى عدم
االحترام لحقوق اإلنسان.
أما فيما يتعلق بمسؤولية النيابة العامة والنائب العام على وجه التحديد في مجال حماية حق اإلنسان في
الحرية والحركة واحترام مبدأ الشرعية اإلجرائية ،وهو هنا يتعلق بالمنع من السفر ،فإنه ومن خالل ما
استعرضناه ،تبين أن النائب العام يلجأ إلى هذا اإلجراء دون أن يكون منصوص عليه في القانون ،مخالف ًا
بذلك مبدأ الشرعية اإلجرائية ،والمواد ( 20 :11من القانون األساسي بداللة المادة ( )32من نفس

القانون).
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في أكثر المواضيع جدالً :التوقيف والحبس االحتياطي
لطالما كان موضوع التوقيف والحبس االحتياطي ،واحداً من أكثر المواضيع سخونة عند الحديث عن

مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان ،فعالوة على أن هذه الموضوع يرتبط

بالحق في الحرية واألمان الشخصي التي كفلها القانون األساسي في المواد ( )32 :11منه .فإنها أيضاً
كثير إلى السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة عند
تمثل واحداً من الموضوعات التي توجه فيها سهام النقد
اً
التساؤل عن مسؤوليتهم في حماية حقوق اإلنسان .ويرجع ذلك إلى الممارسات التي تتم في سياق النظر
والفصل في طلبات تمديد التوقيف المقدمة من النيابة العامة بحسب عديد المراقبين الحقوقيين والمحاميين
وأعضاء النيابة العامة والسادة القضاة ،والتي تتمثل في اآلتي:
 أعضاء النيابة العامة ال يقدمون في كثير من الحاالت أدلة ومبررات لتمديد توقيف المتهمينوغالباً ما يستجيبون في ذلك لطلب أجهزة الضبط القضائي .حتى أنهم في كثير من الحاالت ال
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 غيرمرفق بالطلب ،وفي حالة إرفاقه ،فإنهم في غالبية الحاالت ،ال يقومون بتفحصه ودراسة المبررات
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،فمثالً يجيبون طلب النيابة بالتوقيف لمدة  15يوم كاملة ،مع أنه بإمكانهم التوقيف بما ال يزيد عن
 15يوم ،مثل تمديد توقيف المتهم لساعات أو أليام أخرى يحددها قرار القاضي نفسه.

 لجوء النيابة العامة إلى ما يسمى بـ "توقيف المادة ( .")105وهو ابتداع جديد من النيابة العامة،تعمل من خالله على إطالة مدة توقيف المتهم لديها قبل عرضه على المحكمة لتمديد توقيفه،
فالنيابة العامة لها "صالحية" بموجب القانون بتوقيف المتهم ( )48ساعة على أن تعرضه بعد
ذلك على المحكمة لتمديد توقيفه وفق القانون .ولكن في ظل ابتداع "توقيف المادة ( ")105أصبح
بإمكان النيابة العامة وعلى خالف أحكام القانون توقيف المتهم ( )24ساعة أخرى ،وذلك بتأخير
إجراء االستجواب للساعة األخيرة من انتهاء مدة ( )24الساعة التي نصت عليها المادة (،)105
فقد نصت األخيرة على أنه" :يجب أن يتم االستجواب خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال
المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطالق سراحه" .وبالتالي ،يصبح مجموع أيام توقيف
المتهم قبل عرضه على المحكمة ( )4أيام إذا أضفنا إليها مدة التحفظ الممنوحة ألجهزة الضبط
القضائي والبالغة ( )24ساعة.
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ر إلى استخدام نص المادة ( )136من قانون اإلجراءات الجزائية ،والتي تمنح رئيس
 -اللجوء كثي اً

المحكمة العليا صالحيات إعادة النظر في طلبات اإلفراج بكفالة ،لإلبقاء على المتهم موقوفاً
بالرغم من تقرير المحكمة المختصة اإلفراج عنه بالكفالة أو بدونها.

 ال يقوم القاضي في غالبية طلبات تمديد التوقيف ،بفحص المتهم وتشخيص حالته البدنيةوالنفسية ،للتأكد من سالمته وعدم تعرضه للتعذيب أو أي حاالت من سوء المعاملة.
ونتيجة لهذه الممارسات ،يصف عديد المراقبين والمحاميين ،أن التوقيف والحبس االحتياطي ،تحول من
إجراء تحفظي إلى عقوبة تحت الحساب ،بما يخالف مبدأ قرينة البراءة ،التي نص عليها القانون األساسي
في المادة ( )14منه.
هذه الممارسات ال يمكن تعميمها على جميع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ،فثمة قضاة يرفضون
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
توقيف المادة ( )105على سبيل المثال .وفي اآلتي أمثلة على المسؤولية المثالية للقضاة في حماية حقوق
اإلنسان في السياق المتصل بالحرية الشخصية وطلبات تمديد التوقيف.

قرار رقم ()6
قرار محكمة صلح رام هللا التمهيدي في الدعوى الجزائية رقم ( )2017/3688الصادر بتاريخ
2017/8/27

وعطفاً على ما ورد على لسان المتهمين من تعرضهم للضرب وعلى ما عاينته المحكمة ،تقرر المحكمة
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

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

.2017/8/27

قرار رقم ()7
قرار محكمة صلح رام هللا التمهيدي في الدعوى الجزائية رقم ( )2017/3742الصادر بتاريخ
2017/8/28

عطفاً على ما ورد على لسان وكيل المتهمين وباالطالع على االفادات المقدمة من المتهمين ،تجد
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المحكمة أن تاريخ اإلفادة كان بتاريخ  2017/8/22وحيث إن توقيف أي شخص في خارج حدود القانون

ودون أمر قضائي كما يتطلب قانون اإلجراءات الجزائية والقانون األساسي يشكل شبهة جريمة الحرمان من
الحرية لذلك تقرر المحكمة إحالة األمر إلى النيابة العامة العسكرية للتحقيق باألمر وبذات الوقت اإلفراج

عن المتهمين بكفالة شخصية  200دينار لكل واحد منهما وامهال وكيلهما بتقديم بيناته الدفاعية ورفع
الجلسة إلى يوم  ...وأفهم في .2017/8/28
إن الق اررين ( 6و )7المشار إليهما ،وهو مثال واضح على كيفية تحمل القضاة المسؤولية القانونية
واألخالقية في حماية حقوق اإلنسان بشكل مثالي ،ففي كال الق اررين أوقفت الهيئة الحاكمة االنتهاك من
خالل اإلفراج عن المتهمين ،وتم كذلك البدء بإجراءات المالحقة القضائية للمتهمين بالضرب والتعذيب في
القرار رقم ( ،)6وللمتهمين بالحرمان من الحرية بوجه غير مشروع في القرار رقم (.)7
ال بد من اإلشارة هنا إلى وجود مشكلة في مسألة مالحقة المتهمين بانتهاك حقوق اإلنسان وإحالتهم إلى
الجهات القضائية للمحاكمة ،أال وهي :االقتناع الذي يجد له ممارسة لدى المؤسسات الرسمية بما فيها
القضاء والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني ،في أن المالحقة القضائية هنا هي للنيابة العامة
العسكرية وللقضاء العسكري ،ال للنيابة العامة المدنية أو القضاء النظامي ،وذلك على سند من القول بأن
صفة مرتكبي هذه األفعال ،وهي الصفة العسكرية ،تخرجهم من والية القضاء النظامي والنيابة العامة
المدنية ،بصرف النظر عن طبيعة األفعال التي يرتكبونها حتى لو كانت غير ذي عالقة بالشأن العسكري.
األمر الذي نعتقد بمخالفته لنص المادة ( )107من القانون األساسي بخصوص اختصاص القضاء
العسكري ،ومخالفته لقانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية ،اللذين يجعال القضاء
النظامي صاحب الوالية العامة في نظر جميع المنازعات والجرائم في فلسطين.
في الحجب
بناء على
أصدرت محكمة صلح رام هللا بتاريخ  ،2019/10/17ق ار اً
ر بحجب حوالي  60موقعاً الكترونياً ً
طلب مقدم من النائب العام باالستناد إلى المادة ( )39من قانون الجرائم االلكترونية .لتعود المحكمة بعد
وبناء على اعتراض قدم لها من قبل أحد المواقع التي شملها قرار الحجب ،بإحالة نص المادة
فترة وجيزة،
ً
ر
( )39من قانون الجرائم االلكترونية إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته دون أن تصدر ق ار اً
جديداً بالتراجع عن الحجب ،وبالتالي ،استمرار سريان الحجب .وهنا يمكن إبداء مالحظتين رئيسيتين على
قرار المحكمة بالحجب وقرارها الالحق بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية ،في محاولة لتقييم موقف

المحكمة من التعامل مع قضية الحجب المتصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون
األساسي ،وهل كانت حساسة لقضايا حقوق اإلنسان أم ال؟ وهل اضطلعت من خالل ق ارراتها تلك
بمسؤوليتها بحماية حقوق اإلنسان أم ال؟
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 بدا واضحاً من خالل نظر المحكمة وق ارراتها في االعتراض المقدم من الموقع االلكترونيابتداء لم تعزز طلب الحجب
المستدعي "الذي يطلب التراجع عن قرار الحجب" ،أن النيابة العامة
ً
باألدلة القانونية المؤيدة ،ويظهر ذلك بطلب المحكمة منها بعد ذلك وأثناء نظر االعتراض المذكور

بتقديم األدلة والمبررات الداعية إلى الحجب .والمحكمة كذلك ،ومن خالل طلبها من النيابة العامة
تقديم أدلة في سياق نظر االعتراض المذكور ،يؤكد أنها حكمت بالحجب ألول مرة دون طلب أدلة
أو النظر في المبررات الداعية إلى ذلك .األمر الذي ال يشير فقط إلى وجود تقصير في حماية
حقوق اإلنسان م ن قبل هذه المحكمة ،بل يشير إلى مخالفة األخيرة ألبجديات العمل القضائي
بالحكم رغم عدم وجود أدلة لها أصل ثابت في األوراق.
 صحيح أن المحكمة تعاملت في طلب الحجب مع نص قانوني سيء ،نص يتجاهل مبدأ دستوريمنصوص عليه في القانون األساسي "مبدأ الشرعية الجنائية :ال جريمة وال عقوبة إال بنص
قانوني" باستخدامه مصطلحات عامة وفضفاضة "األمن القومي ،النظام العام "...كمبررات لحجب
المواقع االلكترونية ،وهي مصطلحات ال تصلح أن يتم استخدامها في نصوص التجريم والعقاب.
ونص يتجاهل كذلك ،حق الدفاع ،ألنه يتيح الحجب بحضور النيابة العامة فقط ،ودون اشتراط
تقديم الئحة اتهام .إال أن المحكمة بالرغم من ذلك ،لم تستخدم أدوات كان بإمكانها استخدامها من
أجل االضطالع بمسؤوليتها بحماية الحق في حرية التعبير حتى في ظل السوء الذي عليها ذلك
النص القانوني من قانون الجرائم االلكترونية ،فمثالً لم تقم بتفسير النص لمصلحة حقوق اإلنسان،

ولم تقم كذلك بإعمال قاعدة هرمية التشريعات ،بتطبيق نص القانون األساسي واستبعاد نص قانون
الجرائم االلكترونية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن المحكمة وإن استخدمت اإلحالة إلى المحكمة
الدستورية كأداة لحماية حقوق اإلنسان ،إال أن استخدام هذه األداة جاء على خالف اإلجراءات
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
من ذلك ،أصدرت قرار الحجب ولم ترفع نص المادة ( )39للمراجعة الدستورية منذ البداية ،كما لم
ر بالتراجع عن الحجب .مما يدلل مع كل ذلك على مدى حساسية المحكمة لقضايا
تصدر ق ار اً
حقوق اإلنسان ،بل على مدى إدراكها للواجبات البديهية في الوظيفة القضائية.

اإلحالة إلى المحكمة الدستورية
اإلحالة إلى المحكمة الدستورية كما ناقشتها هذه الورقة ،هي أحد األدوات التي يمكن للسادة القضاة
االستعانة بها لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي كفلها القانون األساسي .وسبقت اإلشارة في
سياق الحديث عن قرار حجب المواقع االلكترونية أن استعمال هيئة المحكمة لهذه األداة لم يكن مثالياً
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لألسباب الواردة أعاله .بينما نورد هنا مثاالً على توظيف هيئة قضائية أخرى أداة اإلحالة للمراجعة
الدستورية لحماية حقيقية لحقوق اإلنسان.

قرار رقم (- )8ملحق
قرار محكمة صلح رام هللا التمهيدي في الدعوى الجزائية رقم ( )2013/3438الصادر بتاريخ
2013/9/3

في سياق نظر محكمة صلح رام هللا للدعوى الجزائية المذكورة الذي يحاكم فيها متهم بتهمة التواجد في

ظروف تجلب الشبهة سنداً للمادة ( )5/389من قانون العقوبات ،وجدت هيئة المحكمة أن ما حملته هذه
المادة من سياسة جنائية عقابية ،يثير شبهة من عدم دستوريتها من أوجه عديدة ،هي :مخالفتها المادة

( )15من القانون األساسي المتعلقة بمبدأ الشرعية الجنائية؛ مخالفتها للمادة ( )20من نفس القانون
والمتعلقة بالحق في التنقل؛ والمادة ( )11المتعلقة بالحق في الحرية الشخصية؛ والمادة ( )14المتعلقة

بقرينة البراءة ،ولذلك قررت المحكمة وقف النظر في الدعوى وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية
لمراجعته.
هذا القرار يظهر حساسية الهيئة القضائية لحقوق اإلنسان التي يكفلها القانون األساسي ،باستخدامها أداة
اإلحالة بوجهها الصحيح كإحدى األدوات التي يمكن للقضاة اللجوء إليها لحماية حقوق اإلنسان ،وذلك من
خالل األمر بإحالة النص المشتبه بعدم دستوريته إلى المراجعة الدستورية قبل البت في الدعوى ،على
خالف قرار الهيئة القضائية في طلب الحجب المشار إليه سابقاً ،والتي لم تذهب فيه الهيئة القضائية

لإلحالة إال بعد االعتراض من قبل المتضررين وقررت الحجب وهو يساورها الشك منذ البداية في عدم

دستورية النص الذي استندت إليه في تقرير الحجب.
وتجدر اإلشارة هنا إلى قرار القاضي رقم ( )2013/3438المذكور ،وإن كان يتقدم لجهة حماية حقوق
اإلنسان على قرار الحجب وغيره من الق اررات ،إال أنه كان بإمكان الهيئة القضائية توفير حماية أكبر
لحقوق اإلنسان من مجرد وقف النظر واإلحالة ،وذلك من خالل االستناد إلى مبدأ هرمية التشريعات
باستبعاد نص قانون العقوبات وإعمال نصوص القانون األساسي ،بما يؤدي بالنتيجة إلى عدم إدانة المتهم
بناء على نص قانوني سيء.
ً

التطبيق القضائي التفاقيات حقوق اإلنسان
إن أهمية القول بالتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان على القضايا التي
ينظرونها ،ال تقتصر فقط على أنها تمثل صورة لوفاء الدولة بالتزاماتها على الصعيد الدولي .بل إن ما
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تتضمنه تلك االتفاقيات من ضمانات لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،من شأنها توفير حماية جدية
لحقوق اإلنسان ،وبخاصة في الحاالت التي يكون فيها القانون الوطني ال يوفر الحماية الواجبة .وبالتالي،
فإن الحديث عن مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان ،يفترض بالضرورة
الحديث عن موقفهم من تطبيق االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان على القضايا التي ينظرونها.
ثمة اختالف في موقف السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من التطبيق الفوري التفاقيات حقوق اإلنسان
على القضايا التي ينظرونها مباشرة ،علماً أن هذا االختالف ال يقتصر ففقط على القضاة وأعضاء النيابة،
فالبعض يعتقد أن هذه االتفاقيات ال تطبق مباشرة ،وهي بحاجة لكي تطبق أن تنتشر في الجريمة الرسمية

وأن يصدر قانوناً بأحكامها أو بالمصادقة عليها بقانون (النظام الثنائي) .بينما يعتقد البعض اآلخر وهو
الرأي الذي يتبناه الباحث هنا ،أن االتفاقيات الدولية ال يلزم لتطبقها سوى أن تنشر في الجريدة الرسمية

فقط ،دون الحاجة إلى إصدارها بقانون (النظام األحادي) ،وذلك باالستناد إلى ق اررات المحكمة الدستورية
التي سنشير إليها بعد قليل ،وعلى المادة ( )10من القانون األساسي ،وعلى موقف و ازرة الخارجية في أكثر
ق
اء في األحكام
من مناسبة .وفيما يلي استعراض لمواقف السادة القضاة من اتفاقيات حقو اإلنسان ،سو ً
القضائية أو آرائهم في اإلعالم.

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

قررت المحكمة في كال الق اررين أن االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بما اتفاقيات األمم

المتحدة لحقوق اإلنسان ،في مرتبة أعلى من القانون العادي وأدنى من القانون األساسي .ولكن هذه
االتفاقيات بحسب المحكمة ،تسري بما ال يتناقض مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي
الفلسطيني.
ز
بالرغم من أن هذا الق اررات تحدد القيمة القانونية لالتفاقيات الدولية في النظام الفلسطيني ،وتبوؤها مرك اً
قانونية تسمو فيه على القوانين العادية .إال أنها وبربطها تنفيذ وسريان هذه االتفاقيات مع الهوية الوطنية
والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني ،هو في الحقيقة إفراغ لهذه االتفاقيات من محتواها ومن االلتزام
الحقيقي بـأحكامها ،وبخاصة في ظل عمومية تلك الشروط ونسبيتها .األمر الذي ينعكس سلباً على

مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان ،فالقضاة وأعضاء النيابة العامة
والموظفون العموميون كاف ًة ،لن يستندوا إلى أي أدوات لحماية حقوق اإلنسان توفرها اتفاقية معينة هي من
وجهة نظرهم أو نظر أحدهم تتناقض مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.
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االستناد إلى االتفاقيات الدولية في األحكام القضائية

قليل هي الهيئات القضائية التي تستند في أحكامها لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،وإذا استندت إليها
ٌ
جاءت على سبيل االستئناس ،ولم يتم في هذا السياق رصد أي حكم قضائي صادر باالستناد إلى اتفاقية

دولية في قضية يختلف فيها القانون الوطني في الحكم عن االتفاقية الدولية .ومع ذلك ،فهذا توجه جيد،
نتمنى أن يتطور في القريب العاجل .في اآلتي أمثلة على األحكام التي تم فيها االستناد إلى االتفاقيات

الدولية لحقوق اإلنسان:

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

 حكم محكمة صلح نابلس في الدعوى الجزائية رقم ( )2016/3525الصادر بتاريخ ،2017/5/14والذي استند إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تسبيب
براءة الدكتور عبد الستار قاسم الذي تمت محاكمته على خلفية حرية الرأي والتعبير,
وبالرغم من هذه الق اررات التي تستند إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،وتستخدم أدوات الحماية التي
توفرها ،إال أن البحث عنها أو عن مثلها ،يشبه البحث عن إبرة في كومة قش ،وذلك لقلة استناد القضاة
إلى االتفاقيات الدولية في النظر والفصل في القضايا التي ينظرونها ،وال عجب هنا أن كثير من القضاة
يطبقون نصوص قانونية سيئة تنتهك حقوق اإلنسان ،دون أن يكونوا مدركين امتالكهم ألدوات قانونية
تمكنهم من تجاوز القوانين السيئة.

اتفاقية (سيداو)

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

إال "حبر على ورق" ،وذلك ألن القضاء يطبق فقط القواعد القانونية ،أما االتفاقيات ال يتم تنفيذها ولم تعتمد

بشكل رسمي ،مشيرةً إلى أنها بشكل شخصي لم تتطلع على هذه االتفاقية وغير مضطرة أصالً لالطالع
عليها".
يأتي حديث السيدة القاضي في محكمة االستئناف ،في ظل نص المادة ( )42من مدونة السلوك القضائي

لسنة  2006التي ألزمت القاضي باالطالع على االتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفاً فيها.
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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 ق ارراتهم وجميع
اإلجراءات التي يتخذونها .ويمكن البحث عن أدوات لتحقيق هذا االلتزام فعالً ،منها :أن تكون عملية التقييم

أو التفتيش القضائي مرتبطة بمدى حساسية القضاة وأعضاء النيابة العامة لقانون حقوق اإلنسان ومدى
التزامهم به ،كما يمكن أن تشكل تفعيل المساءلة الجنائية الفردية والتأديبية لكل من يثبت مساهمته في
انتهاك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،إحدى األدوات الممكنة إللزام القضاة وأعضاء النيابة العامة
وجميع الموظفين العمومين أو المكلفين بخدمة عامة بتطبيق قانون حقوق اإلنسان.
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147/2015
دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام اهلل المأذونة
بإجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة

الحاكمـــــة

:

برئاســـــــــة

القـــاضي

الســــيد

ســـامي

صــرصور

وعضويـة القاضييـن السـيدين ايمان ناصر الدين وهاني الناطور
المستدعـــــي( الطاعن)  -:رامي يوسف عبد اهلل كعابنة  /رام اهلل

وكيله المحامي عواد سليم  /رام اهلل
المستدعى ضده( المطعون ضده)  -:النائب العام باإلضافة لوظيفته

اإلجــــراءات

تقدم المستدعي الطاعن بواسطة وكيله بهذا االستدعاء بتاريخ  5102/8/01للطعن
باإللغاء في القرار الصادر بتاريخ 5002/7/1عن النائب العام (المستدعى ضده المطعون
ضده ) برقم  0442المتضمن مخاطبة مدير عام الشرطة الفلسطينية " باإليعاز لمن يلزم بمنع
المستدعي (الطاعن) واخرين من السفر خارج اراضي دولة فلسطين ،وارسال نسخة عن هذا
القرار لكل من مدير عام المعابر والحدود ،ومدير معبر الكرامة وو ازرة الشؤون

المدنية ".

وقد أستند الطعن بالقرار المشار اليه الى ما يلي - :
 .0القرار المطعون فيه منعدم ومشوب بعيب عدم االختصاص لصدوره عن جهة ال

تملك الحق في اصداره .
 .5القرار المطعون فيه مشوب بعيب الشكل وخال من االسباب .
 .3القرار مخالف الحكام القانون ولمبادئ القانون االساسي ،ويشكل اعتداء ساف اًر على
اختصاصات المحاكم وحقوق االنسان التي كفلها القانون.

 .4القرار مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
 .2القرار مشوب بالتعسف في استعمال السلطة واالنحراف بها ويخرج عن نطاق
المشروعية.
 .6القرار المطعون فيه ال يستند الى أي سبب يبرر أصدراه .
وقد طلب الطاعن بواسطة وكيله اصدار القرار المستعجل لوقف تنفيذ القرار محل الطعن
وذلك لحين الفصل في الطعن نهائياً ،واصدار قرار مؤقت ومذكرة للجهة المستدعى ضدها

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

واتعاب المحاماة.

وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ  5102/8/00كرر وكيل المستدعي ( الطاعن) الئحة
الطعن وابرز حافظة المستندات المرفقة بالئحة دعواه المبرز ( ع )0/وبعد االستماع لشهادة
وبناء على الطلب
المستدعي (الطاعن) وابراز القرار محل الطعن في جلسة الحقة المبرز (ع،)5/
ً
صدر القرار المؤقت بتاريخ  5102/8/01القاضي عمالً بأحكام المادتين  581 ،586من قانون
االصول المدنية والتجارية رقم  5لسنة  5110دعوة الجهة المستدعى ضدها (المطعون ضدها)

لبيان األسباب الموجبة إلصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه على ان تتقدم في حالة
المعارضة بإصدار قرار قطعي بالئحة جوابية خالل اسبوعين من تاريخ تبليغ الئحة الدعوى،
وتعيين جلسة لنظر الطعن حدد لها يوم االربعاء  ،5102/9/5كما تقرر رفض طلب الطاعن
الغاء للقرار محل الطعن .
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كون اصدار قرار بوقف التنفيذ يشكل
ً

تقدمت الجهة المطعون ضدها ( المستدعى ضده) بالئحة جوابية تضمنت طلب رد الدعوى
شكالً 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

ال تسلم ببنود الدعوى ،1-0وان القرار محل الطعن وارد وسليم وانه جاء للمحافظة على
المصلحة العامة ووفقاً للسياسة العامة لدولة فلسطين وهو محمول على قرينة الصحة .
وبحضور الطرفين في جلسة  5102/9/5بوشر في اجراءات المحاكمة علناً وفق األصول

وكرر وكيل المستدعي الطاعن اقواله ومرافعاته السابقة كما كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها

الالئحة الجوابية التي تقدم بها على الئحة الطعن والتي اشرنا اليها آنفا ،وتم اختتام اجراءات
المحاكمة بصدور الحكم على النحو التالي - :

المحكمـــــــــــــة

وبعد التدقيق في االوراق نجد من خالل الئحة الطعن وحسبما ورد في البند الخامس منها
أن المستدعي (الطاعن) كان قد أُخلي سبيله من قبل المحكمة المختصة التي يحاكم امامها بجرم
جزائي وبموافقة نيابة الجرائم االقتصادية ،وذلك بكفالة نقدية بقيمة خمسة االف دينار اردني،
ومن خالل االطالع على أمر االفراج عن الطاعن ( المتهم) الصادر عن تلك المحكم َة ،ال نجد
ما يفيد بمنعه من السفر ،وهذا ما هو ثابت في االوراق الي اشتملتها حافظة المستندات (ع)0/

حيث يبين منها ان النيابة وبتاريخ  5102/6/58قد تركت أمر أخالء سبيل المستدعي ( المتهم
) للمحكمة ،حيث ابدت النيابة في مطالعتها ان التحقيق معه قد انتهى األمر الذي قررت
المحكمة باالستناد اليه ما يلي - :
((على ضوء مطالعة النيابة العامة والتي تفيد بإنهاء التحقيق مع المتهم (المستدعي
الطاعن) وترك أمر اخالء سبيله لتقدير المحكمة .....تقرر المحكمة اخالء سبيل المتهم لقاء

كفالة نقدية بقيمة خمسة االف دينار أردني )) .
اال انه وبتاريخ  5112/1/0أي بتاريخ الحق لقرار المحكمة المختصة بنظر الدعوى
الجزائية المقامة ضد الطاعن الصادر في  5102/6/58والمتضمن اخالء سبيله بالكفالة أصدر
النائب العام (الجهة المستدعى ضدها) القرار المتضمن منع الطاعن المستدعي من السفر وذلك
على النحو الذي ورد في ذلك القرار وهو القرار محل الطعن المطلوب الغاؤه بموجب هذا
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
احداهما عن االخرى ،الوظيفة االولى وهي التي من خاللها تباشر صالحية قضائية تتمثل بإقامة
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
المح كمة المختصة وذلك ضمن ضوابط ومعايير نص عليها القانون ،ولها في سبيل ذلك ان
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
وتوقيفه وطلب تمديد توقيفه وما يتبع ذلك من اجراءات تقوم بها وهي بصدد مباشرة التحقيق
وفق ما جاء من قانون االجراءات الجزائية .
اما وظيفتها الثانية فانها " وظيفة تمثيلية" تمثل من خاللها المجتمع او ما يطلق عليه
الحق العام وذلك أمام المحكمة التي تنظر الدعوى ضد المتهم ،لتقف خصماً في مواجهته
ولتكون المحكمة التي تنظر الدعوى هي صاحبة الصالحية في البت بتلك المواجهة بين الطرفين

وفق أصول قانونية واجبة االتباع  ،وهي بهذه الصفة (الوظيفة الثانية) ال تملك ان تتخذ أي
قرار في هذه المرحلة من مراحل نظر الدعوى التي اضحت بعد االحالة منظورة امام مرجعها
القضائي المختص وهو (المحكمة) والتي تملك مطلق الوالية والصالحية في اتخاذ أي اجراء

اثناء نظر الدعوى ال يشاركها فيه اية جهة اخرى  ،وتكون النيابة العامة في هذه المرحلة من
مراحل التقاضي مستنفذه واليتها وممنوعة من اتخاذ أي قرار الحق ألحالة الدعوى الج ازئية الى
المحكمة المختصة او ألي قرار اتخذته هذه المحكمة  ،اال في حالة ما أعيدت االوراق
اليها(النيابة العامة) التخاذ اجراءات تتعلق بالتحقيق مرة اخرة.
ونشير بهذا الخصوص الى ما استقر عليه الفقه والقضاء " بان النيابة العامة هي شعبة
أصلية من السلطة القضائية تتولى اعماالً قضائية اهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة االتهام امام
المحاكم الجنائية ،وان االحكام والق اررات التي تتخذها بحكم وظيفتها "القضائية " تعتبر من

صميم األعمال القضائية اال ان النيابة العامة ال تستنهض واليتها بخصوص المنع من السفر اال
وفقا لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية إلصدار ق اررات بذلك  ،وانه في غياب هذا
القانون يكون ما تصدره في هذا الشأن مجرد أجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني يتوجب وقف
تنفيذه والغائه حسب األصول ".
وفي هذا السياق فاننا بالعودة لنصوص قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة
 5110ال نجد فيها ما يشير الى تخويل النيابة العامة صالحية اصدار قرار ما يسمى " المنع
من السفر" وان كان لها أن تقوم بإجراءات اخرى ضد المتهم اثناء التحقيق من شانها ان تقيد
حريته الشخصية وحقوقه الطبيعية في حدود لم تتجاوز التوقيف االحتياطي وتمديد مدة التوقيف
ضمن ضوابط ومحاذير حددها القانون بدقة حفاظاً على تطبيق مبدأ المحافظة على الحقوق

والحريات العامة واذا ما كان ذلك كذلك فأن النيابة العامة وقد استنفذت واليتها الخاصة بها في

اجراءات تقديم الئحة االتهام والشكوى بعد اجراء التحقيقات واالحالة الى المحكمة المختصة فانها
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
الصادر عن المحكمة تقرر بموجبه منع المتهم ( الطاعن) من السفر في الوقت الذي قررت فيه
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 صاد اًر عن جهة غير مختصة مستوجب االلغاء.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فأننا وبالرجوع الى قرار النائب العام المطعون فيه
والمطلوب الغاءه نجده قد جاء على خالف منهج الق اررات االدارية التي يستوجب فيها توافر
ركائز شكلية وموضوعية اذا لم تتوافر كانت سبباً في جعل القرار االدري مشوباً بعيب الشكل،

فالقرار محل الطعن قضى بمنع الطاعن من السفر خارج اراضي دولة فلسطين دون بيان أي

سبب او مسوغ قانوني بل جاء خلواً من االشارة الى اية دعوى مقامة ضد الطاعن او المحكمة

التي يحاكم امامها وما هي التهمة المنسوبة اليه االمر الذي يجعل من القرار الطعين ق ار اًر باطالً

مستوجب االلغاء لهذا السبب ايضاً.

لما تقدم وحيث أن القرار الطعين الصادر عن النائب العام بعد احالة (الطاعن) المتهم الى

المحكمة المختصة التي اخلت سبيله بالكفالة يحمل في طياته تجاو اًز للسلطة واالنحراف بها

والتعدي على سلطة المحكمة المقررة لها قانوناً المتمثلة في سلطتها وصالحيتها وحدها باتخاذ

قرار اخالء سبيل الطاعن بالكفالة بالشروط التي تراها مناسبة فان القرار المطعون فيه يكون لما
بيناه واجب االلغاء .
لهــــــ ّذه األسبـــــــاب

تقرر قبول الطعن موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه الصادر عن النائب العام بتاريخ

 5102/1/0المتضمن منع الطاعن المستدعي" رامي يوسف عبد اهلل كعابنة حامل هوية رقم
 944054418من السفر خارج اراضي الدولة الفلسطينية  ،وشل اثار ذلك القرار والغاء كافة
االجراءات التي اتخذت سنداً له.

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

نقض جزاء
رقم 2014/ 315

دولــــــــــة فـــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام هللا المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
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).
الطـــــــاعــــــن :النيابة العامة.
المطعـون ضــــدهما -1 :ج.ع .م .ع /.نابلس.
وكيله المحامي وليد دويكات.
 -2ط .ج .ب .ع  /رام هللا.
وكيله المحامي جواد عبيدات.
اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات
بتاريخ  2014/12/23تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن
محكمة استئناف رام هللا بتاريخ  2014/11/26في القضية االستئنافية الجزائية رقم
 2014/417المتضمن الحكم برد االستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.
وتتلخص اسباب الطعن بمايلي-:
 .1بطالن الحكم المطعون فيه للقصور والتناقض في التسبيب ولفساد االستدالل وتخاذل

تسبيبه...
 .2جانبت محكمة االستئناف الصواب بمخالفتها القانون من خالل تفسيرها اياه بطريقة مخالفة
للواقع والقانون....
 .3جاء الحكم المطعون فيه معيبا لقصوره في عدم االلتفات الى اعترافات المتهمين بحجة
توقيفهم لدى مركز التوقيف في االمن الوقائي المحدد من قبل وزير الداخلية بموجب المادة
التاسعة من القرار بقانون رقم  11لسنة 2007بشان االمن الوقائي والذي يعتبر من
المراكز القانونية للتوقيف وكذلك االعتراف امام رئيس النيابة العامة....
 .4لقد سعت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى بيان دفاع المتهم بشكل مفصل واالشارة
الى ادلة الثبوت بشكل مختصر بوجه ال يبين ان المحكمة احاطت والمت بكافة عناصر
وادلة الدعوى االلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل فيها بطريقة تتفق واحكام
القانون....
لهذه االسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكال لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي
الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
المحكمـــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكال.
وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة قد ساقت المتهمين كل من )ج.وط( لمحاكمتهما عن
جناية االختالس خالفا الحكام المادة  2/174من قانون العقوبات بالنسبة لالول )ج (وجناية
التدخل باالختالس خالفا الحكام المادتين  80 ،2/174من ذات القانون بالنسبة للثاني )ط(.
كما نجد ان الواقعة الجرمية التي استندت اليها النيابة العامة كما هي واردة في قرار
االتهام والئحته تمثلت انه في عام  2007ولما كان المتهم االول )ج (موظفا لدى هيئة االذاعة
والتلفزيون بوظيفة المدير المالي واالداري والذي كان المسؤول عن حساب الهيئة لدى البنوك
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

من ثمن مشتريات وصرف المكافات وبدل عقود العمل للعاملين في الهيئة ،واقدم المتهم االول
)ج( على احضار فواتير وهمية وغير صحيحة مذكور فيها مشتريات تم توريدها للهيئة
خالفا للواقع بسندات ادخال مزورة إذ صرف اموال من حساب الهيئة بدل هذه الفواتير حيث
كان يصدر الشيكات موقعة من المتهم االول )ج (دون اتباع اصول واجراء عمليات الصرف
وعدم التاشير عليها بذكر المستفيد االول بشكل مخالف للقانون بالتعاون مع المتهم الثاني
)ط(الذي كان يعمل مدير شركة بانوراما للمعدات التلفزيونية والذي قام بتاريخ 2007/8/9
باعطاء المتهم االول )ج (فاتورة مزورة وغير حقيقية بقيمة  32.860شيكل مذكور فيها انه
تم تزويد هيئة التلفزيون بمواد تلفزيونية خاصة بمعدات التصوير خالفا للواقع وبتاريخ
 2007/9/23أقدم المتهم الثاني )ط (كذلك على اعطاء المتهم االول )ج (فاتورة وهمية بقيمة
 8.289شيكل حيث اقدم المتهم االول )ج (على سحب شيكات بقيمة الفواتير الوهمية من
حساب الهيئة لالذاعة والتلفزيون لدى البنك باسم المتهم الثاني) ط (وذلك باالتفاق فيما بينهما
حيث حصل المتهم الثاني )ط (على نسبة من قيمة الشيكات التي تم التوقيع عليها من قبل المتهم
االول )ج (دون وجه حق.
وقد استندت النيابة العامة في ذلك على اعترافات المتهم االول )ج (لدى النيابة العامة
الماخوذة على التوالي بالتواريخ التالية  2008/7/13 ،2008/6/9 ،2008/6/1وهي
المبرزات ن -1/ن ،3/ومحضر ضبط وتحرز المبرز ن 4/المنظم من قبل النيابة العامة.
واعترافات المتهم الثاني )ط( لدى النيابة العامة الماخوذة على التوالي بالتاريخين ادناه
 2008/6/9 ،2008/6/8وهما المبرزين ن ،5/ن.6/
كذلك اقوال شهود النيابة العامة كل من :
) .1ي .ف(.
 ).2ر .م(
 ).3ص .ا(
الماخوذة لدى النيابة العامة وهي المبرزات ن ،7/ن ،8/ن 9/هذا باالضافة الى ملف

التحقيق بكامل محتوياته المبرز ن.10/
ولدى سؤال المحكمة للمتهمين )ج وط (في الجلسة االولى عن التهمة المسندة لكل واحد
منهما اجاب كل منهما انه غير مذنب عما اسند اليه.
وبعد ان ختمت النيابة العامة بيناتها ،أفهمت المحكمة المتهمين )ج وط( منطوق المادة
 258من قانون االجراءات الجزائية حيث ادلى المتهم االول )ج (بافادة دفاعية انكر فيها جميع
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
وباطلة وانه لم يتعرض للضرب لدى النيابة العامة بل من افراد االمن الوقائي وانه عندما ادلى
باقواله لدى النيابة العامة كان بدون عقل ،وان المدة التي امضاها باالمن الوقائي  30يوما بعلم
النيابة العامة واربع ايام قبلها من  2008/5/29الى  2008/6/1بدون علم النيابة العامة،
وانه بتاريخ  2008/5/18كان محجوزا في مقر المقاطعة بدون علم النيابة العامة ايضا مدة
 36ساعة ،وانه عندما كان يعرض على النيابة العامة للتحقيق معه وضبط اقواله يتم اعادته
الى مقر االمن الوقائي مكان احتجازه وكان الضابط خالد الغفري يحقق معه يوميا او شبه
يومي وهو الذي كان يرسله الى النيابة العامة في دورية االمن الوقائي وينتظره خارج مكتب
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
االمن الوقائي بتقوله عند النيابة وانا الي قلته عند االمن الوقائي قلته عند النيابة .)....
وقدم وكيل المتهم بينات موكله الدفاعية حيث استمعت المحكمة الى شهادة الشهود كل من
-:
 )-1ع .ك.ا(.
) -2ف .م.ع(.
) -3م.ع(.
 )-4ا .ع(.

كما قدم باقي بينات موكله الدفاعية الخطية وتمثلت في
 -1كتاب صادر عن هيئة االذاعة والتلفزيون وهو متعلق بالفاتورتين ذوات االرقام
 410 ،317ومرفق بهما سند ادخال بالفاتورة  410وصورة عن قرمية شيك.
 -2فاتورة رقم  317ومرفقاتها....
 -3كتاب صادر عن البنك العربي.
حيث ابرزت جميعها وتم التاشير عليها بالحروف د ،1/د ،2/د.3/
كما ادلى المتهم الثاني )ط (بافادة دفاعية انكر فيها ايضا اقواله الماخوذة لدى جهاز االمن
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
بالمتهم االول )ج (الن عليه ملفات بالماليين وانك إذا لم تساعدنا فانك تساعد في افالته ،وانا
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
اعطاء افادة باالستناد الى االفادة التي ادلى بها المتهم االول جهاد ،وقد قرأ لي افادة المتهم
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
التي ادليت بها امامنا ،وبالموعد حضرت الى المقاطعة واخذني بسيارته الى النيابة حيث
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
محامي فاخبرته بانني ال اريد محامي بناء على اقوال خالد الغفري وادليت بنفس االفادة التي
ادليتها امام االمن الوقائي......
وبمناقشة المتهم )ط (من وكيل المتهم )جد اجاب ...وقد التقيت بالمتهم )ج (في مكتب
خالد الغفري حيث كان المتهم بذقن طويله وعيونه حمراء وشكله مهموم وقلت له امام خالد
الغفري ان هذا الحكي الذي ذكرته انت ما صار وانت بتورط نفسك فقال لي خليني بحالي وما

تدخل....
وقدم وكيل المتهم )ط (بينه موكله الدفاعية الخطية المتمثلة في صورة عن كتاب وارد من
هيئة االذاعة والتلفزيون يتعلق بالية صرف قيمة الفاتورة رقم  317حيث ابرزت وتم التاشير
عليها بالحرف د. 4/
وعلى ضوء هذا االنكار وهذه االدعاءات وجدت محكمة الدرجة االولى انه البد من اجل
الوقوف على الحقيقة من مناقشة اعترافات المتهمين )ج وط( المنكرة مناقشة مستفيضة
ووزنها على ضوء ما هو مقدم في هذه الدعوى من بينات سواء من قبل النيابة العامة او من
قبل الدفاع وخلصت بالنتيجة الى اعالن براءة المتهمين )ج وط (مما اسند لكل واحد منهما
لالسباب والعلل الواردة في مضمون الحكم وقد ايدتها محكمة االستئناف فيما ذهبت اليه في
حكمها المطعون فيه.
وعن اسباب الطعن:
وبالنسبة للسببين االول والثاني نجد ان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل
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
سواه واستخلصت الوقائع استخالصا سائغا ومقبوال وجاء حكمها معلال تعليال وافيا حيث اشتمل
على ملخص الوقائع الواردة في قرار االتهام والئحته وملخص مطالب النيابة العامة ودفاع
المتهمين واالسباب الموجبة للبراءة طبقا الحكام المادة  276من قانون االجراءات الجزائية.
كما نجد ان محكمة االستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صالحية في وزن
البينة وتقديرها قامت باستخالص الوقائع التي قنعت بها من خالل البينات المقدمة في الدعوى
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
النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخالصها سائغا
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
وقنعت بها غير واردين على الحكم المطعون فيه مما يقتضي ردهما.
وبالنسبة للسبب الرابع نجد ان البينة الدفاعية شرعت لخدمة دفاع المتهمين عن انفسهم
والتوصل فيها الثبات براءتهم عمال بالمادة  258من قانون االجراءات الجزائية ،وعلى
محكمة الموضوع معالجة دفوع وبينات الدفاع والتدقيق فيها الن عدم تعرض المحكمة لتلك
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
وتعمل فيها قناعتها سلبا او ايجابا ما دام ان هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى مما يقتضي رد هذا
السبب.
اما بالنسبة للسبب الثالث نجد ان اعترافات المتهمين )ج وط (شانها شان باقي االدلة في
المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها طبقا الحكام المادة  215من
قانون االجراءات الجزائية وحيث توصلت محكمتي الموضوع البداية واالستئناف الى ان هذه
االعترافات اخذت من المتهمين )ج وط (في ظروف توجب الشبهه لم تطمئن اليها وساورها
الشك في صحتها اضف الى ذلك عدم توافق بعض الوقائع الواردة في قرار االتهام والئحته مع
الحقيقة والواقع والمنطق وتناقضها مع ذاتها ومع شهادة الشهود وباقي الوقائع لم تقدم النيابة
العامة البينة على صحتها فتكون الوقائع الواردة باالعترافات غير صحيحة ومن حق محكمتي
الموضوع اال تاخذ بهذه االعترافات وتسقطها من عداد البينة لما نصت عليه المادة  214من
قانون االجراءات الجزائية واعماال لسلطتها في تقدير االدلة .
ونضيف بهذا الخصوص مايلي-:
-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
ضغط الن االعتراف الصحيح والسليم هو الذي يصدر عن ارادة حرة مطابقا للحقيقة
والواقع وللبينة المعتمدة في الدعوى.
بالنسبة للظروف التحقيقية التي مر بها المتهمان )ج وط( لدى جهاز االمن الوقائي وامتدتلتصاحب تحقيق النيابة العامة واستمرار هذا التحقيق مع المتهمين وتدوين اقوالهما الكثر
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.
حيث تالحظ محكمتنا ان اعترافات المتهم )ج (قد جاءت لتنسجم مع ظاهر االفعال الماديةالمعلومة لدى جهاز االمن الوقائي وقبل احالة القضية الى النيابة العامة وهذا ينسحب ايضا
بكافة التفاصيل على اعترافات المتهم طارق التلقينية من خالل اطالعه على اقوال المتهم
)ج“( الماخوذة لدى جهاز االمن الوقائي والتي جاءت الحقا العترافات المتهم جهاد.
حيث تبين ان المحقق من مرتب جهاز االمن الوقائي هو الذي ضبط افادة المتهم )ج(وهوذاته الذي ضبط افادة المتهم طارق بمعنى ان كافة المعلومات التي اخذت من المتهم
اياد كانت معلومة للمحقق نفسه وبالتالي جاءت اقوال المتهم )ط (لدى النيابة العامة لتنسجم
مع ما ورد على لسان المتهم )ج (بناءا على طلب المحقق من جهاز االمن الوقائي الذي
اصر عليه ان يقول ما يريده حيث نسبت للمتهم المذكور اقوال طلب منه تاييدها امام النيابة
العامة.
تالحظ المحكمة من خالل افادة المتهم )ط( الدفاعية انه ال يريد ان يؤكد العبارات المدونةفي افادته لدى جهاز االمن الوقائي ولكن المتداد ذات ظروف التحقيق التي صاحبت ادالئه

بافادته لدى جهاز االمن الوقائي بحيث صاحبت التحقيق امام النيابة العامة تجعله يستخدم
نفس العبارات كي ال يغضب افراد االمن الوقائي الذين ينتظرونه بالخارج وهذا االمر
ينطبق ايضا على افادة المتهم )ج (لدى جهاز االمن الوقائي واعترافاته لدى النيابة العامة.
كل ذلك يؤدي بالمحكمة الى قناعة تامة بان اعترافات المتهمين )ج وط (لدى النيابة العامة
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
الى ما بعد التحقيق معهما لدى النيابة العامة سواء اكانت هذه االقوال نقلت عن افاداتهم السابقة
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
وال يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها مما يقتضي رد هذا السبب .
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة
االوراق لمصدرها.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2015/1/26

الكاتـــــب
الرئيـــــــس

دونــــز فهغــــٌن
ثنغـهـز ثنمؼـجةُز

دػىي ؽضثء طهـ سثو ثهلل سلى 2013/3433 :

ثذلُتز ثحلجكًز  :ثنمجػٍ أمحذ ثألشمش

لشثس
دؼذ ثنضذلُك يف أوسثق ْزِ ثنذػىي ويف عُذ ثنمجَىٌ ،جتذ ثحملكًز يج َهٍ:
أعُذس ثنُُجدز ثنؼجيز نهًضهى يف ْزِ ثنذػىي هتًز ثنضىثؽذ يف ظشوف جتهخ ثنشذهز خالفج ألفكجو
ثدلجدر  5/983يٍ لجَىٌ ثنؼمىدجس سلى  61نغُز  6311وثنيت صُض ػهً" كم يٍ :وؽذ
يضؾىالً يف أٌ يهك أو ػهً يمشدز يُّ أو يف أَز ؿشَك أو شجسع ػجو أو يف يكجٌ زلجرٍ ذلًج أو يف أٌ
زلم ػجو آخش يف ولش وظشوف َغضُضؼ يُّ دأَّ يىؽىد نغجَز غًن يششوػز أو غًن الةمزَ ،ؼجلخ يف
ثدلشر ثألوىل دجحلذظ يذر ال صضَذ ػهً عالعز أشهش أو أٌ صمشس ثحملكًز إفجنضّ ػهً أَز يؤعغز يؼُُز
يٍ لذم وصَش ثنشؤوٌ ثالؽضًجػُز نهؼُجَز دجدلضغىنٌن دلذر ال صمم ػٍ عُز وال صضَذ ػهً عالط
عُىثس".
ودجعضمشثء ثحملكًز نؼُجطش ثنضؾشمي يف ْزِ ثدلجدر جتذ أٌ يج محهضّ ْزِ ثدلجدر يٍ عُجعز ؽُجةُز ػمجدُز
َغًن ثنشذهز دؼذو دعضىسَضهج يٍ ػذر أوؽّ وٍْ:
أوالً :شذهز سلجنفز أفكجو ثدلجدر ( )65يٍ ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل نغُز  3119وثنيت صُض ػهً
أٌّ "ثنؼمىدز شخظُز ،ومتُغ ثنؼمىدجس ثجلًجػُز ،وال ؽشميز وال ػمىدز إال دُض لجَىين ،وال صىلغ
ػمىدز إال حبكى لؼجةٍ ،وال ػمجح إال ػهً ثألفؼجل ثنالفمز نُفجر ثنمجَىٌ".
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وجتذ ثحملكًز يف ْزث ثنغُجق أٌ ثدلششع ثنذعضىسٌ لذ أكذ ػهً أٌّ ال ؽشميز وال ػمىدز إال دُض،
وْزث ثدلذذأ ثنذعضىسٌ ثدلشػٍ ثنُفجر َفضشع أٌ َكىٌ ثنمجَىٌ ثجلضثةٍ لذ َض ػهً ثجلشميز دظىسر
زلذدر حتذَذث َجفُج نهؾهجنز ،وأٌ َكىٌ ْزث ثنُض يُضْج ػٍ ثنهذظ وثنغًىع ،وإال أطذقش
ثحلمىق وثحلشَجس ثنؼجيز ػشػز نهضأوَالس وثنضفغًنثس ثنيت صزْخ هبزث ثدلذذأ يزْخ ثنشَـ ،وجتؼم
يٍ ثنُض ثنمجَىين ثجلضثةٍ عُفج يغهـج ػهً سلجح ثدلىثؿٌُن ،العًُج أٌّ غًىع ثنُض ثنمجَىين جيؼم
يُّ أدثر نمًغ ثحلشَجس ،صغضخذيّ ثنغهـز ثنؼجيز يىت شجءس ،وصضشكّ يىت شجءس ،دوٌ سلُخ أو
فغُخ ،ويف ْزث جتذ ثحملكًز أٌ َض ثدلجدر  5/983يٍ ػمىدجس ثنؼمىدجس سلى  61نغُز
 6311لذ ؽجء غجيؼج فؼفجػج مبج جيجوص ثحلكًز ثنضششَؼُز يٍ ثنُض ثنذعضىسٌ ثنمجػٍ دأٌّ ال
ػمىدز وال ؽشميز إال دُض ،وْزث يج صغضذل ػهُّ ثحملكًز شلج وسد يف ْزث ثنُض دضؾشمي كم يٍ وؽذ
يضؾىالً يف أٌ يهك أو ػهً يمشدز يُّ أو يف أَز ؿشَك أو شجسع ػجو أو يف يكجٌ زلجرٍ ذلًج أو يف أٌ
زلم ػجو آخش ،يغ ػذو حتذَذ ثنفؼم ثجلشيٍ وثنُضُؾز ثجلشيُز ػهً وؽّ ثنذلز ،ويؤدي رنك أٌ
ثنضؼًُى ثنزٌ وسد يف ْزِ ثدلجدر جيؼم يٍ ثنفؼم ثجلشيٍ ثدلؼجلخ ػهُّ مبىؽذهج غًن وثػـ ،ولذ
ثعضمشس دؼغ ثؽضهجدثس ثنمؼجء ثنذعضىسٌ ثدلمجسٌ ػهً ثحلكى دؼذو دعضىسَز أٌ صششَغ َضؼًٍ
عُجعُز ػمجدُز غًن وثػقز ،ورنك دجعضخذثو َظىص فؼفجػز يف صؼذًنْج ويمجطذْج مبج َغضهذف
إفذثط لُىد غًن وثػقز صغًـ دضمُُذ ثحلشَجس،

(أَظش،زلًذ ثخلؼش ،ثنمؼجء وثإلػالو ،فشَز ثنضؼذًن دٌن

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

 ،)16 ،99وفُظ أٌ ثعضخذثو ثنضؼجدًن ثنفؼفجػز يف ثنُض ثنضؾشميٍ جيؼم يٍ ثنفؼم ثجملشو مبىؽذّ
َضغى دؼذو ثنىػىؿ ،حبُظ أٌ ثنشخض ثنؼجدٌ َكىٌ ػهُّ نضثيج أٌ َضكهٍ مبؼُجِ ،وال َغضـُغ أٌ
حيذد رلجالس صـذُمّ ،شلج َغًن ثنشذهز دؼذو دعضىسَضّ يٍ فُظ ثدلذذأ ،وػّهز ْزث ثالشضذجِ صكًٍ يف
أٌّ ثنضششَغ ثنزٌ حيضىي ػهً ػذجسثس غجيؼز وفؼفجػز غًن وثػقز ثنذالنز عُكىٌ مبغجدز ثنغُف
ثدلغهؾ ػهً سلجح ثنُجط ،وأٌ خـش ثنُظىص ثنغجيؼز َضؼذي ثنشخض ثدلجعم أيجو ْزِ ثحملكًز يف
ثنذػىي ثدلىػىػُز فمؾ ،دم ميضذ إىل ثدلىثؿٌُن ثِخشٍَ ثنزٍَ عًُضُؼىٌ ػٍ ثنمُجو دأػًجل زلًُز

الكاتب
ايمن زهران

2

القاضي
أحمد األشقر

دونــــز فهغــــٌن
ثنغـهـز ثنمؼـجةُز

مبىؽخ ثنذعضىس خىفج يٍ ثالطـذثو يغضمذال دجحملظىسثس ثنيت َؼؼهج ثنضششَغ ،وْزث يج َشكم
يغجعج دششػُز ثنؼمىدز وثجلضثء ثنيت صؼرب ػُهج ثنمجػذر ثنذعضىسَز ثنمجػُز دأٌ ال ػمىدز وال ؽشميز
إال دُض ،ودلج كجٌ ثأليش كزنك ،فئٌ غًىع وػذو وػىؿ َض ثدلجدر  5/983يٍ لجَىٌ
ثنؼمىدجس سلى  61نغُز َ6311غًـ دضمُُذثس غًن يربسر حلمىق ثدلىثؿٍ شلج َغضُهغ والَز
ثحملكًز ثنؼهُج ثدلىلشر دظفضهج ثنذعضىسَز نهُظش يف يذي دعضىسَضّ ويذي سلجنفضّ نهًذذأ ثنذعضىسٌ
ثنمجػٍ دأٌّ ال ػمىدز وال ؽشميز إال دُض.
عجَُجً :شذهز سلجنفز أفكجو ثدلجدر ( )31يٍ ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل نغُز  3119وثنيت َظش
ػهً أٌّ "فشَز ثإللجيز وثنضُمم يكفىنز يف فذود ثنمجَىٌ ".وفُظ أٌ ثنضؾىّل يف ثأليجكٍ ثنؼجيز ْى
أفذ صؼذًنثس ثحلشَز يف ثنضُمم ،وفُظ أٌ ثنمجَىٌ ثجلضثةٍ ال َُذغٍ نّ أٌ َفشع لُىدث يشْمز ػهً
ثدلىثؿٍ دلُؼّ يٍ شلجسعز ْزث ثحلك ،وفُظ أٌّ إفجنز ثدلششع ثنذعضىسٌ صُظُى ْزِ ثحلمىق إىل
ثدلششع ثنؼجدٌ ال َؼين إؿالق َذِ يف صُظًُهج دذثػٍ ثنُظجو ثنؼجو ،دم َُذغٍ ػهً ثدلششع ثنؼجدٌ أٌ
َهضضو دجنؼىثدؾ ثنذعضىسَز يف فذودْج ثدلىػىػُز ،وأٌ ال َظم صُظُى ْزِ ثحلمىق إىل فذّ إْذثسْج
أو ثدلظجدسر ثنكهُز ذلج ،أو أٌ َفشع لُىدث ػهً ثحلشَجس وثحلمىق مبج جيؼم يٍ ثنشجق شلجسعضهج،
وفُظ أٌّ ػذجسر (يف فذود ثنمجَىٌ) ال صؼين أٌ َظجدس ثنمجَىٌ (ثنضششَغ ثنؼجدٌ) ْزث ثحلك ،وإال
ثطذـ ثنُض ثنذعضىسٌ ػشدج يٍ ػشوح ثنؼذظَ ،ضؾىن ػهُّ ثدلششع ثنؼجدٌ دجالَضمجص وثنضمُُذ
وثدلظجدسر دجعى ثنمجَىٌ ،فُظًن ثنذعضىس فُُهج مبج ثشضًم يٍ فمىق أعجعُز نهًىثؿٌُن رلشد دَذجؽز
ال صهمً طذي يف ثنضـذُك ثنىثلؼٍ ،وفُظ أٌّ َض ثدلجدر َ 5/983فشع لُىدث يشْمز ػهً ثحلك
يف ثنضُمم وثنضؾىل وَؼجلخ ػهُهج دوٌ يغىؽ يؼمىل ،فئٌّ ثحملكًز جتذ أٌّ يف رنك يج َغًن ثنشذهز
مبخجنفز أفكجو ثدلجدر  5/983يٍ لجَىٌ ثنؼمىدجس سلى  61نغُز  6311نهمجػذر ثنذعضىسَز
ثنىثسدر يف ثدلجدر  31يٍ ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل نغُز  3119شلج َغضُهغ والَز ثحملكًز ثنؼهُج
ثدلىلشر دظفضهج ثنذعضىسَز نهُظش يف يذي دعضىسَضّ.
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عجنغجً :شذهز سلجنفز أفكجو ثدلجدر ( )61يٍ ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل نغُز  3119وثنيت َظش ػهً
أٌّ " ثدلضهى دشا فىت صغذش إدثَضّ يف زلجكًز لجَىَُز صكفم نّ فُهج ػًجَجس ثنذفجع ػٍ َفغّ ،وكم
يضهى يف ؽُجَز جيخ أٌ َكىٌ نّ زلجو َذثفغ ػُّ".
وجتذ ثحملكًز يف ْزث ثنغُجق أٌّ لشَُز ثنربثءر ٍْ يذذأ دعضىسٌ يشػٍ ثنُفجر ،وَفضشع ْزث ثدلذذأ،
أٌ صكىٌ إؽشثءثس ثدلالفمز ثنمؼجةُز ثدلفؼُز إىل ثإلدثَز لجةًز دجألعجط ػهً ثجلضو وثنُمٌن ،ال ػهً
ثنشك وثنضخًٌن ،رنك أٌّ لشَُز ثنربثءر كأطم دعضىسٌ يمشس صغضذػٍ أٌ َكىٌ ثنضؾشمي يؤعغج
ػهً ثإلعذجس ثدلغضًذ يٍ أوسثق ثنذػىي وولجةؼهج ،وأٌ ال َكىٌ يذُُج ػهً ثالعضُضجػ وثنشذهز،
وَفضشع رنك ثٌ َكىٌ ثنضششَغ ثجلضثةٍ ؽجصيج دىثلؼز عجدضز فؼال يفؼُز إىل َضُؾز ؽشيُز يهًىعز،
ال يغضمجر يٍ ظشوف صمىو ػهً ثنشك ،وجتذ ثحملكًز وػهً ػىء رنك أٌ َض ثدلجدر  5/983يٍ
لجَىٌ ثنؼمىدجس سلى  61نغُز  6311لذ خجنف لشَُز ثنربثءر دأٌ ؽؼم أعجط ثنضؾشمي لجةًج ػهً

ثالعضُضجػْ ،زث يج صغضذل ػهُّ ثحملكًز شلج وسد يف ينت ْزِ ثدلجدر فٌن َظش ػهً (وظشوف
َغضُضؼ يُّ دأَّ يىؽىد نغجَز غًن يششوػز أو غًن الةمز) ،ودلج كجٌ ثأليش كزنك ،فئٌّ ْزِ
ثحملكًز جتذ أٌ ال َغضمُى ثنضؾشمي ػهً فشع ثالعضُضجػ ،وإمنج ػهً ثجلضو وثنُمٌن ،رنك أَّ وإٌ
كجٌ ثأليش غًن كزنك ،فئٌّ ثدلىثؿٍ عُكىٌ ػشػز نهضؾشمي وثإلدثَز وثنؼمىدز ،دوٌ يؼُجس عهُى
ووثلؼٍ َضُـ نّ ثنذفجع ػٍ َفغّ يف زلجكًز ػجدنز ،وْزث يج عُؤدٌ إىل دظ ثنشػخ يف أوعجؽ
ثدلىثؿٌُن وفشيجهنى يٍ فمىلهى يف ثنضُمم وثحلشَز ثنشخظُز خىفج يٍ ثدلالفمز ثنمؼجةُز ،وفشيجهنى
دجنُضُؾز يٍ ثنذفجع ػٍ أَفغهى ،وإخؼجػهى العضُضجؽجس أفشثد يضجدُُز يٍ شخض إىل آخش ويٍ
دُتز رلضًؼُز إىل أخشي ، ،العًُج أٌ ْزِ ثدلجدر مل حتذد ثنُضُؾز ثجلشيُز نهفؼم ثجملشوّ وػاللز ثنغذذُز
ثنيت صشدؾ ْزث ثنفؼم هبزِ ثنُضُؾز ،شلج َغضهغ والَز ثحملكًز ثنؼهُج ثدلىلشر نهُظش يف يذي دعضىسَز
ْزِ ثدلجدر ويذي سلجنفضهج نهًذذأ ثنذعضىسٌ ثنمجػٍ دضىثفش لشَُز ثنربثءر.
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سثدؼجً :شذهز سلجنفز أفكجو ثدلجدر  66يٍ ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل نغُز  3119وثنيت صُض ػهً
أٌّ " -6ثحلشَز ثنشخظُز فك ؿذُؼٍ وٍْ يكفىنز ال متظ.
 -3ال جيىص ثنمذغ ػهً أفذ أو صفضُشّ أو فذغّ أو صمُُذ فشَضّ دأٌ لُذ ثو يُؼّ يٍ ثنضُمم إال
دأيش لؼجةٍ وفمجً ألفكجو ثنمجَىٌ ،وحيذد ثنمجَىٌ يذر ثحلذظ ثالفضُجؿٍ ،وال جيىص ثحلؾض أو ثحلذظ
يف غًن ثأليجكٍ ثخلجػؼز نهمىثٌَن ثنظجدسر دضُظُى ثنغؾىٌ".
وفُظ جتذ ثحملكًز أٌ ثنشكٍ ثدلجدٌ ذلزِ ثجلشميز َمىو يؼجلذز كم َضؾىل يف أٌ يهك أو ػهً يمشدز
يُّ أو يف أَز ؿشَك أو شجسع ػجو أو يف يكجٌ زلجرٍ ذلًج أو يف أٌ زلم ػجو آخش ،ودلج كجٌ فؼم
ثنضؾىل كًج َضشثءي ذلزِ ثحملكًز ْى فؼم غًن رلشّو دـذُؼضّ وثَّ ْى ؽضء يٍ ثدلًجسعز ثالػضُجدَز
ثدلششوػز وثدلضىلؼز نكم يىثؿٍ العًُج يف ثأليجكٍ ثنؼجيز وثنشىثسع ثنؼجيز ويف أٌ ولش عىثء يف
ثنهُم ثو ثنُهجس ،فئٌّ ثحملكًز جتذ أٌّ ْزِ ثدلجدر ثجلشيُز لذ ثَضهكش فكّ ثحلشَز ثنشخظُز نهًىثؿٍ
دجنضؾىل يف ثأليجكٍ وثنشىثسع ثنؼجيز وفشػش لُىدث غًن يربسر ػهً شلجسعز ثدلىثؿٍ ذلزث ثحلك ،ال
عًُج أٌّ ْزِ ثدلجدر مل صمى ػهً دُجٌٍ وثػـٍ نهُضُؾز ثجلشيُز ثدلشصذـز دؼاللز عذذُز يُـمُز ويؼمىنز
نُظجس إىل فشع ؽضثء ػهً كم يٍ َضؾىل يف ثأليجكٍ ثنؼجيز.
ودلج كجٌ ثأليش كزنك ،وفُظ َظش ثدلجدر  668يٍ ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل نغُز  3119ػهً
أَّ" فًُج ال َضؼجسع وأفكجو ْزث ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل صظم عجسَز ثنمىثٌَن وثنهىثةـ وثنمشثسثس
ثدلؼًىل هبج يف فهغـٌن لذم ثنؼًم هبزث ثنمجَىٌ إىل أٌ صؼذل أو صهغً وفمجً نهمجَىٌ ".وفُظ أٌّ يذذأ
صذسػ وْشيُز ثنضششَؼجس َفضشع أٌ ال َضؼجسع ثنضششَغ ثنؼجدٌ يغ ثنُض ثنذعضىسٌ ،ودلج كجَش
ثخلظىيز يف ثنذػىي ثنذعضىسَز ػُُُز دـذُؼضهج ويُجؿهج ثخضظجو ثنُض ثنضششَؼٍ ثدلـؼىٌ فُّ
ثعضهذثفًج دلشثلذز يذي دعضىسَضّ وثَؼذجؿّ دثخم أؿش ثنششػُز ثحلجكًز ػهً ْذي يٍ أفكجو
ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل نغُز  3119دجػضذجسِ ثنىعُمز ثنذعضىسَز ثنُجفزر ،ودلج كجٌ َضؼٌن ػهً إعش
رنك ثعضىثء ثنضششَؼجس مجُؼهج ػهً يشفب ْزث ثنذعضىس ػهً لجػذر مسىِ ،وفُظ َظش ثدلجدر

الكاتب
ايمن زهران
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القاضي
أحمد األشقر

دونــــز فهغــــٌن
ثنغـهـز ثنمؼـجةُز

 3/36يٍ لجَىٌ ثحملكًز ثنذعضىسَز سلى  9نغُز  3111ػهً أَّ "إرث صشثءي إلفذي ثحملجكى أو
ثذلُتجس رثس ثالخضظجص ثنمؼجةٍ أعُجء َظش إفذي ثنذػجوي ػذو دعضىسَز َض يف لجَىٌ أو يشعىو
أو الةقز أو َظجو أو لشثس الصو نهفظم يف ثنُضثع ،أولفش ثنذػىي وأفجنش ثألوسثق دغًن سعىو إىل
ثحملكًز ثنذعضىسَز ثنؼهُج نهفظم يف ثدلغأنز ثنذعضىسَز" ،وفُظ صشثءي ذلزِ ثحملكًز وؽىد شذهجس
يف سلجنفز َض ثدلجدر  5/983يٍ لجَىٌ ثنؼمىدجس سلى  61نغُز  6311ألفكجو ثدلىثد 66
و 31و 65و 61يٍ ثنمجَىٌ ثألعجعٍ ثدلؼذل نغُز  3119ػهً ثنىؽّ ثنزٌ دُُّجِ آَفج ،وفُظ
أٌ ْزث ثنُض ثدلشضذّ دؼذو دعضىسَضّ الصو نهفظم يف ْزِ ثنذػىي ثدلىػىػُز ،وعُذث نكم يج صمذو،
وػًال دأفكجو ثدلجدر  3/36يٍ لجَىٌ ثحملكًز ثنذعضىسَز سلى  9نغُز  3111صمشس ثحملكًز ولف
ثنغًن يف ْزِ ثنذػىي ،وإفجنز ثألوسثق إىل ثحملكًز ثنؼهُج ثدلىلشر ثدلأروَز يؤلضج دُظش ثنـؼىٌ
ثنذعضىسَز نهفظم يف ثدلغأنز ثنذعضىسَز فغخ ثألطىل ،وأفهى يف .3169/3/9

الكاتب
ايمن زهران

6

القاضي
أحمد األشقر

دعـوى عـدل عليـا
رقم8108/28 :

السـلطـة الوطنيـة الفلسـطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار
الم ونـــــــــــة

الصـــــــــــادر عـــــــــــل محكمــــــــــــة العـــــــــــدل العليـــــــــــا المنعقـــــــــــد ـــــــــــ ار ا

بـــــــــــكم ار المحاكمـــــــــــة واصـــــــــــدار الحكـــــــــــ باســـــــــــ ال ـــــــــــع العربـــــــــــ الفلســـــــــــطين

الهيئـة

:

الحاكمــة

برئاســـة

الســــيد

القاضــ

وعضويـة السـيديل القاضييـل إبراهي

ه ـــا
عمــرو وهان

الحتــــو
الناطور

المستدعـــــ  -:سليم عبد الفتاح مروح اسماعيل /سلفيت

وكالؤه المحامول أحمد رع و ارس رع وعبيـر ـرع وسـعد
رع
المـستدعى ضـده -النائب العام باإلضافة لوظيفته

اإلمــــ ار ات

بت اااري  3103/4/32تق اادم المس ااتدع بواس ااوة وه ااذه بدا ا ال اادعول للوعا ا فا ا القا ارار
المنعاادم الباواال ال ااادر ع ا المسااتدع ضااد و ل ا بمنااا المسااتدع م ا الساافر ووضااا اساامه
عل المعابر والجسور .

الرئيــس
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دعـوى عـدل عليـا
رقم8108/28 :

يسااتند المسااتدع فا وعن اه بااا الق ارار الموعااو فيااه موااالل لن ااول والقااانو ومعيااب
بعيب إساءة استعمال السلوة ومنعدم .
فا جلسااة  3103/5/01هاارر وهياال المسااتدع لئعااة الاادعول وواادم بينتااه واباار عافظااة
المسااتندات المباار (س )0/ووااتم بينتااه والااتمس إ اادار الق ارار التمديااد المهواات وف ا األ ااول
والقااانو وف ا

ات الجلسااة وااررت المعهمااة توجيااه م ا هرة ال ا المسااتدع ضااد لبيااا األسااباب

الموجبااة إل اادار الق ارار الموعااو فيااه او المانعااة م ا إل اااء وف ا عااال المعارضااة تقااديم لئعااة
جوابية ضم المدة القانونية .
بتااري  3103/1/02وادم رئايس النياباة العاماة ممانذ عا المساتدع ضاد لئعاة جوابياة
ولب ف نتيجتدا رد الدعول .
فا جلسااة  3103/1/ 01هاارر رئاايس النيابااة العامااة الذئعااة الجوابيااة وواادم بينتااه واباار
ورة ع ورار اتدام

ادر ع المدع العاام المبار (  )0/وواتم بينتاه فا عاي

ارح وهيال

المسااتدع انااه ل يريااب فا تقااديم بينااة مفناادة وت ارفااا ملتمسااا اعتبااار لئعااة الوعا مرافعااة لااه و
ولب رئيس النيابة العامة اعتبار الذئعة الجوابية مرافعة له .

الرئيــس
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دعـوى عـدل عليـا
رقم8108/28 :

المحكمـــــــة
بالتاادوي والمداولااة وبعاادالوذال علا لئعااة الاادعول والذئعااة الجوابيااة والبينااات المقدمااة
نجد ا النيابة العامة ج ء م الديئة القضائية ل اإلدارية وت رفاتدا تعد ما اإلعماال القضاائية
ساواء اهاناات متعلقااة بجمااا السااتدللت ممااا يبا اار اعضاااه ا بو اافدم رهساااء لما مور الضاابو
القضااائ ام باعمااال التعقيا ام التدااام وفا

ا ا وعااد مااا يوجااب القااول باسااتقذل النيابااة العامااة

عا جدااة اإلدارة همااا ا النيابااة العامااة ا الجدااة الموت ااة ا ااذ ف ا بذدناا بتعري ا الاادعول
الجنائية وت ارهدا ف
والقااائم علا

ا الع جدات استننائية اورل والنائب العام و

اعب الدعول العاماة

ااهوندا بو اافه نائبااا عا الديئااة الجتماعيااة ولااه مولا العريااة فا تعريا الاادعول

الجنائية او المتناال ع تعريهدا وبقا لما ي ار فدو األمي عليدا دو يير فدو رئايس الضاابوة
العدليااة و ااو ال ا

يمناال الاادوائر العهوميااة ف ا المعاااهم و ااو ال ا

اااعب الع ا ف ا التووياال وال ا

يقاارر الضاابو والتفتااي

و ااو

يملا الع ا ف ا التووي ال وف ا هاال مااا ورد اعااذ واهناار فم ا

باب اول انه يمل الع ف منا السفر للمتدمي ف القضايا الجنائية فاا ا هاا الم ارال المادن
ود منح ع منا السفر للقاض المادن فا القضاايا المدنياة فاا الم ارال الج ائا لام يان

علا

منا النائب العاام ما اتواا منال ا ا اإلجاراء ولام يا هر ايئا عا عا النائاب العاام بعادم المناا
م السفر عند النظر ف الجنايات وتوويل المتدمي
يتم توويل و

ف ا وانو او اجراء ج ائ ألناه عنادما

لرتهابه جناياة ماا وتقاوم المعهماة باخوذء سابيله بالهفالاة فاناه ما الممها ا

ي ااادر الاابذد ول يعااود ويفلاات ما يااد العدالااة لا ل فااا وارار النائااب العااام بمنااا المااتدم بجنايااة مااا
م ا الساافر فيااه يااادة بالنقااة العامااة بالمعاااهم والعدالااة والنيابااة العامااة الت ا

ا ساايال المجتمااا

وعارسه األمي ومنا للتسايب والفلتاا لا ل فانناا نجاد ا وا ارر النائاب العاام بمناا المساتدع ما
السفر هوناه مساند لاه عادة تدام جنائياة هماا او نابات ما وارار التداام المبار (  )0/التا تام
الرئيــس
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دعـوى عـدل عليـا
رقم8108/28 :
التعقي بدا م وبل النيابة العامة تعتبر ما اوت اا
األعمال القضائية الت ل تمل

المعهمة

النائاب العاام فا

ا ا العادود و ا ما

ذعية النظر ف ولب إل ائدا .

ووااد جاااء فا وارار معهمااة العاادل العليااا األردنيااة رواام 53/00

اافعة  213ساانة 0552

((ولم ااا هان اات القا ا اررات التا ا ي اادر ا النائ ااب الع ااام فا ا ع اادود اوت ا ااه تعتب اار ما ا األعم ااال
القضائية التا ل تملا
عة اوعدم

ا المعهماة

اذعية النظار فا ولاب إل ائداا فاناه وب ا

النظار عا

عة القرار الموعو فيه م الناعية القانونية نقرر رد الولب )).

له ه األسـبــا
تقرر المعهمة رد الدعول .
قـ ار ارً صدر وتل علناً باس ال ع العرب الفلسطين وأ هـ بتـاريخ 8108/7/00
الرئيــس
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/119:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ167 :
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ 2005/10/30:

ﳏﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ
ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻨﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤــﺔ  :ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ /ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ .
ﻭﻋﻀﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﻴـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﻴﻥ  /ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻏﺯﻻﻥ ﻭﺍﻴﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋـــﻲ -:ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ /ﺴﺠﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.
ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﺴﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ /ﻨﺎﺒﻠﺱ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ -:
 -1ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ.
 -2ﻤﺩﻴﺭ ﺴﺠﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ.
 -3ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ.
 -4ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ

ﺍﻹﺠـــﺭﺍﺀﺍﺕ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/9/6ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﻟﻠﻁﻌـﻥ
ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/6/7ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ )ﺤـﺴﻴﻥ ﺤـﺴﻨﻲ
ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ( ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.

1

ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/119 :

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

 -3ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺼـﺎﺭﺨﺔ ﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.

ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ-:
 -1ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻻﻤﻬﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﻭل
ﺩﻭﻥ ﺍﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻭﺭﺍﹰ.

 -2ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻭﺭﺍﹰ.
 -3ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻭﺍل ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ
 2005/9/11ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺔ

ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/9/24ﺘﻘﺩﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺠﻭﺍﺒﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻜﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺒﻴـﺔ،
ﻭﺍﺴﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻭﺍل ﻭﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/119 :

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـــﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ:
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤـﺎﻓﻅ ﻨـﺎﺒﻠﺱ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
 2005/6/7ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ

ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻼﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﺒﺩﺀﺍﹰ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟـﺭﺩ ﺸـﻜﻼ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻭ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺼـﺩﺭ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻩ ﺍﻻﻭل )ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ( ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ
ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭﻩ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺘﻘﺎﻡ ﻀـﺩ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﺎﻥ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻻ ﻴﻨﺘـﺼﺏ ﺨـﺼﻤﺎﹰ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻨﻬﻡ ﺸﻜﻼﹰ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟـﺭﺩ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ ،ﻓﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻔﻘـﻪ

ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ
ﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﺴﺠﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻤـﻥ
ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) 2005/8/13ﺍﻟﻤﺒﺭﺯ ﻉ (2/ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﻤﺤـﺎﻓﻅ
ﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺠﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻤـﺔ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺭﻗﻡ 2005/24ﻭﺍﺤﻴل ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺭﻗﻡ  2005/78ﻭﺍﻨﻪ
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/119 :
ﻤﻭﻗﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/1/12ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺴﻁﻭ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/6/6ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺒﺭﺯ ﻉ ،(3/ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻗﺭﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ 2005/6/7

ﺘﻭﻗﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻔـﻪ ﺍﻭ
ﺍﺨﻼﺀ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ .2005/78
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺠﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1/11ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻗـﺩ ﻨـﺼﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻕ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻤﺱ".
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ "ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﺍﻭ ﺘﻔﺘﻴـﺸﻪ

ﺍﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻱ ﻗﻴﺩ ﺍﻭ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻻﹼ ﺒﺎﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ....،ﺍﻟﺦ".

ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (98ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤـﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻻ ﺴـﻠﻁﺎﻥ

ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﻡ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻻﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ".

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

ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ،ﻭﺍﻟﻌـﺯل ﻤـﻥ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﺎﹰ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺩﻋـﻭﻯ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻪ".
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (3ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (5ﻟﺴﻨﺔ  2001ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ-:
-1

ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﹼ ﻤـﺎ
ﺍﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ،ﻭﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ

ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ.
-2

ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ".

4

ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/119 :
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (1ﻟﺴﻨﺔ  2002ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﻗـﺩ

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

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ "ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ".
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (2ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗـﻀﺎﺌﻬﻡ
ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".
ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (14ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ "ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ

ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ ،ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ".
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (82ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ
ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ،ﻭﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﻭ ﻤﻜﻠﻔﺎﹰ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ....ﺍﻟﺦ"
ﺍﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (3ﻟﺴﻨﺔ  2001ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  /117ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  119ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ
ﻓﺎﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﺠﺯ ﺍﻭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻱ ﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ

ﻭﺍﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻱ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4/120ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻤﺭﻩ ﺒﺎﻨﻪ "ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺎﻱ ﺤـﺎل ﺍﻥ
ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﻭﺍﻻﹼ ﻴﻔﺭﺝ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ".

5

ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/119 :
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (121ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ "ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻤﺭ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻱ
ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ ،ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﺤﻀﺎﺭﻩ ﺍﻤﺎﻤـﻪ ،ﺒـﺴﺒﺏ

ﻤﺭﻀﻪ".

ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ -ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻔـﺼل

ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻼﻓﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ -ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ
ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺍﻻﻤﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )(134
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺝ ﻭﻋـﺩﻡ
ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻤﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻻﻓﺭﺍﺝ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ .ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ

ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴـﺸﻜل ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻔﻘﺩﻩ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺨﺎﻁﺌﺔ.
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ ،ﻭﻟﻘـﺩ

ﺍﺠﻤﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﻏل ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻫﻭ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﻴﺠـﺏ ﺍﻥ ﺘﺒﻘـﻰ ﻴـﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻐﻠﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﻴﺭ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،ﻻﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﺼﻼﺤﻪ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺤﻜـﺎﻡ

ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/119 :

ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻩ ﺍﻻﻭل )ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ( ﻗﺩ ﺍﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ
ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋـﻥ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻫﻭ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ،

ﻭﺒﻌﻤﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻏﺘﺼﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺼﺒﺢ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻤﻌـﺩﻭﻤﺎﹰ ﻻ ﺍﺜـﺭ ﻟـﻪ،

ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﺩﻭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ.

ﻓﻠﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ-:
 -1ﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺸﻜﻼﹰ.
 -2ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﺴﺠﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻟﻼﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻤﺎ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ﺍﻭ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎﹰ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ.

ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺼــﺩﺭ ﻭﺘﻠــﻲ ﻋﻠﻨــﺎﹰ ﻭﺍﻓﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2005/10/30

ﻋﻀﻭ

ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ:

ﺩﻗﻕ:

ﻋﻀﻭ

/
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ﺍﻟﺭﺌﻴــﺱ

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/110:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ152 :
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ 2005/10/15:

ﳏﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ
ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻨﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤــﺔ  :ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ /ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ .
ﻭﻋﻀﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﻴـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﻴﻥ  /ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻏﺯﻻﻥ ﻭﺍﻴﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋـــﻲ -:ﻤﻬﻨﺩ ﻋﻁﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺍﺩ – ﺴﺠﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ .
ﻭﻜﻼﺅﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﺭﻋﺏ ﻭﻤﻨﻬل ﺴـﻠﻤﺎﻥ ﻭﺸـﺎﻜﺭ ﺍﻟﻌﺒﻭﺸـﻲ ﻭﻋﺒﻴـﺭ
ﺸﺭﻋﺏ ﻭﻓﺎﺩﻱ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ – ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ -:
 .1ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .
 .2ﻤﺩﻴﺭ ﺴﺠﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .
 .3ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .
 .4ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .

ﺍﻹﺠـــﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/8/3ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﻟﻠﻁﻌـﻥ
ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ /117ﻡ 2005/1ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2005/6/13ﺍﻟﻤﺘـﻀﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ

ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ .
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/110 :
ﻴﻨﻌﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻴﺏ ﺒﻌﻴﺏ ﺍﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌـﺴﻔﻲ

ﺒﺎﻁل ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺠﺯ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺴﺎﻥ ,ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺒﺴﻁ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/9/5ﻭﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺭﺭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻻﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ
ﻭﻗﺩﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﺕ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺩﻋﻰ
ﻀﺩﻫﻡ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﻪ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠـﺏ

ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ  2005/10/3ﻤﻭﻋﺩﺍﹰ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/9/13ﺘﻘﺩﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺠﻭﺍﺒﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ
ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻠﺘﻤﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .
ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ

ﺍﻟﺠﻭﺍﺒﻴﺔ ﻤﻠﺘﻤﺴﺎﹰ ﺇﻤﻬﺎﻟﻪ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ,ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/10/9ﻭﻟﺘﻔﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻤﻭﻋـﺩ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﻋﻲ
ﻤﻠﺘﻤﺴﺎﹰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ .

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـــﺔ

ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻻﻨـﺼﺎﺕ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ,ﻭﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﺼﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀـﺩﻩ
ﺍﻻﻭل ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻫـﻭ ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﻐﺩﻭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ .
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/110 :
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻓﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺭﻗﻡ 2005/78ﻭﺍﺨﻠﺕ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻗﻭﻤﺎﹰ ﺍﻭ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻗـﺩﻡ

ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ .
ﻟﻡ ﺘﺭﺘﺽﹺ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻋﻼﻩ ﻓﺒﺎﺩﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2005/6/6
ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ .
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2005/6/13ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻩ ﺍﻻﻭل ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﻗﻡ

/117ﻡ  2005/ 1ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ) ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜﺎﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤـﻥ ﺤـﺩﻭﺙ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻬﻨﺩ ﻋﻁﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﻋﻭﺍﺩ ﻟﺩﻴﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺘﻨﺎ " ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟـﺴﻁﻭ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .
ﻭﺒﺎﻨﺯﺍل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ,ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴـﻤﺎ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  11ﻤﻨﻪ "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻕ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻤـﺱ ﻭﻻ

ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻱ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘـل ﺍﻻ ﺒـﺄﻤﺭ

ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓـﻲ
ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻩ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (106ﻤﻨﻪ " ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺃﻭ

ﺘﻌﻁﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ,ﻭﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﻪ ﺍﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ
ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﺎﹰ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ,ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻟﻪ .
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ  3ﻟﺴﻨﺔ  2001ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  129-115ﺘـﻀﻤﻨﺕ

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﺤﻜﺎﻡ ﻀﺎﺒﻁﻪ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﺎﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻑ ﺘﻤﻠﻜﻬـﺎ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺍﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ,ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋـﻥ
ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤل ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ .
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/110 :
ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻑ ﺍﻤـﺭ

ﻭﺍﺠﺏ,ﻭﺍﻥ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁـل ,ﺍﻻ
ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﺤﻀﺎﺭﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﻀﻪ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  134ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ " ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺍﻻﻤـﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﺩﻴﺩﻩ
ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺎﻁﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ " .

ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (135ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ " ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﻠـﺏ
ﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ,ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅـﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (136ﻨﺼﺕ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻻﻋـﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻤﺭ ﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻗﺩﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .

ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻗﻀﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻻﺭﻗﺎﻤﻡ 2003/44 , 2003/45
 " 2003/43ﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  136ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻥ
ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﺃﻭ ﻴﺴﻠﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺝ

ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ,ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﻀﻤﻨﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺯﻭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠـﻰ
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 .

ﻟﺫﺍ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺠﻬـﺔ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺒﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻑ
ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﻓﻕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ
ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ .
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻩ ﺍﻻﻭل ﻭﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻌـﺩﻯ ﺘﺨـﻭﻡ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ,ﺒل ﻋﻁل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ,ﺒﻤـﺎ ﻴـﺸﻜل
ﺨﺭﻗﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺒﻐﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺒﺎﹰ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ

ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ,ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﺩﻭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ﻤﻌﺘﻼﹰ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌـﻥ
ﻭﺘﻨﺤﺩﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ .
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2005/110 :

ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺭﺭ  (1ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻌﻴﻥ ﻭﺍﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺼﻭل .
 (2ﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ .

ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺼــﺩﺭ ﻭﺘﻠــﻲ ﻋﻠﻨــﺎﹰ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﺍﻓﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2005/10/15

ﻋﻀﻭ

ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ:

ﺩﻗﻕ:

ﻋﻀﻭ

/

5

ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ

