
مــن جهتــه أوضــح القــايض األرشم أن 
ــة تــم  ــة مــن قبــل الهيئ إجــراء املعاين
وتحديــد  املــكان  طبيعــة  ملعرفــة 
ــن  ــاد م ــافات واألبع ــات واملس االتجاه
حديــث  ليــزر  جهــاز  خــال 
اســتخدمته األدلــة الجنائيــة، مــن 
شــأنه املســاعدة يف  تحديــد مــكان 
ــه ومــكان املتهــم  ــي علي ســقوط املجن

ووضعية الساح.
وبــن القــايض األرشم أن اختيــار موعــد 
ــه  ــمس ألن ــروب الش ــد غ ــة بع املعاين

ــن  ــاء الدي ــار ضي ــش املستش ناق

ــا  ــة العلي ــس املحكم ــون رئي املده

ــاء  ــى للقض ــس األع ــس املجل رئي

مــع قضــاة املحكمــة العليــا، خطــة 

عمــل املحكمــة خــال العطلــة 

ــدم  ــان ع ــدف ضم ــة به القضائي

تعطــل مصالــح املواطنــن وتســيري 

أمورهــم ومعاماتهــم وفــق العمــل 

عاينــت هيئــة الجنايــات الكربى برئاســة 
القــايض ســامي األرشم وعضويــة كلٍّ من 
ــل  ــايض وائ ــراد والق ــد م ــايض محم الق
ــي  ــل املجن ــة مقت ــرح جريم ــش م كل
ــجاعية  ــري يف حي الش ــم العرع عليه عاص
بحضــور النيابــة العامــة ومحامــي 
ــة  ــة لألدل ــر اإلدارة العام ــاع ومدي الدف

الجنائية واملباحث العامة.

االستئناف بغزة تؤيد 
حكًما باإلعدام في قضية

أبو سحلول
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أصــدرت محكمــة االســتئناف يف قطــاع غــزة، حكًمــا باإلجمــاع بمعاقبــة 

ــل  ــم القت ــن ته ــك ع ــوت، وذل ــى امل ــنًقا حت ــدام ش ــم )م/ح( باإلع املته

ــون  ــتناًدا لقان ــص اس ــدون ترخي ــاري ب ــاح ن ــازة س ــًدا وحي قص

ــنة 1936... ــم 74 لس ــات رق العقوب

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
على أحكام المحكمين

المجلس األعلى للقضاء يهنئكم 
بحلول عيد األضحى المبارك

أعاده الله علينا وعليكم بالخير 
واليمن والبركات

انقسمت اآلراء حول جواز إمكانية اعرتاض الغري الخارج 

فأجازت  لفريقن  املحكمن  أحكام  عى  الخصومة  عن 

بعض القوانن فريق من الفقهاء ذلك...

1. عبـارة إسـاءة السـلوك تشـمل باملفهـوم القضائـي كل 
غلطـة قضائيـة اقرتفتهـا لجنـة التحكيـم، أو مخالفة إلحدى 
الواجبـات تكـون سـبَباً يف عـدم إحقـاق الحـق، وكذلـك كل 

عمـل يتنـاىف مـع العدالـة الطبيعية.
2. سماع الشهود يف غياب األطراف يعترب إساءة سلوك.

3. عدم إتاحة الفرصة لألطراف ملناقشة الشهود يعترب... 

الجنايات الكبرى تعاين مسرج جريمة 
 قتل المواطن عاصم العرعير

لمناقشة العمل خالل العطلة القضائية

المستشار المدهون يجتمع بالهيئة العامة للمحكمة العليا

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ  قضائية

3

بنظــام املناوبــات، جــاء ذلــك خال 
إجتمــاع عقــده رئيــس املجلــس مع 
ــا. ــة العلي ــة للمحكم ــة العام الهيئ

حــول  املجتمعــون  وتباحــث 
املتصلــة  العامــة  املوضوعــات 
ألعمــال  التنظيميــة  بالجوانــب 
ــة  ــة القضائي املحكمــة خــال العطل
هيئــات  جلســات  عــدد  ومنهــا 
املحكمــة وأيــام وســاعات انعقادهــا 
وتوزيــع القضايــا، وســائر املســائل 

املتعلقــة بنظــام املحكمــة وأمورهــا 
الداخليــة لتحقيــق كل مــا مــن 
شــأنه رفعــة العمــل القضائــي.
املستشــار  أعــرب  جهتــه  مــن 
املدهــون عــن شــكره وامتنانــه 
ــا  ــة العلي ــاة املحكم ــادة قض للس
عــى مــا بذلــوه مــن جهــد وإنجــاز 
ــي  ــام القضائ ــال الع ــوظ خ ملح
)2022(، مؤكــًدا أن املحكمــة العليــا 
ترتبــع عــى قمــة الــرح القضائــي 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

غزة-املجلس األعى للقضاء  الوقــت ذاتــه الــذي ارتكبــت فيــه 
الجريمــة ولتتمكــن األدلــة الجنائيــة من 

استخدام جهاز الليزر بشكل دقيق.
ــى  ــة ع ــة الجنائي ــت األدل ــال »أجاب وق
ــن  ــا م ــم توجيهه ــاؤالت ت ــدة تس ع
العامــة  والنيابــة  املحكمــة  قبــل 
ــة  ــة ملرافع ــت القضي ــاع، وأجل والدف

األطراف ومن ثم إصدار الحكم.
وتنفيــذا لغايــات املعاينــة وتمهيــًدا 
ــت  ــة اجتمع ــرح الجريم ــاق مل لانط
الهيئــة يف مكتــب مديــر مركــز رشطــة 
ــل،  ــو كمي الشــجاعية املقــدم جمــال أب
تخللــه تقديــم عــرض مــن قبــل األدلــة 
الجنائيــة »تصويــر جــوي« مســتحدث 
ملحيــط املــكان يبــن مــكان ووضعيــة 
ــاه  ــار واتج ــاق الن ــاء إط ــم أثن املته

الساح بشكل قريب وواضح.
ــن  ــدف م ــايض األرشم أن اله ــد الق وأك
املعاينــة توضيــح الغمــوض فيمــا 
مــرح  ومــكان  بزوايــا  يتعلــق 
ــة  ــرة واضح ــاء فك ــة، وإلعط الجريم
ـة  وصادقــة وصــورة مفصلــة وحيَـّ
ملوضــوع الجريمــة لتحديــد مســؤولية 
للوصــول لحكــم عــادل  مرتكبهــا 
املطروحــة  البينــات  مــع  يتوافــق 
وينســجم مــع مقتضيــات املنطــق 

السليم والواقع.

بعمــل  وتقــوم  الفلســطيني، 
قضائــي بحــت متعلــق بالتأكــد من 
صحــة تطبيــق القانــون وتفســريه.

وتمنــى املستشــار املدهــون للســادة 
القضــاة عطلــة قضائيــة تعــود عى 
ــة  ــن الناحي ــدة م ــعادتهم بالفائ س
واالســتقرار  والعلميــة  العمليــة 
النفــي بعــد ضغــط العمــل الكبــري 

ــة. ــنة القضائي ــال الس خ
ــن  ــم )35( م ــادة رق ــر أن امل يذك

ــم  ــة رق ــلطة القضائي ــون الس قان
)1( لســنة 2002 نصــت عــى:

1. للقضـاء عطلـة قضائيـة تبـدأ كل 
عام من منتصف شـهر تمـوز )يوليه( 
وتنتهي بنهاية شـهر آب )أغسـطس(.

2. ال يجوز أن تتجاوز اإلجازة السـنوية 
للقايض خمسـة وثاثن يوما.

العطلـة  أثنـاء  املحاكـم  تسـتمر   .3
القضائية يف نظر األمور املستعجلة التي 
يحدد مجلـس القضـاء األعـى أنواعها.
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أكــد املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون 
ــى  ــاء ع ــى للقض ــس األع ــس املجل رئي
يف  اإلداري  الجهــد  رضورة مضاعفــة 
ــاة يف  ــادة القض ــاعدة الس ــم ملس املحاك
ــة  ــة لجدول ــم واملتابع ــاز قضاياه إنج
امللفــات القديمــة يف املحاكــم وإنهائهــا 
ــق  ــة لتحقي ــة القضائي ــال العطل خ
العدالــة الناجــزة والحفــاظ عــى حقوق 
املتقاضــن وعــى األمــن املجتمعــي 

ــة. ــة الجريم ومحارب
ــده  ــاع عق ــال اجتم ــك خ ــاء ذل  ج
ــدة  ــر وح ــع مدي ــس م ــس املجل رئي
التخطيــط والتطوير املؤســي األســتاذ 

أصـدرت محكمـة االسـتئناف يف قطـاع 
غـزة، حكًمـا باإلجمـاع بمعاقبـة املتهـم 
املـوت،  حتـى  شـنًقا  باإلعـدام  )م/ح( 
وذلـك عـن تهـم القتـل قصـًدا وحيـازة 
سـاح نـاري بـدون ترخيـص اسـتناًدا 
لقانـون العقوبات رقم 74 لسـنة 1936. 
قضـت  درجـة  أول  محكمـة  أن  يذكـر 
حكًمـا باإلعـدام شـنًقا حتى املـوت عى 
املتهـم وذلـك عـن كافـة التهم املسـندة 

إليـه بائحـة االتهـام.
وكان املتهــم قتــل قصــداً املواطــن 
ــخ  ــحلول بتاري ــو س ــد أب ــد حام محم

باملحكمــة  الفنــي  املكتــب  أصــدر 
العليــا مؤلفــاً قضائيــاً حديثــاً بعنــوان 
»مجموعــة املبــادئ الصــادرة عــن 
محكمــة النقــض الفلســطينية بغــزة- 
ــى  ــوي ع ــة«، ويحت ــرة الجزائي الدائ
أصدرتهــا  التــي  املبــادئ  جميــع 
ــن  ــزة م ــاع غ ــض يف قط ــة النق محكم
بدايــة عــام 2014 وحتــى نهايــة عــام 
2017 فيمــا يخــص الشــأن الجزائــي.

ــرم  ــار أك ــح املستش ــه أوض ــن جهت م
كاب رئيــس املكتــب الفنــي والتفتيــش 
القضائيــة  املبــادئ  أّن  القضائــي 
تعكــس خاصــة تطــور االجتهــاد 
ــم  ــربز أســمى معال ــذي يُ ــي ال القضائ
ــا،  ــوق وصيانته ــة للحق ــة حماي العدال
ال  القضائيــة  املبــادئ  ثمــرة  وأّن 
ــاوى  ــق يف الدع ــى التطبي ــر ع تقت
املحاكــم  أمــام مختلــف  املنظــورة 

أخبـــار 2
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

المستشار المدهون يؤكد على أهمية العمل 
اإلداري في المحاكم ومساندته للقضاة االستئناف بغزة تؤيد 

حكًما باإلعدام في 
قضية أبو سحلول

الجنايات الكبرى تصدر 
أحكامًا بالسجن المشدد 

في قضايا مخدرات 
وفساد

القضاء بغزة يصدر 
»مجموعة المبادئ 
الصادرة عن محكمة 

النقض الفلسطينية«

ــربى  ــات الك ــة الجناي ــدرت هيئ أص
ــى  ــا ع ــجن )20( عاًم ــاً بالس حكم
املتهمــن )م. ع( و )أ.ك( مــع النفــاذ 
تخصــم منها مــدة التوقيــف وغرامة 
ماليــة ألفــي دينــار، بتهمــة حيــازة 
مــواد مخــدرة بقصــد االتجــار مــع 
ــدرات  ــون املخ ــتناًدا لقان ــود اس الع
الفلســطيني  العقليــة  واملؤثــرات 

ــنة 2013م. ــم 7 لس رق
ــا  ــة حكًم كمــا وأصــدرت ذات الهيئ
بالحبــس  ي(  )ر،  املتهــم  عــى 
ــة  ــاً وغرام ــر عام ــة ع ــدة خمس مل
ــار  ــرة آالف دين ــا ع ــة قدره مالي
مــواد  حيــازة  بتهمــة  أردنــي 
مخــدرة بقصــد االتجــار والتعاطي، 
ــجن  ــم )أ.ص( بالس ــة املته ومعاقب
مــدة عــر ســنوات وغرامــة ماليــة 
ــار ومصادرة  قدرها عــرة آالف دين
ــواد  ــاف امل ــة وإت ــواد املضبوط امل

محمــد كحيــل ومديــر وحدة الحاســوب 
وتكنولوجيــا املعلومــات املهنــدس هاني 
املســحال ورئيــس قلــم املحكمــة العليــا 
بحضــور  العــي  بســام  األســتاذ 
ــام  ــر ع ــراد ومدي ــد م ــايض محم الق
املحاكــم املهنــدس ماهــر الرفاتــي 
املجلــس  رئيــس  مكتــب  ومديــر 

ــي. ــود الحفن ــتاذ محم األس
ــرورة  ــون ل ــار املده ــوه املستش ون
االنتهــاء مــن طباعــة جميــع حيثيــات 
ــات  ــز امللف ــة وتجهي ــا املفصول القضاي
املحجــوزة للحكــم وإدخــال القــرارات 
جميــع  عــن  الصــادرة  واألحــكام 
ــي  ــج اإللكرتون ــرب الربنام ــم ع املحاك
ــو  ــاء نح ــه القض ــل توج ــة يف ظ خاص

ــت  ــأن بي ــك ب )2019/09/26( وذل
ــك  ــدة لذل ــد الع ــه وأع ــى قتل ــة ع الني
ــام  ــنكوف ولث ــوع كاش ــن ن ــاح م س
وجــه ممــا أدى إىل قتلــه بشــكل مبــارش 
ــة  ــر الصف ــح بتقري ــو موض ــا ه كم
ــك  ــاألوراق، وذل ــة ب ــة املرفق التريحي
ــروع  ــري م ــه غ ــه وبوج ــد من بقص

ــون. ــف للقان ومخال
ومــن الجديــر ذكــره بأنــه بعــد 
فــإّن  املســتأنف،  الحكــم  صــدور 
بالنقــض  الطعــن  واجــب  الحكــم 
ــادة  ــص امل ــا لن ــون طبًق ــم القان بحك
اإلجــراءات  قانــون  مــن   )350(
ــنة )2001(م. ــم )3( لس ــة رق الجزائي

ومراعــاة مــا قررتــه تلــك املبــادئ مــن 
ــة  ــة موضوعي ــة ونظامي ــد قانوني قواع
وإجرائيــة، وإنمــا يمتــد ذلــك ليشــمل 
املجــاالت العلميــة والتاريخيــة، مــع مــا 
ــة  ــة مرجعي ــة قضائي ــن قيم ــه م تمثل
واللوائــح  واألنظمــة  للمدونــات 
والقــرارات املرتبطــة بالشــأن القضائــي 
بشــكل عــام، وهــي ثمــرات ال يمكــن أن 

ــداً. ــا أب ــة إليه ــت الحاج تخف
وأضــاف املستشــار كاب إّن » نــر 
ــة  ــة منهجي ــادئ القضائي ــكام واملب األح
ــة ومســار أســايس، وســنعزز هــذا  ثابت
التوجــه إىل أن نصــل إىل أن يكــون األصل 
ــاع. ــر واالط ــي الن ــم القضائ يف الحك

وبــــّن أّن أحــــد اختصاصــــات 
العليــا  باملحكمــة  الفنــي  املكتــب 
ــة  ــادئ القانوني ــتخاص املب ــو اس ه
والقضائيــة التــي تقرهــا املحكمــة 
ــكام  ــن أح ــدره م ــا تص ــا، فيم العلي
وتبويبهــا، ومراقبــة نرهــا، بعــد 

التوســع يف إدمــاج اســتخدام التقنيــات غزة-املجلس األعى للقضاء 
وتوظيفهــا بكافــة أنواعهــا يف اجــراءات 
ــا يف  ــدم توقفه ــان ع ــايض لضم التق
حــال تعــرض قطــاع العدالــة ألي نوع 
ــوة  ــتثنائية أو الق ــروف االس ــن الظ م
ــة  ــون بواب ــتقباً، ولتك ــرة مس القاه
ــي يف  ــاء االلكرتون ــو القض ــاق نح انط
ظــل العمــل عــى برنامــج » ســيادة«، 

ــن. ــور املتقاض ــى جمه ــهيًا ع تس
خــال  املدهــون  املستشــار  وأوىص 
ــف  ــة لتصني ــداد دراس ــاع بإع االجتم
أنــواع القضايــا ورفــع تصــور لتفعيــل 
باملحاكــم،  القضائــي  التخصــص 
ــو  ــه نح ــة مجلس ــع خط ــيًا م تماش

تخصــص العمــل القضائــي.

عرضهــا عــى رئيــس املحكمــة العليــا، 
وفًقــا الختصاصاتــه املحــددة يف قانــون 
ــكيل  ــون تش ــة وقان ــلطة القضائي الس
األعــى  املجلــس  وقــرار  املحاكــم 
للقضــاء رقــم 1 لســنة 2006 الخــاص 
بالائحــة التنفيذيــة للمكتــب الفنــي ال 

ــه. ــة من ــادة الخامس ــيما امل س
املكتــب  أن  ُكاب  املستشــار  وأشــار 
ــدارات  ــن اإلص ــد م ــه العدي ــي ل الفن
ــتُخلصت  ــي اس ــادئ الت ــابقة للمب الس
النقــض  محكمــة  أحــكام  مــن 

املدنيــة.  الدائــرة  الفلســطينية- 
العليــا  أن رئيــس املحكمــة  يذكــر 
املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون 
صــادق عــى النــر بعــد االطــاع عــى 
ــات  ــدر التعليم ــاب وأص ــوى الكت محت
القضــاة  الســادة  عــى  لتوزيعــه 
ــذول  ــد املب ــاً الجه ــن مثمن واملختص
ــة  ــي وخاص ــب الفن ــوادر املكت ــن ك م
ــة. ــادئ القضائي ــة اســتخاص املب لجن

املخــدرة وذلــك عــن تهمــة حيــازة 
ــار يف  ــد االتج ــدرة بقص ــواد مخ م

ــن. ــن منفصلت قضيت
ــة  ــدرت هيئ ــه أص ــياق ذات ويف الس
الجنايــات الكــربى حكًمــا بالســجن 
ــب وتلقــي  ــة طل عــى متهــم بقضي
ــة  ــت بمعاقب ــث حكم ــوة، حي رش
املتهــم )ي، ع( بالحبــس مــدة عــر 
ــا  ــة وقدره ــة مالي ــنوات وغرام س
ألــف شــيكل أو الحبــس ســنة بــدالً 
منهــا، ومصــادرة املــواد املضبوطــة.

ــاء  ــى للقض ــس األع ــر أن املجل يذك
ــعى  ــة تس ــة قضائي ــج سياس ينته
مــن  املخــدرات  آفــة  الجتثــاث 
ــدار  ــرب إص ــطيني ع ــع الفلس املجتم
املحاكــم األحــكام الرادعــة والعقوبات 
ــا  ــن يف قضاي ــق املتهم ــددة بح املش
ــن  ــادرة ع ــيما الص ــدرات، الس املخ

ــربى. ــات الك ــة الجناي هيئ
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غزة-املجلس األعى للقضاء 
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//الــــقـــــرار//

بعد االطاع عى األوراق تدقيقاً واملداولة قانوناً.
حيث أن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو  مقبول شكاً.

ــل يف أن  ــن تتحص ــائر أوراق الطع ــه وس ــون في ــم املطع ــن الحك ــن م ــا يب ــع كم ــث أن الوقائ    وحي
ــة  ــزة يف مواجه ــة غ ــة بداي ــدى محكم ــم 2007/12 ل ــب رق ــا بالطل ــر تقدم ــا وأخ ــون ضدهم املطع
ــا  ــاال رشحــاً لطلبهم ــخ 2007/1/27م وموضوعــه فســخ حكــم محكمــن وق ــك بتاري ــن وذل الطاعن
أنهمــا وقعــا واملســتدعى ضدهــم )الطاعنــون( عــى ســند تحكيــم صــادر عــن رابطــة علمــاء فلســطن 
ــة  ــور املالي ــة واألم ــدوق التنمي ــطن وصن ــك فلس ــون بن ــق بدي ــم واملتعل ــاف بينه ــل الخ ــزة لح بغ
ــم  ــر اإلرث، وت ــكلة ح ــر اإلرث، ومش ــوع ح ــن موض ــة ع ــكلة األرض الخارج ــل مش ــة وح العالق
اختيــار لجنــة تحكيــم مكونــة مــن الدكتــور/ س. س والدكتــور/ أ. ش والدكتــور/ م. ه والدكتــور/ م. 
ح، وبتاريــخ 2006/11/19م صــدر قــرار التحكيــم علمــاً بــأن أحــد املحكمــن وهــو الدكتــور/ س. 
س وقــع عــى القــرار بتاريــخ 2006/11/25م، وقــد تبلــغ املســتدعين )املطعــون ضدهمــا( بواســطة 
كفيلهمــا املختــار/ ص. ح بقــرار التحكيــم بتاريــخ 2006/12/29م، وان جميــع إجــراءات التحكيــم 
تمــت مخالفــة لألصــول القانونيــة ولقانــون التحكيــم حيــث لــم يتــم عقــد أي جلســة تحكيــم بحضــور 
ــم  ــث ل ــر حي ــرف اآلخ ــرف دون الط ــر ط ــم يح ــات التحكي ــة وكان يف جلس ــم مجتمع ــة التحكي هيئ
يتمكــن أي طــرف مــن مناقشــة الطــرف اآلخــر وكذلــك بالنســبة للشــهود حيــث كان يحــر الشــاهد 
ــديل بشــهادته دون أن يتمكــن الطــرف اآلخــر مــن مناقشــته لعــدم  دون حضــور الطــرف اآلخــر وي
ــم  ــرار التحكي ــخ ق ــم بفس ــا الحك ــاً وكيلهم ــبباً، ملتمس ــن مس ــم يك ــم ل ــرار التحكي ــوره، وأن ق حض
ــوم  ــم بالرس ــتدعى ضده ــزام املس ــن وإل ــم يك ــاره كأن ل ــخ 2006/11/19م واعتب ــادر بتاري الص

ــاة. ــاب املحام ــف وأتع واملصاري
وحيــث أنــه وبعــد أن اســتمعت املحكمــة للبينــات أصــدرت حكمهــا يف الطلــب القــايض بفســخ قــرار 
ــزام املســتدعى  ــخ 2006/11/19م واملرفــق باملــربز )م س1/3 عــدد2( وإل املحكمــن الصــادر بتاري
ضدهــم بالرســوم واملصاريــف وثاثمائــة شــيقل أتعــاب محاماة وذلــك بتاريــخ 2014/4/28م وبســند 
مــن القــول بــأن هيئــة التحكيــم خالفــت نصــوص قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة والتي 
كان يتوجــب عليهــا إعمــال قواعــده اإلجرائيــة طبقــاً لنــص املــادة 18 مــن قانــون التحكيــم، كمــا تبــن 
ــاد  ــدأ حي ــف مب ــه- خال ــوم مكان ــد الخص ــس أح ــا أجل ــويل- عندم ــر الح ــم/ ماه ــة أن املحك للمحكم
املحكــم، كمــا أن هيئــة التحكيــم خالفــت أحــكام املادتــن 39 ، 40 مــن قانــون التحكيــم، فأصــدرت 
ــات  ــربزات والطلب ــتمعة وامل ــات املس ــم والبين ــوع التحكي ــى موض ــتمل ع ــم دون أن يش ــرار التحكي ق
وأســباب القــرار، كمــا أنهــا أصــدرت القــرار دون عقــد جلســة يحرهــا أطــراف النــزاع، وســمحت 
اللجنــة للمحكــم/ رضــوان النخالــة باملشــاركة بالتحكيــم والتوقيــع عــى قــرار التحكيــم دون ان يكــون 
لــه صفــة يف ســند التحكيــم، كمــا أن هيئــة التحكيــم خالفــت القواعــد العامــة يف التحكيــم واإلجــراءات 
ــة وكانــت تســتمع لــكل طــرف عــى حــده دون مواجهــة  الســليمة عندمــا كانــت تنعقــد غــري مكتمل
خصمــه وبإقحامهــا املســتدعي الثالــث يف قــرار التحكيــم وإصــدار الحكــم يف مواجهتــه دون أن يكــون 
طرفــاً يف التحكيــم األمــر الــذي رأت معــه املحكمــة فســخ قــرار التحكيــم ملخالفتــه قانــون التحكيــم 

أصــدرت حكمهــا بذلــك.
ــخ  ــم بتاري ــادر وكيله ــون( فب ــتأنفن )الطاعن ــدى املس ــوالً ل ــق قب ــم يل ــرار ل ــذا الق ــث أن ه وحي
2014/5/25م للطعــن فيــه اســتئنافاً لــدى محكمــة االســتئناف بغزة يف االســتئناف رقــم 2014/436 
ــك عــى  ــات الحكــم وأســبابه وذل ــه وتفســريه، والتناقــض يف حيثي ــون وتأويل ــق القان للخطــأ يف تطبي
ــة أول  ــرار محكم ــاء ق ــم بإلغ ــب الحك ــم لطل ــاً وكيله ــتئنافهم منتهي ــة اس ــوارد بصحيف ــل ال التفصي

ــاة. ــاب املحام ــف وأتع ــوم واملصاري ــا بالرس ــتأنف ضدهم ــن املس ــب وتضم ــض الطل ــة ورف درج
ــزة  ــتئناف بغ ــة االس ــت محكم ــخ 2014/12/16م قض ــة وبتاري ــماع املرافع ــد س ــه وبع ــث أن وحي
بقبــول االســتئناف شــكا ويف املوضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم املســتأنف، وإلزام املســتأنف بالرســوم 
واملصاريــف وثاثمائــة شــيقل أتعــاب محامــاة، وذلــك عــى ســند مــن القــول أنــه ثبــت مــن خــال 

املــبــدأ
1. عبـارة إسـاءة السـلوك تشـمل باملفهـوم القضائـي كل غلطـة قضائيـة 
اقرتفتهـا لجنـة التحكيـم، أو مخالفـة إلحـدى الواجبـات تكـون سـبَباً يف عدم 

إحقـاق الحـق، وكذلـك كل عمـل يتنـاىف مـع العدالـة الطبيعيـة.
2. سماع الشهود يف غياب األطراف يعترب إساءة سلوك.

3. عدم إتاحة الفرصة لألطراف ملناقشة الشهود يعترب إساءة سلوك.
4. إضافة محكم دون موافقة األطراف فيه مخالفة للقانون.

يف الطعن املدني رقم: 2015/31                                  السنة القضائية 2016

رجحان امليزان

إضاءة قانونية

3سوابق قضائية

بقلم القاضي/ د. يحيى نافع الفرا

ــه الحكــم  ــة ومخالفــة للقانــون، وأن مــا خلــص إلي األوراق ان جميــع إجــراءات التحكيــم كانــت باطل
املســتأنف مــن قضــاء كان يف محلــه ويتفــق وصحيــح القانــون وقــد أقــام قضــاؤه عــى أســباب ســائغة 

تكفــي لحملــه ممــا يتعــن معــه رفــض االســتئناف وتأييــد الحكــم املســتأنف.
وحيـث أن قضـاء محكمة االسـتئناف بغـزة لم يصـادف قبوال لـدى الطاعنن )املسـتأنفون( فبـادر وكيلهم 
بتاريـخ 2015/1/21م للطعـن فيـه أمـام هـذه املحكمة بطريـق النقض بالطعـن املاثل رقـم 2015/31 
بائحـة طعن مختـرة لخطا املحكمـة يف النتيجـة التي توصلـت إليها وملخالفـة الحكم للقانون والسـوابق 
القضائيـة ومجحفـاً بحـق الطاعنن، ملتمسـاً بنهايتها نقـض الحكم املطعـون فيه وإلغائـه والحكم برفض 
طلـب املطعـون ضدهـم وتصديق حكـم املحكمن، وإلـزام املطعـون ضدهم بالرسـوم واملصاريـف وأتعاب 

املحاماة.
وحيـث أن وكيـل املطعـون ضدهمـا تقدم بائحـة جوابيـة رداً عى الطعن تضمنـت فيما تضمنتـه أن حكم 
محكمـة االسـتئناف جـاء سـليماً ومطابقـاً للقانـون والعدالـة مؤكداً ملـا اسـتمعت إليه محكمـة املوضوع 
مـن بينـات، حيـث أن إجـراءات التحكيـم جـاءت مخالفـة للقانـون ممـا ينطـوي عى إسـاءة سـلوك من 
قبـل املحكمـن، وأن إجـراءات التحكيـم لـم تكـن تتوافق وأحـكام القانون لعـدم حضور بعـض املحكمن 
يف بعـض الجلسـات وغيـاب األطراف أثناء سـماع الشـهود وسـماع الشـهود مـن محكمن آخريـن لم يتم 
إعـان الخصـوم بأسـمائهم األمـر الذي يؤكد بطـان حكم املحكمـن اسـتناداً لنصوص املـواد 5، 39، 38، 
43 مـن قانـون التحكيـم منتهيـاً لطلب رد الطعـن وتأييد الحكـم املطعون فيـه وإلزام الطاعنن بالرسـوم 

واملصاريـف وأتعـاب املحاماة.
وحيـث أن هـذه املحكمة وقد اطلعت عـى األوراق ودققتها تـرى أن الحكم املطعون فيه جاء سـليماً ويف 
محلـه ومتفقـاً وصحيـح القانون، ذلـك أنه ثبت من خـال األوراق بـأن هنالك إسـاءة للسـلوك القانوني من 
قبـل هيئـة التحكيم وجدير بالذكر أن عبارة إسـاءة السـلوك تشـمل باملفهـوم القضائـي -كل غلطة قضائية 
اقرتفتهـا لجنـة التحكيـم أو أي غلطة كتابيـة أو مخالفة إحدى الواجبات مما يتسـبب معه عـدم إحقاق الحق 

باإلضافـة لكل عمل يتنـاىف مع العدالـة الطبيعية.
وحيـث أن الثابـت مـن أوراق الطعن عـدم تدوين هيئة التحكيم للوقائع )أقوال الشـهود( يف محر رسـمي موقع 
مـن الهيئة حسـب األصول، ولم يشـتمل حكـم املحكمن عـى أي ملخص التفاق التحكيـم، كما لم يتـم كتابة أي 
محـر من محارض الجلسـات املنعقـدة من قبل هيئـة التحكيم، مما يعني مخالفـة إجراءات التحكيـم واألصول 

القانونيـة الواجبة اإلتباع بصدد التحكيم مما اسـتوجب فسـخه.
وحيـث أن املـادة )39( مـن قانـون التحكيـم رقـم )3( لسـنة 2000 قـد نصت عـى البيانـات التي يجب 
أن يشـتمل عليهـا قـرار التحكيـم وذلـك عـى سـبيل الحـر وهـي -ملخـص التفـاق التحكيـم وأطرافه 
وموضوعـه والبينـات املسـتمعة واملـربزة وطلبـات الخصـوم وأسـباب القـرار ومنطوقـه وتاريـخ ومكان 
صـدوره وتوقيـع هيئـة التحكيـم، ملـا كان ذلـك -وكان الحكـم املطعـون فيـه املؤيـد للحكـم االبتدائي قد 
خلـص إىل ان هيئـة التحكيـم جـاء قرارها خافـا للمادة )39( مـن قانون التحكيـم كون هيئـة التحكيم لم 
تسـتمع إىل شـهادة األطراف بحضورهما وكذلك بالنسـبة للشـهود، فان الهيئة كانت تسـتمع إىل كل طرف 
مـن أطـراف التحكيم عى حـده ودون أن تتـاح الفرصة للطرف اآلخر بمناقشـته وكذلك بالنسـبة للشـهود 
الذيـن شـهدوا دون أن تتـاح مناقشـتهم يف شـهادتهم، ولكـون هيئـة التحكيـم لـم تجتمع بكامـل هيئتها 
لنظـر موضـوع الخـاف، وكذلـك كـون أن هيئـة التحكيـم أضافـت محكمـاً خامسـاً دون علـم األطراف 
أو موافقتهـم وهـو الشـيخ/ ر. ن ليصبـح بذلـك عـدد املحكمن خمسـة محكمـن، وسـند التحكيم ينص 
باالتفـاق بـن الطرفن عـى أن تكون هيئـة املحكمن مكونـة من أربعـة محكمن وليس من خمسـة وليس 
املحكـم الخامـس الـذي وقع عـى قرار املحكمـن من ضمن هيئـة املحكمـن الرباعية املتفـق عليها، يضاف 
إىل هـذا بـأن صـدور الحكـم لم يكن بحضـور األطراف بـل تم تبليـغ البعض منهـم بالحكم بعـد أكثر من 

شـهر من تاريـخ صـدوره وبواسـطة كفيلهم، األمـر الذي يقـدح يف حكـم املحكمن.
وبنـاًء عـى مـا تقـدم فـإن الحكـم املطعون فيـه يكون قـد أصـاب فيمـا انتهـى إليه مـن نتيجة بـأن ما 
صـدر عـن املحكمن يمثل إسـاءة للسـلوك القانوني، وبطـان يف اإلجراءات بالنسـبة للتحكيـم األمر املوجب 
لفسـخ حكـم املحكمـن، وبالتـايل يكون الحكـم املطعـون فيه أصـاب فيما قىض بـه ويكون الطعـن املاثل 

وارد عـى غري أسـاس مـن القانـون مما يسـتوجب رفضه.
وحيث ان خارس الطعن تلزمه الرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة.

وحيث انه متى كان ذلك.
فلهذه األسباب

بإسم الشعب العربي الفلسطيني
// الـــحـــكــــم  //

حكمت املحكمة بقبول الطعن شكالً ويف املوضوع برفضه وإلزام الطاعنني بالرسوم واملصاريف 
وثالثمائة شيقل أتعاب محاماة.

حكم صدر وأفهم علناً يف 2016/06/16م.

أمـام السـادة القضــاة: املستشـار/ محمـد الدريوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين/ انعام انشـايص 
وفاطمـة املخلاتـي وعبـد الفتـاح األغـا وأنـور أبو رشخ

سكرتارية: إسام أهل.
الـطـــاعـنون: 1. م. ع. أ. ر. 
                            2. م. ع. أ. ر.
                            3. م. ع. أ. ر.
                            4. ي. ع. أ. ر.
                            5. ع. ع. أ. ر.

وكيلهم املحامي/غازي أبو وردة.
املطـعـون ضدهما: 1. أ. ع. أ. ر. - من سكان غزة-الرمال الجنوبي. 

وكيله املحامي/ مظهر سالم.
                                 2. ر. ر. س. و.

وكيله املحامي/ خميس عصفور.                     

تاريخ اإليداع: 2015/01/21م. 
جلسة يوم: الخميس 16 يونيو 2016م.

هــو الحكــم الصــادر مــن لــدن محكمــة االســتئناف بغــزة يف االســتئناف رقــم 
2014/436 بتاريــخ 2014/12/16م القــايض بقبــول االســتئناف شــكاً ويف 
ــوم  ــتأنفن بالرس ــزام املس ــتأنف وإل ــم املس ــد الحك ــه وتأيي ــوع برفض املوض

واملصاريــف وثاثمائــة شــيقل أتعــاب محامــاة.

الحكم املطعـون فيه: 

كثـريا مـا يتسـاءل البعـض عـن صـورة امليزان 
وأن كفتيـه غري متقابلتـن اعتقادا بـأن الصورة 
وهـذه  ذلـك،  خـاف  الواقـع  لكـن   ، خاطئـة 
الصـورة هـي عنـوان الحقيقـة ، فالعـدل هنـا 
املعنـى  يف  كبـري  والفـرق   ، املسـاواة  يعنـي  ال 
واملضمـون ، واالختاف بينهما شاسـع ، فالعدل 
عنـد التقـايض يتمثـل بالنتيجـة الحتميـة التي 
مـن أجلهـا لجـأت األطـراف املتنازعـة للقضاء 
وذلـك سـعيا مـن كل طـرف أن يحصـل عى ما 
يدعيـه مـن حق مكتسـب له مـن وجهـة نظره ، 
أما املسـاواة فهـي تتمثـل يف إجـراءات التقايض 
ويجـب أن يكـون القـايض عـى مسـافة واحدة  
بـن األطـراف املتخاصمـة أثنـاء نظـر الدعوى، 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

أنور أبو رشخ 

عضو
املستشار

فاطمة املخلاتي

عضو
املستشار

انعام انشايص

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

ميـزان العدالـة، ال  يميـل وإن مال فهـو لصالـح 
املظلـوم، بعيـًدا عـن ذلـك فـإن كفتـي ميـزان 
العدالة متسـاويتن اسـتواء الحق والعدل بمقابل 

انحنـاء الظلـم والجور. 
وقوله تعـاىل: )وال يجرمنكم شـنآن قـوم عى أال 
تعدلـوا( أي ال يحملنكـم بغـض قـوم عـى ترك 
العـدل فيهـم، بـل اسـتعملوا العـدل ىف كل أحد، 
صديقـا كان أو عـدوا، ولهذا قال تعـاىل: )اعدلوا 
هـو أقرب للتقـوى( أي عدلكم أقـرب إىل التقوى 

مـن تركه.
ألن  كفتيـه  تتسـاوى  أن  للميـزان  يمكـن  فـا 
نتيجـة التقايض ستسـفر حتما عن طـرف رابح 
وآخـر خـارس، وال بد مليـزان العـدل أن يصاحبه 

امليزان. يف  رجحـان 
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أن  الغرابــي  القــايض  وأوضــح      
ــة  ــى ثاث ــوم ع ــب تق ــة النص جريم
أركان رئيســية وأنــه عــن ركــن املحــل 
ــب  ــة النص ــه جريم ــب علي ــذي تنص ال
وهــو موضــوع الجريمــة فيشــرتط أن 
ــار  ــس عق ــوالً ولي ــال منق ــون امل يك
ــخيص،  ــك الش ــازة والتمل ــًا للحي وقاب
ــوًكا للغــري ألن جريمــة  وأن يكــون ممل
ــكل  ــي تش ــم الت ــن الجرائ ــب م النص
ــص  ــي تخ ــة الت ــى امللكي ــداء ع اعت
ــة إال إذا كان  ــع الجريم ــن وال تق اآلخري

ــال. ــًكا للم ــي مال الجان

وذكــر أن املــادة رقــم 301 مــن قانــون 
ــت عى: ــات نص العقوب

تقارير وحوارات 4

رئيس  الغرابي  خليل  القايض  قال 
هيئة جزاء محكمة بداية غزة أن:

النصب هو االستيالء عى 
مال منقول مملوك للغري 
باستخدام إحدى وسائل 

النصب والغش واالحتيال 
بنية تملكه، أو هو 

االستيالء عى مال الغري 
بطرق الحيلة والخداع 
بقصد تملكه، وعرف 
قانون العقوبات رقم 

74 لسنة 1936 النصب 
والغش يف املادة 300 منه.

     تعد جريمة النصب 
واالحتيال من الجرائم 

اإليجابية التي يتألف ركنها 
املادي من ارتكاب فعل 

يحظره القانون، ولكي يقوم 
الركن املادي للجريمة قانونًا 
ال بد من توافر ثالثة عنارص 

وهي السلوك اإلجرامي أو 
النشاط اإلجرامي، وينحرص 

يف استعمال وسائل الغش 
والخداع واالحتيال والتدليس 

والنتيجة اإلجرامية أي 
تسليم املجني عليه املال 

الذي يمتلكه للجاني، وعالقة 
السببية التي تربط ما بني 
الفعل والنتيجة اإلجرامية.

     لتقوم جريمة النصب ال 
بد من توافر رابطة السببية 

بني األفعال التي تشكل 
االحتيال والنتيجة اإلجرامية 
املرتتبة عى ذلك والتي تتمثل 
يف تسليم املجني عليه للمال 

نتيجة ملا وقع عليه من 
تدليس.

جرائم النصب واالحتيال بين الواقع والقانون

ــايض  ــادي أردف الق ــن امل ــن الرك وع
ــي: الغراب

وبــن أن الفعــل الجرمــي هــو الســلوك القضاء- اسام بهار 
لإليقــاع  الجانــي  ينتهجــه  الــذي 
ــذب  ــال والك ــو االحتي ــة وه بالضحي
جوهــرا التدليــس الــذي يقــع ضحيتــه 
ــب ألن  ــة النص ــه يف جريم ــي علي املجن
الكــذب يدفــع املجنــي عليــه إىل الوقوع 
يف الغلــط الــذي يدفعــه إىل تســليم 
املــال محــل النصــب إىل الجانــي وهــو 
ــن  ــادة )300( م ــه امل ــت علي ــا نص م
قانــون العقوبــات التــي ســبق ذكرهــا.

ــاس  ــة األس ــذب بمثاب ــار أن الك وأش
ــاه  ــس ومعن ــه التدلي ــوم علي ــذي يق ال
االدعــاء بغــري الحقيقــة أو هــو تغيــري 
للحقيقــة ينصــب عــى واقعــة محــددة 
الســلوك  يف  توافــره  مــن  بــد  وال 
ــب،  ــة النص ــوم جريم ــي لتق اإلجرام
ــاً ألن  ــد نصب ــة ال يع ــر الحقيق ألن ذك
التدليــس يقــوم عــى الطــرق االحتيالية 
ــذب. ــى الك ــوم ع ــا تق ــي بدوره والت

ــائل  ــي أن وس ــايض الغراب ــاد الق وأف
ــواد  ــرع يف امل ــا امُل ــس حدده التدلي
)300 و301( ومــا يليهــا مــن قانــون 
 1936 لســنة   74 رقــم  العقوبــات 
ــة  وهــي االســتعانة باملظاهــر الخارجي
ــي  ــه ك ــا أكاذيب ــي به ــم الجان ويدع
ــاد  ــى االعتق ــه ع ــي علي ــل املجن يحم
بصحــة مــا يدعيــه وتشــمل االســتعانة 
ــخص  ــي بش ــتعانة الجان ــري اس بالغ
ــه  ــد مزاعم ــن لتأكي ــخاص آخري أو أش
ــن  ــد م ــه ويع ــي علي ــر باملجن وللتغري
ــأ  ــي يلج ــة الت ــر الخارجي ــر املظاه أكث
النصــب،  الجانــي يف جريمــة  لهــا 
وكذلــك االســتعانة بــأوراق ومســتندات 
كتقديــم  صحيحــة  وغــري  مــزورة 
أو  أوراق  عليــه  للمجنــي  الجانــي 
مســتندات مــزورة وغــري حقيقيــة 
ــري  ــة وغ ــتندات صحيح ــا مس ــى أنه ع
ــه إىل  ــي علي ــع باملجن ــا يدف ــزورة مم م
ــم كاذب  ــاذ اس ــة التخ ــه، إضاف تصديق
ــأن  ــك ب ــة وذل ــري صحيح ــة غ أو صف
ــمه  ــري اس ــًما غ ــه اس ــم ل ــذ املته يتخ
ــخص  ــًما لش ــا أو اس ــي وهميً الحقيق
ــرف  ــي، والت ــود حقيق ــه وج ــر ل آخ
ــس  ــم ولي ــًكا للمته ــس مل ــال لي يف م
لــه حــق التــرف فيــه مــن الوســائل 
ــذي  ــال وال ــا االحتي ــق به ــي يتحق الت
تقــوم بــه جريمــة النصــب مــن خــال 

التــرف يف ملــك الغــري أو مــال الغــري.
وأكــد أن النتيجــة اإلجراميــة يف جريمــة 
النصــب تنطــوي عــى )تســليم املــال( 
ــن  ــي م ــه الجان ــعى إلي ــا يس ــو م وه
االســتياء عــى مــال الغــري ويعــد 
بمثابــة النتيجــة اإلجراميــة والتــي 
ــن  ــن الرك ــي م ــر الثان ــرب العن تعت
ــد  ــب، ويقص ــة النص ــادي يف جريم امل
بــه تســليم املجنــي عليــه للمــال محــل 
النصــب بنــاًء عــى اســتخدام الوســائل 
االحتياليــة التــي وقــع ضحيتهــا وبتمام 
التســليم تقــع جريمــة النصــب كاملــة.

وأضاف:

موضًحـــا أن جريمـــة النصـــب مـــن 
ـــي  ـــودة، والت ـــة املقص ـــم العمدي الجرائ
ـــد  ـــب القص ـــر إىل جان ـــب ان يتواف يج
ــم  ــري العلـ ــق بعنـ ــام املتعلـ العـ
ـــذا  ـــل ه ـــاص يتمث ـــد خ واإلرادة، قص
ــك  ــة تملـ ــاص يف نيـ ــد الخـ القصـ

ــب. ــة النصـ ــل جريمـ محـ

كل بيــان أدى باللفــظ أو بالكتابــة 
أو اســتنتج مــن طريقــة الســلوك 
أو  مــاٍض  واقعــي  أمــر  عــن 
ــه  ــو كاذب يف حقيقت ــارض، وه ح
كان  إذا  وغشــاً  نصبــاً  يعتــر 
ــه  ــم بأن ــذي أداه يعل ــخص ال الش

كاذب.

ال  مــدة  بالحبــس  ...يعاقــب 
ســنوات  خمــس  عــن  تقــل 
ــن  ــد ع ــة ال تزي ــة مالي وبغرام
ــي أو  ــار أردن ــف دين ــن أل عرشي
ــة  ــة املتداول ــا بالعمل ــا يعادله م
العقوبتــني  بكلتــا  أو  قانونًــا 
معــاً، ويف حالــة العــود تضاعــف 

العقوبــة.

كل مــن حصــل مــن شــخص آخر 
عــى يشء قابــل للرسقــة أو حمــل 
ــيئاً  ــلم ش ــى أن يس ــخصاً ع ش
ــر  ــخص آخ ــة إىل ش ــالً للرسق قاب
ــيلة  ــة وس ــك بأي ــالً إىل ذل متوس
مــن وســائل النصــب والغــش 
ــه  ــر أن ــال، يعت ــد االحتي وبقص
ارتكــب جنايــة ويعاقــب بالحبس 
ــة  ــنوات وبغرام ــس س ــدة خم م
ماليــة ال تزيــد عــن عرشيــن ألــف 
دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا 
بالعملــة املتداولــة قانونًــا أو بكلتا 
العقوبتــني معــاً، ويف حالــة العــود 

ــة. ــف العقوب تضاع

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

القانون رقم 5 لسنة 2014

قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

املادة 300

املادة 301 املعدلة

املادة 301

أن  الغرابـــي  القـــايض  واعتـــرب 
ــن  ــال مـ ــب واالحتيـ ــة النصـ جريمـ
ـــاة  ـــط الحي ـــى نم ـــرة ع ـــم املؤث الجرائ
اقتصاديًـــا  ومعوًقـــا  االجتماعيـــة 
املـــوارد  اســـتغال  دون  يحـــول 
املتاحـــة بشـــكل أمثـــل، وذلـــك ملـــا 
ـــوال  ـــوق وأم ـــاع لحق ـــن ضي ـــه م تمثل
املجنـــي عليهـــم الذيـــن يتعرضـــون 

ــال. ــب واالحتيـ ــم النصـ لجرائـ
ـــرع  ـــي أن امل ـــايض الغراب ـــن الق وب
ــواد  ــكام املـ ــدل أحـ ــطيني عـ الفلسـ
الخاصـــة بالنصـــب واالحتيـــال مـــن 
ـــون  ـــدر القان ـــات، فأص ـــث العقوب حي
رقـــم 5 لســـنة 2014 املنشـــور يف 
ـــطينية  ـــع الفلس ـــن الوقائ ـــدد 91 م الع
ـــة  ـــون عقوب ـــذا القان ـــدل ه ـــث ع حي
املنصـــوص  واالحتيـــال  النصـــب 
عليهـــا يف املـــادة 301 مـــن قانـــون 
ــنة 1936  ــم 74 لسـ ــات رقـ العقوبـ

لتصبـــح:

القايض/ خليل الغرابي
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وذكر الدكتور ثابت أن
التحكيـم  قانـون  مـن   )52( املـادة 
املـري نصـت عـى: »ال تقبـل أحـكام 
التـي تصـدر طبًقـا ألحـكام  التحكيـم 
هـذا القانـون الطعـن فيها بـأي طريق 
مـن طـرق الطعـن املنصـوص عليها يف 
قانـون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة«.

ونصـت املادة )45( من قانـون التحكيم 
الفلسـطيني عى أنه:

     األساس الذي بني عليه 
طريق الطعن باعرتاض الغري 

يقتيض أن يقدم للمحكمة 
ذاتها التي أصدرت الحكم 
املعرتض عليه، ألن مهمة 
املحكم أو هيئة التحكيم 

تنتهي بمجرد إصدار الحكم، 
وبالتايل ال يمكن تقديم 

االعرتاض لدى هيئة التحكيم 
التي أصدرت الحكم.

       سيؤدي إىل تضارب 
األحكام الصادرة عن هذه 
املحاكم ويعطي للمحكمة 

الحق يف تعديل الحكم لو أثبت 
املعرتض حقه، مما يجعل حكم 

املحكمني خليط بني ما توصل 
إليه املحكمني، وبني ما توصلت 
إليه املحكمة وهو أمر سيخرج 
التحكيم عن مقصده يف إقصاء 

النزاع عن قضاء الدولة.

     املرشع اللبناني أخذ بذلك 
يف قانون التحكيم إذ نصت 

املادة )799( عى أنه »يجوز 
الطعن يف هذا القرار بطريق 
اعرتاض الغري أمام املحكمة 

املختصة بنظر الدعوى«، 
ونحا قانون التحكيم املغربي 

لعام 2017 نحو االتجاه 
السابق يف املادة )59( التي 

نصت عى أنه »ال يواجه 
األغيار باألحكام التحكيمية 

ولو كانت مذيلة بالصيغة 
التنفيذية، ويمكنهم أن 

يعرتضوا عليها تعرض الغري 
الخارج عن الخصومة أمام 

املحكمة املختصة بنظر 
النزاع أصالً.

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
على أحكام المحكمين

القضاء- اسام بهار

انقسمت اآلراء حول جواز إمكانية اعرتاض الغري الخارج عن الخصومة عى أحكام املحكمني لفريقني فأجازت بعض القوانني وفريق من 

الفقهاء ذلك، يف حني رفضه أصحاب االتجاه اآلخر، إذ يرى الرافضون لفكرة اعرتاض الغري الخارج عن الخصومة عى أحكام املحكمني أن أغلب 

قوانني التحكيم العربية، ومنها قانون التحكيم املرصي، وقانون التحكيم الفلسطيني حددت طريًقا واحًدا للطعن يف أحكام املحكمني، وهي 

طريقة الطعن بالبطالن وهو خاص بأطراف خصومة التحكيم فقط وفًقا ملا تحدث عنه الدكتور زياد ثابت قايض املحكمة العليا.

وبـن الدكتور ثابـت أن بعـض الفقهاء 
جـواز  فكـرة  لرفـض  اتجهـوا  العـرب 
اعـرتاض الغـري عـى أحـكام املحكمـن 
وهـو  العـام،  باألصـل  تمسـًكا  وذلـك 
أن التحكيـم إجـراء تعاقـدي ينتـج عن 
اتفـاق طـريف العقـد، وبالتايل آثـار عقد 
التحكيـم ال تنـرف إىل غري األشـخاص 
الذيـن كانـوا أطراًفـا يف عقـد التحكيم، 
سـنًدا ملبدأ نسـبية أثر العقـود وعدم مّد 

اثارهـا خـارج أطرافهـا.
وأضاف الدكتور ثابت إن:

وعـن املؤيديـن للفكـرة أردف القـايض 
ثابـت »اتجهت بعـض قوانـن التحكيم 
اتجاًهـا مغايـًرا ألصحاب االتجـاه األول 
وهـو االتجـاه املؤيـد، إذ نـص قانـون 
التحكيـم التوني رقم 42 لسـنة 1993 
يف املـادة )41( عـى أنـه »يجـوز الطعن 
يف أحـكام هيئة التحكيـم باالعرتاض من 
الغـري«، وقد نصـت املـادة )1501( من 
قانـون التحكيم الفرني رقم 48 لسـنة 
 2011/5/1 بتاريـخ  الصـادر   2011
عـى أنـه »يجـوز اعـرتاض الغـري عـى 
حكـم التحكيـم أمـام القضـاء املختص 

عنـد غيـاب التحكيم«.
كما أجـاز ذلك قانون التحكيـم اإليطايل يف 
املـادة )827( التي نصت عـى انه »يجوز 
الطعـن بالبطـان واإللغـاء أو االعـرتاض 

من الغـري عى حكـم التحكيم«.

وقال إن :

وأشـار الدكتور ثابت أن بعـض الفقهاء 
الذيـن أجـازوا االعـرتاض عـى أحـكام 
عـن  الخـارج  الغـري  مـن  املحكمـن 
أن  إىل  اسـتناًدا  ذلـك  تبنـوا  الخصومـة 
اإلشـكالية املتعلقـة بالجهـة التـي يقدم 
إليهـا االعرتاض بعـد انفراط عقـد هيئة 
التحكيـم يمكـن ِحلُّهـا، وأن تربير إجازة 
ذلـك أن مـن لـم يكـن طرًفـا يف اتفـاق 
التحكيـم، يمكـن أن يحتـج عليـه بحكم 
الطعـن  يسـتطيع  ال  وهـو  املحكمـن، 
التعاقديـة  للطبيعـة  نظـًرا  بالبطـان 
التفـاق التحكيـم فـا مفـر إال طريـق 

الطعـن باعـرتاض الغـري.

يجـوز لـكل طـرف مـن أطـراف 
التحكيـم الطعن يف قـرار التحكيم 

لـدى املحكمـة املختصـة.

قانون التحكيم الفلسطيني
املادة 45

ونوه أن البعض سـاق ُحجًجـا لتأييد هذا 
االتجـاه كإتاحـة الفرصـة للغـري للتقدم 
باعـرتاض الغـري الخارج عـن الخصومة 
يـؤدي إىل وقف آثـار حكـم التحكيم عى 

مصالحـه وحقوقه.
ورأى القـايض ثابـت أن القـول بإجـازة 
الطعـن بطريق اعرتاض الغـري الخارج عن 
الخصومـة عى أحـكام املحكمـن من قبل 
الغـري الذي مسـت هـذه األحـكام حقوقه 
أو مركـزه القانونـي ال يتفـق وخصوصية 
التحكيم كوسـيلة لفض املنازعـات قوامها 
الخـروج عن طـرق التقـايض العادية، ألن 
التحكيم أساسـه إرادة األطـراف يف اختيار 
التحكيـم لحـل نزاعاتهم، وهـذا يتيح لهم 
اختيـار املحكـم وتعيـن القانـون الواجب 
التطبيـق عـى اإلجـراءات وعـى املوضوع، 
وتحديـد نطاق موضوع النـزاع، ويف بعض 
أنواع التحكيـم كالتحكيم التجـاري الدويل 
يمكـن لألطـراف عـدم اشـرتاط تسـبيب 

حكـم املحكمن.

خصوصيـة  يف  ذُكـر  مـا  أن  وأوضـح 
التحكيـم يتعـارض مـع مـا نـص عليه 
املدنيـة  املحاكمـات  أصـول  قانـون 
بطريـق  للطعـن  املنظـم  والتجاريـة 
إلجبـار  تـؤدي  والتـي  الغـري  اعـرتاض 
أطـراف خصومـة التحكيـم عـى املثول 
خافـاً  مرغمـن  الدولـة  قضـاء  أمـام 
وفـق  الغـري  اعـرتاض  وأن  إلرادتهـم، 
القانـون يجـب تقديمـه أمـام املحكمـة 
التـي أصـدرت الحكـم املعـرتض عليـه، 
وبالتـايل فإن حكـم املحكمن لـم يصدر 
عـن أيـة محكمـة مـن محاكـم الدولـة، 
وإذا قيـل أن االعرتاض يقـدم إىل املحكمة 
املختصـة أصـاً بنظـر النـزاع يف مـا لو 
يكـن هنـاك تحكيـم فهنـا أيضـاً تثـور 
مشـكلة أخرى وهـي أن قوانـن التحكيم 
اختلفـت يف تحديـد املحكمـة التـي تقدم 

لها دعـوى البطـان، فمنها مـن اعتربها 
محكمـة أول درجة املختصـة أصاً بنظر 
محكمـة  اعتربهـا  مـن  ومنهـا  النـزاع، 
االسـتئناف، وبعضهـم اآلخـر أنـاط ذلك 

بأعـى محكمـة يف النظـام القضائـي.
وعن إجـازة اعـرتاض الغري عـى أحكام 

املحكمـن قال القـايض ثابت:

وأكـــد أن اإلبقـــاء عـــى خصوصيـــة 
ـــاء  ـــل قض ـــن تدخ ـــًدا ع ـــم بعي التحكي
الدولـــة يف موضـــوع النـــزاع وبقـــاء هـــذا 
ـــة  ـــة القضائي ـــدود الرقاب ـــدور يف ح ال
مـــن خـــال دعـــوى البطـــان هـــو 
ـــه  ـــرع بإمكان ـــي، وأن امل ـــر إيجاب أم
ـــم  ـــون التحكي ـــة يف قان ـــص رصاح الن
عـــى أن حكـــم املحكمـــن ال يحتـــج 
بـــه عـــى الغـــري الـــذي لـــم يكـــن 
خصًمـــا، وال ممثـــًا، وال متدخـــًا 
يف خصومـــة التحكيـــم وفـــق مبـــدأ 
نســـبية حجيـــة األحـــكام، كمـــا 
وأن مـــن حـــق هـــذ الغـــري التقـــدم 
ــم  ــتحقاق إن كان حكـ ــوى االسـ بدعـ
ـــه،  ـــوك ل ـــار ممل ـــس بعق ـــن م املحكم
أو إقامـــة دعـــوى االســـرتداد إن كان 
منقـــواًل أو التمســـك بعـــدم جـــواز 
االحتجـــاج بحكـــم املحكمـــن عليـــه 
ـــكام  ـــة األح ـــبية حجي ـــدأ نس ـــق مب وف
ـــا. ـــارج اطرافه ـــا خ ـــد أثاره ـــدم م وع

القايض الدكتور/ زياد ثابت
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )759/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )754/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )728/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )732/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )471/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )271/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )942/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )481/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )557/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )592/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )592/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )942/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ أنس محمد سليمان عبدان
سكان/ الشمال-  معسكر جباليا – خلف مدارس أبو حسني

إىل المتهم/ تامر حسن نمر أبو عيل
سكان/ الشمال-  أبراج الندى – برج )4(

إىل المتهم/ محمد سعيد رمضان الصفدي
سكان/ غزة – الزيتون – خلف مسجد صالح الدين

إىل المتهم/ مهدي عبد السالم محمد حمد
سكان/ الشمال – جباليا – خلف النادي

إىل المتهم/ أرشف نجيب داوود حجازي
سكان/ الشمال – الصفطاوي – شارع أحمد ياسني

إىل المتهم/ محمد أحمد يوسف لبد
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – كمال عدوان

إىل المتهم/ إبراهيم عبدالكريم إبراهيم حبيب
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – يح االرساء

إىل المتهم/ فادي رفيق حسن دغيش
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – السكة

إىل المتهم/ إيهاب محمد عطا اليف
سكان/ غزة – التفاح

إىل المتهم/ شادي محمد مطر أبو القمصان
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – مسجد التوبة

إىل المتهم/ فادي محمد مطر أبو القمصان
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – مسجد التوبة

إىل المتهم/ رامي زياد محمد بهلول
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – العامودي

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ انس محمد سليمان عبدان.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

)احلصـول عـى األمـوال بطريـق النصـب( المؤثمـة بالمـواد )300، 301( من قـانــون العقوبات 

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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ مهدي عبد السام محمد حمد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ تامر حسن نمر أبو عيل.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

قـانــون  مـن   )295  ،294( بالمـواد  المؤثمـة  الرسقـة(  بقصـد  سـكين  بيـت  عـى  )السـطو 

.1936 لسـنة   )74( رقـم  العقوبـات 

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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ فادي رفيق حسن دغيش.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

295( مـن قـانــون العقوبـات رقـم  )السـطو والرسقـة باالشـراك( المؤثمـة بالمـواد )294، 

.1936 لسـنة   )74(

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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ إبراهيم عبدالكريم إبراهيم حبيب.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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 بيـت سـكين( المؤثمـة بالمـادة )297( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 
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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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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 أحمد يوسف لبد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

)السـلب باالشـراك( المؤثمـة بالمـواد )287، 288( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 
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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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ شادي محمد مطر أبو القمصان.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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 سعيد رمضان الصفدي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ ارشف نجيب داوود حجازي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

295( مـن قـانــون العقوبـات رقـم  )السـطو والرسقـة باالشـراك( المؤثمـة بالمـواد )294، 
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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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ رامي زياد محمد بهلول.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ إيهاب محمد عطا اليف.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

)السـلب باالشـراك( المؤثمـة بالمـواد )287، 288( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 
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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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ فادي محمد مطر أبو القمصان.

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

قرارات اإلمهال 6



الخميس
7 يوليو 2022م | 1 ذو الحجة 1443هـ

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )557/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )785/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )785/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )424/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )165/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )772/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )435/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )224/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )717/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )953/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )974/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )1483/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ ثائر نبيل مصطفى محرم
سكان/ غزة – شارع الوحدة – اجلرجاوي

إىل المتهم/ طلعت احمد هاشم خليل
سكان/ الشمال – التوام 17

إىل المتهم/ أمني أحمد هاشم العطار
سكان/ الشمال – بيت الهيا – العطاطرة

إىل المتهم/ هاين يوسف محمد أبو عودة
سكان/ الشمال-  بيت حانون – شارع أبو عودة

إىل المتهم/ عبد الرؤوف ماهر رزق ريحان
سكان/ الشمال – جباليا البلد

إىل المتهم/ سائد حسن عبد المجيد يوسف صالح
سكان/ الشمال – تل الزعر

إىل المتهم/ محمد أديب نمر أبو سمرة
سكان/ الشمال – بيت الهيا – احلطبية

إىل المتهم/ عالء مصطفى نمر أبو شبابيك
سكان/ غزة – الصربة – قرب مسجد عبدالله عزام

إىل المتهم/ خميس عبد الرحمن حسني صيام
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – خلف مخزب عجور

إىل المتهم/ عبد المنعم عطا الله محمد أبو منصور
سكان/ الشمال – الصفطاوي

إىل المتهم/ نعمة جرب نمر الدنف
سكان/ غزة – شارع النفق

إىل المتهم/ هاين يوسف محمد أبو عودة
سكان/ الشمال – بيت حانون – محطة حمودة

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ ثائر نبيل مصطفى محرم.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

)تزويـر مسـتند رسـمي( المؤثمـة بالمـواد )332، 333، 336، 338، 23( 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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ طلعت أحمد هاشم خليل.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

)تزويـر مسـتند رسـمي( المؤثمـة بالمـواد )332، 333، 336، 338، 23( 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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ أمني أحمد هاشم العطار.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

)تزويـر شـيك باالشـراك( المؤثمـة بالمـواد )332، 237، 23( مـن قـانــون 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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ هاين يوسف محمد أبو عودة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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 الرؤوف ماهر رزق ريحان.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

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

وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك - خـالل المـدة المذكـورة أعـاله - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً 

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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ سائد حسن عبد المجيد يوسف صاح.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

قـانــون  مـن   )295  ،294( بالمـواد  المؤثمـة  الرسقـة(  بقصـد  سـكين  بيـت  عـى  )السـطو 

.1936 لسـنة   )74( رقـم  العقوبـات 

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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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 أديب نمر أبو سمرة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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 االتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28، 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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ عاء مصطفى نمر أبو شبابيك.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ خميس عبد الرحمن حسني صيام.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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 المنعم عطا الله محمد أبو منصور.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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/

)المسـاعدة عـيل تعاطـي المـواد المخـدرة( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من قانون 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقم )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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ نعمة جرب نمر الدنف.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي 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/ هاين يوسف محمد أبو عودة.

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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ـاِس أَْفَضــَل َرِعيَِّتــَك(،  -)اْخــرَتْ ِلْلُحْكــِم بَــنْيَ النَـّ
ــة أعــى  ــك أنــه يف منزل ــاس، وال يعنــي ذل فالقــايض أفضــل الن
ــد أن يكــون أحســن  ــه ال ب ــل املقصــود أنّ ــزة، ب أو طبقــة متمي
ــربًا  ــا، وص ــة وفهًم ــا وحكم ــا، وعلًم ــا وتواضًع ــاس أخاًق الن

ــتقامة. ــة واس ونزاًه

مفاهيم من رسالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
إلى واليه مالك بن األشتر النخعي 

القاضي/ محمد عمر مراد

ــى  ــود ع ــذا الوج ــام ه ــول قي ــة الق ــن نافل إن م
الســماوات  بــه  لتقــوم  ورضورتــه  العــدل، 
ــل  ــزال الرس ــن إن ــة م ــذا كان الغاي واألرض، ول
ــَلنَا  ــْلنَا ُرُس ــْد أَْرَس ــاىل: ﴿َلَق ــال تع ــب، ق والكت
ــَزاَن  ــاَب َواْلِمي ــُم اْلِكتَ ــا َمَعُه ــاِت َوأَنَزْلنَ ِباْلبَيِّنَ

ــِط﴾. ــاُس ِباْلِقْس ــوَم النَّ ِليَُق
العــدل الــذي يحقــق األمــن ودفــع الظالــم 
واالنتصــار للمظلــوم، وحمايــة النَّفــس، وصيانــة 
ــا  ــش والرب ــن الغ ــال م ــة امل ــة، وصيان الفضيل
والرقــة، وينظِّــم كلَّ العاقــات اإلنســانيَّة بغــضِّ 
داقــة والخصومــة، وصــواًل  النَّظــر عــن الصَّ
ــي،  ــام النِّظــام القضائ ــذا ق ــادئ الحكــم، وله ملب
ــد  ــايض، وق ــة الق ــة وخصوصي ــدت أهمي وتصاع
ــام  ــيس النظ ــن تأس ــور األوىل م ــهدت العص ش
القضائــي يف اإلســام إجــال القضــاة، ومكانتهــم 
الرفيعــة، وتمثيلهــم الســلطة العليــا يف كثــري مــن 
األحيــان، ولكــن عــى القــايض قبــل أن يتبــوأ هــذا 
الــرف، أن يســتحقه، ويتحــى بمــا يجعلــه أهــًا 
ــه  ــايض ورشوط ــات الق ــت يف صف ــد ُكِتب ــه، وق ل

ــات. مؤلف
ــام  ــام بالنظ ــزز االهتم ــل ع ــرياث األصي ــذا امل ه
القضائــي وســلوك القضــاة، وإن اتســعت رقعتــه 
وتشــعبت رُضوبــه وتعــدد املنتســبون إليــه، 
فالقــايض هــو أداة العدالــة، وميــزان االنضبــاط يف 
ــا،  نظــر املواطــن، ولهــذا معنــى أن تكــون قاضيً
أكثــر بكثــري مــن مجــرد تطبيــق إجرائــي 

ــح. ــن واللوائ للقوان
ــا  ــتقالية، ف ــع باالس ــايض أن يتمت ــى الق  فع
ــراره  ــم ق ــيايس، وال تحك ــه س ــه توّج ــى علي يُم

ــة. ــارات حزبي اعتب
ــه  ــاد، فــا تؤثــر في كمــا يجــب أن يتميــز بالحي
أو  الشــخصية،  الخاصــة وظروفــه  مشــاعره 

ــن. ــة املتقاض طبيع
ــا  ــوم، ف ــماع الخص ــى س ــرب ع ــه أن يص ــم علي  ث

معنى أن تكون قاضًيا

الفتة قضائية

القايض نور الدين املدهون

مدير محكمة صلح شمال غزة

مؤشرات األداء القضائي
لشهر يونيو 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

يهضمهم حقهــم يف رشح أنفســهم، وال يتربّم بحديثهم.
ــى  ــايض ع ــون الق ــكان أن يك ــة بم ــن األهمي وم
مســافة واحــدة مــن الخصــوم، فــا ترهبــه مكانة 
أحدهــم، أو ســلطته، وال تجعله مســتهرتًا ببســاطة 

طــرف أو ضعفــه.
وهــو يف ذلــك كلــه عليــه أن يتحــى بقــوة 
ــدوره  ــظ ب ــخصية، ليحاف ــة الش ــور، وهيب الحض
ــه  ــي حرت ــة، فف ــاء واملحكم ــة القض ــى هيب ع
يطمــن املتقاضــون لحقيقــة األحــكام وعدالتهــا، 

ــوق. ــان الحق وتُص
ــب أن  ــايض يج ــخصية للق ــمات الش ــك الس تل
ــواب  ــه الص ــن ل ــة تضم ــات علمي ــم بصف تُدّع
ــون  ــل القان ــربة بتفاصي ــا الخ ــن، أهمه ــا أمك م
ــن  ــوم م ــون يشء معل ــة القان ــاه، فمعرف وخباي
ــية  ــادة األساس ــا امل ــرورة، كونه ــاء بال القض
ــى  ــن ع ــايض، ويتع ــا التق ــاس عليه ــي يق الت
ــوص  ــة بنص ــر إحاط ــون األكث ــايض أن يك الق
ــى ال  ــا، حت ــا ورشوحاته ــم روحه ــن، وفه القوان

ــق. ــه ح ــع من ــة، وال يضي ــه فائت تفوت
وإضافــة إىل ذلــك عليــه أن يُِلــّم بعلــوم مختلفــة، 
ــم أي  ــن فه ــه م ــعة، تمكن ــة واس ــى بثقاف ويتح

ســياق يمــر عليــه، فــا يعطــل مهمتــه.
وال شــك أن مــن أهــم مــا يجــب اتصــاف القــايض 
بــه هــو الحكمــة، ورؤيــة األمــور بنصــاب 
ــاس  ــال، وقي ــي كل ح ــا يقت ــب م ــل، حس العق
األثــر والنتائــج بحيــث يتحقــق العــدل للجميــع. 
ــاء  ــاورة الزم ــب مش ــي تتطل ــة الت ــذه الحكم ه
فيمــا يعــرض عليــه مــن قضايــا ومســائل، وأخــذ 
ــتماع  ــار، واالس ــن االعتب ــة بع ــربات املختلف الخ
ــا  ــه محيًط ــا يجعل ــة م ــر مختلف ــات نظ لوجه
ــد  ــا ق ــى م ــا ع ــة، ومطلًع ــب القضي ــكل جوان ب

ــه. ــس علي ــه أو يلتب ــب عن يغي
كل ذلــك يقــوده للــرتوي يف إصــدار الحكــم، 

ــداًل. ــع ع ــا، أو يُضي ــم حًق ــى ال يهض حت
إذا كان كل مــا ســبق هــو ســمت القــايض 
وديدنــه، مضــت العدالــة بثقــة واطمئنــان، وكلما 
ــه  ــات ازدادت أحكام ــك الصف ــا يف تل ازداد تعمًق
إحكاًمــا، وازداد اســتحقاقه للقــب »قــايض«، 
ــي  ــد الت ــرة الوعي ــن دائ ــاده ع ــم ازداد ابتع واأله
ــايض األرض  ــل لق ــم »وي ــلف بقوله ــا الس أقره

ــماء«. ــايض الس ــن ق م


