
ـــاة  ـــدد القض ـــادة ع ـــى زي ـــت ع عمل
من 54 قايض إىل 86 قايض.

ونـــوه الرفاتـــي إىل زيـــادة عـــدد 
القضايـــا خاصـــة يف ضـــل افتتـــاح 
ـــة  ـــي محكم ـــة وه ـــم بداي ـــاث محاك ث
وبدايـــة   غـــزة  شـــمال  بدايـــة 
الوســـطى وبدايـــة رفـــح، للتســـهيل 
ــم  ــاز أعمالهـ ــن بإنجـ ــى املواطنـ عـ

القريبة من مناطق سكنهم.
ــي  ــكل التنظيم ــي أن الهي ــر الرفات وذك
العامــة  اإلدارة  مــن  يتكــون  اإلداري 
واإلدارة  واملاليــة  اإلداريــة  للشــؤون 
العامــة لشــؤون املحاكــم, باإلضافــة إىل 
ــى  ــدا ع ــاندة، مؤًك ــدات مس ــع وح أرب

تعدد مرافق املحاكم وتنوعها.

أصــدر املجلــس األعــى للقضــاء 
تقريــره النصفــي للعــام )2022م( 
ــي  ــازات الت ــداف واإلنج ــول األه ح
ــن  ــف األول م ــال النص ــا خ حققه
العــام الجــاري، ورصــد خالــه 
أعمــال املحاكــم يف قطــاع غــزة وفــق 
الخطــة التشــغيلية والتــي بلغــت 

نسبتها )42%(.
وأشــار التقريــر إىل أن إجمــايل نســبة 
الفصــــل يف الدعــــاوى بلغـــت 
)%120.23(، حيــث كانــت نســـبة 
ــة  ــاوى املدنيـ ــل يف الدعــ الفصــ

ـــدس  ـــم املهن ـــام املحاك ـــر ع ـــد مدي أك
ماهـــر الرفاتـــي بـــأن املجلـــس 
ـــر  ـــى تطوي ـــل ع ـــاء يعم ـــى للقض األع
وبيئـــة  القضائيـــة  املنظومـــة 
التقـــايض مـــن أجـــل تحقيـــق 
ــزة  ــاع غـ ــزة يف قطـ ــة الناجـ العدالـ
ــادة عـــدد  وذلـــك مـــن خـــال زيـ

املحاكم وعدد السادة القضاة.
ــدد  ــادة عـ ــي إىل زيـ ــار الرفاتـ وأشـ
ــى  ــبء عـ ــا زاد العـ ــا ممـ القضايـ
عـــدد  زيـــادة  إىل  وأدى  القضـــاة 
جمهـــور املتقاضـــن مـــن مواطنـــن 
ـــم،  ـــة املحاك ـــل أروق ـــن داخ ومحامي
موضًحـــا أن رئاســـة املجلـــس منـــذ 
عـــام 2019م حتـــى العـــام الحـــايل 

الجنـــــــايات الكـــــبرى تصـــــدر 
أحكاًما بالسجن المشدد في 

قضايا مخدرات وفساد
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أصـدرت هيئـة الجنايـات الكـرى حكًما بالسـجن خمسـة عـر عاًما مع 

النفـاذ تخصـم منهـا مـدة التوقيـف عـى املتهـم )م/ش( وغرامـة ماليـة 

قدرهـا )15000( دينـار أردنـي أو الحبـس...

القاضي طوطح "االعتراف عنصر من 
عناصر اإلثبات في المواد الجزائية" 

تعميم رقم )2022/22( 
بشأن الدعاوى والطلبات المدنية 

المشطوبة يعتـر االعــراف مـن األدلـة املعتمـدة كوسـيلة مـن 

وسـائل اإلثبـات يف املـواد الجزائية، ويكتسـب االعراف 

أهميتـه مـن أكثر...

1. التفســر الصحيــح للدعــوى الجزائيــة هــو تحريــك 
الدعــوى الجزائيــة ومبارشتهــا منــذ اتخــاذ أي إجــراء 
مــن إجــراءات التحقيــق، وتحريكهــا مــن قبــل 
النيابــة العامــة، وفقــاً لنــص املــادة )1( مــن قانــون 
اإلجــراءات الجزائيــة، وليــس منــذ إيــداع الئحــة 

ــة. ــام املحكم ــام أم االته

تخفيًفا على المواطنين

القضــــاء يــــزيد
عــــدد القـــضاة
وعدد المحاكم 
في قطاع غزة

معالجة أسباب إطاله أمد التقاضي أهم أهدافه

المجلس األعلى للقضاء يصدر تقريره النصفي للعام 2022م

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ  قضائية
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)%107.58(، ويف الدعـــاوى الجزائيــة 
ــة  ــاوى اإلداريـ )%136.31(، والدعــ
ــداث  ــا األحـ )%78.92(، ويف قضايــ
ــر  ــبة )%88.60(، وأظه ــت النس بلغ
املروريــة  املخالفــات  أن  التقريــر 
أنجــرت بنســبة )%100(، ومخالفــات 

البلديات فصلت يف )97.52%(.
وأوضـح التقريـر بـأن املحاكـم عملت 
عى إنجـاز الدعاوى القديمة املوسـومة 
بالاصـق األحمر مـن العـام )2019م( 
ومـا قبله حيـث بلـغ عددهـا )3,021( 
دعـوى مدنيـة وانخفضـت يف النصف 
األول مـن العـام )2022م( إىل )2,221( 
دعـوى، إذ تـم الفصـل يف)800( دعوى 

مدنيـة، وهـو مـا يدلـل عـى االهتمام 
القضايا  إنجـاز هـذه  املتزايـد برسعة 

وصوال إلنهائها والحدِّ من تراكمها.
الكـرى  الجنايـات  هيئـة  أن  وأفـاد 
)4000( جلسة  أكثــــر من  عقــدت 
قضائيـة، فصلـت )124( دعـوى منها 
)34( دعـــوى قتل، و)26( دعـــوى 

فساد، و)64( دعوى مخدرات.
قال الناطق اإلعامي باسم املجلس األعى 
ووكيل  عرفات  إيهاب  القايض  للقضاء 
املكتب الفنِّي »إن املجلس األعى للقضاء 
ضمن  ا  هامًّ هدًفا  عينيه  نصب  يضع 
جملة من األهداف التي يسعى لتحقيقها 
ويف صدارتها العمل بشكل جادٍّ وحثيث 
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كل  يف  محاكم  مجمع  هناك   بأن  وأفاد 
محكمة  لوجود  إضاًفة  محافظة, 
محافظة  يف  العليا  واملحكمة  االستئناف 
محاكم  مجمع  كل  بأن  موضحاً  غزة, 
بداية  يتكون من محكمة صلح ومحكمة 

ودائرة تنفيذ ودائرة شؤون إدارية.
األعـى  املجلـس  صعيـد  عـى  وأمـا 
للقضـاء أوضـح بـأن املجلـس يتكـون 
مـن شـق قضائـي وشـق إداري، حيث 
 86 مـن  يتكـون  القضائـي  الشـق  أن 
قايض والشـق اإلداري يتكـون من 375 
وكتبـة  اداريـن  بـن  مـا  موظـف 
ومراسـلن وخدمات مسـاعدة وشـؤون 
إدارية وماليـة،  ويعتـروا بمثابة أعوان 

قضاة عى حد تعبريه.

التقايض  أمد  إطالة  أسباب  للقضاء عى 
من خال استحداث آليات وطرق تحقق 
رسعة الفصل يف القضايا واجتناب بطء 
مما  املحاكم  أمام  التداعي  إجراءات 
يف  املواطن  ثقة  عى  إيجابًا  سينعكس 
من  النزاعات  حلِّ  يف  يسهم  و  القضاء 
للمحاكم  باللجوء  الطبيعي  الباب  خال 
لردِّ الحقوق والفصل يف الخافات وفقا 

ملا رسمه القانون الفلسطيني«.
وأضـاف عرفـات بـأن املجلـس األعى 
لجنـة  تشـكيل  إىل  عمـد  للقضـاء 
خاصـة مكونـة من عـدد من السـادة 
القضـاة ومعاونة عـدد مـن املوظفن 
أمـد  إطالـة  أسـباب  عـى  للوقـوف 

التقـايض مـن خـال دراسـة تحليلية 
وحلـول  التأجيـل  عوامـل  تتنـاول 
اللجنـة  وأن  التقـايض  أجـل  تقصـري 

اآلن يف مراحل العمل األخرية.
أن  الفنــي  املكتــب  وذكــر وكيــل 
ــن مــؤرشات األداء القضائــي  تحسُّ
الســنوي  النصــف  للتقريــر 
ــود  ــاج جه ــو نت ــام)2022م( ه للع
ــاة  ــادة القض ــا السَّ ــة يبذله مضني
ــي  ــكادر اإلداري والفن ــة ال وبمعاون
مــن املوظفــن والذيــن ال يألــون 
ــل  ــا للعم ــرون وقتً ــًدا وال يدَّخ جه
املواطــن  ثقــة  تعزيــز  عــى 

الفلسطيني بقضـائه.
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الكـرى  الجنايـات  هيئـة  أصـدرت 
حكًمـا بالسـجن خمسـة عـر عاًمـا 
مـع النفاذ تخصـم منها مـدة التوقيف 
ماليـة  وغرامـة  )م/ش(  املتهـم  عـى 
أردنـي  دينـار   )15000( قدرهـا 
عنهـا  بـداًل  مـدة سـنتن  الحبـس  أو 
ومصـادرة املضبوطات، بتهمـة حيازة 

أجــري املجلــس األعــى للقضــاء جولــة 

تفقديــة ملركــز تأهيــل وإصاح ســجن 

ــاع  ــى أوض ــرف ع ــدة، للتع ــو عبي أب

النــزالء واالطــاع عــى االجــراءات 

القانونيــة للتوقيــف وتنفيــذ األحــكام.

وضـم الوفد الزائـر كًا مـن األمن العام 

للمجلس األعى للقضاء املستشـار أرشف 

نرص اللـه وأ. محمد مراد مسـاعد األمن 

العـام وأ.أنس أبـو ندى رئيـس محكمة 

بدايـة شـمال غـزة وأ. حمـادة أبـو قمر 

مدير الرطـة القضائية.

وكان باسـتقبال الوفـد املقـدم محمـد 

أبو اللبـن ومديـر الشـؤن القانونية يف 

أكد مدير وحدة الرقابة الداخلية يف املجلس 

فريق  أن  شحادة  وسام  أ.  للقضاء  األعى 

من  بالعديد  دوري  بشكل  يقوم  الرقابة 

الجوالت الرقابية امليدانية عى جميع أقسام 

القضاء،  ملجلس  التابعة  والدوائر  املحاكم 

املظالم  يف  بالتحقيق  وحدته  قيام  مبينًا 

املقدمة من قبل املراجعن.

وقال شحادة: »إن هذه الجوالت تأتي للتأكد 

واملراجعن  املواطنن  حصول  ضمان  من 

عى خدماتهم وإنجاز معاماتهم عى الوجه 

املطلوب ضمن اإلطار القانوني الناظم للعمل«.

من  التحقق  يتم  آخر  جانب  من  أنه  وتابع 

أخبـــار 2
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

القضاء يتفقد النزالء في مركز إصالح 
وتأهيل أبو عبيدة

الرقــــابة الداخلــــية تجـري 
جـــــوالت تفــقدية لضمان 

حسن سير العمل

الجنايات الكبرى تصدر أحكاًما بالسجن المشدد
في قضايا مخدرات وفساد

مـواد مخدرة بقصـد االتجار، اسـتناًدا 
لقانـون املخـدرات واملؤثـرات العقليـة 
2013م. لسـنة   7 رقـم  الفلسـطيني 

حكًما  الهيئة  أصدرت  ذاته  السياق  يف 
مع  عاًما  عر  خمسة  بالسجن  آخر 
عى  التوقيف  مدة  منها  تخصم  النفاذ 
عرة  مالية  وغرامة  )ص/ق(  املتهم 
آالف دينار أو الحبس سنتن بداًل منها 
بتهمة  وإتافها،  املضبوطات  ومصادرة 

السـجن، ودائـرة العاقـات العامة.
وتفقـد الوفـد أوضاع صحـة االجراءات 
الظـروف  مائمـة  ومـدى  السـجن  يف 
التي يعيشـها النـزالء مـع املعايري التي 
نظـام قانـون االصـاح والتأهيـل )6( 
1998م والتحقـق مـن صحـة  لسـنة 
األوراق والسـجات املتعلقـة بالنـزالء.

العيادات  زيارة  عى  الجولة  واشتملت 
أبو  مركز  يف  النزالء  وغرف  الصحية 
عبيدة، كما تفقد الوفد األقسام واملرافق 
وتم االستماع لشكاوى النزالء بخصوص 
ودراسة  بحث  وتم  توقيفهم،  ظروف 

هذه الشكاوى مع مدير املركز.
العديد  املركز  إدارة  مع  الوفد  وناقش 
من اإلشكاليات املتعلقة بتنفيذ القرارات 
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اتباع  رضورة  عى  مؤكدين  القضائية، 
اإلجراءات واألصول القانونية عند تنفيذ 
األحكام القضائية، وصون حقوق النزالء 

املكفولة قانونًا.
ويذكر أن الزيارات التفقدية تأتي لتفقد 
السلطة  لقانون  طبًقا  النزالء  أحوال 
اإلصاح  مراكز  وقانون  القضائية 
رئيس  توجيهات  عى  وبناًء  والتأهيل، 
ضياء  املستشار  للقضاء  األعى  املجلس 
تفقدية  جوالت  بإجراء  املدهون  الدين 
املحافظات  يف  والتأهيل  اإلصاح  ملراكز 
لاطمئنان عى أوضاع النزالء القانونية، 
وماءمتها،  ومدى  توقيفهم  وأماكن 
باإلجراءات  زيارة  كل  عن  تقرير  ورفع 

املتخذة خالها.

حشيش  نوع  من  مخدرة  مواد  حيازة 
وتم  كما  والتعاطي،  االتجار  بقصد 
الحكم عى املتهم )ح/ ع( بالحبس ملدة 
سبع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة 
آالف دينار أردني أو الحبس سنتن بداًل 
بقصد  مخدرة  مواد  حيازة  بتهمة  منها 
املواد  ومصادرة  والتعاطي  االتجار 

املضبوطة وإتاف املواد املخدرة.
الهيئة  ويف سياق منفصل أصدرت ذات 

والتي  املواطنن  ِقبل  من  املقدمة  املظالم 

يتم متابعتها بشكل مبارش من قبل رئاسة 

إحالتها  يتم  حيث  للقضاء،  األعى  املجلس 

بعقد  الوحدة  تقوم  وبالتايل  الرقابة  لوحدة 

لجنة تحقيق خاصة بتلك املظلمة، مشريًا إىل 

أنه يتم االستماع لجميع األطراف ثم إصدار 

التوصيات ورفعها لرئاسة املجلس.

وأفاد شحادة بأن تكثيف الجوالت الرقابية 

من  لنا  املستمرة  التعليمات  عى  بناء  يأتي 

سعادة  للقضاء  األعى  املجلس  رئيس  قبل 

لتجويد  املدهون  الدين  ضياء  املستشار 

تقديم  لضمان  أمكن  ما  العمل  وتحسن 

الخدمة للمواطنن عى الوجه األكمل.

حكًما يف قضية فساد عى املتهم )م/ز( 
وقف  مع  سنة  ملدة  الحبس  يتضمن 
مالية  ملدة ثاث سنوات وغرامة  التنفيذ 
قدرها ألف شيكل أو الحبس ثاثة أشهر 
املؤثمة  الخدم  قبل  من  الرسقة  بتهمة 
العقوبات  قانون  من   275 املادة  بنص 

لسنة 1936م.
ــرى  ــات الك ــة الجناي ــر أن هيئ ويُذك
ــس  ــن املجل ــرار م ــكلت بق ــد ُش ق

األعــى للقضــاء مطلــع العــام الحــايل 
ــات  ــا الجناي ــر قضاي ــص بنظ وتخت
الخطــرية وهــي القتــل ومحاولــة 
ــدرات  ــار باملخ ــا االتج ــل وقضاي القت
ــل  ــة الفص ــدف رسع ــاد، به والفس
فيهــا وتعزيــز التخصــص القضائــي 
ونحــو  العــام،  الــردع  وتحقيــق 
ــذه  ــدالت ه ــن مع ــد م ــول للح الوص

ــا. ــاء عليه ــم والقض الجرائ
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//القرار//
بعد االطاع عى األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً.

وحيث أن الطعن استوىف أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكاً.
وحيث أن الوقائع تتلخص يف أن النيابة العامة أودعت القضية الجزائية رقم 2011/966 بداية غزة ضد 
الطاعن وآخرين بتهمة تزوير مستندات عرفية خافاً لنص املواد 332، 336، 23 عقوبات 36 بتهمة الحصول 

عى أموال عن طريق النصب والغش خافاً للمواد 300، 301، 23 عقوبات 36 ضد اآلخرين.
وعند تاوة التهمة عى الطاعن أجاب وكيله بأنه غري مذنب ودفع بعدم قبول الدعوى الجزائية بحق الطاعن 
طبقاً لنص املادة 5 من قانون اإلجراءات الجزائية والتي نصت عى عدم قبول الدعوى التي يشرط القانون 
الدعوى  النقضاء  وكذلك  بها،  عليه  املجني  علم  من  شهور  ثاث  خال  قدمت  إذا  إال  شكوى  وجود  إلقامتها 
بالتقادم طبقاً لنص املادتن 9، 12 من قانون اإلجراءات الجزائية كون أن العقود املدعى تزويرها حررت يف 
2008/10/13م أي بعد ميض  2005/4 وتقدم بالشكوى يف  2004/10/9م وعلم بها املشتكي يف شهر 

أكثر من ثاث سنوات.
وحيث أن محكمة أول درجة قررت رد الدفوع املثارة من الطاعن مؤسسة حكمها عى أن القانون لم يشرط 
إلقامة الدعوى الجزائية املاثلة وجود شكوى أو إدعاء بالحق املدني وبالنسبة للدفع بالتقادم فإن املادة 12 
بالتدقيق  وأنه  فيها  تم  إجراء  آخر  من  اعتباراً  تحتسب  الجزائية  الدعوى  تقادم  مدة  أن  عى  نصت   2 فقرة 
بتاريخ  الجزائية  الدعوى  وأحيلت  2008/10/13م  بتاريخ  املتهم  ضد  شكوى  قدمت  أنه  يتبن  باألوراق 
التحقيق  إجراءات  من  إجراء  أي  باتخاذ  فيها  التقادم  مدة  تنقطع  الجزائية  الدعوى  وأن  2011/11/21م 

وبالتايل فإن املدة تبدأ من جديد ابتداًء من آخر إجراء طبقاً لنص املادة 13 من قانون اإلجراءات الجزائية.
محكمة  أمام   2013/288 رقم  باالستئناف  فيه  فطعن  الطاعن  لدى  قبوالً  يلق  لم  القرار  هذا  أن  وحيث 
االستئناف بغزة إال أن محكمة االستئناف قضت بتأييد القرار املستأنف لنفس األسباب التي بنت عليها محكمة 

أول درجة قرارها.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبوالً لدى الطاعن فتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن والذي نعى فيه عى الحكم 
والبطان وذلك  الحكم وغموضها  أسباب  والخطأ يف تطبيقه وتفسريه وعدم كفاية  القانون  الطعن مخالفة 
ألسباب ساقها يف الئحة طعنه والتي تتحصل يف أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة االستئناف خالفتا 
القانون عندما استندتا إىل املادة 13 من قانون اإلجراءات الجزائية والتي تنص عى انقطاع مدة التقادم باتخاذ 
إي إجراء من إجراءات جمع االستدالالت أو التحقيق أو املحاكمة إذا اتخذت يف مواجهة املتهم أو أخطر بها 
بشكل رسمي، ولم تبن محكمة أول درجة ما هي اإلجراءات التي اتخذت يف مواجهة املتهم أو أبلغ بها وكذلك 
5 من قانون اإلجراءات الجزائية التي تقرر  خالفت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة االستئناف املادة 
أنه ال تقبل الشكوى بعد مرور ثاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو علم املجني عليه بها وبمرتكبها وأن املشتكي 
2008/10/13م وكذلك فإن حكم  2005/4 وتقدم بالشكوى يف  أفاد يف شكواه أنه علم بالواقعة يف شهر 
محكمة االستئناف يعتر باطل لصدوره باألغلبية وتوقيع العضو املخالف عليه دون أن يتضمن الحكم الرأي 

املخالف وأسبابه.
وحيث أن النيابة العامة تقدمت بائحة جوابية عى الطعن التمست فيها رد الطعن لألسباب الواردة يف حكم 

محكمة أول درجة وحكم محكمة االستئناف.
وحيث أنه وبعد االطاع عى األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً فإن هذه املحكمة ترى أن محكمة االستئناف 
بتأييدها لحكم محكمة أول درجة قد وقعت يف خطأ يف تفسري القانون كما وقعت من قبلها يف ذلك محكمة أول 
درجة وذلك عندما فرست أن املقصود بالدعوى الجزائية املنصوص عليها يف املادة 12 من قانون اإلجراءات 
الجزائية هو إيداع الئحة االتهام أمام املحكمة وأن مدة التقادم تحتسب من تاريخ اتخاذ أي إجراء ضد املتهم 

إىل حن تقديم الئحة االتهام بحقه.
إذ ترى هذه املحكمة أن التفسري الصحيح للدعوى الجزائية هو تحريك الدعوى الجزائية ومبارشتها منذ اتخاذ 
اإلجراءات  قانون  1 من  املادة  لنص  العامة وفقاً  النيابة  التحقيق وتحريكها من قبل  إجراءات  إجراء من  أي 
الدعوى  إجراءات  إجراء من  أي  اتخاذ  الجريمة حتى  ارتكاب  تاريخ  التقادم تحتسب من  مدة  وأن  الجزائية 
الجزائية بمفهومها املبن سالفاً أو من تاريخ اتخاذ أي إجراء وانقطاعه حتى اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات 

جمع االستدالالت أو التحقيق أو االتهام أو املحاكمة يف مواجهة املتهم.
الجزائية هي  بالدعوى  املقصود  أن  اعترت  أول درجة  بتأييدها لحكم محكمة  أن محكمة االستئناف  وحيث 

املــبــدأ
ــة  ــة هــو تحريــك الدعــوى الجزائي ــح للدعــوى الجزائي 1. التفســري الصحي
ــا  ــق، وتحريكه ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــاذ أي إج ــذ اتخ ــا من ومبارشته
مــن قبــل النيابــة العامــة، وفقــاً لنــص املــادة )1( مــن قانــون اإلجــراءات 

ــذ إيــداع الئحــة االتهــام أمــام املحكمــة. ــة، وليــس من الجزائي
2. تحتســب مــدة التقــادم مــن تاريــخ ارتــكاب الجريمــة حتــى اتخــاذ أي 
ــراء  ــاذ أي إج ــخ اتخ ــن تاري ــة، وم ــوى الجزائي ــراءات الدع ــن إج ــراء م إج
وانقطاعــه حتــى اتخــاذ أي إجــراء آخــر مــن إجــراءات جمــع االســتدالالت 
أو التحقيــق أو االتهــام أو املحاكمــة يف مواجهــة املتهــم، ومــن تاريــخ اتخــاذ 

أي إجــراء ضــد املتهــم إىل حــن تقديــم الئحــة االتهــام بحقــه. 
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3سوابق قضائية

بقلم القاضي/ محمد عمر مراد

أمـام السـادة القضـاة: املستشـار/ محمـد الدريـوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين/انعام انشـايص 
وفاطمـة املخلاتـي وعبـد الفتـاح اآلغـا وأنـور أبـو رشخ.

سكرتارية: إسام أهل.
الطاعن: س. ج. م. أ.

وكيله املحامي/طلعت الناعوق.
املطعون ضده: األستاذ/ النائب العام. 

تاريخ تقديمه: 2014/02/09م. 
جلسة يوم: األربعاء 2014/05/14م.

رقم  الجزائي  االستئناف  يف  بغزة  االستئناف  محكمة  لدن  من  الصادر  الحكم 
االستئناف شكاً  بقبول  باألغلبية  والقايض  2014/1/6م  بتاريخ  2013/288م 
ويف املوضوع برفضه وتأييد القرار املستأنف. والقرار الصادر من محكمة بداية غزة 
الدفوع  برد  والقايض  2013/3/14م  بتاريخ   2011/966 الجزائية  القضية  يف 

املثارة من محامي الدفاع عن املتهم والسري يف القضية حسب األصول.

الحكم املطعـون فيه: 

رسم  يف  خاصًة  عنايًة  واملجتمعات  األمم  بذلت 
من  يمثله  ملا  القايض،  الختيار  واملعايري  الروط 
الحقوق،  ورد  العدالة  منظومة  يف  حقيقية  قيمٍة 

وكّف ظلم السلطان وذوي النفوذ.
ومـن أبـرز املراجع التي اشـتملت عـى الخصال 
األساسـية للقايض هي رسـالة أمـري املؤمنن عيل 
بـن أبـي طالب كـّرم اللـه وجهـه إبّـان خافته 
لواليـه عـى مـرص مالـك بـن األشـر النخعـي، 
تلـك الوثيقة التـي اعتمدتهـا األمم املتحـدة عام 
2002م لتكـون أحد مصـادر التريـع للقانون 
الـدويل بعد مداوالت اسـتمرت ملدة سـنتن، ومن 
ثـم تُرجمـت إىل أكثر مـن عرة لغـات، وُكتب يف 
رشحهـا عـدة مصنفـات ُخّصصت لهـذا الغرض، 
كونهـا أول وثيقة حقوقية قانونيـة مفصلة تعالج 
واجبات الحاكـم ووظائفه والعاقات بن الشـعب 
وبن الحاكـم، ولفصلها يف الحديث عن السـلطات 
التنفيذيـة(  القضائيـة–  )التريعيـة–  الثـاث 
باالقتصـاد  تتعلـق  تعاليـم  عـى  والشـتمالها 
والسياسـة واالجتمـاع واألمور العسـكرية، وأيًضا 
القيـم التـي ينبغـي للحاكم املسـلم االهتمـام بها 

وتطبيقها بوصفـه حاكًما إسـاميًّا.

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

أنور أبو رشخ 

عضو
املستشار

انعام انشايص

عضو
املستشار

فاطمة املخلاتي

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

ــال  ــأن خص ــالة بش ــك الرس ــد ورد يف تل وق
َِّس  ــا ــَنَْ الن ــْم ب ك ــَر لِلْحُ ــُم اْخ ــايض: )ث الق
يــُق ِبــِه  ــْن ال تَضِ ِســَك، ِممَّ َضــل َرِعيتَّــِكَ يِف نَفْ أَفْ
ــاَدى  ــوُم، َوال يَتَم ــُه اْلُخُص ُك حِّ ــوُر، َوال تُمَ األُمُ
ــقِّ  ــْيِء إىَِل اْلَح ــَن اْلَف ــرَصُ ِم ــِة، َوالَ يَْح لَّ يِف الزَّ
ــع، َوال  ــَى َطَم ــُه َع ُس ُف نَفْ ِ

ــُرْ ــُه، َوال ت إذَا َعَرَف
يَْكتَِفــي ِبأَْدنـَـى َفْهــم ُدوَن أَقَصــاُه، أَْوَقَفُهــْم يِف 
ًمــا  ــبَُهاِت، َوآَخذَُهــْم ِباْلُحَجــِج، َوأََقلَُّهــْم تَرَُّ الشُّ
ــِف  ــىَ تََكشُّ ــْم َع ــِم، َوأَْصَرُه ــِة اْلَخْص ِبُمَراَجَع
ــِم،  ــاِح اْلُحْك ــَد اتَِّض ــْم ِعنْ َمُه ــوِر، َوأَْصَ األُمُ
ــَراٌء،  ــْن الَ يَْزَدِهيــِه إْطــَراٌء، َوالَ يَْســتَِميلُُه إِْغ ِممَّ

ــٌل(. ــَك َقِلي أُولِئ
إّن تلـك الكلمـات البليغـة التـي احتـوت كنـوز 
العدالـة  لنـر  الثمينـة  والوصايـا  الحكمـة 
وحقـوق اإلنسـان والحكـم القويـم، قد أشـارت 
إىل صفـاٍت وخصـاٍل ال بـّد أن يتحـى بهـا مـن 
يتـوىل أمانـة القضـاء، وإن التـزم بهـا القايض، 
كان نموذًجـا وقـدوة وعنوانًا للحقيقـة والعدالة، 
ورافعـة لبـاده ومجتمعه وأمتـه، ويف اآلخرة مع 
املقسـطن الذيـن هـم عـى منابـر من نـور عن 

يمـن الرحمـن جـّل وعا.

تعميم رقم )2022/22(
بشأن الدعاوى والطلبات املدنية املشطوبة

رئيس املجلس األعى للقضاء
بعد االطاع عل القانون األسايس وتعدياته

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

وقانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعدياته، سيما املادة )88(
وتوصية املكتب الفني بالخصوص

وبناًء عى الصاحيات املخولة لنا قانوناً وحسن سري العمل واملصلحة العامة
أصدرنا التعميم التايل

مادة )1(
املحاكـم  أقـام  رؤسـاء  السـادة  عـى 
عرض ملفـات الدعـاوى والطلبـات املدنية 
املشـطوبة ولم يتـم تقديم طلبـات إلعادتها 
الهيئـات  عـى  املحكمـة  أعمـال  لجـدول 
املختصـة بنظرهـا، وذلـك بعد مـيض مدة 

سـتن يومـاً مـن تاريـخ شـطبها.

مادة )2(
املحاكـم  وقضـاة  رؤسـاء  السـادة  عـى 
إصـدار القـرار باعتبار الدعوى املشـطوبة 
أو الطلـب املشـطوب كأن لـم يكـن حـال 

قـرار  تاريـخ  مـن  يومـاً  سـتن  مـيض 
الشـطب دون تقديم طلـب إلعادته لجدول 

املحكمـة. أعمـال 

مادة )3(
عـى الجهـات املختصـة كافـة _كل فيمـا 
التعميـم،  هـذا  أحـكام  تنفيـذ  يخصـه_  

ويعمـل بـه مـن تاريخـه. 

صدر يف مدينة غزة بتاريخ:2022/07/18م.

املستشار/ ضياء الدين املدهون
رئيس املحكمة العليا

رئيس املجلس األعى للقضاء

تقديمها للمحكمة وأن مدة التقادم تحتسب من تاريخ تقديم الشكوى وحتى تاريخ إيداع الئحة االتهام فإنها 
وكما سلف تكون أخطأت يف تفسري القانون األمر املوجب لنقض حكمها وإعادة األوراق ملحكمة االستئناف 
الحتساب مدة التقادم والحكم يف الدعوى عى ضوء التفسري الصحيح للمادة 12 من قانون اإلجراءات الجزائية 

رقم 3 لسنة 2001.
فلهذه األسباب

بســــم الله
ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

// الحــــكم //
حكمت املحكمة بقبول الطعن شكالً ويف املوضوع بنقض الحكم املطعون فيه وإعادة األوراق ملحكمة 

االستئناف لنظره من هيئة مغايرة.
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً يف 2014/05/14م.
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االعــراف  بــأن  طوطــح  وأضــاف 
نوعــن، اعــراف قضائــي وهــو الــذي 
ــراف  ــة، واع ــت املحكم ــدر يف وق يص
غــري قضائــي وقــد يكــون كامــًا 
أو جزئيًــا، وبــن القــايض طوطــح 
أن االعــراف  الكامــل هــو اإلقــرار 
بصحــة التهمــة كمــا وصفتهــا ســلطة 
ــراف  ــو اع ــي ه ــا الجزئ ــق، أم التحقي
املتهــم بوصفــه رشيــك باملســاعدة 
الســلوك  بارتــكاب  قيامــه  ونفــي 
ــراره  ــه، أو إق ــوب إلي ــي املنس اإلجرام
ــة  ــا املخفف ــن يف صورته ــة ولك بالتهم
وليــس كمــا صورتــه ســلطة التحقيــق.

وتابع القايض طوطح:

ـــه  ـــراف ل ـــأن االع ـــح ب ـــاد طوط وأف
أركان محـــددة، والركـــن هـــو مـــا ال 
ـــو رضوري  ـــه، وه ـــيء إال ب ـــوم ال يق
ـــة  ـــا رشوط الصح ـــيء، أم ـــود ال لوج
ـــة  ـــة قيم ـــر املحكم ـــة لتقدي ـــي الزم فه

ـــراف. االع
وتفصيالً ملا سبق:

إذا  أما  نفسه،  املتهم  من  يصدر  أن   .1
شهادة،  فتعتر  املتهم  غري  من  صدر 
آخر، فا  وإذا صدر من متهم عى متهم 
 )209( املادة  لنص  طبقاً  اعراف  يعتر 
رقم  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من 

)3لسنة2001(، والتي نصت عى أنه:

تقارير وحوارات 4

عى طاولة حوار املجلس األعى للقضاء 
قال القايض عاء طوطح :

تقدير االعرتاف من املحكمةأركان االعرتاف:

تطبيقات قضائية
إن االعــرتاف هو إقــرار 
املتهم عىل نفـسه بصحة 
ارتكــابه للتهمة املسندة 

إليه بإرادته.

يعترب االعـرتاف 
مـــن األدلــة 
املعــــتـمـدة 
كوســــيـلـة 
مــن وســائل 
اإلثبـــــات يف 
املـواد الجزائية، 
ويكتســـــب 
االعرتاف أهميته 
كونه مــن أكثر 
وسـائل االثبات 
تــأثرًا يف نفس 
القايض، مقارنة 
مــع وســائل 
اإلثبات األخرى.

      إن االعــرتاف قد يكـون 
شفهيًا أو مكتوبًا، فالشفهي 
أقــل قيـمة من املكتوب، إذ 

يمكن إثباته بواسطة املحقق 
أو كــاتب الجـلسة ويوقـع 
علـيها املتهم، أمــا االعرتاف 
املكتوب ما جرى عليه العمل 
وقد يكون عىل األلة الكـاتبة 

أو بخط اليد.

في حوار حول االعتراف وفًقا لقانون االجراءات الفلسطيني رقم )3( لسنة )2001(

القاضي طوطح "االعتراف عنصر من عناصر اإلثبات في
المواد الجزائية" 

القضاء- مرج الزهور أبو هن

وبالتـايل تعتـر يف نظـر القانـون مـن 
قبيـل االسـتدالالت وليـس األدلـة التـي 
يجـوز تعزيزهـا بأدلة أخـرى وال تكفي 

وحدهـا لإلدانـة.
2. أن يكون موضوع االعراف واقعة.

3. أن تكـون الواقعة موضـوع االعراف 
ذات أهميـة يف الدعـوى ومتصلة بها.

4. أن يكـون مـن شـأن هـذه الواقعـة 
تشـديدها  أو  املتهـم  تقريـر مسـؤولية 
عـن  االمتنـاع  أو  الصمـت  يفـرس  وال 
اإلجابـة عـن األسـئلة عـى أنـه اعراف 
مـن املتهـم، وفقـاً لنـص املـادة )217( 
مـن قانـون اإلجـراءات الجزائيـة رقـم 

.)2001 3لسـنة (
بالنســبة لــروط االعــراف  وأمــا 
ذكــر القــايض طوطــح بــأن االعــراف 

ال يـدان متهـم بنـاء عـىل أقـوال 
متهـم آخـر، إال إذا وجـدت بينـة 
أخـرى تؤيدها واقتنعـت املحكمة 
اآلخـر  للمتهـم  ويحـق  بهـا، 
صـدرت  الـذي  املتهـم  مناقشـة 

أقوالـه. يف  األقـوال  هـذه  عنـه 

قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م

املادة 209

القايض/ عاء طوطح

ــم  ــن املته ــادر ع ــون ص ــب أن يك يج
وهــو بكامــل إرادتــه ووعيــه وطواعيــة 
واختيــاًرا ودون ضغــط أو إكــراه أو 
ــه  ــد، مــع رضورة مطابقت وعــد أو وعي
للحقيقــة وتعلقــه بالواقعــة االجراميــة 
وتوافــر األهليــة االجرائيــة لــدى املتهم.

وأكـد طوطـح بـأن للقـايض الجزائـي 
خـال  مـن  االعـراف  تجزئـة  سـلطة 
يقـدم  دليـل  أي  مـن  عقيدتـه  تكويـن 
إليـه، ولـه أن يأخـذ ببعـض مـا اعرف 
بـه املتهـم ويطـرح مـا عـداه طاملـا لم 
مجـال  ال  بأنـه  منوهـاً  إليـه،  يطمـن 
للقـول بعـدم تجزئـة االعـراف كمـا يف 

املدنيـة. املـواد 

أن  إىل  القـــايض طوطـــح  ولفـــت 
ـــي  ـــات الت ـــرق اإلثب ـــن ط ـــراف م االع
ــاً  ــة طبقـ ــر املحكمـ ــع لتقديـ تخضـ
ـــن  ـــادة )215( م ـــه امل ـــت علي ـــا نص مل
قانـــون اإلجـــراءات الجزائيـــة رقـــم 
ــاك  ــًدا أن هنـ ــنة2001(، مؤكـ )3لسـ

نتائـــج ترتبـــت عليهـــا ومنهـــا :
ـــراف  ـــايض باالع ـــزام الق ـــدم الت 1. ع
إذا لـــم يقتنـــع بـــه وفقـــاً للقناعـــة 
ــى  ــن عـ ــايض، ولكـ ــة للقـ الوجدانيـ
القـــايض إذا قـــرر طـــرح االعـــراف 
ــه وإال كان  ــذ بـ ــدم األخـ ــبب عـ تسـ

معيبـــاً بالقصـــور يف التســـبيب.
قـــاصة  حجـــة  االعـــراف   .2
عـــى املقـــر وحـــده دون ســـواه 
ــن  ــادة )216( مـ ــص املـ ــاً لنـ طبقـ
قانـــون اإلجـــراءات الجزائيـــة رقـــم 

.)2001 3لســـنة (
ـــة  ـــة الوجداني ـــدأ القناع ـــتنادا ملب 3. اس
ـــادة  ـــا امل ـــت عليه ـــي نص ـــايض الت للق
اإلجـــراءات  قانـــون  مـــن   )273(
الجزائيـــة رقـــم )3لســـنة2001(، 
ـــراف  ـــتند الع ـــايض أن يس ـــوز للق يج
ـــتدالل  ـــة االس ـــادر يف مرحل ـــم الص املته
أو التحقيـــق حتـــى لـــو أنكـــر 
ـــة. ـــة املحاكم ـــه يف مرحل ـــدوره عن ص
اعـــراف  يفـــرس  أن  للقـــايض   .4
ــع  ــجامه مـ ــه وانسـ ــم وداللتـ املتهـ
ـــّد  ـــه التقي ـــس علي ـــة، ولي ـــي األدل باق
ــم  ــا املتهـ ــي أدىل بهـ ــاظ التـ باأللفـ
يف اعرافـــه، بـــل العـــرة بالجوهـــر 

ــا. ــود منهـ ــة املقصـ وحقيقـ
5. للمتهـــم أن يعـــدل عـــن اعرافـــه 
والقـــايض يقـــدر هـــذا العـــدول 
ــه أن  ــراف ولـ ــدر االعـ ــه أن يُهـ ولـ
يرفـــض العـــدول ويبقـــي عـــى 
ـــة  ـــة الوجداني ـــاً للقناع ـــراف طبق االع
ـــس  ـــه، ولي ـــن عقيدت ـــايض يف تكوي للق
ــد  ــذي يتقيـ ــي الـ ــايض املدنـ كالقـ

ـــص  ـــذي ن ـــات ال ـــون البين ـــص قان بن
ـــى  ـــة ع ـــة قاطع ـــرار حج ـــى أن اإلق ع

املقـــر وال يجـــوز العـــدول عنـــه.
ــراف  ــل االعـ ــن قبيـ ــّد مـ 6. ال يعـ
ــة  ــم، بصحـ ــي املتهـ ــليم محامـ تسـ
ـــى كان  ـــه مت ـــة إىل موكل ـــتناد التهم اس

املتهـــم منكـــراً لهـــا.

القضائيـــة  التطبيقـــات  حـــول 
بـــن طوطـــح أن اعـــراف املتهـــم 
ـــه  ـــت أن ـــوالً إال أذا ثب ـــون مقب ال يك
صـــدر منـــه طواعيـــة واختيـــاًرا، 
الحـــق يف  للمحكمـــة  أن  مشـــريًا 
اقتنعـــت  إذا  االعـــراف  طـــرح 
أنـــه كان مشـــوبًا بالضغـــط أو 
ـــاب  ـــراه أو اإلره ـــدات أو اإلك التهدي

ــد. ــد أو الوعيـ أو الوعـ
ـــه  ـــس ل ـــراف لي ـــذا االع ـــد أن ه وأك
ـــه ألن  ـــة يف رشوط صحت ـــة قانوني قيم
ـــل  ـــه كدلي ـــول علي ـــذي يع ـــراف ال االع
إثبـــات يجـــب أن يكـــون اختياريًـــا 
ـــح  ـــا يص ـــرة ف ـــن إرادة ح ـــادًرا ع ص
التعويـــل عـــى االعـــراف ولـــو كان 

ـــد. ـــد وع ـــى كان ولي ـــاً مت صادق
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مبدأ الثبوت القانوني

واســتخلص القــايض ثابــت بأنــه ال 
ــة يف  ــن املتمم ــه اليم ــوز توجي يج

ــن: - حالت

يف التقريــر التــايل رصــدت جريدة 
أنــواع  الفلســطيني  القضــاء 
ــا  ــي حدده ــة الت ــن املتمم اليم

ــطيني. ــون الفلس القان
حيـــث أوضـــح القـــايض د. زيـــاد 
ثابـــت بـــأن القانـــون وضـــع 
ـــة،  ـــن املتمم ـــه اليم ـــا لتوجي رشوًط
فنصـــت الفقـــرة الثانيـــة مـــن 
ـــات  ـــون البين ـــن قان ـــادة )146( م امل

الفلســـطيني عـــى أنـــه:

تعـــدُّ قواعـــد اإلثبـــات وإجراءاتـــه فـــي القانـــون الفلســـطيني أمـــر ال منـــاصَّ منـــه أمـــام المحاكـــم 
علـــى اختـــالف أنواعهـــا وتشـــكيالتها، وال تقـــع إال بإقامـــة الدليـــل علـــى صحـــة الواقعـــة 

المنشـــئة لســـبب اإلثبـــات.

     إن أداء اليمــــن املتممة 
يجوز أن يرتتب عليها الفصل 
يف النـزاع، ولكن قد ال يكـون 
توجيـهها ضـروريًـــا لهذا 
الفصل يف إجراء من إجراءات 
التحقيق التي تيـرس للقايض 
تحصيل دليل خاص تقتضيه 
العدالة ويكون لها ما لغرها 
من قوة اإللزام ألنهـا تقتيض 
تـوافر عنــارص إثبــات لها 
مكـانتها وإن كانت أدنى من 

مرتبة الدليل. 

توضيــح  إىل  ثابــت  د.  وتطــرق 
مفصــل حــول الرطــن األساســين 
ــن  ــه اليم ــا لتوجي ــازم توافرهم ال

ــة.  املتمم
الـرط األول »أال يكـون يف الدعوى 

دليـل كامل«
ــذا  ــى ه ــت أن مقت ــح د. ثاب وأوض
الــرط أن يتوافــر يف الدعــوى دليــل 
ــًا؛  ــل كام ــذا الدلي ــون ه أواًل، وأال يك
فعــى القــايض أن يتحقــق مــن توافر 
هــذا الــرط قبــل اســتخدامه الحــق 
ــه إيــاه القانــون بتوجيــه  الــذي خوَّل
ــن  ــد الخصم ــة إىل أح ــن املتمم اليم
ذلــك ألن اليمــن املتممــة تكمــل 

ــا. ــًا ناقًص دلي
ـــوى  ـــه إذا كان يف الدع ـــى أن ـــد ع وأك
ـــه  ـــرر لتوجي ـــا م ـــل ف ـــل كام دلي
اليمـــن املتممـــة ويجـــب عـــى 
القـــايض أن يحكـــم وفًقـــا للدليـــل 
ـــأن  ـــا ب ـــوى، موضًح ـــل يف الدع الكام
ــًا  ــر دليـ ــة تعتـ ــن املتممـ اليمـ
ـــر  ـــو ظاه ـــا ه ـــا كم ـــا إضافيً تكميليً

مـــن اســـمها.

واتِّصاال بما سبق قال د.ثابت:

ـــن  ـــت أن اليم ـــار ثاب ـــع املستش وتاب
ــن  ــن اليمـ ــف عـ ــة تختلـ املتممـ
مصـــري  تنقـــل  ال  إذ  الحاســـمة 
ــى  ــة عـ ــاق الذمـ ــزاع إىل نطـ النـ
وجـــه التخصيـــص واإلفـــراد بـــل 
ـــدود  ـــوًرا يف ح ـــزاع محص ـــل الن يظ
وإن جـــاوز  القانـــون،  أحـــكام 
هـــذه الحـــدود إىل ذلـــك النطـــاق 
اســـتكماالً للدليـــل ولهـــذه العلـــة 
ال تعتـــر اليمـــن املتممـــة حجـــة 

ــة. ــة ملزمـ قاطعـ
 وأضــاف بــأن حقيقــة هــذا الــرط 
مــن  كل  لــدى  يكــون  أن  هــو 
ــى إىل  ــوت ال يرق ــدأ ثب ــن مب الطرف
مرتبــة الدليــل الكامــل فــإذا وجهــت 
املحكمــة اليمــن إىل أحــد الخصمــن 
وحلفهــا وقــدرت مــن ذلــك أن الدليل 
الكامــل قــد توافــر عــى صحــة مــا 
ــض  ــا يناق ــك م ــس يف ذل ــه فلي يدعي

ــبق. ــا س م

أال  اليمن  هذه  لتوجيه  يشرتط 
وأال  كامل،  دليل  الدعوى  يف  يكون 

تكون الدعوى خالية من أي دليل.

قانون البينات الفلسطيني

املادة 2/146

وحـــول مبـــدأ الثبـــوت القانونـــي 
ــل  ــه كل دليـ ــت بأنـ ــاد د. ثابـ أفـ

ـــى  ـــق املدع ـــن الح ـــل م ـــص يجع ناق
ــه ال  ــال ولكنـ ــب االحتمـ ــه قريـ بـ
ـــايض،  ـــاع الق ـــة اقتن ـــل إىل درج يص
ـــة  ـــن املتمم ـــز اليم ـــم تعزي ـــإذا ت ف
ـــى  ـــل ع ـــل كام ـــة دلي ـــح بمثاب أصب

صحـــة دعـــوى املدعـــي.
حيـث أشـار إىل أمثلـة مبـدأ الثبـوت 
مبـدأ  يف  تتمثـل  والتـي  القانونـي، 
الثبـوت بالكتابـة، والشـهادة الواحدة، 
والقرينـة القضائيـة التـي لـم يطمن 
التجاريـة. والدفاتـر  القـايض،  إليهـا 

الثبـوت  قانـون  بـأن  وأكـد  كمـا 
القانوني يختلـف تبعاً لطبيعـة النزاع 
وألهميـة الواقعـة التـي يقـوم عليهـا 
االدعـاء فحيث يجـوز اإلثبـات بالبينة 
يمكـن أن يكون مبـدأ الثبـوت بينة أو 
قرائـن إذا كانـت هذه أو تلـك لم تكف 

إلقنـاع القـايض.
ــي تجــب  ــك الحــاالت الت وبــن أن تل
ــن أن  ــات إذ يتع ــة لإلثب ــا الكتاب فيه
يكــون الدليــل الناقــص مبــدأ ثبــوت 
الكتابــة  كانــت  إذا  إال  بالكتابــة، 
ــول  ــال دون الحص ــد ح ــة ق املطلوب
عليهــا مانــع مــادي أو أدبــي، أو 
ــول  ــد الحص ــدت بع ــد فق ــت ق كان
ــون  ــح أن تك ــٍذ يص ــا، فحينئ عليه
البينــة والقرائــن مبــدأ ثبــوت يجيــز 
ــا  ــال م ــة إلكم ــن املتمم ــه اليم توجي
ــر  ــح دفات ــص، وتصل ــن نق ــه م في
التجــار كمبــدأ ثبــوت يجيــز توجيــه 
اليمــن فيمــا يجــوز إثباتــه بالبينــة، 
وعليــه ال يشــرط لجــواز توجيــه 
هــذه اليمــن أن يتوافــر مبــدأ الثبوت 

ــن. ــن الطرف ــدى كل م ل

أولهمـا إذا قـدم الخصم دليـًا قانونيًا 
كامـًا عـى دعـواه ألن الدعـوى تكون 

القايض الدكتور/ زياد ثابت

ثابتـة فـا محـل فيهـا إلكمـال أدلتها 
املتممة. باليمـن 

وأمـــا الحالـــة الثانيـــة تتمثـــل 
حـــول إذا لـــم يعـــزز الخصـــم 
دعـــواه بمبـــدأ ثبـــوت قانونـــي أي 
ـــة  ـــوع األدل ـــن ن ـــص م ـــل ناق بدلي

ــاً. ــا قانونـ ــا بهـ ــز إثباتهـ الجائـ
ـــن  ـــة م ـــوى خالي ـــون الدع »أال تك

ـــل« أي دلي
ويف السـياق ذاتـه حول الـرط الثاني 
لتوجيـه اليمـن املتممة قال املستشـار 
أنَّ  مفـاده  الـرط  هـذا  أن  ثابـت 
االدعـاءات والدفـوع غـري الثابتة أصًا 
لـدى القضـاء ليـس لهـا أي اعتبـار 
ترفـض  ثـم  ومـن  إليهـا،  ينظـر  وال 
هـذه االدعـاءات أو تلـك الدفـوع وهذا 

الـرط منطقـي وعـادل.
ــة كانــت  ــه يف حال ونــوه ثابــت إىل أن
ــا  ــل ف ــن أي دلي ــة م ــوى خالي الدع
ــا  ــن، مبينً ــذه اليم ــه ه ــوز توجي يج
ــة،  ــيلة تكميلي ــت إال وس ــا ليس أنه
ــل  ــي الدلي ــون ه ــح أن تك ــا يص ف
ــارق  ــذا ف ــوى، وه ــد يف الدع الوحي
املتممــة  اليمــن  بــن  جوهــري 

اليمــــــــــين اليمــــــــــين 
مة  مة الُمتـــمِّ الُمتـــمِّ
وشـــــروط وشـــــروط 
توجيــــههاتوجيــــهها

ــّحُّ  ــرية يص ــمة فاألخ ــن الحاس واليم
توجيههــا عنــد عــدم وجــود أي دليــل 
ــاً ســبب ذلــك بــأن  يف الدعــوى، مبين
الدعــوى الخاليــة مــن أي دليــل، 
ال تكــون يف هــذه الحالــة قريبــة 
ــوت  ــدأ الثب ــر مب ــال، ألن تواف االحتم
ــا  ــبغ عليه ــذي أس ــو ال ــي ه القانون

ــف. ــذا الوص ه
ــأن اليمــن  وبــن املستشــار ثابــت ب
املتممــة تكمــل مــا ينقــص مــن 
ــوم  ــا ال تق ــي، لكنه ــل القانون الدلي
ــدأ  ــون مب ــتوي أن يك ــه ويس مقام
الثبــوت املتوافــر يف صالــح املدعــي أو 
ــا  يف صالــح املدعــى عليــه، ففــي كلت
ــه  ــايض توجي ــوز للق ــن يج الحالت
ــن  ــن الخصم ــة ألي م ــن املتمم اليم
ــم  ــا ل ــا أن أحدهم ــن طامل املذكوري
يطلــب توجيــه اليمــن الحاســمة 
لخصمــه، ويتبــن أن الدليــل الكامــل 
ــه  ــا يدعي ــة م ــى صح ــر ع ــد تواف ق
فليــس يف ذلــك مــا يناقــض مــا ســبق 
أن قررتــه يف حكمهــا الصــادر بتوجيه 
اليمــن مــن أن كاً مــن الطرفــن 
يســتند يف دعــواه إىل دليــل لــه قيمــة.

القضاء- مرج الزهور أبو هن
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إىل المتهم/ عدي محمد عبد الله أبو الشني
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تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضور جلسـة القضية المرقومة أعـاه المقامة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة )الرسقـة مـن بنايـة( المؤثمـة بالمـادة )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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي 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/ حسن جواد محمد 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 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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي 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/ فراس حسي عود أبو ناموس.

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 بتهمة )السـطو عى بيت سـكين والرسقة منها( المؤثمـة بالمواد )294، 

295( 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 تعّي 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/ عدي محمد عبد الله أبو الشي.

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 )االسـتياء عى المال العـام( المؤثمـة بالمـواد )113,118,119( من 

القانـون رقـم )69( لسـنة 1953م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 جواد يوسف أبو الطرابيش.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضور جلسـة القضية المرقومة أعـاه المقامة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة )الرسقـة عـى حانـوت( المؤثمـة بالمـادة )297( مـن قانـون العقوبات 

رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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/ يرسي سالم عبد الفتاح درابية.

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 أمـوال عـن طريـق النصـب واالحتيـال( المؤثمـة 

بالمـواد )23، 300، 301( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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/ يوسف حسن محمد عبد العال.

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 دور العبـادة( المؤثمـة بالمـادة )296( مـن قانـون 

رقـم )74( لسـنة 1936م. 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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 خميس إبراهيم أبو سيف.

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 مخـزن باالشـراك( المؤثمـة بالمـادة )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، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي 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 حسي حسن الدهيين.

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 )احلـرق اجلنـايئ( المؤثمـة بالمـادة )17( مـن قانـون العقوبـات رقـم 

لسـنة 1936م.  )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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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/ عيل تيسر أحمد عبد العاطي.

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 من اخلـدم( المؤثمة بالمادة )275( مـن قانون العقوبات 

رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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/ يوسف محمود عبد العزيز الداعور.

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 العام بتهمة )السـطو عى بيت سـكين بقصد الرسقـة( المؤثمة بالمواد )294، 

295( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 خالد محمود عبد النيب.

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 بيـت سـكين بقصـد ارتكاب جـرم( المؤثمـة بالمواد 

)294، 295( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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/ أرشف نبيل محمد الكفارنة.

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 )2020/1102( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1235( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1364( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/993( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1046( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/764( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/981( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1064( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1481( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1575( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/601( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1386( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ راين زايد محمود مسعود
سكان/ الشمال - جباليا - اخللفاء الراشدين

إىل المتهم/ صاحل أحمد جمعة غنب
سكان/ الشمال - بيت الهيا - سكنة فدعوس

إىل المتهم/ محمد هشام صبيح درغام
سكان/ الشمال- جباليا - الشهداء الستة

إىل المتهم/ أحمد محمد إبراهيم احلاج
سكان/ الشمال - جباليا - اخللفاء الراشدين

إىل المتهم/ مصطفى محمود محمد عبد الفتاح
سكان/ بيت الهيا - أبراج الشيخ زايد - برج رقم 28

إىل المتهم/ عبد احلليم باسم عوض عبد اجلواد
سكان/ الشمال- جباليا - الفاخورة

إىل المتهم/ حسن خليل عيل محمد بنات
سكان/ الشمال - مرشوع بيت الهيا

إىل المتهم/ وائل عمر فهمي احلسين
سكان/ الشمال- جاليا دوار أبو رشخ

إىل المتهم/ محمد محمد أحمد الزهار
سكان/ الشمال - غزبة بيت حانون

إىل المتهم/ حاتم عبد الكريم سالمة إّك
سكان/ الشمال- جباليا - برئ النعجة - مسجد الصاحلني

إىل المتهم/ رزق طلب محمد أبو شنب
سكان/ الشمال - الكرامة - محطة اخلزندار

إىل المتهم/ محمود سامي محمد أبو زر
سكان/ الشمال -جباليا البلد محطة ابو شباك

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 بتهمة )السـطو عى حانوت والرسقة منـه( المؤثمة بالمواد )294، 297( 

مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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/ راين زايد محمود مسعود.

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 عى بيت سـكين والرسقة منـه( المؤثمة بالمـواد )294، 

295( مـن قانـون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 1936م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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/ صاحل أحمد جمعة غنب.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 هشام صبيح درغام.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 محمد إبراهيم احلاج.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ مصطفى محمود محمد عبد الفتاح.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 احلليم باسم عوض عبد اجلواد.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ حسن خليل عيل محمد بنات.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 فهمي احلسين.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 محمد أحمد الزهار.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 عبد الكريم سامة إّك.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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/ رزق طلب محمد أبو شنب.

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 اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 28 

فقـرة 1، 35( مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة رقـم )7( لسـنة 2013م.

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 تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/09/28م.

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 سامي محمد أبو زر.

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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اْلَخْصِم،  ِبُمَراَجَعِة  َوأََقلَُّهْم ترََبُّماً  اْلُخُصوُم،  ُكُه  تَُمحِّ ِبِه األُُموُر، َوالَ  تَِضيُق  ْن الَ  -)ِممَّ
ومماطلة  القضاء  مشقة  عى  يصر  أن  للقايض  بد  ال  األُُموِر(،  ِف  تََكشُّ َعىَل  َوأَْصرَبَُهْم 
إّن  بل  ضعيٍف،  موقٍف  صاحب  أو  سلبيًا  يكون  أن  ذلك  يعني  وال  ومجادلتهم،  الخصوم 
بيّنة  ليسمع  صدره  وسعة  واإلجرائية،  القضائية  املواقف  مع  تعامله  حسن  هو  املقصود 
واملحاججة  املدافعة  تقتيض  القضائية  الوظيفة  طبيعة  ألّن  ودفوعهم،  وحججهم  الخصوم 

وتفنيد البيّنات، والطعن يف األدلة وترجيحها أو إسقاطها.

)اخرت للحكم بن النَّاس(

بقلم القاضي/ محمد مراد

مفاهيم من رسالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه- إلى 
واليه مالك بن األشتر النخعي

بدايـة يقصـد بالجريمـة املدنية كل فعل من شـأنه 
اإلرضار بالغـري ويلـزم فاعلـه ولـو كان غـري مميز 
بضمان الـرر، ويوصف الفعل الـذي ينتج رضرا 
للغـري بالجريمـة املدنيـة، وهـذا مـا أكـدت عليـه 
املـادة 179 مـن القانـون املدنـي الفلسـطيني رقم 
2012/4 والتـي نصـت عـى أن )كل مـن ارتكـب 
فعاً سـبب رضًرا للغـري يلزم بتعويضـه( ، وأكدت 
عليـه املـادة 138 من قانـون املعامات السـوداني 
لسـنة 1984 حيـث نصت:- )كل فعل سـبب رضراً 
كان  ولـو  بالتعويـض  ارتكبـه  مـن  يلـزم  للغـري 
غـري مميـز(، وأكـدت عليـه أيضـا املـادة 163 من 
القانـون املدنـي املـرصي رقـم 1948/131حيث 
نصـت عـى أنـه:- )كل خطـأ سـبب رضرا للغـري 

يلـزم مـن ارتكبـه بالتعويض(.
 ومـن خـال مـا سـبق يبـدو أن الفـرق واضـح 
وجـيل بـن الجريمـة الجنائيـة والجريمـة املدنيـة 
سـواء مـن حيث املصـدر أو السـبب أو املوضوع أو 
االختصـاص، ويمكـن حـرص أوجه االختـاف بن 

الجريمتـن يف عـدة نقـاط عـى النحـو التايل:
املدنيـة  الجرائـم  تؤلـف  التـي  الترصفـات  إن   .1
ليسـت محـددة يف القانـون بقـدر مـا يشـكل كل 
ترصف يلحـق رضرا بالغـري جريمة مدنيـة وبذلك 
فـإن مصدرهـا هـو القانـون املدنـي، باملقابل فإن 
الترصفـات التـي تؤلف الجرائـم الجزائيـة محددة 
عـى سـبيل الحرص سـواء يف قانـون العقوبـات أو 
النصـوص القانونيـة األخـرى، مثل قانـون رضيبة 
الدخـل أو التمويـن أو الجمارك، وإن هـذه القوانن 
تعتـر هـي مصـدر الجريمـة الجزائيـة، ومـن ثمَّ 
يتضـح أن نطـاق الجريمـة املدنيـة أكثـر اتسـاعا 

وشـموال مـن الجريمـة الجزائية.
2. إن الجريمـة الجزائيـة تختلـف عـن الجريمـة 
املدنية من حيـث الركن املـادي، فالجريمة الجزائية 
معاقـب عليها ولو لـم تلحق رضرا خاصـا باملجني 
عليه، إذ ليسـت كل الجرائم الجزائية تشـكل اعتداء 
عـى مصلحـة عامة ومصلحـة خاصـة يف آن واحد، 
ومـن األمثلة عـى ذلك جريمـة حمل السـاح بدون 
والجرائـم  والتسـول  التـرد  وجرائـم  ترخيـص 
املاسـة بأمـن الدولـة الداخـيل والخارجـي، كذلـك 
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يف حالـة الـروع بارتـكاب جريمـة جزائيـة إال أن 
الفاعـل لـم يسـتطع اتمامهـا ألسـباب خارجة عن 
إرادتـه، باملقابل فـإن الجريمـة املدنيـة ال تقوم إال 
إذا كان هنـاك رضر قـد حـاق باملجني عليـه، لذلك 
فـإن تدخـل القانـون املدنـي ينحـرص يف إصـاح 
التعويـض  الحاصـل مـن خـال عمليـة  الـرر 
املـادي بالشـكل املحـدد يف القانون، كمـا وتختلف 
من حيـث الركـن املعنوي فـإن الجريمـة الجزائية 
قـد ال تقوم يف بعـض األحـوال إال إذا توافـر الخطأ 
العمـدي لـدى الجانـي، كمـا قـد تقـوم اسـتثناء 
بمجـرد الخطـأ غري العمـدي، وأما الجريمـة املدنية 
قـد تتوافر دون خطـأ عمدي من الجانـي، إذ يكفي 

وجـود سـلوك ورضر لقيـام هـذه الجريمة
3. قـد ينشـأ عـن الفعـل الواحـد جريمـة جنائيـة 
وأخـرى مدنيـة كجريمـة الـرب الـذي يحـدث 
عاهة مسـتديمة، فهو يرتـب املسـؤوليتن الجنائية 
واملدنيـة، وعندئـذ يكـون لوحـدة املصـدر أثرها يف 
االختصـاص وقـوة الـيء املحكـوم فيـه، فيمتـد 
اختصـاص املحكمـة الجنائيـة إىل نظـر الدعـوى 
املدنيـة بطريق التبعيـة للدعـوى العمومية، ويكون 
للحكـم الصـادر يف الدعـوى الجنائيـة قـوة اليء 

املحكـوم فيـه بالنسـبة للنـزاع املدني.
4. الجـــزاء املرتـــب عـــى ارتـــكاب الجريمـــة 
فـــإن الجريمـــة الجزائيـــة تتميـــز بجـــزاء ذي 
ـــذي  ـــي ال ـــزاء الجنائ ـــو الج ـــة ه ـــة خاص طبيع
ـــي،  ـــري العقاب ـــة والتدب ـــي العقوب ـــدو يف صورت يب
ـــزاء  ـــإن الج ـــة ف ـــة املدني ـــاف الجريم ـــذا بخ وه
ـــض  ـــو تعوي ـــت وه ـــي بح ـــا مدن ـــب عليه املرت

املجنـــي عليـــه.
للحصـول  املطبقـة  الجزائيـة  اإلجـراءات  إن   .5
عـى التعويـض عـن الـرر الناتـج عـن ارتكاب 
الجريمـة املدنيـة يختلـف عـن اإلجـراءات املطبقة 
والراميـة إىل إيقـاع الجـزاء الجزائي بحـق مرتكب 
الجريمـة الجنائية، حيـث إن الجريمة املدنية ينشـأ 
عنهـا دعـوى مدنيـة خاصـة يمارسـها الشـخص 
الـذي لحـق بـه الـرر أو من لـه الحـق باملطالبة 
الحـق  الشـخص  لهـذا  ويجـوز  بالتعويـض، 
بالتـرصف بهذه الدعوى كما يشـاء مثل إسـقاطها 
أو التنـازل عنهـا أو املصالحـة، ويف املقابـل فـإن 
الجريمـة الجزائية ينشـأ عنهـا دعوى الحـق العام 
وال يجـوز ممارسـتها إال من قبل السـلطة أو الجهة 
التـي أنيـط بهـا ذلـك )النيابـة العامـة(، وال يحق 
للنيابـة العامـة التنـازل أو االسـقاط أو املصالحـة 
عن هـذه الدعـوى إال يف األحوال املبينـة يف القانون.


