
بمـا  وتغذيتهـا  البوابـة  هـذه  تدشـن 
يقـارب 500 مبـدأ قضـايئ كبَاكـورة إنجازٍ 
، وكـمــــرحـلــة أولــــى،  للـمـكـــــتــب الـفـــــيِّ
تطويـر  إىل  ترمـي  إصـدارات  سـيعقبها 
يف  بالعمـل  المتصلِـّن  قـدرات  وتنميـة 
هـذا احلقـل مـن السـادة القضـاة وأعضاء 
العامـة والمحامـن وغريهـم مـن  النيابـة 

رجال القانون«. 
    وأشـار القـايض عرفـات أن البوابـة تتيـح 
نصـوص  يف  اإللكـروين  البحـث  إمكانيـة 
المبـادئ وفـق تصنيفاتهـا، والفـرة الزمنية 

الصـادرة عنــــــها، وأن تبويبــــــها تـم حسـب 
المحكمـة )نقـــض، عدل علـــــيا، دسـتورية، 
استئـــــناف رضيــــيب، استئــــناف تنفيذي(، 
ومـجــــــال التـقـــــايض )اسـتئناف تنفيـذي، 
اسـتئناف رضيـيب، طعـن دسـتوري، طعـن 

إداري، طعن مدين، طعن جزايئ(.
    ونـوه أن المكتـب الفـي يعمـل عـى نـر 
مجموعة من التريعـات واألنظمة سـارية 
المكتبـة  فعاليـة  إطـاق  وبصـدد  المفعـول، 
القانونيـة اإللكرونيـة الـي تحتوي عـى عدد 

ممزي من الكتب القانونية والقضائية.

عقــد المجلــس األعــى للقضــاء جلســته العاديــة السادســة 

برئاســة  العــدل،  بقــر  مقــره  يف  وذلــك  2022م،  لســنة 

المستشــار ضيــاء الديــن المدهــون، وعضويــة نائــب رئيــس 

المحكمــة العليــا، المستشــار أنــور ابــو رشخ، وأقــدم قضــاة 

المحكمــة العليــا، المستشــار مســعود احلشــاش، والمستشــار 

أرشف فــارس، ورئيــس محكمــة اســتئناف غزة، المستشــار 

د.محمــد  المستشــار  العــام،  والنائــب  الهــي،  حســن 

     أعلـن المجلـس األعـى للقضـاء عـن تدشـن البوابـة اإللكرونيـة للسـوابق القضائيـة 
عرب نافـذة المكتـب الفـي بالموقع الرسـمي لـه، ويحتوي عـى األحـكام القضائيـة والمبادئ 
المسـتخلصة من األحـكام الصادرة عـن المحكمة العليـا بصفتها محكمة نقـض ومحكمة 

عدل عليها ومحكمة دستورية، إضافة لاستئناف الرضييب واالستئناف التنفيذي. 
دورتـه  يف  الفـيِّ  »المكتـب  إن  عرفـات  إيهـاب  القـايض  الفـي  المكتـب  وكيـل  وقـال     
ـدارة  احلاليـة يسـعى سـعًيا حثيًثـا نحـو النُّهـوض باألعبـاء الُملقـاة عـى عاتقـه ويف الصَّ
منهـا اسـتخالص المبـادئ القانونيـة المسـتقاة مـن أحـكام المحكمـة العليـا باعتبارهـا 

عنوانًا ناصًعا للحقيقة«.
    وبـن القايض عرفـات أن نـر السـوابق القضائية وبسـطها بن يـدي النُّخـب والرائح 
ِّط  القانونية عـى تنوُّعهـا واختافها خللـق وعي قانـوين يسـاعد عى توحيـد المفاهيم وُيسـل

الضوء عى نِتاج وجُهد المحكمة الي تقف عى رأس هرم التنظيم القضايئ. 
يـأيت  الغايـة  مـع هـذه  وانسـجاًما  الهـدف  »انطالًقـا مـن هـذا  عرفـات  القـايض  وأردف    

االستئناف بغزة تعدل حكًما 
ليصبح اإلعدام شنًقا يف قضية 

جربيل
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     أصدرت محكمة االستئناف يف قطاع غزة، حكًما باإلجماع 
بمعاقبـة المتهـم )خ/س( باإلعـدام شـنًقا حىت المـوت، وذلك 
عـن تهـم القتـل قصـًدا وحمـل آلـة مؤذيـة اسـتنادًا لقانـون 

العقوبـات رقـم 74 لسـنة 1936م...

نظرة عى قانون التأمن رقم 20 

لسنة 2005

االستئناف بغزة تعدل حكًما بالسجن 

المؤبد بداًل من االعدام
أكــد قــايض محكمــة بدايــة غــزة األســتاذ أمجــد رشاب أن 
عمليــة التأمــن تشــمل عــددًا مــن األطــراف، وبنــاًء عليــه 

االلزتامــات... وترتــب  احلقــوق  ليكتســب 

أصــدرت محكمــة االســتئناف يف قطــاع غــزة، حكًمــا بمعاقبــة 
المضبوطــات  ومصــادرة  المؤبــد  بالســجن  )ص/ح(  المتهــم 

المحــرزة عــى ذمــة القضيــة، وذلــك عــن التهــم...

ثبـوت  مـدى  عـى  يتوقـف  فسـخها  أو  العقـود  إبطـال   .1
الغـش أو التدليـس مـن عدمـه لـدى المحكمـة المختصـة 
الـي لهـا صالحيـة تقديـر األدلـة، وتحكـم بمـا تطمـن إليه 
عقيدتهـا، ويكـون حكمهـا سـليماً طالمـا لـم تشـطط ولـم 

تخـرج عـن المنطـق والمعقـول.
وسـجالت  لقيـودات  القانونيـة  احلمايـة  القانـون  كفـل   .2

الكافـة... عـى  باعتبارهـا حجـة  الطابـو، 

القضاء يدشن البوابة اإللكرتونية للسوابق القضائية عرب موقعه الرسمي

األعىل للقضاء يناقش خطة عمل المحاكم خالل العطلة القضائية

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ  قضائية

3

احلتــة،  أحمــد  المستشــار  العــدل،  وزارة  ووكيــل  النحــال، 

أعمالــه.  جــدول  عــى  المطروحــة  البنــود  لمناقشــة   وذلــك 

المحاكــم  عمــل  خطــة  جلســته  خــال  المجلــس  وناقــش 

حســن  لضمــان  للعــام2022،  القضائيــة  العطلــة  أثنــاء 

العمــل واســتمراره، والمحافظــة عــى وتــرة اإلنجــاز،  ســر 

يف  مناوباتهــم  خــال  القضــاة  الســادة  عمــل  بتنظيــم 

يف  الفصــل  نحــو  الــازم  وإجــراء  القضائيــة،  العطلــة 

المســتعجلة.  األمــور  نظــر  بجانــب  القديمــة،   القضايــا 

يذكــر أن المــادة رقــم )35( مــن قانــون الســلطة القضائيــة 

رقــم )1( لســنة 2002 نصــت عــى:

1. للقضــاء عطلــة قضائيــة تبــدأ كل عــام مــن منتصــف شــهر 

تمــوز )يوليــه( وتنتهــي بنهايــة شــهر آب )أغســطس(.

تتجــاوز اإلجــازة الســنوية للقــايض خمســة  2. ال يجــوز أن 

يوًمــا. وثالثــن 

3. تســتمر المحاكــم أثنــاء العطلــة القضائيــة يف نظــر األمــور 

المســتعجلة الــي يحــدد مجلــس القضــاء األعــى أنواعهــا.

غزة-المجلس األعى للقضاء 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

ــابقة القضائيـــة« حكـــم  ــر أن »السـ    يذكـ
قضيـــة  يف  مـــرة  ألول  محكمـــة  تصـــدره 
بهـــا  تأخـــذ  قانونيـــة  قاعـــدة  فيؤســـس 
المحاكـــم األخـــرى -المســـاوية لهـــا واألدىن 
مـنـهــــــا درجــــــــة والـواقـعــــــة فـي نـطــــــاق 
ــابهة  ــا مشـ ــا للحكـــم- يف قضايـ اختصاصهـ

للقضية األوىل.
وقـــد اشـــتهرت األنظمـــة القضائيـــة باألخـــذ 
»الســـوابق القضائيـــة« وجعلتهــــــــــــــا  بــــ 
ـــادئ  ـــد والمب ـــًيا للقواعــــ ـــدرًا رئيســــــــ مصــــــ

القـــــــانونــــية.
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األصل براءة الذمة

أصـدرت محكمـة االسـتئناف يف قطـاع 
المتهـم  بمعاقبـة  باإلجمـاع  حكًمـا  غـزة، 
المـوت،  حـىت  شـنًقا  باإلعـدام  )خ/س( 
وذلـك عـن تهـم القتـل قصـًدا وحمـل آلـة 
العقوبـات رقـم  لقانـون  مؤذيـة اسـتنادًا 

1936م.  لسـنة   74

      أصــدرت محكمــة االســتئناف يف قطــاع 
)ص/ح(  المتهــم  بمعاقبــة  حكًمــا  غــزة، 
بالســجن المؤبــد ومصــادرة المضبوطــات 
عــن  القضيــة، وذلــك  عــى ذمــة  المحــرزة 
مقتــل  قضيــة  يف  إليــه  المســندة  التهــم 
المواطــن »محمــود بشــار احلمايــدة«، وهــي 
القتــل عــن غــر قصــد، وحمــل ســاح نــاري 
غــر مروعــة،  مناســبة  مؤذيــة يف  وأداة 
الفلســطيي  العقوبــات  لقانــون  اســتنادًا 
رقــم 74 لســنة 1936، وحيــازة ســاح نــاري 
قانــون  لمــواد  اســتنادًا  ترخيــص  بــدون 
األســلحة والذخائر رقم 2 لســنة 1998، وجاء 
احلكــم بنــاًء عــى أدلــة اإلثبــات، وبعــد تعديــل 

التهمــة لتصبــح القتــل عــن غــر قصــد.

إضاءة قانونية

االستئناف بغزة تعدل حكًما ليصبح 

اإلعدام شنًقا يف قضية جربيل

     ممــا ال شــك فيــه أن وجــود احلــق وإمــكان اقتضائــه 
يقتــي إثباتــه وهــو مــا حثنــا عليــه رســولنا الكريــم 
فيمــا يرويــه عنــه ابــن عبــاس -ريض اللــه عنهمــا– أن 
رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم– قــال: )لــو ُيْعَطــى 
النــاُس بَدْعَواُهــم الدَّعــى رجــالٌ أمــواَل قــومٍ وِدَماَءُهــم، 

.) ــرَ ــَن عــى مــن أَنْكَ ــي والَيِم ــَة عــى المدَِّع لكــنَّ البين
ــد  ــات احلقــوق عن ــة ورشعــت إلثب      لذلــك وجــدت البين
إنكارهــا ولنفــي مــا يدَّعــى عليــه بــه، وإذا كان اإلثبــات 
ــا يصــح  ــه أن يقــدم م ــه يتوجــب علي ــا للخصــم، فإن حًق
مــن األدلــة ويكــون خلصمــه نفــي مــا قدمــه، ولّمــا كانــت 
يف  مشــكوٌك  أو  غامضــة  أو  نــادرة  اإلثبــات  عنــارص 
مدلولهــا ، لذلــك يكــون واجــب اإلثبــات مهمــة صعبــة 
بالنســبة لمــن يتحملــُه ، ومــن هنــا ســمي هــذا الواجــب 

»عــبء اإلثبــات« .
     ومــن الناحيــة العمليــة، يتــوزع عــبء اإلثبــات بــن 
اخلصمــن وكل منهمــا يــديل بمــا يؤيــد دعــواُه وقــد يتخذ 
تقــدم بــه خصمــُه دليــاً لصاحلــِه  أحدهمــا مــن دليــل 
بعــد أن ُيفنــدُه ويكــون اقتنــاع القــايض يف النهايــة مــن 

ــة . مجمــوع مــا قدمــُه اخلصــوم مــن أدل
    ومعــى هــذه القاعــدة أن كل شــخص ذمتــُه غــر 
مشــغولة بحــق آلخــر مهمــا كانــت طبيعــة هــذا احلــق، 
وأن مــن يدعــي مديونيــة عــى هــذا الشــخص فعليــه 
ــه  ــا فعلي ــك ألن مــن كان مدعًي ــات ذل تحمــل عــبء إثب
بالدليــل، وهــذه القاعــدة لهــا نظرهــا يف القانــون اجلنــايئ 

ــِه.  ــت إدانت ــريء حــىت تثب ــم ب أن المته
     وليــس المقصــود بمــن ادعــى هــو مــن رفــع الدعــوى، 
عــى  يدعــي  كل خصــم  بــل  الذهــن،  إىل  يتبــادر  كمــا 
خصمــه أمــرًا، فــا فــرق بــن مــدٍع ومــدِع عليــه، بــن 
شــاٍك ومشــكو ضــده. إذ قــد يحــدث أن يدفــع المدعــى 
عليــه بدفــع معــن فيصبــح مدعًيــا يف هــذا الدفــع وعليــه 

إقامــة الدليــل عــى صحــة دفعــه.
       وصفــوة القــول وخالصتــه أن عــبء اإلثبــات يقــع 
دائًمــا عــى مــن يدعــي شــيئًا مخالًفــا لمــا هــو ثابــت 
أصــاً أو عرًضــا أو ظاهــرًا، أو بفضــل قرينــة قانونيــة 

عــى بــراءة ذمتــه.

أخبـــار 2
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الزهراء- شارع الحرية- قصر العدلالمستشار/ إيهاب عرفاتالمجلس األعلى للقضاء

العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

يذكـر أن محكمـة أول درجـة قضـت حكًمـا 
عـن  وذلـك  المتهـم  عـى  المؤبـد  باحلبـس 
كافـة التهـم المسـندة إليـه بائحـة االتهـام.
وكان المتهـم قتـل قصـداً المواطـن طاهـر 
)2013/01/2م(  بتاريـخ  جربيـل  محمـد 
وذلـك بـأن بيـت النية عـى قتله وأعـد العدة 
الازمـة لذلـك )سـكن( وطعنـه يف صـدره 
ممـا أدى إىل قتلـه كمـا هـو موضـح بتقريـر 

االستئناف بغزة تعدل حكًما 
بالسجن المؤبد بداًل من 

االعدام

محكمة صلح غزة تتفقد 

أوضاع الزنالء يف مركز 

الشيخ رضوان
القضاء يناقش مع النيابة 

والداخلية سبل االرتقاء 

بعمل هيئات اجلنايات

     أجــرت محكمــة صلــح غــزة زيــارة لمركــز الشــيخ رضــوان وتــرأسَّ 
الوفــد األســتاذ القــايض محمــد ريحــان حيــث أجــرى جولــة تفقديــة لمركــز 
الشــيخ رضــوان برفقــة الطاقــم اإلداري المعــاون، وكان باســتقبالهم 

ــة. ــر المركــز المقــدم أحمــد فرين مدي
     وجــاءت اجلولــة التفقديــة للتعــرف عــى أقســام المركــز وتفقــد أوضــاع 
الــزالء ومــدى توفــر الرعايــة الصحيــة لهــم، ومراعــاة األصــول القانونيــة 
يف إجــراءات التوقيــف والتأكــد مــن عــدم وجــود أي موقــوف بصفــة غــر 

قانونيــة وبوجــه غــر مــروع.
     واســتمع الوفــد لعــدد مــن الموقوفــن للتأكــد مــن ســامة اإلجــراءات 
المقدمــة  واخلدمــات  رضــوان  الشــيخ  مركــز  بعمــل  مشــيًدا  المتبعــة، 

للموقوفــن لتوفــر كافــة االحتياجــات والمتطلبــات بشــكل دؤوب.
واطلــع الوفــد عــى الملفــات اخلاصــة بالــزالء واإلجــراءات القانونيــة مــع 
إدارة مركــز الشــيخ رضــوان، منوهــاً بــأن تلــك اجلــوالت ســتكون بشــكل 

دوري للتقييــم واألخــذ بالماحظــات.
     وتــأيت هــذه الزيــارة تنفيــذا لتعليمــات رئيــس المجلــس األعــى 
للقضــاء المستشــار ضيــاء الديــن المدهــون بإجــراء جــوالت تفتيشــية 
الــزالء  أوضــاع  عــى  لاطمئنــان  ومفــائج  منتظــم  بشــكل  دوريــة 
التوقيــف  زيــارة يتــم اجراؤهــا لمراكــز  لــكل  تقريــر  القانونيــة ورفــع 

والتأهيــل. اإلصــاح  ومراكــز 

    ناقشــت محكمــة بدايــة غــزة برئاســة 
هيئــة  رئيــس  األرشم  ســامي  القــايض 
بعمــل  االرتقــاء  ســبل  الكــربى  اجلنايــات 
وذلــك  المحكمــة  يف  اجلنايــات  هيئــات 
ــي رئيــس  بمشــاركة القــايض خليــل الغراب
هيئــة اجلــزاء وأعضــاء الهيئــة وممثلــن عــن 

الداخليــة. ووزارة  العامــة  النيابــة 
    وناقــش المجتمعــون خــال اللقــاء البنود 
وأهمهــا  األعمــال  جــدول  عــى  المدرجــة 
تنفيــذ مذكــرات اإلحضــار، وتأمــن إحضــار 
النيابــة  شــهود  واســتدعاء  الموقوفــن، 
)الرطــة والمواطنــن(، واالســتدالل عــى 

المعــروف مــكان  المتهمــن غــر  عناويــن 
اخلاصــة  المــدد  واحتســاب  ســكناهم، 

بالتوقيــف.
اســتعراض  االجتمــاع  خــال  وتــم     
العمــل  ســر  تواجــه  الــي  الصعوبــات 
العمــل  بيئــة  تطويــر  بهــدف  لتذليلهــا، 
القضــايئ واحلفــاظ عــى األمــن واالســتقرار 

الناجــزة. العدالــة  تحقيــق  وتعزيــز 
يبحــث  القضــاء  مجلــس  أن  ويذكــر    
بشــكل دوري يف عقــد لقــاءات مســتمرة 
مــع النيابــة العامــة ووزارة الداخليــة لتذليــل 
بهــدف  العمــل  تواجــه  الــي  الصعوبــات 
ــا  ــة الناجــزة وجــودة تقديمه ــق العدال تحقي

العادلــة. المحاكمــة  ضمانــات  إطــار  يف 

بقلم األستاذ/ محمد األرشم

قضــت  درجــة  أول  محكمــة  أن  يذكــر     
ــك  ــا باإلعــدام شــنًقا عــى المتهــم وذل حكًم
بائحــة  إليــه  المســندة  التهــم  كافــة  عــن 

االتهــام.
عليــه  المجــي  قتــل  المتهــم  وكان    
أطلــق  بــأن  وذلــك   ،2018/8/18 بتاريــخ 
النــار عليــه بواســطة ســاح نــاري مــن نــوع 
)كاشــنكوف( ممــا أدى لوفاتــه عــى الفــور 

مــروع. غــر  بوجــه  وذلــك 
صــدور  بعــد  بأنــه  ذكــره  اجلديــر  ومــن     
واجــب  احلكــم  فــإّن  المســتأنف،  احلكــم 
طبًقــا  القانــون  بحكــم  بالنقــض  الطعــن 
لنــص المــادة )350( مــن قانــون اإلجــراءات 

)2001(م. لســنة   )3( رقــم  اجلزائيــة 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

غزة-المجلس األعى للقضاء 

بـاألوراق،  المرفقـة  التريحيـة  الصفـة 
وذلـك بقصـد منـه وبوجـه غـر مـروع 

للقانـون. ومخالـف 
ومـن اجلديـر ذكره بأنـه بعد صدور احلكم 
الطعـن  احلكـم واجـب  فـإّن  المسـتأنف، 
لنـص  طبًقـا  القانـون  بحكـم  بالنقـض 
اإلجـراءات  قانـون  مـن   )350( المـادة 

)2001م(. لسـنة   )3( رقـم  اجلزائيـة 
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أمام السادة القضـاة

المستشار/ عبد الرؤوف احلليب رئيساً وعضوية المستشارين / محمد 

الدريوي وأنعام انشايص وفاطمة المخلايت وأنور أبو رشخ. 

سكرتارية: كريم عليوة.

الـطــــاعـن: ب. ف. ع. ط. ك.

وكاؤه المحامون/ صايف ومحمد الدحدوح ونرسين كشكو.

المطعـون ضـده: ع. ح. ع. ت.

وكيله المحامي/ فادي الطناين.

احلكـم المطعــون فيـه: هـو احلكـم الصـادر بتاريـخ 2016/9/19م مـن لـدن 

محكمـة بدايـة غـزة بصفتهـا االسـتئنافية يف االسـتئناف رقـم 2016/176 

القايض بقبول االسـتئناف شـكاً ويف الموضوع بإلغاء القرار المسـتأنف 

وإلغـاء القـرار الصـادر يف الطلـب رقـم 2016/46 واعتبـاره كأن لـم يكـن 

وإشـعار بلديـة غـزة ورضيبـة الدخـل واألمـاك ودائـرة تسـجيل األرايض 

والمسـاحة بذلـك.

تـاريـخ اإليـداع: 25 سبتمرب 2016م.

جلســـة يـوم : 24 نوفمرب 2016م.

//القرار//
       بعد االطاع عى األوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.

       وحيث إن الطعن قد استوىف أوضاعه الشكلية.
القضيـة  أقـام  المطعـون ضـده  أن  تتلخـص يف  الوقائـع  إن       وحيـث 
رقـم 2015/1696 صلـح غـزة وموضوعهـا رفـع يـد اختصـم فيهـا الطاعـن 
ملتمسـاً مـن خالهـا رفـع يـد الطاعـن عـن قطعـة أرض مسـاحتها 740م2 
وهي المقسم رقم )14( وجزء من المقسم رقم )15( من أرض القسيمة 

رقـم )227( مـن القطعـة )620( مـن أرايض محلـة الزيتـون.
     تقـدم الطاعـن بموجـب تلـك القضيـة بالطلـب رقـم 2016/46 صلـح 
غـزة إليقـاع احلجـز التحفظـي عـى األرض محـل الدعـوى وقـد اسـتجابت 

محكمـة الصلـح لطلبـه.
2016/120 صلـح غـزة إللغـاء  تقـدم المطعـون ضـده بالطلـب رقـم        
القـرار الصـادر عـى صفحـات الطلـب 2016/46 المذكـور إال أن محكمـة 
أول درجـة قـررت رفـض الطلـب األمـر الـذي حـدا بـه السـتئناف قرارهـا 
أمـام محكمـة بدايـة غـزة بصفتهـا االسـتئنافية واليت قضت بإلغـاء القرار 
المسـتأنف وإلغـاء القـرار الصـادر عـى صفحـات الطلـب رقـم 2016/46 
واألمـاك  الدخـل  ورضيبـة  غـزة  بلديـة  وإشـعار  يكـن  لـم  كأن  واعتبـاره 

بذلـك. والمسـاحة  األرايض  تسـجيل  ودائـرة 
       وحيـث إن حكـم محكمـة ثـاين درجـة لـم يلـق قبـواًل لـدى الطاعـن فقـد 
طعـن فيـه بالنقـض بموجـب هـذا الطعـن وقـد نعـى عـى احلكـم الطعـن 

مخالفتـه للقانـون واخلطـأ يف تطبيقـه وتأويلـه.
وحيـث إنـه وبعـد االطـاع عـى األوراق وتدقيقهـا والمداولـة قانونـاً فإنـه 
يتبـن لهـذه المحكمـة أن احلكـم الطعـن جـاء سـليماً ومتفقـاً وصحيـح 

القانـون.
       بالـرد عـى مـا ورد يف الئحـة الطعـن مـن مخالفـة محكمـة ثـاين درجـة 
للمـواد المتعلقـة باألمـور المسـتعجلة، فـإن القانـون أجـاز للمدعي أو لمن 
اتقـاًء  قـرار مسـتعجل  عـى  بطلـب  يتقـدم  أن  بادعـاء  يتقـدم  أن  يرغـب 
الطاعـن هـو  أمـا وأن  الوقـت،  فـوات  حلصـول رضر يخـى وقوعـه مـن 
مدعـى عليـه يف القضيـة محـل الطعـن، فإنـه ال يجوز له تقديـم مثل هذه 

الطلبـات، األمـر الـذي يجعـل الطعـن الراهـن واجـب الرفـض.

وحيث إن خارس الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف. 

فلهذه األسباب

باسم الشعب العريب الفلسطيين

// احلــــكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكاً ويف الموضوع بنقض احلكم 

المطعون فيه وإلغاء حكم محكمة أول درجة واحلكم بإلزام المطعون 

ضده بدفع مبلغ وقدره 12658 شيكل للطاعنة وتضمينه بالرسوم 

والمصاريف وثاثمائة شيكل أتعاب محاماة.

نظر تدقيقاً وصدر يف 2016/1/31م.

أمام السادة القضـاة

المستشار/عبد الرؤوف احلليب رئيساً وعضوية المستشارين/محمد 

الدريوي وأنعام النشايص وأرشف نر الله وإياد عاشور

سـكرتــاريــة: عبد الرازق أبو ربيع .

الطـاعـــنـون: ع. ع. ع. م.

وكاؤه المحامون/ هاشم اللولو ومحمد أبو راس وسفيان أبو 

شعبان وعون الشياح.

المطعون ضـدهم: 1. م. ف. ف. م. 

                                   2. ح. ف. ف. م.

                                  3. ج. ف. ف. م.

وكياهم المحاميان/ إبراهيم ومحمد السقا.

االسـتئناف  الصـادر مـن محكمـة  احلكـم  فيـه: هـو  المطعـون  احلكـم 

القـايض   2012/1/29 بتاريـخ   2010/724 رقـم  االسـتئناف  يف  بغـزة 

وتأييـد  برفضـه  الموضـوع  ويف  االسـتئناف شـكاً  بقبـول  باألغلبيـة 

المسـتأنف.    احلكـم 

تـاريخ تقديمـه: 2012/1/31 م.

جلسـة يــوم :  2016/7/14م.

// القرار //

       بعـد مطالعـة الئحـة الطعـن واألوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً، 

فقد تبن بأن الطعن مسـتوفياً ألوضاعه الشـكلية.

     وحيـث إن وقائـع الطعـن – كمـا يبـن من سـائر األوراق– تتحصل 

يف أن الطاعنن كانوا قد أقاموا القضية رقم 2008/56 لدى محكمة 

بدايـة ديـر البلـح مختصمـن فيهـا المطعـون ضدهم إللغاء تسـجيل 

وإعـادة قيـد، وذلـك عـى سـند مـن القـول بأنهـم يملكـون ويترفـون 

ومسـجل عى أسـمائهم حصص تقع ضمن أرض القسـيمة رقم 49 

مـن القطعـة 138 مـن أرايض ديـر البلـح مـن نـوع المـري، ومسـاحتها 

الكليـة 167 دونـم و 659 مـر ، وكانـت هـذه األرض يف زمـن االحتـال 

الغـش  بطريـق  وأنـه  قطيـف،  تـل  مسـتوطنة  أرايض  ضمـن  تقـع 

والتدليـس والطـرق االحتياليـة قـام المدعـى عليهـم بإيهـام المدعـن 

كمـا وطلبـوا مـن  الدعـوى،  لـأرض موضـوع  بوجـود قـرار اسـتماك 

المدعـن التنـازل عمـا مسـاحته 27 دونـم مقابـل قيامهـم بإلغـاء قـرار 

االسـتماك، حيـث قـام المدعـون فعـاً بفتـح معامـات طابـو برقـم 

99/417 و 99/893 والتنـازل للمدعـى عليهـم عـن المسـاحة المذكورة 

بـا ثمن.

     بتاريخ 2010/7/8 وبعد سماع محكمة الموضوع لبينات الطرفن 

والمصاريـف  بالرسـوم  المدعـن  تضمـن  مـع  الدعـوى  بـرد  حكمـت 

يـرض  لـم  احلكـم  هـذا  أن  إالّ   ،،، محامـاة  أتعـاب  شـيكل  وثاثمائـة 

االسـتئناف  محكمـة  لـدى  باسـتئنافه  وكيلهـم   فبـادر  المدعـن  بـه 

يف  والفسـاد  القانـون  مخالفـة  عليـه  ناعـن   2010/724 برقـم  بغـزة 

االسـتدالل واخلطـأ يف االسـتنتاج واسـتثناء بيناتهـم، إالّ أن محكمـة 

االسـتئناف بتاريـخ 2011/12/29 حكمـت باألغلبيـة بقبول االسـتئناف 

شـكاً ورفضـه موضوعـاً.

     ولمـا لـم يـرق هـذا احلكـم أيضـاً للطاعنـن فقـد تقدمـوا بطعنهـم 

يف  واخلطـأ  القانـون  لمخالفـة  النقـض  بطريـق  فيـه  للطعـن  الراهـن 

تطبيقـه واخلطـأ يف االسـتدالل واالسـتنتاج واخلطـأ يف النتيجـة الـيت 

توصلـت إليهـا محكمـيت  االسـتئناف وأول درجـة ، ورشحـاً لذلـك قـال 

-: الطاعنـن  وكاء 

بـرد  قضـت  عندمـا  القانـون  خالفـت  االسـتئناف  محكمـة  إن   .1

االسـتئناف باألغلبية، ألن الثابت من خال سـماع شـهادة المطعون 

المبدأ
عـى  التحفظـي  احلجـز  إيقـاع  يطلـب  أن  عليـه  للمدعـى  يجـوز  ال 

االرض محـل الدعـوى ، ألن مثـل هـذا الطلـب يكـون للمدعي فقط 

وكذلـك لمـن ينـوي أن يكـون مدعيـاً يف دعـوى لـم ترفـع بعـد.
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المبدأ
1. إبطـال العقـود أو فسـخها يتوقـف عـى مـدى ثبـوت الغـش 

لهـا  الـي  المختصـة  المحكمـة  لـدى  عدمـه  مـن  التدليـس  أو 

إليـه عقيدتهـا،  تطمـن  بمـا  األدلـة، وتحكـم  تقديـر  صالحيـة 

عـن  تخـرج  ولـم  تشـطط  لـم  طالمـا  سـليماً  حكمهـا  ويكـون 

والمعقـول. المنطـق 

وسـجالت  لقيـودات  القانونيـة  احلمايـة  القانـون  كفـل   .2

الطابـو، باعتبارهـا حجـة عـى الكافـة، كونهـا سـندات رسـمية 

صحيحـة وحمايـة للمراكـز القانونيـة ما لم يثبـت العكس لدى 

المختصـة.   اجلهـة 

3. االتفـاق أو اإلقـرار أو التعهـد المتضمـن اعتبـار التسـجيل 

بينـه  اعتبارهـا  يمكـن  ال  األرض  اسـتمالك  مـن  خوفـاً  كان 

الطابـو. يف  تـم  الـذي  التسـجيل  صحـة  تنفـي  كاسـحة 

3سوابق قضائية

عضو
المستشار

فاطمة المخلاليت

عضو
المستشار

أنور أبو رشخ

عضو
المستشار

أرشف نرصالله

عضو
المستشار

إياد عاشور

عضو
المستشار

محمد الدريوي

عضو
المستشار

محمد الدريوي

عضو
المستشار

انعام انشايص

عضو
المستشار

انعام انشايص

رئيس المحكمة
المستشار

عبد الرؤوف احلليب

رئيس المحكمة
المستشار

عبد الرؤوف احلليب

أمـام  الطاعنـن  الـيت قدمهـا  المسـتندات  ومـن  والثالـث  الثـاين  ضدهمـا 

محكمـة أول درجـة فـإن المطعـون ضدهـم ال يملكـون يف القسـيمة رقـم 

49 قطعـة رقـم 138 مـن أرايض ديـر البلـح.

درجـة  أول  محكمـة  قبلهـا  ومـن  االسـتئناف  محكمـة  أخطـأت  كمـا   .2

القانـون وتأويلـه عنـد رد الدعـوى واعتبـار المطعـون ضدهـم  تطبيـق  يف 

. الدعـوى  محـل  دونـم   27 أل  لمسـاحة  مالكـن 

3. أن محكمـة االسـتئناف ومـن قبلهـا محكمـة أول درجـة قـد أخطـأت يف 

االسـتدالل واالسـتنتاج عندمـا توصلـت لعـدم وجـود أي رهبـة أو خـوف 

ناتـج عـن الغـش واخلـداع والتدليـس الممـارس عى الطاعنـن مع تجاهل 

قـرار اسـتماك األرض يف القسـيمة رقـم 26 مـن أرايض ديـر البلـح المـربز 

ضمـن حافظـة المسـتندات )م/7 عـدد13( ... كمـا تقـدم وكاء الطاعنـون 

األوىل  المذكـرة  عمـا جـاء يف  تخـرج يف مضمونهـا  لـم  تكميليـة  بمذكـرة 

القانـون.  فقهـاء  لـدى  والتدليـس  والغـش  العقـود  مفهـوم  بيـان  سـوى 

والتمسـوا يف ختامهـا نقـض احلكـم المطعـون فيـه وإلغـاء حكـم محكمـة 

أول درجـة واحلكـم بمـا جـاء يف الئحـة الدعـوى... بينمـا رد وكاء المطعـون 

ضدهـم عـى مـا جـاء يف الئحـة الطعـن بائحـة جوابيـة بمقولـة أن الطعـن 

الـواردة يف مـن  األسـباب  مـن  أي سـبب  مـن  قانونـاً خللـوه  الـرد  واجـب 

المادتـن 225 و 226 مـن قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة 

الطعـن  الئحـة  إىل  االلتفـات  عـدم  التمسـوا  كمـا   ،2001 لسـنة   2 رقـم 

المفصلـة لمخالفتهـا نـص المـادة 235 مـن القانـون سـالف الذكـر، وبـأن 

تسـجيل األرض للمطعـون ضدهـم تـم عـى مراحـل بموجـب معاملتـن 

منفصلتـن وبتواريـخ متباعـدة، وأن األرض محـل التسـجيل هـي تحـت 

يـد المطعـون ضدهـم ومورثهـم، وإن التسـجيات لـدى دائـرة الطابـو هي 

تسـجيات رسـمية، ومـن ثـم التمسـوا رفـض الطعـن.

     وحيـث إن هـذه المحكمـة وبعـد تدقيـق األوراق والمداولـة قانوناً ترى 

بـأن العقـود هـي عقـود صحيحـة وملزمـة ألطرافهـا مـا لـم يشـبها سـبب 

أجـاز ألطـراف  قـد  القانـون  كان  ولـن  الفسـخ،  أو  اإلبطـال  أسـباب  مـن 

العقـد المطالبـة بإبطالـه إالّ أن هـذا يتوقـف عـى مـدى ثبـوت الغـش أو 

التدليـس مـن عدمـه لـدى محكمـة الموضـوع المختصـة، ومـا تسـتخلصه 

مـن البينـات المطروحـة عليهـا بوجـه سـائغ وسـليم ودون شـطط.

     وحيـث إن مـن المقـرر يف قضـاء هـذه المحكمـة أن تقديـر األدلـة هـو 

إليـه  تطمـن  بمـا  تأخـذ  أن  فلهـا  الموضـوع،  محكمـة  بـه  تسـتقل  ممـا 

عقيدتهـا وطـرح مـا عداه جانبـاً باعتبارها األمينة عى وقائـع الدعوى طالما 

لـم تشـطط ولـم تخـرج عـن المنطـق والمعقـول.

ومحكمـة  درجـة  أول  محكمـة  إليـه  خلصـت  ومـا  ذلـك،  كان  ولمـا       

االسـتئناف مـن أن الطاعنـن )المدعـن( لـم يفلحـوا يف إثبـات مـا ادعـوه 

أمامهمـا مـن غـٍش واحتيـال ممـارس عليهـم مـن المطعـون ضدهـم، وأن 

قولهـم بـأن تنازلهـم عـن ملكيـة مسـاحة أل 27 دونـم وتسـجيلها باسـم 

المطعـون ضدهـم كان خوفـاً مـن اسـتماكها إنمـا هي اقوال غـر واقعية 

إقـرار  أو  اتفـاق  )كورقـة  كاسـحة  كتابيـة  ببينـة  إالّ  اعتبارهـا  يمكـن  وال 

وتعهـد مثـاً( وهـذا مـا لـم يتحقـق.

     ولمـا كان الثابـت مـن البينـات أن تسـجيل ملكيـة األرض للمطعـون 

ضدهـم قـد تـم بـإرادة الطاعنـن احلـرة  والـيت لـم َتشـبها أيـة عيـوب، ولمـا 

الطابـو  وسـجات  لقيـودات  القانونيـة  احلمايـة  كفـل  قـد  القانـون  كان 

وحمايـًة للمراكـز القانونيـة ولتكـون حجـة عـى  الكافـة باعتبارهـا سـندات 

رسـمية صحيحـة مـا لـم يثبـت عكـس ذلـك لـدى اجلهـة المختصـة .

     بالبنـاء عـى مـا تقـدم، فقـد بـات الطعـن الراهـن يف غـر محلـه كـون أن 

الطاعنـن لـم يتمكنـوا النيـل مـن صحـة وسـامة احلكـم الطعـن الـذي لـم 

يشـبه أيـة مخالفـة للقانـون وال خطأٌ يف تطبيقه وال فسـاد يف االسـتدالل 

تلزمـه  اخلـارس  كان  ولمـا  الطعـن،  رفـض  يتعـن معـه  واالسـتنتاج، ممـا 

الرسـوم والمصاريـف وأتعـاب المحامـاة .

فلهذه األسباب

باسم الشعب العريب الفلسطيين

// احلــــكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكاً ويف الموضوع برفضه مع إلزام 

الطاعنن بالرسوم والمصاريف وثاثمائة شيكل أتعاب محاماة.

حكماً نظر تدقيقاً وصدر يف: 2016/7/14م.
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     مـن جهتـه أوضـح القـايض خليـل البكري 
المطلـع  مـرآة  تُعتـرب  احلكـم  أسـباب  أن 
مـن  والـي  احلكـم  عـى  الرقابـة  ووسـيلة 
قاعـدة  أي  انطبـاق  مـدى  يتضـح  خالهـا 
مـدى  عـى  التعـرف  ليتـم  عليـه  قانونيـة 
صحـة تطبيـق المحكمة للقانـون وهي الي 
تقنـع المطلـع عـى احلكـم بصحتـه أو اخلطـأ 

تطبيقـه.  يف 
     وبـن القـايض البكـري أن تسـبيب احلكم 
والقانونيـة  الواقعيـة  األدلـة  بيـان  يعـي، 
الـي بـى عليهـا القـايض حكمـه، لبـث الثقـة 
مـن  المتقاضـن  نفـوس  يف  والطمأنينـة 
يف  احلكـم  إصـدار  أسـاس  معرفـة  خـال 

قضاياهـم، مشـرًا أن تسـبيب احلكـم مـن 
أشـق المهمـات الملقـاة عـى عاتـق القايض، 
تتطلـب منـه فضـًا  تسـتطر أسـبابه  ألن 
عـن اقتناعـه بمـا اختاره مـن قضاء، أن يقنع 
لرقابـة  يخضـع  وأن  الشـأن،  أصحـاب  بـه 

االختصـاص. ذات  القضائيـة  اجلهـات 
     وأكـد القـايض البكـري أن تسـبيب احلكـم 
القضـايئ رشط أسـايس لضمـان المحاكمة 
للقانـون  مخالـف  يجعلـه  وغيابـه  العادلـة 
باطًا، ويثر الشـكوك حول أسـس وصحة 
يف  المؤثـرة  الوسـيلة  يعتـرب  لذلـك  احلكـم، 
سـامة  عـى  المؤكـد  وهـو  اخلصـوم  إقنـاع 
وصحـة احلكـم وموافقته للقانـون والعدالة.
     واعترب القايض البكري أن أسـباب احلكم 
والمنطـوق  الوقائـع  ألن  ذاتـه،  احلكـم  هـي 
معـاً إذا تجـردا مـن التسـبيب اجليـد القـوي 
احلكـم  يشـمل  أن  يجـب  لهمـا،  قيمـة  فـا 
رسد  مـن  الـكايف  التسـيب  عـى  القضـايئ 
واحليثيـات  والوقائـع  اإلجـراءات  جلميـع 
واالجتهـادات  القانونيـة  والنصـوص 
المحكمـة  عليهـا  اعتمـدت  الـي  القضائيـة، 

حكمهـا.  وإصـدار  قناعتهـا  تكويـن  يف 
     وقال القايص البكري:

تقارير وحوارات 4

يُعترب تسبيب األحكام 

القضائية من خالل أحكام 

قوية متينة ومتفقة مع 

القانون والمنطق ومبادئ 

القضاء، مرتكزًا للحكم 

القضايئ واليت يُشرتط 

توافرها فيه، سواء ببيان 

مبناها عىل األسس 

القانونية السليمة 

الموضوعية أو اإلجرائية 

أو الواقعية وعنوانًا 

للحقيقة والعدل اليت 

يسعى إليها المتقاضون.

       إن تسبـيــب األحكــام يُشكل 

ضمانة الحــرتام حقــوق الدفــــاع 

المتعـــــلق بالنــــــــظام الـعــــــــــام، 

والوسـيـلـة المعـــــــول عليــــــــــها 

يف كســـــــب الـثـقـة بالقضــــــــاء، 

واالطمئـــــــــنـان إىل صيــــــــانـتــه 

للحـــقوق وحمــــــايته للحريـــات، 

والتــأكد من صحة حكم القايض 

وعــــــدم اجتنــــــابا لشبهة الْميــل 

وعـــدة احليدة وذلك لكسـب ثقة 

المتقـــــــاضن وثقة الرأي العـام 

بعدالة القضاء.

      من واجــــب القـــايض اسنـــاد 

حكــمـــه عى القـــاعدة القــانونية 

الواجبة التطـبيق، وإنزالـــها عــى 

الوقــــائع الي تثــــبت لديـــه مــن 

خــــــــــالل محـــــــاكمة صحــــــيحة

وعادلة.

      إن المحـــاكم الفلسطـــينـــية 

تصدر أحكـامها القضائية باسم 

الشعب العريب الفلسطيي علنًا 

بعد تمـام اإلجــراءات وجلســـات 

المحاكمة بشكل علي انسجاًما 

مع مبدأ علنية اجللسات وتمكن 

المتقــــاضن مـــن حـــق الدفــــاع 

المتعلق بالنظام العام.

تسبيب احلكم القضايئ وأثره عىل ثقة المتقاضني )اخلصوم(

      وذكـر القـايض البكـري أن أهـم الـروط 
احلكـم  يف  اجلـودة  لتحقيـق  األساسـية 
القضـايئ وضمـان إجـراء محاكمة عادلة بما 
يرتـب عليهـا مـن تحقيـق األمـن واألمـان 
القضـايئ  احلكـم  تسـبيب  هـو  القضـايئ، 
باشـتماله عـى احلجـج الواقعيـة والمـربرات 
يف  القـايض  عليهـا  اسـتند  الـي  القانونيـة 

حكمـه.  إصـدار 
القضـايئ  احلكـم  أسـباب  أن  وأشـار     
القـايض  تقيـد  مـدى  عـن  وتـرح  تكشـف 
العادلـة،  المحاكمـة  ضمانـات  بمراعـاة 
كونهـا المـرآة الناصعـة اجلليـة الـي تعكـس 
نـص  الـي  واإلجـراءات  القواعـد  اتباعـه 
تطبيـق  القانـون، واحرامـه وحسـن  عليهـا 

للقانـون. المحكمـة 
     وأردف القايض البكري:

     ونـوه أن تسـبيب احلكـم القضـايئ يعتـرب 
القانـون  د  تقيَـّ مظاهـر  مـن  هامـاً  مظهـراً 
وإمعـان  والتدقيـق  البحـث  واجـب  مـن 
يكشـف  الـي  للحقيقـة  للوصـول  النظـر 
عنهـا منطـوق احلكـم الذي يصدره، وأسـبابه 
الواضحـة والـي تكشـف عمـا وقـع بعقيـدة 
القـايض وقـرع قناعتـه عنـد إصـداره حلكمـه، 
وتـربز األسـباب الـي اعتمدهـا فيمـا انتهـى 
تطبيًقـا  حكمـه  يكـون  ثـم  ومـن  إليـه، 
طبقهـا  الـي  القانونيـة  للقاعـدة  وارسـاًء 
عليـه وتعكـس  المعروضـة  اخلصومـة  عـى 
منطـق اإلنصـاف ومبـدأ العـدل ممـا يبعـث 
الطمأنينـة والثقـة يف نفـوس المتقاضـن.
إلزاميـة  عـى  البكـري  القـايض  وأكـد    
تسـبيب احلكـم القضـايئ لمـا لـه مـن أهمية 

الضمانـات غزة- المجلس األعى للقضاء أهـم  مـن  يعتـرب  كونـه  كبـرة، 
الـي قررهـا القانـون وفرضهـا عـى القضـاة، 
إظهـار  يف  فعالـة  أداة  التسـبيب  باعتبـار 
محـل  يجعلـه  ممـا  احلكـم  وعدالـة  سـامة 
ثقـة اخلصـوم والـرأي العـام، فواجـب العدالة 
يحتـم عـى القـايض تسـبيب أحكامه ضماناً 
ضد تعسـفه وانحرافه يف تطبيق ضمانات 
هامـة  ضمانـة  ويعتـرب  العادلـة،  المحاكمـة 
التحقـق  عليهـم  للمحكـوم  تكفـل  وجـادة 
واحلكـم  اإلجـراءات  وقانونيـة  صحـة  مـن 
الصـادر ويتيـح تسـبيب احلكـم للـرأي العـام 
أن يعلـم لمـاذا قـى يف الدعـوى عـى وجـه 
معـن فيدعـم ثقتـه يف جدية عمـل القضاء 

. وعدالـة رسـالته 
     وعن ضمانة تسبيب األحكام أردف:

      للتحـقق مــن أن القـــايض قد 

اطلـع عى كـل وقـــائع القضـــية، 

وجمـــــيع األوراق والمســــتندات 

المقـدمة فيهـــــا، واتصـــل علمه 

بجمـــيع مـــا أبـــداه اخلصـوم مــن 

طلبــــات ودفــــوع، واستخــــلص 

الوقــائع الصحــيحـة يف الدعــوى 

من واقـع قــانون اإلثبــــات الذي 

يجــــزيه المــــرشع، أيضـــــا فــــإن 

القــصــد مـن ضمـــــانة تســــبيب 

األحكــــام هــــو التحـــقق مــن أن 

القايض لم يخل بدفاع جوهري، 

من شــــأنه لو صــح لتغــري وجـــه 

الــرأي يف الدعـــوى وفهـــــمه مــــا 

أحــــاط بالدعـــوي مــن مســــائل 

قــــانونـــــية، وأْن أســـــبغ عليـــــها 

التكييف القــانوين الصحيح بعد 

التحقق من رشوطه.

      وأضـــــــاف:

بشـكل  تعمـل  المحاكـم  أن  مشـراُ     
القضائيـة  األحـكام  تجويـد  نحـو  مسـتمر 
وتـويل اهتماًمـا كبـرًا لهـا وبيانهـا بشـكل 
يمكـن  مـن خالهـا  والـي  ودقيـق،  واضـح 
للـرأي العـام االطـاع عليهـا وبالتـايل يمكـن 
مـن  والتحقـق  عليهـا  رقابتـه  ممارسـة  لـه 
اقتناعـه  إىل  يـؤدي  ممـا  وعدالتهـا  صحتهـا 
كـون  القضـاء،  يف  ثقتـه  تزيـد  وحتمـا  بهـا 
ان اطـاع الـرأي العـام عـى احلكـم واسـبابه 
القضـايئ  احلكـم  تحقيـق صحـة  اىل  يـؤدي 
الشـعبية  الرقابـة  مبـدأ  وتجسـيد  وعدالتـه 

المحاكـم. عمـل  عـى 
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التأمـن  عقـد  أن  رشَّاب  القـايض  وبـن     
يمتـاز بأنـه رضايئ، تبـاديل )ملزم للجانبن(، 
والمعاوضـة،  االحتماليـة،  العقـود  مـن 
مسـتوجباً حلسـن النيـة، و هـو مـن العقـود 
العقـود  أكـر  ومـن  المسـتمرة،  أو  الزمنيـة 
الرتباطـه  اليوميـة  احليـاة  يف  انتشـارًا 
بأنشـطة متنوعة منها ما ورد يف المادة )3( 
من القانون المشـار إليه أعاه الي شـملت 
الصـي  والتأمـن  احليـاة  عـى  التأمـن 
وتأمـن األمـوال )االدخـار( والتأمـن ضـد 
المتحالفـة معهـا  احلريـق واألخطـار  أخطـار 
والتأمـن ضـد أخطـار النقل والمسـؤوليات 
المتعلقـة بهـا والتأمن ضـد أخطار احلوادث 
والمسـؤولية المدنية والتأمن عى أجسـام 
المتعلقـة  والمسـؤوليات  وآالتهـا  السـفن 
الطائـرات  أجسـام  عـى  والتأمـن  بهـا 
بهـا،  المتعلقـة  والمسـؤوليات  وآالتهـا 
وتأمـن المركبات والمسـؤوليات المتعلقة 

المهنـة. أخطـار  والتأمـن ضـد  بهـا 
     وأوضـح القـايض رشّاب أن فلسـفة عقـد 
التأمـن تقـوم عـى أسـاس وجـود شـخص 
يخـى مـن خطـر معـن قـد يسـببه للغـر 
فيقـوم بإبـرام العقـد لنقـل المسـؤولية ومـا 
الـرضر  عـن  التعويـض  مـن  عليـه  يرتـب 
المحتمـل عـن كاهلـه إىل طـرف آخـر يـرىض 
المؤمـن بحيـث يؤمـن نفسـه  بذلـك وهـو 

مـن رجـوع الغـر عليـه بالمسـئولية.
التأمـن  مـن  الغـرض  أن  رشّاب  ونـوه     
يف  لـه  المؤمـن  يصيـب  الـذي  الـرضر  جـرب 
انتشـارًا  العقـود  أكـر  أن  و  الماليـة،  ذمتـه 
حـوادث  ضـد  المركبـات  عـى  التأمـن  هـو 
الطـرق والـي تتنـوع بـن التأمـن اإللزامـي 
عـى المركبـات والـذي يعتـرب إلزاميـاً بنـص 
القانون حلماية ضحايا احلوادث الي تسببها 
المركبـات لضمان حصولهـم عى التعويض 
جلـرب الـرضر ويقتـر التعويـض عـى تغطية 
تصيـب  الـي  والمعنويـة  اجلسـدية  األرضار 
مـع  الماديـة  األرضار  دون  فقـط  اإلنسـان 
األخـذ بعـن االعتبـار أن كل سـائق مركبـة 

أن: مسـؤول عـن ركابـه، مضيًفـا 

كل حادث نتج عنه إصابة 
شخص برضر جسماين 

جراء استعمال مركبة 
آلية بما يف ذلك احلوادث 

الناجمة عن انفجار أو 
اشتعال المركبة أو جزء 
من أجزائها أو عن مادة 

أخرى من المواد الالزمة 
الستعمالها، كما يعد 

حادث طرق كل حادث 
وقع جراء إصابة مركبة 
واقفة يف مكان يحظر 
الوقوف فيه، وال يعد 

حادث طرق كل حادث 
وقع جراء استخدام القوة 
اآللية للمركبة لغري الغاية 

المخصصة لها لتسيري 
المركبة وكل حادث وقع 
جراء فعل ارتكب قصًدا.

       تـأمن الطرف الثالث يمتــاز 

عـن التــأمن اإللـزامي بشمـــوله 

التعويض عن االرضار المــــادية، 

أمــا التــأمــن الشـــامل َيشمـــل

ما نص عليه التـأمن اإللــــزامـي 

والــطــــرف الثــــالـــث اضـــــــافـــــه 

لتعــــــويض االضــــرار المـــــــادية 

للمركبة المؤمن عليها.

نظرة عىل قانون التأمني رقم 20 لسنة 2005

القضاء- اسام بهار

         أكـد قـايض محكمـة بدايـة غـزة األسـتاذ أمجـد رشاب أن عمليـة التأمـن تشـمل عـددًا مـن األطـراف، وبنـاًء عليهـا يتم تحديـد احلقوق وترتتب 

االلزتامـات، لذلـك تعتـر مـن العمليـات المتشـابكة الـي تتطلـب معرفتهـا اإللمـام بهـا مـن جميـع النـوايح. مشـريًا أن قانـون التأمـن رقـم 20 

لسـنة 2005 عـرف عقـد التأمـن يف المـادة )1( منـه بأنـه »أي اتفـاق أو تعهـد يلـزتم بمقتضـاه المؤمـن أن يـؤدي إىل المؤمـن لـه أو إىل المسـتفيد 

الـذي اشـرتط التأمـن لصاحلـه مبلغـاً مـن المـال أو إيـراداً أو مرتبـاً أو أي عـوض مـايل آخـر يف حالـة وقـوع احلـادث أو تحقـق اخلطـر المبـن بالعقـد، 

وذلـك نظـري قسـط أو أيـة دفعـة ماليـة أخـرى يؤديهـا المؤمـن لـه للمؤمـن«.

واسـتعرض المـادة )1( مـن القانـون والـي 
عرفـت احلـادث بأنـه:

الـذي  »الـرر  القـايض رشاب إن     وقـال 
لقانـون  وفقـاً  التعويـض  يسـتوجب 
التأمـن هـو الـرر المعنـوي والـذي نصت 
بأنـه  القانـون  مـن   )152( المـادة  عليـه 
المعنويـة  عـن األرضار  التعويـض  »يكـون 
الناجمـة عـن حادث الطرق عى النحو اآليت: 
خمسـون دينـاراً عـن كل واحـد بالمائـة من 
نسـبة العجـز الدائـم، وأربعـون دينـاراً عـن 
كل ليلـة يمكثهـا المصـاب يف المستشـفى 
بسـبب  للعـاج  عاجيـة  مؤسسـة  أيـة  أو 
عـن  دينـار  خمسـمائة  و  الطـرق،  حـادث 
الـيت  اجلراحيـة  العمليـات  أو  العمليـة 
الطـرق  حـادث  بسـبب  للمصـاب  أجريـت 
وإذا  المشـفى،  يف  مكوثـه  واسـتلزمت 
بموجـب  تعويضـا  المصـاب  يسـتحق  لـم 
يحـق  المـادة  هـذه  مـن   )3-2-1( الفقـرات 
لـه تعويًضـا ال يزيـد عـن خمسـمائة دينـار 
المتداولـة  بالعملـة  يعادلهـا  مـا  أو  أردين 

قانونًـا.«
 )153( المـادة  يف  قيـد  القانـون  وضـع     
متمثل يف »ال يجوز أن يزيد مجموع مبلغ 
التعويـض عن األرضار المعنوية عن عرشة 
بالعملـة  يعادلهـا  مـا  أو  أردين  دينـار  آالف 
الـرر  إىل  باإلضافـة  قانونًـا،  المتداولـة 
المـادي المتمثـل فيمـا حلـق المصـاب مـن 
باإلضافـة  كسـب  مـن  فاتـه  ومـا  خسـارة 
يف  المصـاب  أنفقهـا  مروفـات  أليـة 
والمواصـات  كاألدويـة  عاجـه  سـبيل 

وغرهـا...«. واالتصـاالت 
    وأشـار رشاب أن القانـون اعتمـد معيـار 
االقتصـادي  احلقـل  يف  األجـور  متوسـط 

ويجرى االحتساب إذا كان المصاب محدد 
لـه دخـل شـهري ثابـت وفـق )المتبقـي مـن 
عمـر المصـاب حـىت بلوغـه سـن 65× دخـل 
يزيـد عـن مثـي  بمـا ال  الشـهري  المصـاب 
معـدل األجـور× 12 شـهر × نسـبة العجز% - 
بـدل الدفـع الفـوري( أما يف حـال عدم وجود 
فيحسـب  قـارص  أو  يعمـل  وال  ثابـت  أجـر 
شـيكل   51.55 قـدره  مبلـغ  أسـاس  عـى 
وتكـون المسـألة وفـق التـايل )المتبقـي من 
عمـر المصـاب حـىت بلوغـه سـن 65× األجـر 
اليومي 51.55 شـيكل ×26 يوم× 12 شـهر × 

نسـبة العجـز% - بـدل الدفـع الفـوري(.
»عنـد  )157( حـددت  المـادة  أن  ولفـت      
احتسـاب التعويـض عـن فقـدان المقـدرة 
خصـم  يجـرى  المسـتقبيل  الكسـب  عـى 

الفـوري«. الدفـع  مقابـل 
يجـري  أنـه  قضـاء  عليـه  والمسـتقر     
مـن  كل سـنة  عـن  مقـداره 1%  مـا  خصـم 

عمـر المصـاب حـىت بلوغـه سـن 65، يراعـى 
يتـم  أن  للقـارص  التعويـض  احتسـاب  عـن 
احتسـاب التعويـض مـن سـن العمـل وهـو 
عمـر  كان  لـو  أنـه  أي  سـنة   18 بلوغـه  آيـة 
المصـاب 6 سـنوات فتكـون المسـألة وفـق 
حـىت  المصـاب  عمـر  مـن  )المتبقـي  التـايل 
بلوغـه سـن 65 بـدء مـن سـن العمـل 47× 
األجـر اليومـي 51.55 شـيكل ×26 يـوم× 12 
شـهر × نسـبة العجـز% - بـدل دفـع فـوري 
حسب عمره وقت احلادث أي %59( ويطبق 
ذلـك يف حـال كان العجـز الطـيب هـو عجـز 
الوظيفـي  العجـز  ويف حـال  دائـم،  وظيفـي 
المؤقـت فقـد عـاجل ذلـك نـص المـادة )156( 
عـى »إذا أدى حـادث الطـرق إىل عـدم قـدرة 
المصـاب عـى القيـام بعملـه فإنـه يسـتحق 
اليومـي  أجـره  مـن  بالمائـة(  )مائـة   100%
طيلـة مـدة عجـزه المؤقـت عـى أال تتجـاوز 
تاريـخ احلـادث«. مـدة العجـز سـنتن مـن 
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )605/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )605/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )980/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )881/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )893/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )906/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )907/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )891/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )932/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )916/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )920/202( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )914/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ محمد محمود محمد احلسنات
سكان/ الشمال – الفالوجا – االتصاالت

إىل المتهم/ رامز محمود أمن أبو غنب
سكان/ الشمال – الفالوجا

إىل المتهم/ محمود محمد حسن النجار
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – بلوك )2(

إىل المتهم/ حاتم عدنان محمد بعلوشة
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – منطقة التقوى

إىل المتهم/ محمد سمري عوض أبو النور
سكان/ الشمال – جباليا البلد – شارع الزنهة

إىل المتهم/ وائل عمر مويس موىس أبو شمالة
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – شارع الرتنس

إىل المتهم/ محمود محمد خليل صاحلة
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – القسام

إىل المتهم/ محمد فارس سعيد دواس
سكان/ الشمال – الشيخ زايد – رشكة الكهرباء

إىل المتهم/ إياد عايش جمعة عيىس
سكان/ الشمال-  مرشوع بيت الهيا – قرب مسجد المقادمة

إىل المتهم/ محمود خرض سليمان عياد
سكان/ غزة – الشجاعية – سوق اجلمعة – مسجد الرحمن

إىل المتهم/ خليل مفيد محمد الرشيف
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – السكة

إىل المتهم/ عمر عبد احلليم عبد الله عوض
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – بلوك )5(

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/

)السـطو عـى حانـوت والرسقـة منـه( المؤثمـة بالمـواد )294، 297( مـن قـانــون العقوبـات 

.1936 رقـم )74( لسـنة 

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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 محمود محمد احلسنات.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ حاتم عدنان محمد بعلوشة.

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/

)السـطو عـى حانـوت والرسقـة منه( المؤثمة بالمـواد )23، 294، 297( من قـانــون العقوبات 

رقم )74( لسـنة 1936.

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ رامز محمود امن ابو غنب.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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 فارس سعيد دواس.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ محمود محمد خليل صاحلة.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ وائل عمر مويس موىس أبو شمالة.

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/

)السطو عى حانوت( المؤثمة بالمادة )297( من قـانـون العقوبات رقم )74( لسنة 1936.

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ محمود خر سليمان عياد.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ محمود محمد حسن النجار.

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/

)محاولة القتل( المؤثمة بالمادة )222( من قـانـون العقوبات رقم )74( لسنة 1936.

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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 سمر عوض أبو النور.

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 )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ عمر عبد احلليم عبد الله عوض.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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 عايش جمعة عيىس.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ خليل مفيد محمد الرشيف.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنس إبراهيم أبو ندى
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )973/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )958/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )955/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2022/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )822/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )803/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )795/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )843/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )21/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )850/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )771/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )777/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ شويق حسن حسن الدبيج
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – الفاخورة

إىل المتهم/ أحمد زكريا إبراهيم امن
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – شارع السوق

إىل المتهم/ محمود محمد عبد المجيد التلويل
سكان/ الشمال – الصفطاوي – قرب سوبر ماركت الباشا

إىل المتهم/ محمود محمد عبد المجيد التلويل
سكان/ الشمال – الصفطاوي – قرب سوبر ماركت الباشا

إىل المتهم/ عمر محمد عبد الله صاحل
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – بلوك )2(

إىل المتهم/ عماد جهاد محمد حمدونة
سكان/ الشمال-  بيت الهيا – شارع الزنهة

إىل المتهم/ سامي عبد الرحيم إبراهيم أحمد
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – الفاخورة

إىل المتهم/ إسماعيل سليمان عيد ارميالت
سكان/ / الشمال – القرية البدوية

إىل المتهم/ سامي عبد الرحيم إبراهيم أحمد
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – الفاخورة

إىل المتهم/ عبد العليم ربيع عبد الله محسن
سكان/ الشمال-  معسكر جباليا – الفالوجا

إىل المتهم/ لؤي عاطف عبد الرحمن ارحومة
سكان/ الشمال– معسكر جباليا – السكة

إىل المتهم/ رامز هشام عيل جر
سكان/ غزة – تل الهوا

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ شويق حسن حسن الدبيج.

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/

)السـطو عـى بيـت سـكي( المؤثمـة بالمـواد )294، 295( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( 

.1936 لسـنة 

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ أحمد زكريا إبراهيم امن.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ محمود محمد عبد المجيد التلويل.

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/

35( مـن قانـون   ،1 28 فقـرة   ،2 بالمـواد )1،  )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار( المؤثمـة 

.2013 لسـنة   )7( رقـم  العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ محمود محمد عبد المجيد التلويل.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ عمر محمد عبد الله صاحل.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ عماد جهاد محمد حمدونة.

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/

)السـطو عـى حانـوت( المؤثمـة بالمـواد )294، 297( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

.1936

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ سامي عبد الرحيم إبراهيم أحمد.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ إسماعيل سليمان عيد ارميات.

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/

)السـطو عـى حانـوت والرسقـة منـه( المؤثمـة بالمـواد )294، 297( مـن قانـون المخـدرات 

.2013 والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ سامي عبد الرحيم ابراهيم احمد.

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/

)شهادة الزور( المؤثمة بالمواد )117، 118( من قـانـون العقوبات رقم )74( لسنة 1936.

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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 العليم ربيع عبد الله محسن.

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/

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( مـن قانـون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ لؤي عاطف عبد الرحمن ارحومة.

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/

)الرسقـة مـن قبـل األمنـاء( المؤثمـة بالمـادة )276( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

.1936

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 2001م.

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 الموافق 2022/09/21م.

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/ رامز هشام عيل جرب.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى            

7قرارات اإلمهال
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الَعـــْدُل ســـبيُل التَّنميـــة، وَطريـــُق التَّطـــور، ومنهـــجٌ لِنهَضـــة 
األُمـــم وســـياِدتها وبقائِهـــا؛ فـــإن حـــادت عنـــه أدار لهـــا الزمـــن 
ـــك كان  ظهـــره، وَهـــَوت يف َغياِهـــِب اجلـــبُّ والنَّســـيان، ألَجـــِل ذَل
َّـــاع الَقـــرار وُوالة األَمـــر إِيـــاء الَعـــَدل وجَعلــِـه أوََّل  لِزاًمـــا عـــى ُصن

وأَْوىَل اهِتَماماتهـــم.

 »العدل«

القايض/ إيهاب عرفات

    ال يعترب عدم قبول الدعوى دفع يدفع به اخلصم، إنما 
هو نتيجة تصل إليها المحكمة وتحكم بها إذا تحقق 
الدعوى،  قبول  عدم  إىل  بالنتيجة  يؤدي  مما  دفع  لها 
المصلحة،  بانعدام  والدفع  الصفة،  بانتفاء  كالدفع 
والدفع بسبق الفصل، والدفع بوجود رشط التحكيم، 
والدفع بتقادم الدعوى »مع ماحظة الفرق بن تقادم 
الدعوى وتقادم احلق ذاته«، فالمحكمة هي من تقرر 
عدم قبول الدعوى، لذلك ال يعترب عدم القبول دفعاً، 
قبول  بعدم  يدفع  أن  للخصم  جلاز  كذلك  كان  ولو 
الدعوى ويسكت، بَْيَد أنه ال يصح منه ذلك، إذ يجب 
عليه بيان سبب عدم القبول، فالصواب من اخلصم أال 
يدفع بعدم القبول إنما يدفع بما يؤدي بالنتيجة لعدم 
القبول، وله أيضا أن يلتمس عدم قبول الدعوى ألي 
من الدفوع المذكورة أعاه ال أن يدفع بعدم قبولها، 
قانون  من   90 المادة  عليه  نصت  ما  ذلك  ويؤيد 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية بأنه )...استنادا 

إىل أي سبب يؤدي لعدم قبولها(.
   لذلك فالذين ذهبوا إىل القول بأن عدم القبول دفع 
أم  كان شكليا  إن  أمرهم حول طبيعته  لم يحسموا 
من  فمنهم  ذلك،  يف  آراؤهم  فاختلفت  موضوعيا، 

ــاء الديـــن المدهـــون رئيـــس  ــار ضيـ ــرم المستشـ      كًـّ

المجلـــس األعـــى للقضـــاء مجموعـــة مـــن الموظفـــن 

بحضـــور   ،2022 مايـــو  شـــهر  عـــن  المتمزييـــن 

المحاكـــم  عـــام  مديـــر  الرفـــايت  ماهـــر  المهنـــدس 

النظاميـــة، واألســـتاذ محمـــود احلفـــي مديـــر مكتـــب 

بهـــم. المحتفـــى  والموظفـــن  المجلـــس،   رئيـــس 

     مـــن جهتـــه قـــال المستشـــار المدهـــون إن التكريـــم 

يـــأيت يف إطـــار تقديـــر جهـــود الموظفـــن وتفانيهـــم 

اإليجـــايب  األثـــر  لـــه  كان  مـــا  العمـــل  يف  المبذولـــة 

عـــى اخلدمـــات الـــي يقدمهـــا القضـــاء وانعكـــس عـــى 

جـــودة اخلدمـــة المقدمـــة جلمهـــور المتقاضـــن بشـــكل 

مبـــارش داعًيـــا الموظفـــن لبـــذل المزيـــد مـــن اجلهـــد 

وتحســـن طـــرق العمـــل وآلياتـــه ورفـــع األداء وتطويـــر 

عـــى  إيجابًـــا  ويؤثـــر  اإلبـــداع  يحقـــق  بمـــا  اجلـــودة 

 مســـرة العدالـــة وتعزيـــز ثقـــة المتقاضـــن بالقضـــاء.

     مـــن جانبـــه أوضـــح المهنـــدس الرفـــايت أن القضـــاء 

ضمـــن  وتكريمهـــم  بالموظفـــن  لارتقـــاء  يســـعى 

رئيـــس  مـــن  اعتمـــاده  تـــم  للحوافـــز  نظـــام خـــاص 

ــان  ــة لضمـ ــة خاصـ ــاء وموازنـ ــى للقضـ ــس األعـ المجلـ

االســـتمرارية، لتشـــجيعهم عـــى بـــذل المزيـــد مـــن اجلهـــد 

قراءة يف طلب عدم القبول

األعىل للقضاء يكرم موظفيه 
المتمزيين لشهر مايو 2022م

الفتة قضائية

القايض محمد ريحان

قايض محكمة صلح

مؤشرات األداء القضائي
من تاريخ 2022/6/19م حتى 2022/6/23م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

وصفه بأنه دفع شكيل ومنهم من اعتربه موضوعي، 
أن  حن  يف  مستقل،  دفع  أنه  إىل  أغلبهم  وذهب 
موضوعية،  أو  شكلية  إما  القانون  بنص  الدفوع 
والسبب يف اختافهم ذلك أنهم أضفوا عليه ما ليس 
بوصفه فوصفوه بالدفع يف حن أنه ليس كذلك كما 

أسلفنا بيانه أعاه.
قبول  لعدم  تؤدي  اليت  الدفوع  هي  ما  والسؤال     
الدعوى؟ وهل هي دفوع شكلية أم موضوعية؟ وهل 

وردت عى سبيل احلر أو المثال؟؟؟
      سبق أن أسلفنا أنه طبقا لقانون أصول المحاكمات 
2001م،  2 لسنة  الفلسطيين رقم  المدنية والتجارية 
لنص  وطبقا  موضوعية،  أو  شكلية  إما  الدفوع  فإن 
90 و91 من القانون ذاته فإن الدفوع اليت  المادتن 
وإن  احلر،  سبيل  عى  ترد  لم  القبول  لعدم  تؤدي 
الدفوع، غر أن  تلك  لتحديد  القانون لم يورد معياراً 
الرشوط  توافر  بعدم  تتعلق  اليت  هي  الدفوع  تلك 
الواجب توافرها يف الدعوى، وهي دفوع شكلية ألن 
وقد  الدعوى،  البحث يف موضوع  لعدم  يؤدي  قبولها 
أي  يف  إبداؤها  يجوز  العام  بالنظام  متعلقة  تكون 
الفصل  بسبق  كالدفع  الدعوى،  مراحل  من  مرحلة 
المصلحة  بانعدام  والدفع  الصفة  بانعدام  والدفع 
غر  تكون  وقد  الواليئ،  االختصاص  بعدم  والدفع 
متعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها قبل الدخول يف 
كالدفع  بها،  التمسك  يف  احلق  سقط  وإال  الموضوع 
االختصاص  بعدم  والدفع  التحكيم،  رشط  بوجود 

المحيل أو سائر الدفوع المتعلقة باالجراءات.
هذا ما أعلم، والله أعلم، واحلمد لله رب العالمن.

ــق غزة-المجلس األعى للقضاء  ــا يحقـ ــه بمـ ــاء بـ ــل واالرتقـ ــر العمـ ــاين لتطويـ والتفـ
 رؤيـــة ورســـالة وأهـــداف المجلـــس األعـــى للقضـــاء.
خاصـــة  جلنـــة  بوجـــود  الرفـــايت  المهنـــدس  ونـــوه     
تتبـــع لرئيـــس المجلـــس تجتمـــع بشـــكل  باحلوافـــز 
ـــم الرشـــيحات ألســـماء  دوري شـــهري لدراســـة وتقيي
العمـــل  فـــرق  أو  اللجـــان  مـــن  الـــواردة  الموظفـــن 
 والدوائر،ومـــن ثـــم رفعهـــا لرئيـــس المجلـــس لاعتمـــاد.
ــى  ــل عـ ــوراين حصـ ــج الصـ ــتاذ فريـ ــر أن األسـ       يذكـ
ــزة الموظـــف المتمـــزي عـــن فئـــة محاكـــم الصلـــح،  جائـ
تنفيـــذ  دائـــرة  فئـــة  عـــن  ســـلبد  ســـهاد  واألســـتاذة 
فئـــة محاكـــم  عـــن  فرحـــات  أحمـــد  واألســـتاذ  غـــزة، 
البدايـــة، واألســـتاذة غديـــر شـــمايل عـــن فئـــة محاكـــم 
ــق  ــل فريـ ــة أفضـ ــا، وفئـ ــة والعليـ ــتئناف واإلداريـ االسـ
عمـــل كانـــت مـــن نصيـــب المهنـــدس هـــاين المســـحال 
والمهنـــدس خالـــد ابـــو القمـــز، والمهنـــدس عمـــر نـــارص.


