
غزة- المجلس األعىل للقضاء

رئيـــس  المدهـــون  الديـــن  ضيـــاء  المستشـــار  أكـــد 

المجلـــس األعـــى للقضـــاء عـــى أهميـــة رفـــع كفـــاءة 

بيئـــة العمـــل اإلداري وذلـــك باســـتثمار اإلمكانـــات 

المتاحـــة، وابتـــكار احلديـــث منهـــا لتيســـر إجـــراءات 

ــن  ــه لتمكـ ــى معوقاتـ ــب عـ ــايئ والتغلـ ــل القضـ العمـ

القضـــاة مـــن أداء عملهـــم عـــى الوجـــه األكمـــل، وذلـــك 

والهيئـــات  المحاكـــم  رؤســـاء  متابعـــة  خـــال  مـــن 

المحاكـــم. واإلجـــرايئ يف  اإلداري  واالنضبـــاط 

واســـتعرض المستشـــار المدهـــون خطـــة مجلســـه 

لتطويـــر المحاكـــم مـــن الناحيـــة التقنيـــة واإلنشـــائية 

مـــن خـــال إيجـــاد مقـــرات جديـــدة للمحاكـــم وتوفـــر 

بيئـــة تتناســـب مـــع العمـــل القضـــايئ، إضافـــة حلوســـبة 

دورة العمليـــة القضائيـــة يف كل محكمـــة خاصـــة يف 

ظـــل العمـــل عـــى برنامـــج »عدالـــة« االلكـــروين والـــذي 

ــم  ــول للمحاكـ ــاري، للوصـ ــام اجلـ ــال العـ ــينطلق خـ سـ

الذكيـــة.

جـــاء ذلـــك خـــال إجتمـــاع عقـــده رئيـــس المجلـــس 

مـــع رؤســـاء هيئـــات محاكـــم البدايـــة، لمناقشـــة ســـبل 

االرتقـــاء بالعمـــل وتجويـــد العمليـــات القضائيـــة يف 

إطـــار تجســـيد رؤيـــة المجلـــس األعـــى للقضـــاء نحـــو 

الوصـــول للعدالـــة الناجـــزة مـــن خـــال إنهـــاء الملفـــات 

القديمـــة وفـــق اخلطـــة المعـــدة ســـلًفا حـــى نهايـــة العـــام.

وتـــم خـــال االجتمـــاع مناقشـــة البنـــود المدرجـــة عـــى 

ـــة  ـــل والمناوب ـــات العم ـــا ترتيب ـــال وأهمه ـــدول األعم ج

ـــة اإلجـــراءات وإعطـــاء  ـــة وعدال ـــاء اإلجـــازة القضائي أثن

اخلصـــوم الفرصـــة الكافيـــة لتقديـــم دفوعهـــم ودفاعهـــم 

وبيناتهـــم، والمحـــددات اإلجرائيـــة والقانونيـــة عنـــد 

ــان  ــتعجلة لضمـ ــات المسـ ــرارات يف الطلبـ ــدار القـ إصـ

عـــدم مخالفـــة القانـــون.

وتـــم التأكيـــد خـــال االجتمـــاع عـــى أهميـــة التعـــاون 

مـــع كافـــة رشكاء العدالـــة بهـــدف رسعـــة الفصـــل يف 

القضايـــا اجلزائيـــة مـــع ضمـــان المحاكمـــة العادلـــة 

األمـــن  يســـوده  هـــادئ  لمجتمـــع  للوصـــول 

وفًقـــا  المتعاملـــن  رضـــا  ويُحقـــق  والطمأنينـــة، 

نموذجًـــا  الفلســـطيين  القضـــاء  تجعـــل  لرؤيـــة 

يحتـــذى بـــه يف تحقيـــق العدالـــة وتقديـــم اخلدمـــات 

نونيـــة. لقا ا

المجلـــس  رئيـــس  أشـــار  االجتمـــاع،  ختـــام  وىف 

لـــرورة عقـــد اجتمـــاع يف كل محكمـــة مـــع الســـادة 

القضـــاة والطواقـــم االداريـــة، لمتابعـــة تنفيـــذ مـــا 

وطـــرح  بـــأول،  أوال  ذلـــك  وتقييـــم  مناقشـــته  تـــم 

والرتيـــب. المعاجلـــة  لوضعـــه يف حـــز  المســـتجد 
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األعـى  المجلـس  رئيـس  المدهـون  الديـن  ضيـاء  المستشـار  أوضـح 

يف  سـلمي  نظـام  عـى  احلفـاظ  إىل  يهـدف  األحـداث  قضـاء  أن  للقضـاء 

المجتمـع ضمـن إطـار شـامل مـن العدالـة االجتماعيـة وحمايـة األحـداث 

التنميـة. عمليـة  مـن  جـزًءا  بوصفـه  السـن  وصغـار 

وبن المستشار المدهون أن االطفال يمثلون نواة المجتمع ومستقبله، 

وجنوحهـم يمثـل خطرًا عى تماسـكه، لذلك البـد من مراعاة فئة األطفال 

اجلانحـن واعتبارهـم ضحيـة ظـروف معينـة أدت النحرافهـم عـن الطريـق 

السـليم. جـاء ذلـك خـال جولة تفقديـة أجراها رئيـس المجلس لمحكمة 

األحـداث ومؤسسـة الربيـع اإلصاحيـة لاطـاع عـى ظـروف محاكمتهـم 

وتوقيفهـم وكان برفقتـه المهنـدس ماهـر الرفـايت مديـر عـام المحاكـم، 

واألسـتاذ محمـود احلفـين مديـر مكتب رئيـس المجلس.

األحـداث،  لمحاكمـة  جلسـة  اجلولـة  خـال  المدهـون  المستشـار  وحـر 

ضمانـات  مراعـاة  ومـدى  ومجرياتهـا  المحاكمـة  إجـراءات  عـى  لاطـاع 

للحـدث. الفضـى  المعاملـة  مبـدأ  واسـتحضار  العادلـة  المحاكمـة 

القـايض محمـد  مـع  اجتماًعـا  الزيـارة،  المدهـون خـال  المستشـار  وعقـد 

فروانـة مديـر محكمـة صلح غزة وقايض محكمة األحداث ومدير مؤسسـة 

القطـاع  السـلوك عـى مسـتوى  نيابـة األحـداث ومراقـي  الربيـع ووكيـل 

ومحامـي العيـادة القانونيـة إضافـة لرئيـس قلـم وموظفـي المحكمـة. 

وأكـد المستشـار خـال االجتمـاع عـى رضورة أن تغلُـب عـى اإلجـراءات 

الـي يخضـع لهـا احلـدث أثنـاء مرحلـي التحقيـق والمحاكمـة ومـا بعدهـا 

إصاحـه.  وإعـادة  احلـدث  حمايـة  سـبيل  يف  والتهذيـي  الربـوي  الطابـع 

إىل  يهـدف  وتقويمًيـا  وعاجًيـا  وقائًيـا  قضـاًء  األحـداث  قضـاَء  معتـراً 

بـدال مـن معاقبتـه وردعـه.  احلـدث وإصاحـه  حمايـة 

بنـاء مقـر جديـد لمحكمـة األحـداث  ودعـا اجلهـات احلكوميـة لـإرساع يف 

يكـون أكـر ماءمـة لطبيعـة وخصوصيـة قضايـا األحـداث، ويخلـق بيئـة 

تتناسـب مـع غايـات إصـاح احلـدث وتأهيلـه تمهيـًدا الندماجـه مـع أقرانـه 

المجتمـع. يف 

الجنايات الكبرى تصدر حكمان بالسجن 

المؤبد والحبس في قضية قتل 

ومخدرات
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علىل  المؤبلد  بالسلجن  حكًملا  الكلرى  اجلنايلات  هيئلة  أصلدرت 

متهلم أديلن بتهملة القتلل علن غلر قصلد، واحلبلس 15 سلنة علىل 

متهلم يف قضيلة مخلدرات وذللك  اسلتنادًا

تعميم رقم )2022/18(

بشللللأن طلبللللات احلجللللز التحفللللظي يف 

القضايا التنفيذية

اجلنايات الكرى أحكام رادعة

يف ظل ضمانات المحاكمة العادلة
القلايض  غلزة  قطلاع  يف  الكلرى  اجلنايلات  هيئلة  رئيلس  قلال 

خطلورة  اجلرائلم  أشلد  ملن  اجلنايلات  »تعتلر  األرشم  سلامي 

لهلا، المقلررة  العقوبلات  يف  قسلوة  وأكرثهلا 

1. إن قلرار التحكيلم يخضلع للرقابلة القضائيلة، وذللك ملن خلال 
الطعلن فيله أملام المحكملة المختصلة أصلاً بنظلر اللزاع، واللي 
منله، ويكلون   1 الملادة  الفلسلطيين يف  التحكيلم  قانلون  حددهلا 
ثاثلن يوملاً ملن  هلذا الطعلن بطللب ملن أحلد األطلراف خلال 
تاريلخ تبلغله بهلذا القلرار إن لم يصلدر القرار وجاهًيا مسلتنداً إىل 
أحلد األسلباب اللي حددهلا الملرع علىل سلبيل احللر يف الملادة 

43 ملن قانلون التحكيلم. 

استكمااًل لجوالته التفقدية للمحاكم
ر المدهون يتفقد سير  المستشا

العمل في محكمة األحداث

ر المدهون يناقش مع رؤساء هيئات محاكم البداية سبل تجويد العملية القضائية المستشا

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية

34

ضمانات المتهم أمام المحكمة

القضاء- اسام بهار

إن حلق المتَّهلم يف محاكملة عادلة، يعتر من احلقوق األساسلية 

اللي كفلتهلا كافلة القوانلن لإلنسلان واللي تلؤدي إىل حمايتله 

ملن التميلز وحفلظ حقوقله اإلنسلانية، وهلو جلزء ملن منظومة 

حقلوق اإلنسلان وأحلد األعملدة األساسلية لدوللة القانلون والي 

تضملن لله كافلة الوسلائل القانونيلة للدفلاع علن نفسلِه، فملن 

حقله أن يُحاكلم أملام قلاٍض طبيعلي وأن تتوافلر
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القضاء رسالة

إضاءة قانونية

غزة- المجلس األعىل للقضاء

 حيـث أدانـت هيئـة اجلنايـات المتهـم )ع/ص(، بالتهـم المسـندة إليـه يف 
قضيـة مقتـل المواطـن »عـدي عبد الرحيم أبو بيـض«، وحكمت بمعاقبته 
القضيـة،  ذمـة  عـى  المحـرزة  المضبوطـات  ومصـادرة  المؤبـد  بالسـجن 
وذلـك عـن تهمـة القتـل عـن غـر قصـد، وحمـل سـاح نـاري وأداة مؤذيـة 
يف مناسـبة غـر مرشوعـة، اسـتنادًا لقانـون العقوبـات الفلسـطيين رقـم 

74 لسـنة 1936، وحيازة سـاح ناري بدون ترخيص اسـتنادًا لمواد قانون 

األسـلحة والذخائـر رقـم 2 لسـنة 1998، وقـد جـاء احلكـم بنـاًء عـى أدلـة 

اإلثبـات، وبعـد تعديـل التهمـة لتصبـح القتـل عـن غـر قصـد.

وكان المتهـم قتـل المجـين عليـه بتاريـخ 2017/12/26، وذلـك بـأن أطلـق 

النـار عليـه بواسـطة سـاح نـاري مـن نـوع )كاشـنكوف( ممـا أدى لوفاتـه 

عـى الفـور وذلـك بوجـه غـر مـرشوع. 

غزة- المجلس األعىل للقضاء
أجـرت الهيئـة الثالثـة ىف محكمـة بدايـة غـزة برئاسـة القـايض خليـل 
تفقديـة لمركـز اإلصـاح والتأهيـل »طيبـة«، وكان  الغرابـي جولـة 
والطاقـم  اللـوح  محمـد  والقـايض  المطـوق  أحمـد  القـايض  برفقتـه 
يف  وكان  القضائيـة،  الرشطـة  مـن  وضبـاط  المعـاون  اإلداري 

نبهـان. أحمـد  العميـد  المركـز  مديـر  اسـتقبالهم 
وتفقـد القـايض الغرابـي والوفـد المرافـق لـه أقسـام المركـز للتعـرف 
ومراعـاة  لهـم،  الصحيـة  الرعايـة  توفـر  ومـدى  الـزالء  أوضـاع  عـى 
األصـول القانونيـة يف اإلجـراءات وتنفيـذ العقوبة، وعدم وجود نزيل 
بصفـة غـر قانونيـة وتـم االسـتماع لعـدد مـن الـزالء والموقوفـن 
والتأكـد مـن سـامة اإلجـراءات، واطلـع الوفـد عـى سـجات المركـز 

اخلاصـة بالموقوفـن والـزالء.
وناقـش الوفـد مـع إدارة المركـز العديـد مـن األمـور أهمهـا كيفيـة 
تنفيـذ العقوبـات يف حـال تعددهـا مؤكـًدا عـى إدارة المركـز بـرورة 
اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة واألصـول المرعيـة يف التوقيـف وتنفيـذ 
األحـكام، وأن اجلـوالت التفقديـة سـتكون دوريـة لتقييـم مدى األخذ 

بالماحظـات الـي تـم التوافـق عليهـا.
يذكـر أن الزيـارة تـأيت بنـاء عى تعميم صادر عن سـعادة المستشـار 
إلجـراء  للقضـاء  األعـى  المجلـس  رئيـس  المدهـون  الديـن  ضيـاء 
المحافظـات  يف  والتأهيـل  اإلصـاح  لمراكـز  تفتيشـية  جـوالت 
لاطمئنـان عـى أوضـاع الـزالء القانونيـة وأماكـن توقيفهـم ومـدى 
وماءمتهـا، ورفـع تقريـر عن كل زيارة واإلجـراءات المتخذة خالها.

الجنايات الكبرى تصدر حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

إِْرسائِها  يف  يُْسهُم  باِسقٌة  َساِمقٌة  رِسالٌة  الَقَضاء  رِسالَة  إنَّ 
بكُنِْهها  وَمْعرفٌة  بَمراِميها  وإدراٌك  بأهمِّيتها  وْعيٌ  ونرشها 
العدالة  ِمْحراِب  يف  وْحدَهم  الُقضاة  بِها  َينَهُض  وال  وَماِهَيتها، 
ُفون  بل يصطفُّ ِمن ورَائِهم ُمحاُمون حملٌة لِمْشعل احلق وُموظَّ

ينُْشُدون آدَاء َواِجبهم خدمًة للُمواطن بِصْدق.
فالَقَضاُء هو سدُّ الَعدالِة الَمنيع واحِلصُن الَوثِيق ِحياَل الَفوَض 
اعات،  بيعي لفضِّ اخِلاَفات وَوأْد الزِّ واالضَطرابَات وهو البَاب الطَّ
الَمَظالِم  وردِّ  وإِيَصالها  للحُقوق  للوصول  اآلِمن  الَماذُ  وهو 

ألَْصحَابِها. 
يُعطي  فا  اخلُصوم،  بْن  واحدٍة  مسافٍة  َعى  يقُف  الَقَضاء  إنَّ 
وتُْقِص  احلكم  ة  وتقرِّبه من منصَّ درجًة  آخر  خلصم عى حساب 

اخلَصم اآلخر وتصعِّر خدَّها له وتُْعرُِض عنه.
»مبدأ  القانون  سيادة  مبدأ  تطبيق  بها  منوٌط  جهٌة  فالقَضاء 
واحلرِّيات  احلقوق  لصْون  األهم  امن  الضَّ وهو  المرشوعية« 
ة، وَينهُض بعبٍء ثقيٍل يف سبيل قْرع باِب احلقيقة ويقوم  العامَّ
َثمَن  َيمزُ  ثم  ِّية  والفن منها  القولية  األدلَّة  وفحص  بتمحيص 
وبأْقىص  بتجرٍُّد  األَباِطيل  َغْيث  من  َعليها  يريُن  مما  احلقيقة 
أن  أو  أحدا  َيلَتمس  أن  دون  التَّحفُّظ  وموجبات  احِليدة  دَرجات 

َيجعل ألحد ثْغرًة اللتًماِسه.
احلُكَماء،  وِصناعة  األنبياِء  َعمل  وبحق هو  القضاء  إنَّ  قيل  وقد 
الرَّكُن لغوث المظلوم وردّ بطش  فهو احِلصَن احلِصن والرَّكُن 
باعتباره  اجلَميع  قبل  اهتماًما من  تستدعي  فيه  والثِّقة  الظالم، 
ياج القويُّ الذِّي يحُوُل  صمَّام األمان للُمجتمع واحلرزُ المتُن والسِّ

دون التغوُّل وإثارة النَّعرات وإْشعال نارِ الِفنت.
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

ويف السـياق ذاتـه أصـدرت الهيئـة حكمهـا بعقوبـة السـجن مـدة 15 سـنة 

وغرامـة ماليـة عـى متهـم أديـن بتهمـة حيـازة مـواد مخدرة بقصـد االتجار 

والتعاطـي مـع العـود اسـتناداً لمـواد القانون.

حيـث أدانـت هيئـة اجلنايـات المتهم )أ/ن(، بالتهم المسـندة إليه يف الئحة 

االتهـام وهـي حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار مـع العود، وحيـازة مواد 

مخـدرة بقصـد التعاطـي مع العود، وذلك اسـتنادًا لمـواد قانون المخدرات 

والمؤثـرات العقليـة الفلسـطيين رقـم 7 لسـنة 2013م، وحكمـت بمعاقبته 

باحلبـس 15 سـنة مـع النفـاذ تخصـم منهـا مـدة توقيفـه وتغريمـه بغرامـة 

ماليـة قدرهـا )10000( عـرشة آالف دينـار أردين، أو احلبـس سـنتن بـداًل 

منهـا، ومصـادرة المـواد المضبوطـة، وإتافها.

نـوع  مـن  مخـدرة  مـواد  عـى  حـاز  قـد   2021/11/28 بتاريـخ  المتهـم  وكان 

)30 حبـة  عـدد  بحوزتـه  العـود، حيـث ضبـط  مـع  اإلتجـار  بقصـد  )روتانـا( 

روتانـا( حسـب مـا ورد يف تقاريـر فحـص العينة والضبـط والعدد المرفقن 

بالقضيـة، حيـث تـم ضبطهـم بداخـل كيس شـفاف كان بيـد المتهم وذلك 

أثناء تفتيشـه تفتيًشـا احرازياً أثناء سـره بشـارع المعامل وذلك يف غر 

األحـوال المـرح بهـا قانونـاً وذلـك بوجـه غـر مـرشوع ومخالـف للقانـون.

يذكـر أن احلكمـن قـد صـدرا عـن هيئـة اجلنايـات الكـرى المشـكلة من قبل 

تطبـق سياسـة عقابيـة مشـددة مبينـة  والـي  للقضـاء  األعـى  المجلـس 

عـى تحقيـق غايـة القانـون يف الزجـر والـردع العـام، ومنـع المجرمـن مـن 

العـود الرتـكاب اجلرائـم خاصـة المخـدرات والعمـل عـى تجفيـف منابعهـا 

ومحاربتهـا.

محكمة بداية غزة تتفقد أوضاع النزالء في سجن طيبة

بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة مركز إصالح 
وتأهيل الوسطى

غزة- المجلس األعىل للقضاء
البلـح جلسـة للمحاكمـات  عقـدت محكمـة بدايـة ديـر 
المحافظـة  وتأهيـل  إصـاح  مركـز  يف  الرسيعـة 
الوسـطى )مركـز سـجن ديـر البلـح المركـزي( برئاسـة 
القـايض  مـن  كلٍّ  وعضويـة  نعمـة  أبـو  أحمـد  القـايض 

األغـا. محمـد  والقـايض  الراعـي  محمـود 
األعـى  المجلـس  سياسـات  مـع  تماشـًيا  ذلـك  يـأيت 
للقضـاء الرَّاميـة إىل رسعـة إنجـاز الملفـات وتخفيـف 
لمقتضيـات  واسـتجابة  السـجون  يف  الـزالء  تكـدس 
كافـة  اسـتحضار  ظـلِّ  يف  وذلـك  َّاجـزة  الن العدالـة 

ضمانـات المحاكمـة العادلـة الرشعيـة اإلجرائيـة منهـا 
والموضوعيـة.

األربـع  يناهـز  لمـا  امتـدت  الـي  اجللسـة  تـمَّ خـال  وقـد 
سـاعات نظـر )120( قضية جزائية وفصـل ىف )77( منها.
كافـة  يف  النظاميـة  المحاكـم  بـأنَّ  ذكـره  واجلديـر 
تعمـل بشـكل دوري عـى عقـد  المحافظـات اجلنوبيـة 
المحاكمـات الرسيعـة والـي تلقـى ارتياحًـا كبـرًا لـدى 
جمهـور المحامـن والمتقاضـن والذِّيـن يثمِّنـون دور 
َّاجـزة  الن العدالـة  متطلبـات  مـع  التَّعاطـي  يف  القضـاء 
ـجون. السُّ وأعبـاء  المواطنـن  كاهـل  عـن  بالتَّخفيـف 
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أمام السادة القضـاة
المستشار/عبد الرؤوف احللي رئيساً وعضوية المستشارين/ 

محمد   الدريوي وانعام انشايص وفاطمة المخلايت وأرشف 
نرالله.

سكرتارية:  إسام أهل.
اللطلللللاعلن : ج. س. ج. ترزي.

وكياه المحاميان/ عوين الشياح وبنيل أبو زر.
الملطلعون ضدهما : 1. ح. م. ح. أ.      2. ر. ج. ك. أ.

وكيلهما المحامي/ جواد شعت.

محكمـة  لـدن  مـن  الصـادر  احلكـم  هـو  فيله:  المطعللون  احلكلم 
ف سـتئنا ال ا

2011/09/27م  بتاريـخ   2011/240 رقـم  االسـتئناف  يف  بغـزة 
والقـايض بقبـول االسـتئناف شـكاً ويف الموضـوع برفضـه وتأييـد 
القـرار المسـتأنف وإلـزام المسـتأنف بالرسـوم والمصاريـف ومائـة 

محامـاة. أتعـاب  شـيكل 
تلاريلخ اإليلداع: 2011/11/03م. 

جلسلللة يلوم : الثاثاء 16 فراير 2016م.
//الللقللرار//

بعد االطالع عىل األوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.
وحيث إن وكيل الطعن أودع الئحة الطعن خالل المدة القانونية.

وحيـث إن الوقائـع تتحصـل –كمـا يبـن مـن الطعـن وسـائر األوراق- 
بـان الطاعـن تقـدم بالطلـب رقـم 2010/556 لـدى محكمـة بدايـة غـزة 

المبدأ

1. إن قلرار التحكيلم يخضلع للرقابلة القضائيلة، وذللك ملن خلال الطعن فيه أملام المحكمة 
المختصلة أصلاً بنظلر اللزاع، واللي حددهلا قانلون التحكيلم الفلسلطيين يف الملادة 1 منله، 
ويكلون هلذا الطعلن بطللب ملن أحلد األطلراف خلال ثاثلن يوملاً ملن تاريلخ تبلغله بهلذا 
القلرار إن للم يصلدر القلرار وجاهًيلا مسلتنداً إىل أحلد األسلباب اللي حددهلا الملرع علىل 

سلبيل احللر يف الملادة 43 ملن قانلون التحكيلم. 
2. إن ملدة الطعلن اللي حددهلا قانلون التحكيلم لفسلخ قلرار التحكيلم هي من النظلام العام 
وال يجلوز لألطلراف االتفلاق علىل خافهلا، وبالتلايل يلرد طللب الفسلخ شلكاً إذا قلدم بعلد 

الملدة القانونيلة المحلددة يف قانلون التحكيلم.

يف الطعن المدين رقم:588/2011                                                              السنة القضائية 2016

مختصمـاً فيهـا المطعـون ضدهـا وموضوعـه فسـخ حكـم محكمـن، 

كمـا تقـدم المطعـون ضدهمـا بالطلـب رقـم 2010/497 وموضوعـه 

تصديق حكم محكمن، عىل سند من القول أنه بتاريخ 2009/7/18م 

تـم اسـتدعاء الطاعـن إىل دائـرة العالقـات العامـة يف القيـادة العامـة 

للرشطـة الفلسـطينية عـىل أثـر شـكوى مقدمـة مـن المطعـون ضـده 

األول وأجـر عـىل التوقيـع عـىل سـند تحكيـم، وبتاريـخ 2010/3/15م 

أصدرت جلنة التحكيم قرارها محل الطلب رقم 2010/556. والتمس 

يف ختـام الئحـة طلبـه فسـخ حكـم المحكمـن واعتبـاره كأن لـم يكـن. 

بتاريـخ  قـررت  الطرفـن  بينـات  إىل  المحكمـة  اسـتمعت  أن  وبعـد 

2011/2/24م برفـض الطلـب رقـم 2010/556 )فسـخ حكـم محكمن( 

المحكمـن  وتصديـق حكـم  القانونيـة  المـدة  بعـد  لتقديمـه  شـكالً 

وإكسـابه  2010/3/15م  بتاريـخ  الصـادر  الراهـن  الطلـب  موضـوع 

الصيغة التنفيذية وإلزام المستدعى ضده يف الطلب رقم 2010/497 

بالرسـوم والمصاريـف ومائـي شـيكل أتعـاب محامـاة.

وحيـث إن هـذا القـرار لـم يرق إىل الطاعن فبـادر إىل الطعن فيه أمام 

محكمـة االسـتئناف باالسـتئناف رقـم 2011/240 ناعيـاً عليـه اخلطـأ 

يف تطبيـق القانـون وتفسـره وتأويلـه واسـتبعاد بينـات المسـتأنف. 

وبتاريـخ 2011/9/27م حكمـت المحكمـة بقبـول االسـتئناف شـكالً 

ويف الموضـوع برفضـه وتأييـد القـرار المسـتأنف وإلـزام المسـتأنف 

بالرسـوم والمصاريـف ومائـة شـيكل أتعـاب محامـاة.

وحيث إن هذا احلكم لم يرق إىل الطاعن فبادر إىل الطعن فيه بالطعن 

الماثل.

وحيث إن أسباب الطعن تتحصل باآليت:
1.اخلطـأ يف تطبيـق القانـون وتفسـره وتأويلـه حسـب نـص المـادة 
225 مـن قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقم 2 لسـنة 

.2001
2.استبعاد بينات الطاعن.

إليهـا محكمـة االسـتئناف بغـزة  توصلـت  الـي  النتيجـة  3.اخلطـأ يف 
غـزة. بدايـة  ومحكمـة 

بالئحـة  تقدمـا  وبواسـطة وكيلهمـا  المطعـون ضدهمـا  إن  وحيـث 
جوابيـة رداً عـىل مـا جـاء يف الئحـة الطعـن التمسـا يف ختامها برفض 

الطعـن وتأييـد احلكـم المطعـون فيـه.
تـرى  قانونـاً  والمداولـة  التدقيـق  وبعـد  المحكمـة  هـذه  إن  وحيـث 
بـأن قـرار التحكيـم يخضـع إىل الرقابـة القضائيـة، وذلـك مـن خـالل 
والـي  الـزاع  بنظـر  أصـالً  المختصـة  المحكمـة  أمـام  فيـه  الطعـن 
حددهـا قانـون التحكيـم الفلسـطيين يف المـادة رقـم 1 منـه، ويكـون 
هـذا الطعـن بطلـب مـن أحـد األطراف خـالل ثالثن يوماً مـن تاريخ 
تبلغـه بهـذا القـرار مسـتنداً إىل أحـد األسـباب الـي حددهـا المـرشع 

عـىل سـبيل احلـر يف المـادة 43 مـن قانـون التحكيـم.
وحيـث إن مـدة الطعـن الـي حددهـا قانـون التحكيـم لفسـخ قـرار 
العـام وال يجـوز لألطـراف االتفـاق عـىل  النظـام  التحكيـم هـي مـن 

خالفهـا.
وحيـث إن الثابـت بـاألوراق أن الطاعـن تبلـغ بقـرار التحكيـم بتاريـخ 
2010/3/15م، وكان عليـه أن يبـادر إىل تقديـم طلـب الفسـخ خـالل 
ثالثـن يومـاً مـن تاريـخ تبلغـه، إال أن الثابـت بـاألوراق أن الطاعـن 
تقـدم بطلـب الفسـخ بتاريـخ 2010/4/27 »أي بعـد المـدة القانونيـة 

المحـددة يف قانـون التحكيـم«.
وعـىل ضـوء ذلـك يغـدو الطعـن الراهـن يف غـر محلـه، ولـم ينـل مـن 
محكمـة  تأييـده حكـم  عنـد  فيـه  المطعـون  احلكـم  وصحـة  سـالمة 
أول درجـة برفـض طلـب الفسـخ شـكالً لتقديمـه بعـد فـوات المـدة 

المحـددة قانونـاً، ممـا يتعـن رفـض الطعـن موضوعـاً.
وحيث إن الرسوم والمصاريف تلزم خارس الطعن.

فلهذه األسباب
باسم الشعب العريب الفلسطيين

// الللحلكلم  //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكاً، ويف الموضوع برفضه، 

مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وثاثمائة شيكل أتعاب 
محاماة.

حكم نظر تدقيقاً وصدر يوم الثاثاء الموافق 16 فراير 2016م.
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رئيس المحكمة
المستشار

عبد الرؤوف احلليب

تعميم رقلم )2022/10(
بشأن العقوبات المقررة بحق مرتكيب المخالفات وجرائم حفر آبار المياه

بعد االطاع عىل القانون األسايس وتعدياته
وقانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م

وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م
وقانون المياه رقم )3( لسنة 2002م

وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعدياته
وقانون العقوبات الفلسطيين رقم )74( لسنة 1936م

وعىل توصية المكتب الفين بتاريخ 2022/02/09م
وبناء عىل الصاحيات المخولة لنا قانوناً وحسن سر العمل والمصلحة العامة

أصدرنا التعميم اآليت:

تعميم رقم )2022/18(
بشأن طلبات احلجز التحفظي يف القضايا التنفيذية

رئيس المجلس األعىل للقضاء
بعد االطاع عىل القانون األسايس وتعدياته

وعىل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م 
وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعدياته

وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعدياته
وقانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م وتعدياته ال سيما المواد)4/10،9،3،2، 2/19(

وبناًء عىل الصاحيات المخولة لنا قانوناً، وحسن سر العمل والمصلحة العامة
أصدرنا التعميم التايل:

مادة ) 1 (
عـىل السـادة رؤسـاء وقضـاة المحاكم عنـد إصدار 
األحـكام اجلزائيـة المتعلقـة بمرتكـي جرائـم حفـر 
آبار المياه، مراعاة العقوبات األصلية والتكميلية 
مـن   )37،36،35( المـواد  نصـوص  يف  المقـررة 
2002م، مـع عـدم  قانـون الميـاه رقـم )3( لسـنة 
اإلخـالل بأيـة عقوبـة أشـد تنـص عليهـا القوانـن 

األخـرى.
مادة ) 2 (

االلـزام  مراعـاة  القضـايئ  التفتيـش  دائـرة  عـىل 
بمـا ورد يف هـذا التعميـم يف جوالتهـا والمتابعـة 

األصـول. حسـب 

مادة ) 3 (
عـىل اجلهـات المختصـة كافـة _كل فيمـا يخصـه_  
مـن  بـه  ويعمـل  التعميـم،  هـذا  أحـكام  تنفيـذ 

تاريخـه.
صدر يف مدينة غزة بتاريخ:2022/2/16م.

                  المستشار/ ضياء الدين المدهون
                رئيس المحكمة العليا

                  رئيس المجلس األعىل للقضاء

مادة )1(
1. عـىل السـادة مأمـوري التنفيـذ قبـول واسـتالم 
تُقـّدم لـدى دوائـر  الـي  طلبـات احلجـز التحفظـي 
المنقولـة  المديـن  أمـوال  عـىل  للحجـز  التنفيـذ، 
يف  وذلـك  التنفيـذي  السـند  يف  المنقولـة  وغـر 
غضـون مـدة التبليـغ؛ بهـدف تجنب تلف أو ضياع 
أمـوال المديـن أو تهريبهـا خالفاً ألحكام القانون.

2. تعـرض طلبـات احلجـز مـع الملـف عـىل قـايض 
حسـب  القانـوين  المقتـى  التخـاذ  التنفيـذ 

األصـول.
3.يلـزم مأمـور التنفيـذ فـور صـدور القـرار بإيقـاع 
احلجـز التحفظـي، إشـعار اجلهـة المختصـة بتنفيـذ 

قرار احلجز، وعىل أن ترسـل النسـخة الورقية من 
المختصـة يف  اجلهـة  إىل  احلجـز  وقـرار  المخاطبـة 
مـدة أقصاهـا 24 سـاعة مـن تاريـخ صـدور القرار.

مادة )2(
عـىل اجلهـات المختصـة كافـة -كل فيمـا يخصـه-

مـن  بـه  ويعمـل  التعميـم،  هـذا  أحـكام  تنفيـذ 
تاريخـه.

صدر يف مدينة غزة بتاريخ:2022/5/23م.

                  المستشار/ ضياء الدين المدهـون
                  رئيس المحكمة العليا

                  رئيس المجلس األعىل للقضاء
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القـايض وائـل كلَـّش عضـو هيئـة اجلنايـات الكـرى 
قال:

       إن العدالة هي الهدف األسمى ألرىق الدول 

يف  تجسيدها  السيما  القانون  يسودها  اليت 

بالمتهم  وارتباطه  حلساسيته  اجلنايئ  القضاء 

ولهذا  احلياة،  من  حلرمانه  احلد  به  يصل  قد  الذي 

نجد أن هم هذه المجتمعات تسليط الضوء عىل 

القضاء اجلنايئ ليصل إىل درجة عالية من العدل، 

يف  الداخلية  وقوانينها  الدول  دساتري  أن  وأكد 

العقوبات  وقانون  اجلزائية  اإلجراءات  قانون 

يف  خاصة  الضمانات  من  بجملة  المتهم  أحاط 

واألخطر  األدق  المرحلة  ألنها  المحاكمة  مرحلة 

لتحديدها  المراحل  بايق  عن  تعقيداً  واألكرث 

مصريه من التهمة الموجهة له. 
الترشيع  بينها  ومن  الترشيعات  أغلب  أن  وبن 
بن  توازن  خلق  إىل  تسعى  الفلسطيين، 
المصطلحن المتعارضن مصلحة الفرد يف حماية 
من جهة  ومقدس  دستوري  هي حق  الي  حريته 
ومصلحة الدولة يف اقتصاص احلق العام من اجلاين 
نظرًا لما أحدثه من إخال بأمن المجتمع وسكينته 
الدعوى  ذلك  يف  ووسيلتها  أخرى  جهة  من 
اجلزائية الي هي سلسلة من اإلجراءات القانونية 

المرابطة.

وأردف:

تمتـع الدولـة بكافـة السـلطات الـيت  رغــــــــم        

ال  أنهـا  إال  احلـق  هـذا  اقتصـاص  مـن  تمكنهـا 

إزالـة  بعـد  إال  الفـرد  المسـاس بحريـة  تسـتطيع 

يقـن الـراءة بتوافـر الدليـل الـكايف عـىل ارتكابـه 

اجلريمـة ممـا يلـزم الدولـة التحفـظ عـىل معاملتـه 

والـازم  الـروري  بالقـدر  إال  تمـس حريتـه  وأال 

للكشـف عـن احلقيقة، فالمحكمـة اجلزائية العادلة 

تعين توفري كامل الضمانات اليت قررها المرشع 

للمتهـم عـر كافـة مراحـل الدعـوى العموميـة بـل 

وحـى قبـل تحريكهـا وتوجيه االتهـام أي يف حالة 

قـد  ألنهـا  والتحـري-  البحـث  -مرحلـة  االشـتباه 

تمـس بحريـة الفـرد بتوقيفـه للنظـر .

اإلجـراءات  قانـون  مـن   )8( المـادة  أن  وأوضـح 
اجلزائية رقم 3 لسنة 2001م عرفت المتهم أنه )كل 
شـخص تقـام عليـه دعـوى جزائية فيلـزم بمواجهة 
االدعـاء بمسـؤوليته عنـه واخلضـوع لإجـراءات الـي 
اإلجـراءات  تلـك  وتسـتهدف  القانـون(،  يحددهـا 
تمحيـص هـذه الشـبهات وتقدير قيمتهـا ثم تقدير 
يوصـف  أنـه  للمتهـم  وبالمفهـوم  واإلدانـة،  الـراءة 
بهـذه الصفـة يف جميـع مراحـل الدعوى وابتـداًء من 
محتفظـاً  ويبقـى  ضـده،  اجلزائيـة  الدعـوى  تحريـك 
بهـذه الصفـة إىل أن يصـدر حكـم قضـايئ بإدانتـه أو 
براءتـه وعليه وفًقـا لاتجاهن فإن المتهم يختلف 
عـن المحكـوم عليـه كمـا يختلـف عـن المشـتبه بـه.

وأشـار أن توجيه االتهام لشـخص ما ال يعين حتما 
أنـه مـدان أو مذنـب أو أن التهمـة ثابتـة عليـه، بـل 
يكـون للمحكمـة احلـق يف تقديـر اإلدانـة أو الـراءة 
بموجـب حكـم أو قـرار صـادر عنهـا، ورضورة التأكـد 
سـن  بلـغ  المتهـم  بـأن  اجلزائيـة  الدعـوى  رفـع  عنـد 
عقليـة  بصحـة  ومتمتعـا  اجلزائيـة  المسـؤولية 
تمكنـه مـن إدارة دعـواه بأفضـل الطـرق، وخصوصـا 
جميـع  يف  نفسـه  عـن  الدفـاع  يف  احلـق  اسـتعماله 

اجلزائيـة. اخلصومـة  مراحـل 

لمصلحـة  مقـررة  العادلـة  المحاكمـة  أن  واعتـر 
عادلـة  محاكمـة  تحقيـق  ألن  والفـرد،  القانـون 
القانـون  تطبيـق  ضمانـات  مـن  أساسـية  ضمانـة 
تحقيـق  األساسـية وهـي  بوظيفتـه  يقـوم  وبذلـك 
المرحلـة  وهـي  والعدالـة،  والمسـاواة  االسـتقرار 
اخلتاميـة للدعـوى اجلزائيـة، وهـي مـن أهـم مراحلهـا 
المتهـم  مصـر  يتقـرر  فمـن خالهـا  اإلطـاق  عـى 
المرحلـة  هـذه  وتـأيت  اإلدانـة،  أو  بالـراءة  سـواء 
إىل  القضيـة  وإحالـة  االتهـام  قـرار  صـدور  بعـد 
اجلهـة المختصـة باحلكـم وبذلـك تخـرج مـن سـلطة 
التحقيـق إىل يـد قضـاء احلكـم، ويف هـذه المرحلـة 
ثـم  األدلـة ويتحقـق دفـاع اخلصـوم  تمحيـص  يتـم 
يصـدر احلكـم بعـد ذلـك بإدانـة المتهـم أو براءتـه، 
أو بعـدم جـواز نظـر  باحلكـم بعـدم االختصـاص،  أو 
الدعـوى أو بانقضـاء الدعـوى، ويطلق عى التحقيق، 

النهـايئ.  التحقيـق 
وعن التخصص يف القضاء اجلزايئ أردف:

        يعلد ذللك ضمانلة هاملة للمتهلم يف محاكملة 

عادللة سلواء اختصلاص المحكملة بنظلر القضايلا 

أو مبلدأ اختصلاص القايض اجلنلايئ وكاهما يعتر 

قيملة  وتظهلر  العادللة  المحاكملة  ضمانلات  ملن 

بالمحاكملة  للوصلول  اجلنلايئ  القلايض  تخصلص 

المتخصلص  القلايض  أن  موضحلاً  مبتغاهلا.  إىل 

يكلون أقلدر ملن غلره يف معرفلة ظلروف المتهلم 

بسلبب  عادللة  أحلكام  إىل  ويصلل  وتقديرهلا، 

علىل  ويسلاعد  المتهلم،  شلخصية  ملع  انسلجامها 

العداللة  ألن  مناسلب  وقلت  يف  محاكمتله  إتملام 

البطيئلة درجلة ملن درجلات الظلم لمسلاهمتها يف 

المتهلم. مصلاحل  إهلدار 

وأضاف:

        تمللللللاشًيا مللللللع مبلللللدأ التخصلللللللص يف العملللللللل 

القضلللايئ وتوحيلللد السياسلللات العقابيلللة أصلللدر 

المجللللس األعلللىل للقضلللاء قلللرار بتشلللكيل هيئلللة 

اجلنايلللات الكلللرى لنظلللر اجلرائلللم اخلطلللرة )القتلللل، 

وسلللعياً  والفسلللاد(،  بالمخلللدرات  واالتجلللار 

األملللن  يسلللوده  مسلللتقر  مجتملللع  نحلللو  منللله 

والطمأنينلللة. 

وأكـــد أن إجـــراءات المحاكمـــة اجلزائيـــة وصحتهـــا 
المتهـــم وهـــي عانيـــة اجللســـات  مـــن ضمانـــات 
والشـــفوية وبإحقـــاق حـــق المتهـــم يف الدفـــاع عـــن 
الصـــادرة  األحـــكام  مـــن  موقفـــه  وإبـــداء  نفســـه 
ــا لـــه  ــاليب الطعـــن الـــي خولهـ يف حقـــه بإتبـــاع أسـ

القانـــون. مشـــراً إىل أن عانيـــة اجللســـات يعتـــر 
عليـــه  يعتمـــد  الـــي  األساســـية  المبـــادئ  مـــن 
القضـــاء الفلســـطيين فقـــد جعـــل جلســـات القضـــاء 
مفتوحـــة أمـــام اجلمهـــور، ألن األحـــكام تصـــدر باســـم 
الترشيعـــات  معظـــم  أجـــازت  ولكـــن  الشـــعب، 
العربيـــة ومنهـــا الفلســـطيين للمحكمـــة أن تأمـــر 
بســـماع الدعـــوى كلهـــا وبعضهـــا يف جلســـات رسيـــة 
مراعـــاة للنظـــام العـــام أو للمحافظـــة عـــى اآلداب 

العامـــة.
وعن مبدأ شفوية المحاكمة اجلزائية قال:

        وجلوب إجرائهلا شلفاهية أي بصلوت مسلموع 

فالشلهود واخللراء وغرهلم يدللون بأقوالهلم أملام 

تلاوة  يتعلن  كملا  فيهلا،  ويتناقشلون  القلايض 

الطلبلات والدفلوع، وبمقتىض هلذا المبدأ ال يكتفي 

القلايض بمحلارض التحقيلق االبتلدايئ المكتوبة إنما 

أقلوال  وكذللك  بنفسله  الشلهود  يسلمع  أن  عليله 

المتهلم ويطلرح كل ذللك للمناقشلة وبتعبلر آخلر 

حكمله  يف  القلايض  عليله  يعتملد  دليلل  كل  فلإن 

يجلب أن يكلون قلد طلرح شلفاهة يف اجللسلة وأن 

ملن  قناعتله  ويسلتمد  بشلأنه،  المناقشلة  تجلري 

مجموع هذه المناقشلات الشلفهية وال يعتمد عىل 

المحلارض المكتوبة فقلط وأن التطبيق العميل لهذا 

شلهادة  تسلمع  أن  المحكملة  ملن  يتطللب  المبلدأ 

معلوملات  ملن  ورد  فيملا  وتناقشلهم  الشلهود 

ووقائع ، ومناقشلة اخلراء يف الوقائع والمعلومات 

الي وردت يف تقاريرهم، واخلصوم ووكائهم فيما 

يتعللق بالدفلوع اللي قدملت ملن قبلهلم، وتمكلن 

اجللسلات،  أثنلاء  الشلهود  مناقشلة  ملن  اخلصلوم 

ومناقشلة األدللة والوقائلع والمعلوملات المدرجلة 

يف مللف الدعلوى أثنلاء جلسلات المحاكلم وال يجوز 

للم  الدعلوى  مللف  ملن  دليلل  علىل  تعتملد  أن  لهلا 

تطرحله للمناقشلة وإال كان حكمهلا معيبلا، وعليله 

فلا يجلوز للشلاهد أن يقلدم شلهادة مكتوبلة وال 

للمتهلم أن يقلدم إفلادة خطيلة إذا للم يتلم تاوتهلا 

اجللسلة. يف  ومناقشلتها 

الشـفوية  اعتمـد مبـدأ  المـرشع اإلجـرايئ  وذكـر أن 
يف المـواد اجلزائيـة باعتبارهـا حًقـا مكتسـبًا للمتهـم 
ال  إذ  المحكمـة  عـى  ذلـك  وأوجـب  محاميـه  أو 
إعطـاء  اعتـرت  أنهـا  كمـا  تنفيذهـا  وقـف  يمكنهـا 
الكلمـة األخـرة للمتهـم إجـراء جوهريـا يرتـب عـى 

الدفـاع. بحقـوق  يخـل  ألنـه  البطـان  مخالفتـه 

تقارير وحوارات 4

القضاء- اسام بهار
إن حلق المتَّهلم يف محاكملة عادللة، يعتلر ملن احلقلوق األساسلية اللي كفلتهلا 
التميلز وحفلظ حقوقله  تلؤدي إىل حمايتله ملن  القوانلن لإلنسلان واللي  كافلة 
اإلنسلانية، وهلو جلزء ملن منظوملة حقلوق اإلنسلان وأحلد األعملدة األساسلية 
كافلة الوسلائل القانونيلة للدفلاع علن نفسلِه،  لدوللة القانلون واللي تضملن لله 
فملن حقله أن يُحاكلم أملام قلاٍض طبيعلي وأن تتوافلر لله الَضمانلات الدسلتورية 
ألن حيلاد القلايض واسلتقاله ملن أعظلم الَضمانلات الواجلب توافرهلا إلحقلاق 

احللق وتطبيلق العداللة اجلزائيلة.

ضمانات المتهم أمام المحكمة
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وعـــن تشـــكيل هيئـــة اجلنايـــات الكـــرى بغـــزة أوضـــح أنهـــا ُشـــكلت بموجـــب قـــرار المجلـــس األعـــى للقضـــاء 
ــؤونها  ــع يف إدارة شـ ــة تتبـ ــم البدايـ ــات محاكـ ــكيات هيئـ ــن تشـ ــخ 2022/2/3، ضمـ ــم )2022/4( بتاريـ رقـ
ـــم  ـــب( وجرائ ـــم المخـــدرات )االتجـــار واجلل ـــم القتـــل وجرائ ـــة غـــزة، وتختـــص بنظـــر كافـــة جرائ لمحكمـــة بداي
ـــا بقـــرار يصـــدر عـــن رئيـــس المجلـــس األعـــى  ـــي تســـتلزم إحالته ـــم ال ـــة للجرائ الفســـاد )الموظفـــن( إضاف

ـــك عـــى مســـتوى محافظـــات القطـــاع.  للقضـــاء، وذل
وبـــن أن الهيئـــة بـــارشت عملهـــا مطلـــع شـــهر مـــارس للعـــام اجلـــاري، بهـــدف توحيـــد الـــرؤى حـــول السياســـات 
العقابيـــة، لتكـــون رادعـــة تحـــد مـــن اجلريمـــة، وتحقـــق أمـــن واســـتقرار المجتمـــع ورسعـــة الفصـــل يف 

القضايـــا الماّســـة بالـــرأي العـــام.
ـــم  ـــة رق ـــم النظامي ـــون تشـــكيل المحاك ـــادة )16( مـــن قان ـــر أن الم ـــا ذك ـــن االختصـــاص المـــكاين للقضاي وع

ـــص عـــى )5( لســـنة 2001 ن

وأشار القايض األرشم أن الهيئة ورد إليها من بداية عملها لنهاية شهر مايو )888( قضية تم الفصل يف 

92 منها، ونظر ما يقارب )56( قضية قتل وتّم الفصل يف )28(، وأصدرت سبع أحكام باإلعدام شنًقا حى 

الموت، وسبع أحكام بانقضاء الدعوى لوقوع الصلح اجلزايئ، وحكمان بالراءة، إضافة ألكر من اثين عرشة 

قضية باحلبس المؤبد والسجن سنوات متفاوتة، ويف قضايا المخدرات )اجللب واالتجار( اصدرت أحكاًما 

متفاوتة بن احلبس المؤبد واحلبس لمدد مختلفة وأحكاًما بالراءة.

الي ال  التأجيات  أمد  القضايا وتقصر  نظر  تكثيف ساعات  إىل  الكرى عمدت  اجلنايات  أن هيئة  وأكد 

تتعّدى الشهر لغايات رسعة تحقيق العدالة الناجزة.

ــة  ــتهم بجلسـ ــة ومناقشـ ــهود النيابـ ــماع شـ ــم سـ ــه يتـ ــر األرشم أنـ ــم ذكـ ــرَّرة للمتهـ ــات المقـ ــن الضمانـ وعـ
علنيـــة، وتنتـــدب الهيئـــة محامـــي للمتهـــم يف حـــال عـــدم مقدرتـــه ذلـــك، وتعطـــي فرصـــة لمناقشـــة شـــهود 
ــات  ــض المرافعـ ــتغرق بعـ ــه وتسـ ــن موكلـ ــاع عـ ــًا يف الدفـ ــه كامـ ــي حقـ ــح المحامـ ــاع، ويُمنـ ــة والدفـ النيابـ

ــاع.  ــف دون انقطـ ــاعة ونصـ سـ
وأوضـــح أن الدفـــاع ضمانـــة أساســـية مـــن ضمانـــات المتهـــم الـــي ال يمكـــن منعـــه مـــن التمتـــع بهـــا، وأي 
ـــات  إخـــال بذلـــك يمنحـــه حـــق الطعـــن وفقـــاً للقانـــون وبالتـــايل بطـــان اإلجـــراءات، وألهميـــة هـــذه الضمان
فـــإن كل إجـــراء أقـــره المـــرشع ووضـــع لـــه ضمانـــات موضوعيـــة ســـواء تعلـــق بالســـلطة المختصـــة باتخـــاذه 

ـــذي يصـــدر يف مواجهتهـــم. ـــه وإمـــا لألشـــخاص ال ـــام ب أو مـــررات للقي
وأردف أن » هيئـــة اجلنايـــات تســـبب أحكامهـــا بدرجـــة عاليـــة مـــن الوضـــوح والدٍّقـــة وال تنطـــق باحلكـــم إال بعـــد 
تســـبيب أحكامهـــا، وتصـــل بعـــض احليثيـــات إىل 60 صفحـــة تتضمـــن تفنيـــد الوقائـــع وتمحيـــص األدلـــة 
ـــة«. ـــة الفنيـــة يف ضـــوء موجبـــات العدال وفحـــص أقـــوال الشـــهود مقاربـــة ومقارنـــة فضـــًا يف تحقيـــق األدل

ولفـــت القـــايض األرشم إىل أن القوانـــن المعمـــول بهـــا يف قطـــاع غـــزة بحاجـــة لبعـــض التعديـــات لســـد 
الثغـــرات وتغطيـــة بعـــض اجلرائـــم الـــي لـــم يشـــملها القانـــون، وتفتقـــد للمذكـــرات االيضاحيـــة لمـــواد 

ــر. ــة لتطويـ ــة وبحاجـ ــا قديمـ ــرًا أنهـ ــا، مشـ ــر الغامـــض منهـ ــون لتفسـ القانـ
ــه  ــال أحكامـ ــن خـ ــا مـ ــف صورهـ ــة بمختلـ ــة اجلريمـ ــدي األول لمكافحـ ــيبقى المتصـ ــاء سـ ــن أن القضـ وبـ
الرادعـــة والعادلـــة الـــي تتناســـب مـــع اجلريمـــة، يف إطـــار ســـعيه لمجتمـــع آمـــن يســـوده العـــدل واالطمئنـــان.

5تقارير وحوارات

اجلنايات بغزة

إحصائيات وأرقام

ضمانات المحكمة

القضاء - اسام بهار

قلال رئيلس هيئلة اجلنايلات الكلرى يف قطلاع غلزة القلايض سلامي األرشم »تعتلر اجلنايلات ملن أشلد 

اجلرائلم خطلورة وأكرثهلا قسلوة يف العقوبلات المقلررة لها، لذلك فرضت لها التريعلات إجراءات خاصة 

إلثباتهلا وجعللت االختصلاص فيهلا لمحاكلم وهيئلات تسلمى محاكلم وهيئلات اجلنايلات ويغللب علىل 

تشلكيلها خلرة قضاتهلا وذللك لتحقيلق الضمانلات الازملة لمحاكملة عادللة وناجلزة«.

وأضلاف القلايض األرشم »إن اجلنايلات تمثلل خطلورة ورضر علىل المجتملع وأفلراده، وقد على المرع بها 

ووضلع لهلا ضوابلط تحكلم عمليلات قبلض وضبلط مرتكبيهلا، وتنظلم وسلائل إثبلات اجلرائلم المصنفلة 

ًًّيلا سياسلة عقابية  بجنايلات، ولذللك تبلى المجللس األعلىل للقضلاء تشلكيل هيئلة جنايلات لنظرهلا مًتبن

رادعلة للردع مرتكبيهلا ومنلع تكرارهلا«.

يجوز انعقاد محكمة البداية يف القضايا اجلزائية خارج دائرة 
اختصاصها بمقتىض قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناًء 

عىل طلب من النائب العام

اجلنايات الكرى أحكام رادعة يف ظل ضمانات المحاكمة العادلة
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قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2022/292 بداية غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم/ 2022/748

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2021/350 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/764

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2020/310 بداية خانيونس

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/338

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2022/88 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/671

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2021/196 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/232

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2020/210 بداية خانيونس 

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/393

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2021/155 بداية دير البلح 

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/620

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2020/37 بداية غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/625

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2020/2 بداية غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/136

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2021/732 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/155

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2021/2 بداية غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/103    

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 2021/74 بداية غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/44

إىل المتهم/ إياد بشر حامد الزنط
سكان/ غزة النر شارع النر البنك اإلسامي

إىل المتهم/ صادق عماد صادق الرفايت
سكان/ التفاح المشاهرة 

إىل المتهم/ نايج كمال عثمان تايه
سكان/ خانيونس المعسكر احلاووز ديوان آل أبو ستة

إىل المتهم/حسين ابراهيم محمد أبو عربية
سكان/ الشمال، جباليا، عباد الرحمن، التوام، قرب جمعية بيتنا

إىل المتهم/ إياد صاح سليم النباهن
سكان/ الوسطى، الريج بلوك 5 مسجد خليل الرحمن

إىل المتهم/ سليم أحمد حمدان جاد الله
سكان/ رفح، مرشوع عامر

إىل المتهم/ فادي عي حسن أبو زايد
سكان/ الوسطى، النصرات اجلديد، مسجد حسن البنا

إىل المتهم/ يارس سليمان يوسف بكر
سكان/ غزة الشاطئ أرض بكر

إىل المتهم/ كامل محمد سعيد أبو القرايا
سكان/ غزة، التفاح، اجلوالين

إىل المتهم/ مهدي هاشم خليل البهتيين
سكان/ غزة، الشيخ رضوان، العيون، جنوب مفرق اجلرس

إىل المتهم/ منر سمر سعد الله الزرد
سكان/ الزيتون، محطة أبو جبة

إىل المتهم/ حسن محمد عبد أبو توهة
سكان/ الشاطئ بلوك 11

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ إياد بشر حامد الزنط
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

يقتـي عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـال مـدة عـرشة أيـام مـن تاريـخ تبليغـك 
قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن قانلون 

المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
المخلدرات  قانلون  ملن   35  ،7/27  ،2  ،1 بالملواد  المؤثملة  التعاطلي  بقصلد  مخلدرة  ملواد  2. حيلازة 

.2013 لسلنة   7 رقلم  الفلسلطيين  العقليلة  والمؤثلرات 
3. الهروب من احلفظ القانوين المؤثمة بالمواد 133 ع36.

4. االعتداء المؤثمة بالمادة 249 ع36.
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـال المـدة المذكـورة أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً كمتهـم فار 

مـن وجـه العدالة، 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـى لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعى باب سـكنك 
األخر، ونرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ حسين ابراهيم محمد أبو عربية
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ صادق عماد صادق الرفايت           
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ يارس سليمان يوسف بكر           
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ فادي عي حسن أبو زايد          
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ سليم أحمد حمدان جاد الله           
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ مهدي هاشم خليل البهتيين           
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/  نايج كمال عثمان تايه
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/  إياد صاح سليم النباهن
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
1. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار خافلا للملواد المخلدرة خافلا للملواد 1 , 2 , 28/ا ملن 

قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 7 لسلنة 2013.
2. حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطلي المؤثمة بالملواد 1، 2، 7/27، 35 ملن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسلطيين رقم 7 لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 
سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/07/14
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/  حسن محمد عبد أبو توهة
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجلار والتعاطلي اسلتناداً للملواد 1 . 2 , 7/27 , 1/28 , 35 ملن 

2013 7 لسلنة  قانلون المخلدرات والمؤثلرات العقليلة 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ كامل محمد سعيد أبو القرايا

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

المخلدرات  قانلون  ملن  28/ا   ,  2  ,  1 للملواد  اسلتناداً  االتجلار  بقصلد  مخلدرة  ملواد  حيلازة 

2013 لسلنة   7 العقليلة  والمؤثلرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ منر سمر سعد الله الزرد

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة

أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل
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قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 232 /2020 

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 948 /2020 

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 486 /2020

بداية شمال غزة

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 301 /2020

بداية شمال غزة 

 قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 454 /2020

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 223 /2020

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 233 /2020

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 497 /2020

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 372 /2020

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 488 /2020

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 661 /2020

بداية شمال غزة 

قللرار إمللللهال
يف القضية رقم 233 /2020

بداية شمال غزة 

إىل المتهم/ حسن سمر مصطفي أبو سنان.
سكان/ غزة - يح الشيخ رضوان. 

إىل المتهم/ مصطفى محمود محمد عبد الفتاح.
سكان/ الشمال - الشيخ زايد - برج )28(.

إىل المتهم/ حسام محمد حسن حسن.
سكان/ جباليا – اجلرن.

إىل المتهم/ رائد شحدة جاد الله أبو نايج.
سكان/ الشيخ رضوان - قرب مسجد الرضوان.

إىل المتهم/ محمد عصام محمد مهنا.
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – الفاخورة. 

إىل المتهم/ حسن عي حسن البندي.
سكان/ غزة – شارع النر.

إىل المتهم/ خالد عطية خلف أبو لباد.
سكان/ الشمال – معسكر جباليا - مفرق حمودة.

إىل المتهم/ عبد الكريم جهاد محمد محمد.
سكان/ الشمال – معسكر جباليا التلويل. 

إىل المتهم/ خالد محمد اسماعيل احلوييح.
سكان/ الشمال – بيت حانون - مسجد النر. 

إىل المتهم/ اياد ذيب محمد العطار.
سكان/ الشمال – بيت الهيا العطاطرة.

إىل المتهم/ شادي حسن رمضان األدهم.
سكان/ الشمال - بيت الهيا - الفاروق. 

إىل المتهم/ نارص محمد عبد الكريم أبو احلصن.
سكان/ الشمال – شعشاعة. 

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/
المواقعلة بلدون عقلد زواج رشعلي والمواقعلة خافلاً لنواميلس الطبيعلة( المؤثملة بالملادة 
)152( ملن قانلون العقوبلات رقلم )74( لسلنة 1936 المعّدللة بموجلب الملادة )2( ملن القانلون 

رقلم )3( لسلنة 2009 بإضافلة )أ( مكلرر.
أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 
وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ حسن سمر مصطفي أبو سنان.
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهال،وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومة أعاه المقامـة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 
)حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد التعاطي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 7/27، 35( من قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية رقم )7( لسلنة 2013.
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 
وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ مصطفى محمود محمد عبد الفتاح.
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 
قانلون  ملن   )35  ،7/27  ،2  ،1( بالملواد  المؤثملة  حشليش(  نلوع  ملن  مخلدرة  ملواد  )حيلازة 

.2013 لسلنة   )7( رقلم  العقليلة  والمؤثلرات  المخلدرات 
غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاه  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـال  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 
وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ حسام محمد حسن حسن.
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

يقتـي عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـال مـدة عـرشة أيـام مـن تاريخ 
المقامـة  أعـاه  المرقومـة  القضيـة  بشـأن حضـور جلسـة  اإلمهال،وذلـك  قـرار  تبليغـك 

عليـك مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 
)الرسقلة ملن قبلل اخللدم( المؤثمة بالملادة )275( من قانون العقوبات رقم )74( لسلنة 

.1936
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـال المـدة المذكـورة أعـاه- سـيجرى محاكمتـك غيابياً 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالة، 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال 
غـزة، وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة 

القضائيـة وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ رائد شحدة جاد الله أبو نايج.
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهال،وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومة أعاه المقامـة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد البيلع( المؤثملة بالملواد )1، 2، 7/27، 35( ملن قانلون المخلدرات 

والمؤثلرات العقليلة رقلم )7( لسلنة 2013.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد عصام محمد مهنا.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

قانلون  ملن   )34( بالملادة  المؤثملة  الرطلة(  عملل  وإعاقلة  جنايلة  ارتلكاب  علىل  )التآملر 

.1936 لسلنة   )74( رقلم  العقوبلات 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ حسن عي حسن البندي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهال،وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومة أعاه المقامـة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجار( المؤثملة بالمواد )1، 2، 4/27، 35( ملن قانون المخدرات 

والمؤثلرات العقلية رقم )7( لسلنة 2013.

أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً  المذكـورة  المـدة  تقـم بتسـليم نفسـك - خـال  لـم  وإذا 

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ خالد عطية خلف أبو لباد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهال،وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومة أعاه المقامـة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)اخلطلف بقصلد إيقلاع أذى بليلغ بشلخص آخلللر( المؤثملة بالملواد )23، 254، 258( ملن قانون 

العقوبلات رقم )74( لسلنة 1936.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عبد الكريم جهاد محمد محمد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهال،وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومة أعاه المقامـة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

قانلون  ملن   )42  ،  38  ،2  ،1( بالملواد  المؤثملة  تهملة(  تلفيلق  بقصلد  مخلدرة  ملواد  )حيلازة 

.1962 لسلنة   )19( رقلم  المخلدرات 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ خالد محمد اسماعيل احلوييح.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
تبليغـك قـرار اإلمهال،وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومة أعاه المقامـة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 
)االسلتياء علىل الملال العلام باالشلراك( المؤثملة بالمادتلن )111، 113( ملن القانلون رقلم 
)69( لسلنة 1953 والمطبق باألمر رقم )1( لسلنة 1994، 23 من قانون العقوبات )74( لسلنة 

.1936
وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 
وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21
للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ اياد ذيب محمد العطار.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهال،وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومة أعاه المقامـة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)الرسقلة ملن بنايلة باالشلراك( المؤثملة بالمادتلن )294، 297( ملن قانلون العقوبلات رقلم 

)74( لسلنة 1936.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ شادي حسن رمضان األدهم.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)حيلازة ملواد مخلدرة بقصلد االتجار( المؤثملة بالمواد )1، 2، 4/27، 35( ملن قانون المخدرات 

والمؤثلرات العقلية رقم )7( لسلنة 2013.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّن لها جلسة يوم األربعاء، 2022/9/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ نارص محمد عبد الكريم أبو احلصن.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنللس إبراهلليم أبو نللدى            

7قرارات اإلمهال
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كلمــا كنــَت واثًقــا مــن دعــواك، 
مرافعتــك  مــن  متمكنًــا  كنــَت 
وقوًيــا  اســنادك،  يف  وصحيحًــا 
يف حجتــك، كل ذلــك يف قــراءة 
ــات موكلــك وحُســن  وفهــم طلب

دعــواك. تكييــف 

أن القايض إياس بن معاوية المتوىف سنة 122هجري، 
 كان مثلٌ يف الذكاء والفطنة وذو فراسة صادقة. 

أنه لما ويل القضاء بالبرة طار صيته يف اآلفاق فجاء 
إليه الناس يطلبون منه أن يعلمهم القضاء فكان 

يقول لهم:

      إن القضاء ال يعلم، إنما القضاء فهم، ولكن 

قولوا علمنا العلم.

 »الثقة«

 القايض/ أحمد أبو نعمة

من  اللفظ  رصف  بأنه  التأويل  الفقهاء  بعض  يعرف 
لما  الراجح، إىل معىن مرجوح يحتمله  الظاهر  معناه 
يدعو إليه من رضورة او مصلحة أو عدالة أو نحوها، 
أن  واحد،  معىن  من  أكر  يحتمل  كام  كل  ومجاله 
تكون داللته ظنية، أما إذا لم يحتمل أكر من معىن 
وذلك بأن تكون داللته قطعية فا يجوز فيه التأويل.

التفسر  بن  فرقاً  هناك  بأن  اآلخر  البعض  ويرى 
والتأويل، إذ أن التفسر هو تبين المراد من الكام 
عى سبيل القطع، بينما التأويل هو تبيان المراد من 
الكام عى سبيل الظن، كما يرون بأن التفسر أعم 
التفسر يف  التأويل وأكر ما يستعمل  وأشمل من 

األلفاظ بينما يستعمل التأويل يف المعاين واجلمل.
من  استثناء  هو  التأويل  أن  إىل  اإلشارة  من  والبد 
األصل، ألن األصل هو العمل بظاهر النص وال يتم 
العدول عن هذا الظاهر إال بدليل معتر، فاألصل يف 
من   )12( المادة  ذلك  عى  تنص  كما  احلقيقة  الكام 
مجلة األحكام العدلية وال يصار إىل المجاز إال بدليل، 
واألصل يف األمر أنه للوجوب مالم يرفه دليل إىل 
إطاقه  تركه عى  المطلق هو  ذلك، واألصل يف  غر 

مالم يقم دليل عى تقييده.
أن  يف  يشركان  والتفسر  التأويل  أن  الرغم  وعى 
النص،  من  المراد  عن  الكشف  إىل  يهدف  كاهما 
يف  قطعًيا  التفسر  لكون  بينهما،  فرقاً  هناك  أن  إال 
داللته , فالنص المفرس ال يدخله التأويل وصيغته ال 
تحتمل إالّ وجها واحدا يكون مكشوفا ببيان الصيغة 
أو بقرينة من غر الصيغة , بينما التأويل ال يكون إالّ 
من  يكون  قد  والتفسر   , المراد  عى  داللته  يف  ظنا 
من  يكون  وقد  ترشيعيا  تفسرا  ويسمى  المرشع 
الفقه ويسمى فقهيا وقد يكون من القضاء ويسمى 
قضائياً،  بينما التأويل ال يكون إالّ من القايض  وال 
يكون من المرشع، كذلك فان القايض ملزم بالتفسر 
يرك  التأويل  بينما  تفسر،  بدون  تطبيق  ال  حيث 
أن  كما  للقايض،  االجتهادية  التقديرية  للسلطة 

التفسر أعم وأشمل من التأويل.
ولعلَّ المطلّع عى القوانن الفلسطينية وكذا األحكام 
التفسر  بن  تفرق  لم  النقض  محكمة  يف  الصادرة 

للتفسر،  مرادفاً  التأويل  تعتر  حيث  والتأويل، 
اإلجراءات  قانون  من   5/351 المادة  مثا  فنجد 
حاالت  عن  حديثها  يف  النافذ  الفلسطيين  اجلزائية 
)مع مراعاة أحكم  الطعن بالنقض قد نصت عى 
المادة السابقة، ال يقبل الطعن بالنقض إال 

لألسباب التالية:
عىل  بين  فيه  المطعون  احلكم  كان  إذا   .5
تطبيقه،  يف  خطأ  عىل  أو  القانون،  مخالفة 
أو يف تفسره(، فالمرشع استعمل لفظ التفسر 
قانون  عليه  نص  ما  خاف  عى  وذلك  التأويل،  ال 
الفلسطيين  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول 
النافذ والذي يعتر الرشيعة اإلجرائية العامة لقانون 
التأويل  لفظ  استعمل  والذي  اجلزائية  اإلجراءات 
المادة  يف  نص  التفسر حيث  منه  قاصًدا  كان  وإن 
بطريق  الطعن  حق  )للخصوم  عى  منه   225
من  الصادرة  النهائية  االحكام  يف  النقض 
مبنيا  الطعن  كان  إذا  االستئناف  محاكم 
أو  تطبيقه  او خطأ يف  للقانون  عىل مخالفة 

تأويله(.
الفلسطينية  النقض  لمحكمة  حكم  يف  جاء  وقد 
)اخلطأ يف تفسر القانون وتأويله يتحقق يف 
حال إساءة الفهم الصحيح لنصوص القاعدة 
القانونية، وداللتها أو مخالفة إرادة المرع 
وحكمته  التريع  روح  ضوء  يف  الوضعي 
والغرض المقصود منه، أو إذا أخطأ احلكم يف 
تأويل نص قانوين غامض أو إذا  تفسر أو 
معّى  التطبيق  الواجب  النص  احلكم  أعطى 

غر معناه احلق وغر المقصود منه(.
عى  يؤكدون  القانون  فقهاء  إن  تقـدم  مـا  صفـوة 
بصفة  للنصوص  السليم  الفهم  أن  مفادها  حقيقة 
عامة ينبغي أال يرتكز عى ظاهر داللتها اللغوية وما 
إىل  اإللتفات  دون  البحت  اللغوي  منطوقها  يقيده 
بحكم  المدرأة  المفسدة  او  المستجلبة  المصلحة 
رسومات  وأصبحت  روحها  من  أفرغت  وإال  النص، 
وشكليات، وضاعت بذلك الكثر من المصاحل واحلقوق.

والتأويل  مقاربة بين مفهومي التفسـير 
القانونية النصوص  في 

الفتة قضائية

القايض الدكتور أسامة أبو جامع

رئيس دائرة تنفيذ بداية رفح

مؤشرات األداء القضائي
من تاريخ 2022/6/1م حتى 2022/6/15م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات التقاضي الثالث

محاكم الدرجة األولىمحكمة النقض محاكم الدرجة الثانية

اإلجمالي

الدعاوى الجزائيةالدعاوى المدنية

30,349

15,051اإلجمالي اإلجمالي
14,962اإلجمالي اإلجمالي

الدعاوى اإلدارية

336اإلجمالي

 جاء يف كتاب تاريخ القضاء يف اإلسام. 


