
القضائيــة بمحافظــة غــزة، وكان يف 
ــد وائــل حســن  اســتقبال الوفــد العمي

الحسني مدير املركز،
وذلـــك بهـــدف تفقـــد أوضـــاع 
النـــزالء، والتأكـــد مـــن مراعـــاة 
األصـــول القانونيـــة يف توقيفهـــم 
ومـــدى مواءمتهـــا مـــع معايـــر 

القوانني املحلية والدولية.
زيــارة  عــى  الجولــة  واشــتملت 
إصــاح  ملركــز  الطبيــة  العيــادة 
ــد  ــد الوف ــا تفّق ــة، كم ــل الكتيب وتأهي
األقســام واملرافــق وتــم االســتماع 

الديــن  ضيــاء  املستشــار  أكــد 
ــى  ــس األع ــس املجل ــون رئي املده
للقضــاء بــأن املجلــس يواصــل 
ــبة  ــاءات لحوس ــلة لق ــد سلس عق
لتحســني  القضائيــة  املنظومــة 
للمواطنــني  املقدمــة  الخدمــات 

وترسيع إنجاز معاماتهم.

أجــرت األمانــة العامــة يف املجلــس 
ــة تفقديــة ملركــز  األعــى للقضــاء جول
الكتيبــة  ســجن  وإصــاح  تأهيــل 
املستشــار  العــام  أمينهــا  برئاســة 
ــه املستشــار  ــه وبرفقت أرشف نــر الل
ــة  ــة بداي ــس محكم ــل رئي ــد نوف محم
ــة  ــو نعم ــد أب ــار أحم ــزة واملستش غ
ــح  ــر البل ــة دي ــة بداي ــس محكم رئي
والرائــد  املعــاون  اإلداري  والطاقــم 
ــة  ــر الرشط ــنني مدي ــو حس ــد أب محم

الجنايات الكبرى تصدر 
حكًما بالسجن المؤبد في 

قضية بركة
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أصـدرت هيئـة الجنايات الكـرى ، حكًما بمعاقبـة املدان )م/أ( بالسـجن املؤبد 
ومصـادرة أداة الجريمـة عى ذمة القضية، وذلك بتهمة مقتل املواطنة »اسـترق 
سـليمان بركـة«، وهي القتل عـن غر قصد، وحمـل أداة مؤذية اسـتناًدا لقانون 
العقوبات الفلسـطيني رقم 74 لسـنة 1936، وجاء الحكم بناءً عـى أدلة اإلثبات 

وهـي القتل عن غـر قصد.
وكان املتهم قتل املجني عليها بتاريخ 2021/6/13، وذلك بأن...

القاضي أبو سيدو يستعرض 
مراحل سير القضية التنفيذية 

تعميم رقم )2022/21( 
بشأن األحكام والقرارات المتعلقة 

بسلطة األراضي أوضح قايض تنفيذ محكمة بداية شمال غزة األستاذ 

رشدي أبو سيدو أن اإلجراءات العملية املتبعة يف مراحل 

سر القضية التنفيذية يف قانون التنفيذ ...

ــازال  ــني وم ــني الطرف ــا ب ــاً جّدي ــاك نزاع ــا أن هن طامل
ــع  ــرار املن ــى ق ــة، يبق ــة املختص ــام املحكم ــوراً أم منظ
ــل  ــى يفص ــوى حت ــل الدع ــار مح ــرف يف العق ــن الت م
يف الدعــوى ، كــي ال يؤثــر إلغــاؤه عــى املراكــز القانونيــة 
للخصــوم، إذ يصعــب تــدارك ذلــك فيمــا لــو صــار حكــم 

ــر. ــرف دون األخ ــح ط ــي لصال نهائ

األمانة العامة تتفقد النزالء في
مركز إصالح وتأهيل الكتيبة

المستشار المدهون: نعمل على حوسبة المنظومة 
القضائية لتطوير وتحسين الخدمات

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ  قضائية

3

مشـرك  لقـاء  خـال  ذلـك  جـاء 
الديـن  ضيـاء  املستشـار  ترأسـه 
املدهـون ورشكـة ويب كوم برئاسـة 
م.  ومستشـاره  العـي  بيـان  م. 
مـع  بالتعـاون  العـي  نسـمان 

مؤسسات القطاع الحكومي.
وأوضــح املستشــار املدهــون أن 
حوسبـــة املنظومـــة القضائيــة 
تهــدف إىل تسلســل العمــل وتقليــل 

ــاوى  ــة للدع ــات الورقي ــة امللف حرك
ــال  ــات مــن خ وترسيــع املعام
ــة إىل  ــات الورقيـ ــا يف امللفـ تفريغه

النظـام اإللكروني.
املحوسب  النظام  بأن  املدهون  وأفاد 
يشمل مجموعة من املكونات الرئيسية 
وأبرزهــا امللفـات القضـائية وتبليغ 
الجلسـات  وإدارة  واملراسات  األوراق 

وتوفر تقارير وإحصائيات.

غزة-املجلس األعى للقضاء 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

غزة-املجلس األعى للقضاء  ــروف  ــوص ظ ــزالء بخص ــكاوى الن لش
ــذه  ــة ه ــث ودراس ــم بح ــم، وت توقيفه

الشكاوى مع مدير املركز.
واّطلــع الوفــد عــى الســجات الطبيــة 
للنــزالء يف املركــز وملفاتهــم والبيانــات 

الخاصة بهم.
وناقــش الوفــد مــع إدارة املركــز العديد 
مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بتنفيــذ 
ــى  ــن ع ــة، مؤكدي ــرارات القضائي الق
رضورة اتبــاع اإلجــراءات واألصــول 
األحــكام  تنفيــذ  عنــد  القانونيــة 
ــزالء  ــوق الن ــون حق ــة، وص القضائي

املكفولة قانونًا.
ــة  ــارات التفقدي ــذه الزي ــر أن ه يُذك
ــم  ــاص املحاك ــار اختص ــي يف إط تأت
النظاميــة يف تفقــد أحــوال النــزالء 
طبقــاً لقانــون الســلطة القضائيــة 
ــل،  ــاح والتأهي ــز اإلص ــون مراك وقان
ــس املجلس  ــاًء عــى توجيهــات رئي وبن
املستشــار ضيــاء  للقضــاء  األعــى 
جــوالت  بإجــراء  املدهــون  الديــن 
ــل يف  ــاح والتأهي ــز اإلص ــة ملراك تفقدي
ــاع  ــى أوض ــان ع ــات لاطمئن املحافظ

النزالء القانونية، وأماكن توقيفهم.

وأشــــار املدهـــون إىل أن النظـــام 
ــر  ــى توفـ ــل عـ ــب يعمـ املحوسـ
ملوظفـــي  والجهـــد  الوقـــت 
املحاكـــم مـــن خـــال الجـــودة يف 
دقـــــة البيانـــــات والشــــفافية 
ــام  ــن االزدحـ ــف مـــ والتخفيــ

ورصد وتتبع حركة امللفات.
ــة  ــأن أنظمـ ــون بـ ــني املدهـ وبـ
لتحســـني  املعلومـــات جـــاءت 

وتطويـــر الخدمـــة للمواطنـــني 
ـــول  ـــة بالحص ـــال الرسع ـــن خ م
عـــى املعلومـــات ورسعـــة أداء 
ــتعام  ــني االسـ ــات وتمكـ املعامـ

عن القضايا الخاصة.
مؤكـًدا عـى أهميـة منظومـة العمل 
االلكرونـي كونهـا تعد نقلـة نوعية 
تضخًمـا  تعانـي  والتـي  للمحاكـم 

كبرًا يف عدد القضايا واملعامات.
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ـــة  ـــات بمحكم ـــة الجناي ـــدرت هيئ أص
ــة  ــا بمعاقبـ ــزة، حكًمـ ــة بغـ البدايـ
املؤبـــد  بالســـجن  )أ/ج(  املـــدان 
ـــى  ـــرزة ع ـــات املح ـــادرة املضبوط ومص
ذمـــة القضيـــة، وذلـــك عـــن التهـــم 
املعدلـــة يف قضيـــة مقتـــل املواطـــن 
ـــي  ـــايص«، وه ـــاض الرشب ـــامح ري »س
ـــل أداة  ـــد، وحم ـــر قص ـــن غ ـــل ع القت
ـــات  ـــون العقوب ـــتناًدا لقان ـــة اس مؤذي
الفلســـطيني رقـــم 74 لســـنة 1936، 
ــة  ــى أدلـ ــاًء عـ ــم بنـ ــاء الحكـ وجـ
ـــة األوىل  ـــل التهم ـــد تعدي ـــات، وبع اإلثب

ــى  ــس األع ــي باملجل ــب الفن ــد املكت عق
قانونيــة  عمــل  ورشــة  للقضــاء 
ــدف  ــم به ــاة املحاك ــة لقض إلكروني
ــة  ــة ومعالج ــرات القانوني ــادل الخ تب
أثنــاء  تواجههــم  التــي  اإلشــكاالت 
ــوان  عملهــم القضائــي، وملناقشــة العن
ــتحقاق  ــدى اس ــة »م ــِس للورش الرئي
القضايــا  يف  القضائيــة  الرســوم 
ــذ،  ــر التنفي ــة لدوائ ــة املقدم التنفيذي
ــا  ــذي فيه ــي يكــون الســند التنفي والت
ســند رســمي أو ورقــة تجاريــة أو 
ســند عــريف محلــه مبلــغ مــايل مقابــل 

ــة«. ــوق عمالي حق

ــأن  ــني ب ــن املواطن ــر م ــور الكث يتص
العطلــة القضائيــة تعنــي »توقــف 
ــد  ــدم تواج ــل لع ــن العم ــم ع املحاك
نظــر  وقــف  وبالتــايل  القضــاة 
القضايــا«، لكــن بالرغــم مــن اإلجــازة 
وللحــد  املحاكــم  أن  إال  القضائيــة 
ــة  ــدم وإطال ــا وع ــم القضاي ــن تراك م
النظــر يف القضايــا القديمــة املوســومة 
ــام 2015  ــل ع ــر قب ــق األحم بالاص
ــة  ــاء العطل ــا أثن ــذه القضاي ــر ه تنظ
ــاوى  ــن الدع ــا م ــة باعتباره القضائي
ــة  ــة العام ــذًا للسياس ــتعجلة تنفي املس
التــي رســمها املجلــس األعــى للقضــاء 
ــم بشــأن  وفًقــا ملــا جــاء يف التعمي

ــة. ــة القضائي ــم العطل تنظي
ويذكــر أن املــادة رقــم )35( مــن 
رقــم  القضائيــة  الســلطة  قانــون 
ــى:- )1.  ــت ع ــنة 2002 نص )1( لس
للقضــاء عطلــة قضائيــة تبــدأ كل عــام 
ــه(  ــوز )يولي ــهر تم ــف ش ــن منتص م
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

القضاء يعقد 
ورشــة عــمل 
قـــــــــــانـونيـــة 
 إلكـــــترونيـــــة

خــــالل العــطلة القضــــائية 
عمل المحــــــاكم مستــــــمر 
لنظر القضـــايا المستعجلة

الجنايات الكبرى تصدر حكمين 
بالسجن المؤبد والحبس في 

قضية قتل ومخدرات

الجنـــايـــات الكـــبرى 
تصـــــــــــدر حكــــــــــــًما 
بالســـــــجن المــــؤبد 

في قضية بركة

أصدرت هيئـة الجنايـات الكرى، 
حكًمـا بمعاقبـة املـدان )م/أ ع( 
أداة  ومصـادرة  املؤبـد  بالسـجن 
ذمـة  عـى  املضبوطـة  الجريمـة 
القضيـة، وذلـك يف واقعـة مقتـل 
سـليمان  »اسـترق  املواطنـة 
بركـة«، حيـث أدين املتهـم بتهمة 
القتـل عن غـر قصد، وحمـل أداة 
مؤذية اسـتناًدا لقانـون العقوبات 
الفلسـطيني رقم 74 لسنة 1936، 
وجـاء الحكم بناءً عـى أدلة اإلثبات 

التـي قدمتهـا النيابـة العامة.
عليها  املجني  قتل  املتهم  وكان 

لتصبـــح القتـــل عـــن غـــر قصـــد.
ــه  ــي عليـ ــل املجنـ ــم قتـ وكان املتهـ
بتاريـــخ 2018/8/18، وذلـــك بـــأن 
ــدر  ــة الصـ ــه يف منطقـ ــام بطعنـ قـ
ـــا  ـــوس« مم ـــة »م ـــتخدام أداة مؤذي باس
ـــاد  ـــوي ح ـــف دم ـــه بنزي أدى إىل إصابت
ـــب أدى  ـــة القل ـــزق عضل ـــن تم ـــج ع نات
ـــرشوع. ـــر م ـــه غ ـــك بوج ـــه، وذل لوفات
ويف الســـياق ذاتـــه أصـــدرت الهيئـــة 
ــدة  ــجن مـ ــة السـ ــا بعقوبـ حكمهـ
ـــى  ـــة ع ـــة مالي ـــنوات وغرام ـــرشة س ع
متهـــم أديـــن بتهمـــة حيـــازة مـــواد 

مخـــدرة مـــع العـــود.
ـــم  ـــات املته ـــة الجناي ـــت هيئ ـــث أدان حي

ــارس  ــايض ف ــة الق ــث أدار الورش حي
الُغــرة عضو لجنــة البحوث والدراســات 
ــعادة  ــور س ــي، وبحض ــب الفن يف املكت
املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون رئيس 
املجلــس، ولفيــف مــن قضــاة املحاكــم.

أنــس  املستشــار  أكــد  بــدوره 
أبــو نــدى رئيــس لجنــة البحــوث 
والدراســات يف املكتــب الفنــي عــى 
ــى  ــاًء ع ــي بن ــة تأت ــذه الورش أن ه
ــاء  ــار ضي ــعادة املستش ــات س توجيه
الديــن املدهــون رئيــس املجلــس األعــى 
للقضــاء بتفعيــل الورشــات القانونيــة 
ــائل  ــة مس ــر مجموع ــة ع اإللكروني
ــاة  ــة بقض ــي الخاص ــث القانون البح
إدارتهــا  يتــوىل  بحيــث  املحاكــم، 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

وذلك   ،2021/6/13 بتاريخ 
املرح  بالرضب  عليها  انهال  بأن 
ا  حادًّ دمويًا  نزيًفا  لها  أحدث  مما 
تفصيًا  ومبني  موضح  هو  كما 
الرشعي)تقرير  الطب  تقرير  يف 
بوجه  وذلك  الترشيحية(  الصفة 

غر مرشوع ومخالف للقانون.
ويذكر أن هذا الحكم قد صدر عن 
هيئة الجنايات الكرى املشكلة من 
قبل املجلس األعى للقضاء حديثاً، 
سياسة  لتطبيق  تسعى  والتي 
عقابية رادعة للقضايا التي تمسُّ 
أمن واستقرار املجتمع مع االلتزام 
بأحكام القانون ومراعاة ضمانات 

املحاكمة العادلة للمتهم.

غزة-املجلس األعى للقضاء 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

لجنــة  أعضــاء  القضــاة  الســادة 
البحــوث والدراســات يف املكتــب الفنــي؛ 
ــر  ــة أو أكث ــم طــرح مســألة قانوني ليت
ــة  ــدة زمني ــال م ــا خ ــاش فيه للنق
محــددة، ثــم حوصلــة اآلراء، ومــن ثــم 

ــأنها. ــات بش ــع التوصي رف
ـــكل  ـــد بش ـــة تعق ـــار إىل أن الورش ويش
دوري وفـــق املوضوعـــات املســـتجدة 
التـــي تُناقـــش وتُطـــرح مـــن ِقبـــل 
املكتـــب الفنـــي للحصـــول عـــى 
مخرجـــات محـــل إجمـــاع الســـادة 
القضـــاة، ووضـــع منهجيـــة ثابتـــة 
ـــاة  ـــادة القض ـــى الس ـــم ع ـــل تعم للعم
ـــل  ـــد العم ـــأنها تجوي ـــن ش ـــي م والت

القضائـــي.

ـــة  ـــه يف الئح ـــندة إلي ـــم املس )ج/أ(، بالته
ـــدرة  ـــواد مخ ـــازة م ـــي حي ـــام وه االته
ـــازة  ـــود، وحي ـــع الع ـــار م ـــد االتج بقص
ــي  ــد التعاطـ ــدرة بقصـ ــواد مخـ مـ
مـــع العـــود، وذلـــك اســـتناًدا ملـــواد 
ـــة  ـــرات العقلي ـــدرات واملؤث ـــون املخ قان
ــنة 2013م،  ــم 7 لسـ ــطيني رقـ الفلسـ
وحكمـــت بمعاقبتـــه بالحبـــس مـــدة 
ـــم  ـــاذ تخص ـــع النف ـــنوات م ـــرشة س ع
ـــة  ـــه بغرام ـــه وتغريم ـــدة توقيف ـــا م منه
ماليـــة قدرهـــا )10,000( عـــرشة آالف 
ـــدالً  ـــنة ب ـــس س ـــي، أو الحب ـــار أردن دين
منهـــا، ومصـــادرة املـــواد املضبوطـــة، 

وإتافهـــا.

وتنتهــي بنهاية شــهر آب )أغســطس(.
2. ال يجـوز أن تتجاوز اإلجازة السـنوية 

للقـايض خمسـة وثاثني يوما.
العطلـة  أثنـاء  املحاكـم  تسـتمر   .3
القضائيـة يف نظر األمور املسـتعجلة التي 
يحـدد مجلـس القضـاء األعـى أنواعها(.

املجلـس  رئيـس  قـال  لذلـك  وفقـاً 
املستشـار ضيـاء الديـن املدهـون »بأن 
القضايـا  بنظـر  قائـم  املحاكـم  عمـل 
املسـتعجلة بنـاًء عـى الصاحيـات التي 
تحقـق حسـن وسـر العمـل والحفـاظ 

العامـة«. املصلحـة  عـى 
وأضـاف املدهون بأن العطلـة القضائية 
تعـود نفعـاً عـى السـادة القضـاة مـن 
الناحيـة العمليـة والعلميـة واالسـتقرار 
العمـل  ضغـط  بعـد  ـة  خاصَّ النفـي، 

املتواصـل خـال السـنة القضائيـة.
وتابــع بــأن اإلجــازة القضائيــة يعمــل 
بهــا القضــاة وفًقــا لجــدول املناوبــات، 
موضًحــا بــأن املجلــس األعــى للقضــاء 
يســتهدف تســهيل معامــات املواطنــني 

وعــدم تعطيــل مصالحهــم.

 ورشة عمل قانونية إلكترونية
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//القرار//
بعد اإلطاع عى األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً.

وحيث أن الطعن ُقدم ضمن املدة القانونية.
وحيـث أن واقعـة الطعـن تخلـص يف أن املطعـون ضده بصفتـه يف الدعـوى رقـم 2012/203 املقامة من 
قبلـه لـدى محكمـة بدايـة غـزة مختصمـاً فيهـا/ ن. ع. م. و »م. س« ع. ز، بموجب الئحة الدعـوى املعدلة 

بأمـر املحكمـة ومطالباً إياهمـا بتنفيـذ التزامات وإزالـة رضر بقيمـة 70000 دوالر أمريكي.
وحيـث أنـه وأثناء نظـر الدعوى اسـتحصل املطعـون ضـده/ ص. ب من املحكمـة بتاريـخ 2012/3/1 
يف الطلـب 2012/209 عـى قـرار بإثبـات حالـة األرض موضـوع الطعـن ومنع مـن التـرف، وبتاريخ 
2012/4/4م اسـتحصل الطاعـن عى قـرار من املحكمة يف الطلـب رقم 2012/325 بالسـماح له بإكمال 

البنـاء وإلغـاء القـرار الصادر عى صفحـات الطلـب رقـم 2012/209 واعتبـاره كأن لم يكن.
وبتاريـخ 2012/7/18 اسـتحصل املطعـون ضـده/ ص. ب عى قـرار يف الطلب رقـم 2012/87 بإعادة 
إثبـات حالـة العقـار موضـوع الطعـن ومنـع املسـتدعى ضـده/ م. ز، أو أي شـخص آخر مـن إقامة أية 
أبنيـة جديـدة أو إحـداث تعديـات أو صيانة أو أي تغيـر من معالم العقـار وإغاقه وإيـداع مفاتيحه لدى 

صنـدوق املحكمـة ومنعهـم من دخولـه لحني الفصـل يف الدعـوى رقـم 2012/203  بداية غزة.
ويتضـح مـن األوراق أن املطعـون ضـده لجـأ إىل طريقـني األول هـو الطلـب رقـم 2012/87 )إعـادة 
إثبـات الحالـة( بتاريـخ 2012/7/18م آنـف الذكر، ولجأ إىل اسـتئناف القـرار بتاريـخ 2012/3/11م 
واسـتحصل عـى حكـم بتاريـخ 2012/7/12 بقبـول االسـتئناف شـكاً ويف املوضـوع بإلغـاء القـرار 
املسـتأنف واإلبقـاء عـى القـرار الصادر عـى صفحـات الطلب رقـم 2011/209 )إثبـات الحالـة( وإلزام 

املسـتأنف ضـده بالرسـوم واملصاريـف ومائـة شـيكل أتعـاب محاماة.
وحيـث أن هـذا الحكـم لـم يـرق للطاعـن فبـادر للطعن فيـه أمام هـذه املحكمـة بالطعـن الراهـن ناعياً 
عليـه أن محكمـة االسـتئناف لم تورد أي سـبب إللغاء قـرار محكمة أول درجـة مما يحالـف املادتني 174 
و175 مـن األصـول وأنهـا أصدرت حكمهـا بناًء عى قناعتهـا بما جاء يف الئحة االسـتئناف والتـي غر فيها 
املطعـون ضـده الحقائـق املوجودة عـى أرض الواقع خاصـة وأن محكمـة أول درجة اسـتمعت إىل البينات 
وهـي أقـدر عـى تقديرهـا، وأضـاف أن قـرار وقـف البنـاء ملخالفتـه لـرشوط التنظيـم هو مـن صاحية 
محكمـة العـدل وانتهى ملتمسـاً نفض الحكـم املطعون فيـه وإلغائه وتأييـده الحكم الصـادر عن محكمة 

أول درجـة ملطابقتـه للقانون.
وحيـث ان وكيـل املطعـون ضـده أودع الئحـة جوابيـة التمـس فيهـا عدم قبـول الطعـن النعـدام الصفة 
كـون الطاعـن اختصـم املطعـون ضـده بصفتـه الشـخصية وأن الطعـن ال يعدو عـن كونـه رسد للوقائع 
وأن محكمـة العـدل أصـدرت قـراراً يف الطلب رقـم 2012/56 بوقـف البناء لحـني الفصـل يف الطلب وأن 
محكمـة العـدل أكـدت عى صفحـات الطلـب رقـم 2010/39 أن البنـاء الواقع أسـفل الرج هـو البدروم 
وليـس الطابـق األريض وهذا مـا أكده تقرير الدفـاع املدني وأوىص بإيقـاف البناء، وأن املطعـون ضده أقام 

الدعـوى رقـم 2012/203 إللـزام صاحب الـرج بتنفيـذ التزاماته وإزالـة الرضر.
وحيـث أنـه وبعـد االّطـاع عـى األوراق وتدقيقها اتضـح لهذه املحكمـة أن حكـم محكمة االسـتئناف جاء 
سـليماً ملـا بُنـي عليـه مـن أسـباب خاصـة وأنـه يوجـد نـزاع جـدي بـني الطرفـني وال زال منظـور أمام 
املحاكـم، األمـر الـذي ترى معه هـذه املحكمة اإلبقـاء عى القـرار الصـادر يف الطلـب 2012/209 حتى ال 
يؤثـر إلغائـه عـى املراكـز القانونيـة للخصـوم، والتي يصعـب تداركهـا فيما لو صـدر حكم لـدى محكمة 
املوضـوع لصالـح طـرف دون اآلخـر، األمر الـذي يغدو معـه الطعـن الراهن يف غـر محله مما يسـتوجب 

. رفضه

فلهذه األسباب
بإسم الشعب العربي الفلسطيني

// الـــحـــكــــم  //
حكمت املحكمة بقبول الطعن شكاً ويف املوضوع برفضه وإلزام الطاعنني بالرسوم واملصاريف وثاثمائة 

شيقل أتعاب محاماة.
حكم صدر وأفهم علناً يف 2016/06/16م.

املــبــدأ
طاملـا أن هنـاك نزاًعـا جّديـا بـني الطرفـني ومـازال منظـوًرا أمـام املحكمـة 
املختصـة، يبقـى قـرار املنـع مـن التـرف يف العقـار محـل الدعـوى حتـى 
يفصـل يف الدعـوى ، كـي ال يؤثـر إلغاؤه عـى املراكـز القانونية للخصـوم، إذ 
يصعـب تـدارك ذلـك فيما لو صـدر حكـم نهائي لصالـح طـرف دون األخر.

يف الطعن املدني رقم: 2012/567                                السنة القضائية 2016

االعرتاف سيد األدلة

إضاءة قانونية

3سوابق قضائية

بقلم القاضي/ د. يحيى نافع الفرا

أمـام السـادة القضاة:املسشـار/عبد الـرؤوف الحلبـي رئيًسـا وعضوية املستشـارين/ محمـد الدريوي 
وأنعـام انشـايص وعبـد الفتاح األغـا وأنـور أبو رشخ.

سكرتارية: إسام أهل.
الطاعن: م. س. م. ز.

وكياله املحاميان/محمد النجار وإياد الصيفي.
املطعون ضده: ص. ع. ص. ب. 

وكيله املحامي/ مهند طافش.

تاريخ تقديمه: 22 أغسطس 2012م. 
جلسة يوم: الخميس 24 نوفمر 2016م.

هــو الحكــم الصــادر بتاريــخ 2012/7/12م مــن لــدن محكمــة االســتئناف 
بغــزة يف االســتئناف الحقوقــي رقــم 2012/254 القــايض بقبــول االســتئناف 
شــكاً ويف املوضــوع بإلغــاء القــرار املســتأنف واإلبقــاء عــى القــرار الصــادر 
عــى صفحــات الطلــب رقــم 2011/209 وإلــزام املســتأنف ضــده بالرســوم 

واملصاريــف ومائــة شــيكل أتعــاب محامــاة.

الحكم املطعـون فيه: 

عبـارة تواتـرت بني النـاس واعتقـد البعض أنها 
مبـدأ قانونـي وقاعـدة ملزمـة واجـب اتباعهـا 
والعمـل بمقتضاها، االعـراف يف حقيقة القانون 
هـو أحـد أدلـة اإلثبـات والتـي ال حـر لهـا يف 
مواجهـة الدعـوى الجزائيـة بخـاف الدعـاوى 
املدنيـة والتجاريـة التـي حرهـا القانـون وال 
يجـوز االسـتناد لغرها أثنـاء مرحلـة التقايض. 
فاالعراف سـيد األدلـة ليس له أي سـند قانوني 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

أنور أبو رشخ 

عضو
املستشار

محمد الدريوي

عضو
املستشار

انعام انشايص

رئيس املحكمة
املستشار

عبد الرؤوف الحلبي

يجعلـه مبـدأ أو قاعـدة ملزمـة القـايض، فقـد 
لقـاء  أو  التهديـد  أو  باإلكـراه  اعرافـا  يكـون 
مقابـل مـادي أو لإلفات من جرم أكـر .... الخ، 
فـا بـد أن يكـون االعـراف مفصـا وواضحـا 
وجزًءا مـن املكونـات املاديـة للجريمـة املرتكبة 
ومنسـجًما معهـا وإال سـيصبح اعراًفـا كاذبًـا 
يهـدف إىل طمـس الحقيقـة وتضليـل العدالـة 

وإفـات املجـرم الحقيقـي مـن العقاب.

تعميم رقم )2022/21( 
بشأن األحكام والقرارات املتعلقة بسلطة األرايض

رئيس املجلس األعىل للقضاء

بعد االطالع عىل القانون األسايس وتعديالته

وعىل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م 

وقانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديالته

وقانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعديالته وخاصة املواد 

)270،266،178،108،104(

وقانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م وتعديالته وخاصة املواد )45،44(

وقانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم )3( لسنة 2016م

وقانون حظر التعدي عىل األرايض والعقارات العامة 

للدولة واألشخاص االعتبارية العامة رقم )5( لسنة 2017م

وتوصية املكتب الفني بالخصوص

وبناًء عىل الصالحيات املخولة لنا قانوناً، وحسن سري العمل واملصلحة العامة

أصدرنا التعميم التايل:

مادة )1(
القرارات الصادرة بإيقاع الحجز التحفظي 

عىل األرايض
عنـد  املحاكـم  وقضـاة  رؤسـاء  السـادة  عـى 
إصـدار القـرارات املتعلقـة بالحجـز مراعاة ما 

: ييل
حـدود  يف  الحجـز  إيقـاع  قـرار  يكـون  أن   .1
املسـاحة محـل النـزاع، بعـد التأكـد مـن موقع 
األرض وحدودهـا وأسـماء الشـوارع والجـران 
- إن أمكـن- مـع تكليـف طالب الحجـز إرفاق 
مسـتخرج قيد حديث عـن األرض محل الحجز، 
حفاظـاً عـى الحقـوق وعـدم اإلرضار بمصالح 
أثـر الخصومـة  الغـر ومراعـاة ملبـدأ نسـبية 

وعـدم مـد آثارهـا خـارج أطرافها.
2. اإليعـاز لرؤسـاء األقـام، فـور صـدور قرار 
بإيقـاع الحجـز التحفظي عى األرايض، إشـعار 
يحددهـا  أخـرى  جهـة  أي  أو  األرايض  سـلطة 
املحـيل/  الحكـم  وزارة  )البلديـات/  القـرار 
غرهـا( إلكرونيًا بقـرار الحجز، عى أن ترسـل 
النسـخة الورقيـة مـن املخاطبة وقـرار الحجز 
إىل تلـك الجهات يف مـدة أقصاها 24 سـاعة من 
تاريـخ صـدور القـرار، وعـى أن يُبـنّي الكتاب 
الصـادر عـن املحكمة كافـة التفاصيـل املتعلقة 

املختص. القـايض  بقـرار 

مادة )2(
األحكام الصادرة يف الدعاوى املاسة بقيود 

الطابو
عى السـادة رؤسـاء وقضـاة املحاكم عنـد إصدار 
األحكام يف دعـاوى التنفيذ العيني ودعـاوى إلغاء 
القيـد وإعادة التسـجيل وأية دعـاوى تمس قيود 

الطابـو مراعـاة ما ييل:
1. تحديد املسـاحة املراد شـطبها عن اسم املدعى 
عليه واملراد تسـجيلها باسـم املدعي، مع اإلشـارة 

إىل اسـم املدعي رباعيـاً يف منطوق الحكم.
2. يف حـال كانـت املسـاحة واقعـة يف أكثـر من 
قسـيمة حسـب العقد موضـوع الدعـوى، فيتم 
تحديـد املسـاحة املراد شـطبها من كل قسـيمة 

يف الحكـم عـى وجـه الدقة.

مادة )3(
األرايض والعقارات العامة اململوكة للدولة 

واألشخاص االعتبارية العامة
عى السـادة رؤسـاء وقضاة املحاكـم مراعاة ما 

: ييل
التحفظـي  الحجـز  طلبـات  تقديـم  عنـد   .1
عـى األرايض املتنـازع عليهـا، التأكـد مـن عدم 
ملكيتهـا للدولة واألشـخاص االعتباريـة العامة 

والهيئـات املحليـة واألوقـاف.
أو  والتنفيـذي  التحفظـي  الحجـز  يحظـر   .2
عـى  أخـرى  تحفظيـة  إجـراءات  أيـة  اتخـاذ 
األمـوال العامـة املنقولـة وغـر املنقولـة التـي 
تعـود ملكيتها للدولـة واملخصصة للنفـع العام 

العامـة. املرافـق  إدارة  أو  أعمالهـا  ألداء  أو 

مادة )4(
مدة تأجيل االستدعاءات والطلبات 

والطعون
عى السـادة رؤسـاء وقضـاة املحاكـم عند نظر 
الدعـاوى والطلبـات املسـتعجلة بوقـف قرارات 
اإلزالـة والتعديات التـي يتعلق موضـوع النزاع 
سـلطة  تكـون  والتـي  الدولـة  بـأراِض  فيهـا 
األرايض أو املؤسسـات الحكوميـة طرفـاً فيهـا 
مراعـاة وقـر مـدة التأجيل يف نظرهـا، بحيث 
ال تزيـد مـدة التأجيـل عـن أسـبوعني بـني كل 

وأخرى. جلسـة 

مادة )5(
تكّلف دائـرة التفتيش القضائـي بمتابعة تنفيذ 
أحـكام هـذا التعميـم ورفـع تقريرهـا لرئيـس 

املجلس شـهرياً وملدة سـتة أشـهر.

مادة )6(
عـى الجهـات املختصة كافـة _كل فيما يخصه_ 
تنفيـذ أحـكام هـذا التعميـم، ويعمـل بـه مـن 

. ريخه تا
صدر يف مدينة غزة بتاريخ:29 يونيو 2022م

املستشار/ ضياء الدين املدهون
رئيس املحكمة العليا

رئيس املجلس األعى للقضاء
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واعتــر القــايض أبــو جامــع أن الدليــل 
الجزائــي هــو الوســيلة التــي يســتعني 
بهــا القــايض للوصــول إىل اليقــني 
ــه  ــه حكم ــم علي ــذي يقي ــي ال القضائ
يف ثبــوت االتهــام املعــروض عليــه، 
ــزم  ــك إىل الج ــول الش ــل يح وأن الدلي
ــي  ــل اليقين ــا أن الدلي ــني، مبينً واليق
يجســد حقيقــة الواقعــة أمــام املحكمــة 
ــك  ــه ش ــا يف حقيقت ــًدا ال يداخله تأكي
فتقتنــع بحــدوث الواقعــة، أمــا الدليــل 
الجنائــي فهــو الوســيلة التــي يســتعني 
ــة  ــول إىل الحقيق ــايض للوص ــا الق به
ــق  ــا يتعل ــي كل م ــدها، وه ــي ينش الت
باإلجــراءات والوقائــع املعروضــة عليــه 

ــا. ــون عليه ــم القان ــال حك إلعم
أن  جامــع  أبــو  القــايض  وأوضــح 
الخصومــة الجزائيــة تهــدف إىل معرفة 
ــه  ــي مع ــا يقت ــة مم ــة املطلق الحقيق
عــى  الجزائيــة  األحــكام  تبنــى  أال 
الشــك بــل عــى اليقــني، وبالتــايل فــإن 
الحقيقــة ال يمكــن توافرهــا إال باليقــني 
التــام ال بمجــرد الظــن واالحتمــال 
ــردة  ــارات املج ــروض واالعتب ــن الف م

ــه  ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب واملته
ــني. ــبيل اليق ــى س ع

ــني  ــع أن اليق ــو جام ــايض أب ــني الق وب
ــفي  ــى الفلس ــس باملعن ــي لي القضائ
كحالــة نفســية وذهنيــة تلتصــق فيهــا 
حقيقــة الــيء يف الذهــن عــى نحــو ال 
تثــر شــكًّا وال تحتمــل جهــًا وال غلًطا، 
ــبيب  ــى تس ــم ع ــني قائ ــو يق ــل ه ب
ــني  ــو يق ــك فه ــة، لذل ــة وضعي وأدل
تقريبــي يوصــف يف العلــم بأنــه اقتنــاع 
وهــو حالــة ذهنيــة يتوافــر فيهــا 
ــة  ــة الوضعي ــن األدل ــايض م ــدى الق ل
ــوت  ــليم بثب ــه بالتس ــي إلذعان ــا يكف م

ــه. ــا يف حكم ــا أثبته ــة كم الواقع
وأشــار أن اليقــني املطلــوب ليــس 
الشــخيص للقــايض فحســب الــذي 
ومــا  القــايض  وجــدان  يف  يتمثــل 
يطمئنــه ويرتــاح إليــه ضمــره، وإنمــا 
يفــرض  الــذي  القضائــي  اليقــني 
نفســه عــى القــايض ويمكــن أن يصــل 
بالعقــل واملنطــق مــن  الكافــة  إىل 

ــوى. ــة الدع ــال أدل خ
وذكــر أن غالبيــة املختصــني يف اإلثبــات 
الجنائــي يــرون أن اليقــني املطلــوب يف 
أحــكام اإلدانــة هــو مــا يصطلــح عليــه 
باليقــني القضائــي الــذي يســتلزم 
اقتنــاع القــايض نفســه أواًل ليقنــع 
غــره مــن ســائر القضــاة والخصــوم 

ــام.  ــرأي الع وال
وأردف القايض أبو جامع:

تقارير وحوارات 4

قال الدكتور أسامة أبو جامع قايض 
محكمة بداية رفح إن:

املحكمة الجزائية عندما 
تصدر حكمها باإلدانة 

يجب أن تستند اىل 
الجزم واليقني ال الظن 

والرتجيح ألن الظن ريب 
والريب شك والشك يفرس 

ملصلحة املتهم تغليبا 
ألصل الرباءة.

ال يتمكن 
القايض 

الجزائي من 
أن يصيب 

الحقيقة يف 
إصدار الحكم 

الجنائي 
سواء أكان 
باإلدانة أم 

بالرباءة إذا 
لم يتوافر 

لديه اليقني، 
فاليقني 

هو أساس 
العدالة 

اإلنسانية 
ومصدر ثقة 

املواطنني.

      تعد هذه القاعدة يف 
املواد الجنائية إحدى النتائج 

املبارشة لقرينة الرباءة 
فالشبهات التي تحوم حول 

شخص معني وتستهدف 
الدعوى الجزائية إما تبديدها 
أو تحويلها إىل يقني قضائي، 

هي التي تتحكم يف القرار 
القضائي باإلدانة أو الرباءة.

اليقين القضائي يصل للقاضي بالعقل والمنطق
من خالل أدلة الدعوى

ــع أن القضاء- اسام بهار  ــو جامـ ــايض أبـ ــت القـ ولفـ
ــب  ــي يرتـ ــاع اليقينـ ــدأ االقتنـ مبـ
عليـــه تفويـــض القـــايض ســـلطات 
الحقيقـــة يف  واســـعة يف تحـــري 
الدعـــوى الجزائيـــة، فلـــه مســـاحة 
ــة  ــوى الجزائيـ ــه الدعـ ــني فصلـ حـ
يف إمكانيـــة تكويـــن عقيدتـــه مـــن 
ــن  ــه مـ ــرح عليـ ــا يطـ ــال مـ خـ
ــه  ــوم بـ ــا يقـ ــة ومـ ــع وأدلـ وقائـ
ـــه  ـــا ينهي ـــل، وفيم ـــة تدلي ـــن عملي م
مـــن إعمـــال النـــص القانونـــي 
الـــذي يـــراه صالًحـــا ويســـمح 
ــة  ــورة الصحيحـ ــتخاصه الصـ باسـ
ـــة  ـــني األدل ـــا ب ـــوى فيم ـــة الدع لواقع

وتقديرهـــا.
اإلجـــراءات  قانـــون  أن  منوًهـــا 
الجزائيـــة رقـــم )3( لســـنة 2001م 
ــن  ــد مـ ــك يف العديـ ــى ذلـ ــد عـ أكـ

نصوصـــه ومنهـــا:
نص املادة )208(:

للمحكمة بناًء عىل طلب الخصوم، 
سري  أثناء  نفسها  تلقاء  من  أو 
دليل  أي  بتقديم  تأمر  أن  الدعوى 
تراه الزماً لظهور الحقيقة، ولها أن 
تسمع شهادة من يحرض من تلقاء 

نفسه إلبداء معلوماته يف الدعوى.

األدلـة  عـىل  إال  الحكـم  يبنـى  ال 
املحاكمـة  أثنـاء  قدمـت  التـي 
والتي تمت مناقشـتها يف الجلسـة 
بصـورة علنيـة، أمـام الخصـوم.

الدعــاوى  يف  البينــة  تقــام 
الجزائيــة بجميــع طــرق االثبــات 
عــىل  القانــون  نــص  إذا  إال 

لإلثبــات. معينــة  طريقــة 

قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م

قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م

قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م

املادة 208

املادة 207

املادة 1/206

القايض الدكتور/ أسامة أبو جامع

مــن   )207( املــادة  نصــت  كمــا 
عــى: ذاتــه  القانــون 

ونصت املادة 1/206 عى:

ــو جامــع أن محكمــة  وأكــد القــايض أب
النقــض الفلســطينية أخــذت بهــذا 
املبــدأ يف العديــد مــن أحكامهــا فقضــت 
ــة  ــكام الجزائي ــى االح ــا: )تبن بقوله
ــة  ــىل األدل ــى ع ــني وال تبن ــىل اليق ع
الظنيــة(، ويف حكــم آخــر قضــت 
ــى  ــة ال تبن ــكام الجزائي بقولها:)األح
عــىل الشــك والظــن وإنمــا تبنــى عىل 
اليقــني(، ويف حكــم ثالــث قضت:)قــرار 

ــني(. ــىل اليق ــى ع ــة يبن اإلدان
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تنفيــذ  قــايض  أوضــح 
ــزة  ــمال غ ــة ش ــة بداي محكم
ــيدو  ــو س ــدي أب ــتاذ رش األس
أن اإلجــراءات العمليــة املتبعــة 
القضيــة  ســري  مراحــل  يف 
ــذ  ــون التنفي ــة يف قان التنفيذي
إثبــات  يتــم  عندمــا  تبــدأ 
الحقــوق إمــا مــن خــالل 
ــب  ــم أو بموج ــكام املحاك أح
أو  كمبيــاالت  أو  شــيكات 
ســندات عدليــة أو ســندات 
ــة  ــندات عرفي ــمية أو س رس
وغريهــا وفًقــا ملــا نصــت 
ــرة )2(  ــادة )8( الفق ــه امل علي
مــن قانــون التنفيــذ رقــم 

2005م(  لســنة   23(

     بعد الحصول عىل حكم 
محكمة أو عىل ورقة تجارية 

مستحقة األداة تُقدم لدى 
دائرة التنفيذ للمطالبة بها، 

ومن هنا تبدأ الرحلة العملية 
للقضية التنفيذية من أجل 
إيصال الحقوق ألصحابها 

وذلك من خالل إعداد صاحب 
الحق لطلب التنفيذ لدى 

الدائرة املختصة.

     عند تنفيذ السندات 
التنفيذية األخرى )كمبيالة، 
شيك، سند ألمر، سند عريف(

يرفق طلب فتح القضية 
التنفيذية والسند التنفيذي 
األصيل وصورة عن السند 

التنفيذي لكل واحد من املنفذ 
ضدهم ووكالة من ينوب عن 

طالب التنفيذ يف حال وجد 
محامي أو وكيل عديل. 

     املنفذ ضده أمامه عدة 
خيارات إما أن يقر املدين 
بالدين وتنفذ الدائرة عىل 

ما أقر به أو يعرض تسوية 
بمقدار معني من الدين أو 

ينكر الدين وهنا يختلف إذا 

وفقًا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم )23( لسنة )2005(

القاضي أبو سيدو يستعرض مراحل سير القضية التنفيذية 
القضاء- اسام بهار

وقال القايض أبو سيدو:

وعن االختصـاص املكاني أشـار أن املادة 
)4( مـن قانـون التنفيذ رقم )23 لسـنة 

2005م( نصـت عى:

قانـون  أن  سـيدو  أبـو  القـايض  وبـني 
املعامـات  تقديـم  يف  اشـرط  التنفيـذ 
التنفيـذي  السـند  يكـون  أن  التنفيذيـة 
وجـوده  يف  مؤكـد  حـق  عـى  يحتـوي 
ومحـدد األطـراف ومعـني املقـدار وحال 
األداء، وإعـداد الئحـة التنفيـذ وتقديمها 
من قبـل صاحـب الحق املحدد يف السـند 
التنفيـذي أو مـن يقـوم مقامـه قانونًـا، 
وإذا كان املدعـي قـارًصا أو فاقًدا لألهلية 
يمثلـه الـويل أو الـويص أو القيم حسـب 
القانـون، ودفـع رسـوم املعاملـة بحيث 
يكـون مقـدار الرسـم )%1( مـن قيمـة 
السـند التنفيـذي عى أن ال يتجـاوز مبلغ 
)500( دينـار وتسـليم سـند يثبت الدفع 
مع خاتـم البنـك، وختم السـند التنفيذي 

التنفيذية. الصيغـة  بختـم 
منوًهـا أن طلـب التنفيـذ يحتـوي عـى 
طالـب   – لـه  )املحكـوم  املنفـذ  اسـم 
التنفيـذ( واسـم املنفـذ ضـده )املحكـوم 
عليه( والسـند املطالب بـه )املحكوم به(.

وأكـد القـايض أبـو سـيدو عـى رضورة 
إرفـاق طلـب فتـح القضيـة التنفيذيـة 
وصـورة مصدقـة عـن الئحـة الدعـوى 
والحكم أو القرار القضائـي املراد تنفيذه 
ضدهـم،  املنفـذ  بعـدد  عاديـة  وصـور 
وشـهادة بعدم حصول اسـتئناف للقرار 
أو الحكـم القضائـي، وصـورة مصدقـة 
عـن تبليـغ الحكـم للمدعـى عليهـم يف 
حال صـدر حضوريًـا اعتباريًـا، وصور 
إليهـا  املشـار  املـرزات  عـن  مصدقـة 
بالحكـم، ووكالـة محامـي أن وجـد عند 
تنفيـذ األحـكام والقـرارات القضائيـة. 

وأضاف القايض أبو سيدو:

األســناد التنفيذيــة هــي األحــكام 
ــة  ــر القضائي ــرارات واألوام والق
والنظاميــة والرشعيــة ومحــارض 
التســوية القضائيــة والصلــح 
ــم  ــا املحاك ــدق عليه ــي تص الت
ــكام  ــة وأح ــة والرشعي النظامي
للتنفيــذ  القابلــة  املحكمــني 
ــة  ــمية والعرفي ــندات الرس والس
التــي  األســناد  وغريهــا مــن 
يعطيهــا القانــون هــذه الصفــة.

لدائـرة  االختصـاص  ينعقـد   .1
التـي: التنفيـذ 

أ. يوجـد يف نطـاق اختصاصهـا املال 
التنفيذ. املنقول محـل 

ب. يقيـم فيها املحجوز لديه إذا تعلق 
بحجز املال لدى شـخص ثالث.

ج. يقع ضمـن دائرة اختصاصها املال 
غري املنقول املـراد حجزه أو بيعه.

2. إذا تعـددت األمـوال محل التنفيذ 
تنفيـذ  دوائـر  نطـاق  يف  ووقعـت 
متعـددة، كان االختصاص إلحداها. 

ــرة جــدول خــاص  1. يعــد بالدائ
التنفيــذ  طلبــات  فيــه  تقيــد 
بــه،  وردت  الــذي  بالتسلســل 
ويشــمل القيــد البيانــات املتعلقــة 
بســند التنفيــذ مــن حيــث تاريــخ 
ومضمونــه،  إصــداره  وجهــة 
بطالــب  املتعلقــة  والبيانــات 
ــوال  ــده واألم ــذ ض ــذ واملنف التنفي

ــا. ــذ عليه ــوب التنفي املطل
2. ينشــأ لــكل طلــب ملــف تــودع 
املتعلقــة  األوراق  فيــه جميــع 
بــه، ويعــرض امللــف عــىل قــايض 
ــراء  ــب كل إج ــل وعق ــذ قب التنفي
ــن  ــدره م ــا يص ــه م ــت ب ويثب

ــكام. ــرارات وأح ــر وق أوام

تشــتمل ورقــة التبليــغ باإلضافة 
التنفيــذي  الســند  صــورة  إىل 
ومواطنهــم  األطــراف  أســماء 
ومحــال إقامتهــم وعــىل تكليــف 
ــالل  ــه خ ــاء بالتزام ــن بالوف املدي
ســبعة أيــام مــن تاريــخ التبليــغ 
إال أن يكــون الســند التنفيــذي 
ــى  ــي يخ ــياء الت ــليم األش كتس
ــون  ــا فيك ــا وضياعه ــن تلفه م

ــًدا. ــا  واح ــاد يوًم امليع

قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م

قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م

قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م

قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م

املادة 8 الفقرة 2

املادة 4

املادة 6

املادة 9 الفقرة 2

وعــن تقديــم القضيــة التنفيذيــة أردف 
القــايض أبــو ســيدو:

ــغ  ــو ســيدو أن تبلي وذكــر القــايض أب
امللــف التنفيــذي للمحكــوم عليــه يتــم 
مــن خــال ورقــة اإلخطــار التنفيــذي 
والتــي تحتــوي عــى رضورة مراجعــة 
ــام  ــبعة أي ــال س ــذ خ ــرة التنفي دائ
وذلــك وفقــاً لنــص املــادة )9( الفقــرة 
ــم )23  ــذ رق ــون التنفي ــن قان )2( م

ــنة 2005م(،  لس

وقال القايض أبو سيدو أن:

القايض/ رشدي أبو سيدو

      يتم تقديمها مع مرفقاتها 
للموظف املختص لتدقيقها 
وتحديد الرسوم املقررة لها، 
ومن ثم التوجه إىل صندوق 

املحكمة  لدفع الرسوم 
وختم املعاملة، بعدها يتوجه 

للموظف املختص يف دائرة 
التنفيذ لتقييدها يف سجالت 

التنفيذ للحصول عىل رقم 
للقضية وختمها بالصيغة 
التنفيذية، ويقوم املوظف 
املختص بتجهيز القضية 

التنفيذية حتى تصبح ملًفا 
جاهًزا للعملية التنفيذية 

الدورية ويعرض عىل قايض 
التنفيذ كل طلب يقدم من 

قبل األطراف  وذلك وفًقا لنص 
املادة )6( من قانون التنفيذ 

رقم )23 لسنة 2005م(

وتابع القايض أبو سيدو:

كان السند التنفيذي املنكر 
ثابتًا بموجب سند عريف 

فتتوقف إجراءات التنفيذ 
ويكلف الدائن باللجوء 

للمحكمة املختصة إلثبات 
دينه من خالل قضية 
حقوقية لدى املحكمة 

املختصة، وإذا كان السند 
التنفيذي سنًدا رسميًا أو من 

قبيل األوراق التجارية فال 
تتوقف إجراءات التنفيذ إال 
بقرار من قايض املوضوع 

املختص بنظر القضية 
املوضوعية بإقامة املنفذ 

ضده دعوة حقوقية إلثبات 
ما يدعيه من وفاء وتقديمه 

طلبًا مستعجاًل عىل ذمة 
القضية الحقوقية يطلب 

خالله وقف اإلجراءات 
التنفيذية لحني الفصل يف 

القضية الحقوقية.

     تقدم طلبات بشكل 
مستمر أمام قايض التنفيذ 

عىل ذمة امللف يعرض خالله 
طالب التنفيذ واملنفذ ضده ما 
يريدوه من طلبات ملصلحتهم 

يف القضية وتعرض بصورة 
مستمرة ومستعجلة عىل 

قايض التنفيذ للوصول لهدف 
إعادة الحقوق ألصحابها 

بتسديد القضية بشكل 
نهائي حسب األصول.

يف الختام ذكر القايض أبو سيدو أن قايض 
التنفيذ يستحرض يف قرارة نفسه وعقيدته 
قبل إصداره القرار معادلة هامة يقتضيها 
وهي  التنفيذية  القضية  سر  حسن 
الدين  ومقدار  املدين  مقدرة  بني  املوازنة 
التي ينشدها املرشع  الغاية  بحيث يحقق 
من  املدين  تمكني  يف  املتمثلة  الفلسطيني 
الحبس ويف  أمر  بعيدا عن إصدار  السداد 
املقابل يمكِّن الدائن من اقتضاء دينه دون 

تكليفه عناء البحث عن أموال املدين.
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )252/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )816/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )406/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )337/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )932/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )612/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )626/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )594/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )707/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )704/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )716/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )667/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ بالل جميل محمود أبو عمرية
سكان/ الشمال- معسكر جباليا – تل الزعرت

إىل المتهم/ محمد ابراهيم عبدالقادر العايدي
سكان/ الشمال – الصفطاوي – سوبرماركت الباشا

إىل المتهم/ أحمد إبراهيم محمد الشمايل
سكان/ الشمال – الشيخ زايد – برج )10(

إىل المتهم/ محمود يوسف محمد النجار
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – تل الزعرت

إىل المتهم/ اياد عايش جمعه عييس
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – قرب مسجد المقادمة

إىل المتهم/ بهجت صاحل عبد الله الداعور
سكان/ الشمال – بيت الهيا – أصالن

إىل المتهم/ رفيق يوسف محمد أبوسعيفان
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – السكة

إىل المتهم/ محمود احمد محمد البهلول
سكان/ الشمال – جباليا البلد – قرب احلليب

إىل المتهم/ أدهم خليل حسن عوض
سكان/ الشمال – أبراج الندى )20(

إىل المتهم/ منصور محمد طالل موىس الشوا
سكان/ الشمال-  مرشوع بيت الهيا – العطاطرة

إىل المتهم/ ابراهيم حكمت موىس قرموط
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – قرب مسجد األبرار

إىل المتهم/ محمد صبيح مصطفى العالول
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – قرب مسجد القسام

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 بنايـة والرسقـة منهـا( المؤثمـة بالمـواد )294، 

.1936 297( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، 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/ بال جميل محمود أبو عمرة.

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 )الرشـوة( المؤثمـة بالمـادة )106( المعدلـة بموجـب المـادة )3( 

مـن القانـون رقـم )41( لسـنة 1944.

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/ محمود يوسف محمد النجار.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ محمد ابراهيم عبدالقادر العايدي.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ محمود احمد محمد البهلول.

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 مخـزن والرسقـة منـه( المؤثمـة بالمـواد )294، 

.1936 297( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة 

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، 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/ رفيق يوسف محمد أبوسعيفان.

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 )300، 301( 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/ بهجت صاحل عبد الله 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 العـام بتهمـة )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ منصور محمد طال موىس الشوا.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ أحمد إبراهيم محمد الشمايل.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ اياد عايش جمعه عييس.

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 )ارتكاب فعل منايف للحياء( المؤثمة بالمادة )157( من 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/ محمد صبيح مصطفى العالول.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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 عمالً 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/ أدهم خليل حسن عوض.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ ابراهيم حكمت موىس قرموط.

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 )292/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )442/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )848/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )280/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )556/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )460/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )722/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )274/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )585/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )586/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )932/2020( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )721/2020( 

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/ أمي أحمد هاشم العطار
سكان/ الشمال – بيت الهيا – العطاطرة

إىل المتهم/ يوسف محمد محمود دبور
سكان/ الشمال – بيت حانون – شارع القرمان

إىل المتهم/ محمد منري احمد حرب
سكان/ الشمال – مرشوع بيت الهيا – شارع القسام

إىل المتهم/ عمار جمال اسماعيل الطويل
سكان/ غزة – النرص

إىل المتهم/ محمد ابراهيم يوسف عوض
سكان/ الشمال – بيت الهيا – الدوار الغريب

إىل المتهم/ راين زيدان محمود مسعود
سكان/ الشمال – معسكر جباليا – مسجد اخللفاء

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

إىل المتهم/ محمد جمعة يوسف عيد أبو عمشة
سكان/ الشمال – بيت حانون

إىل المتهم/ رامي عوض عبدالرحمن حسونة
سكان/ الشمال – مروع بيت الهيا

إىل المتهم/ عبدالله ابراهيم رمضان جودة
سكان/ الوسطى – دير البلح

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ رامي محمود محمد الطباطييب.

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 )أذى بليـغ( المؤثمـة بالمـادة )238( مـن قـانــون العقوبـات رقم 

.1936 )74( لسـنة 

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، 

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

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

وعـى بـاب سـكنك األخـر، 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/ شفيق توفيق محمد المبحوح.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ محمود عزام محمد العثماين.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ يوسف محمد محمود دبور.

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 )اخلطـف بقصـد المواقعـة الغـري مرشوعـة( المؤثمـة بالمـواد )254، 

258( 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/ محمد منر احمد حرب.

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 مواد مخدرة بقصـد االتجار( المؤثمة 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 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/ عمار جمال اسماعيل الطويل.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ محمد ابراهيم يوسف عوض.

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 والرسقـة منهـا( المؤثمـة بالمـواد 

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

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/ راين زيدان 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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ إياد عايش جمعة عيىس.

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 )حلصـول عـى األمـوال بطريـق النصـب واالحتيـال( المؤثمـة 

.1936 العقوبـات رقـم )74( لسـنة  301( مـن قـانــون  بالمـواد )300، 

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/ محمد جمعة يوسف عيد أبو عمشة.

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 )حيازة مواد مخـدرة بقصد التعاطي( المؤثمـة بالمواد )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/ رامي عوض عبدالرحمن حسونة.

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 واالحتيـال( المؤثمـة 

.1936 301( مـن قـانــون العقوبـات رقـم )74( لسـنة  بالمـواد )300، 

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/ عبدالله ابراهيم رمضان جودة.

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            
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التوقيع على  بالحكم وقبل  النطق  بعد  الجلسة  لرئيس 
صورته األصلية أن يمعن النظر في أسبابه ويعدل فيها 
يزيدها وضوًحا  أو  الحكم  يزيدها شرًحا ويقوي حجة  بما 
تزوير  أنه ال  يترتب على ذلك بطالٌن ما، فضاًل على  وال 

في ذلك بل تعضيد للحكم وتثبيت.

بقلم األستاذ/ أحمد الشيخ خليل

الحق يف املحاكمة أهم حقوق اإلنسان الرئيسية، 
عدم  أو  الدولة  بالتزام  تشهد  محاكمة  فكل 

التزامها بحقوق اإلنسان.
من هذا املبدأ أبدأ، فالعدالة هدف ساٍم وغايٌة عظيمة، 
يسعى القضاُء إىل تحقيقها وتطبيقها، ويطمُح األفراد 
الحقيقة  ُعنوان  هي  القضائية  واألحكاُم  بها،  للفوِز 
وصورةُ العدالِة الناطقة، لذلك البد من وسيلة يتمكن 
من خالها الخصوم والقضاء والرأي العام من مراقبة 
التأكد من أحكامه  القايض ومراقبة تفكره من أجل 
ومدى مطابقتها للقانون وأنه لم يفصل يف النزاع عن 

سهو أو ميل أو جهل. 
ولعل أهم وسيلة لذلك هي التزام القايض بأن يُصدر 
حكمه مسببًا، لكي يشعَر الخصوم بالطمأنينِة لعدالة 
الحكم الصادر بحقهم، وأن القايض قد خاض يف كل 
دفوعهم ودفاعهم وأجاب عليها ولم يتجاوز نطاقها 
وناقش كلَّ األدلِة املطروحِة املتحصلِة فيها ومحصها 

تمحيصاً دقيقاً.
وبناًء عليه فإن التسبيب يعتر الضمانة األكيدة التي 
يمكن  بحيث  العدالة،  تطبيق  لحسن  عنها  غنى  ال 
إلقناع  الكافية  التريرات  قدم  القايض  بأن  القول 
كل من يطلع عى حكمه بأنه قد جاء عاداًل وموافًقا 
القايض ويرتفع  للقانون. فمن خاله تظهر حيادية 
عنه الشك والريبة والشبهة ويخرج من مظنة التحكم 
واالستبداد، وبذلك قضت محكمة النقض املرية يف 
حكم جميل لها أوجز وأبحر يف أهمية تسبيب األحكام 
بقولها: )إن تسبيب األحكام من أعظم الضمانات التي 
فرضها القانون عى القضاء، إذ هو مظهر لقيامهم بما 
عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف 
الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من األقضية، 
وبه يسّلمون من مظنة التحكم واالستبداد، ألنه كالعذر 
فيما يرتئونه ويقدمونه بني أيدي الخصوم والجمهور، 
الشكوك  من  األذهان  عى  يدين  قد  ما  يرفعون  وبه 
والريب فيدعون الجميع إىل عدلهم مطمئنني وال تقنع 
إذا كانت عباراتها مجملة، وال تجد محكمة  األسباب 
النقض مجاالً لتبيني صحة الحكم من فساده( طعن 

عقــد املجلــس األعــى للقضــاء لقــاًء للمعايــدة تحت 
ــس  ــون رئي ــن املده ــاء الدي ــار ضي ــة املستش رعاي
ــد  ــبة عي ــك بمناس ــاء، وذل ــى للقض ــس األع املجل
األضحــى املبــارك، يف قــر العــدل بمدينــة غــزة.

ــى  ــس األع ــاء املجل ــاء أعض ــرض اللق ــد ح وق
ــم  ــاة املحاك ــادة قض ــن الس ــف م ــاء ولفي للقض
الديــن  ضيــاء  املستشــار  ـأ  وهنَـّ النظاميــة، 

تسبيب الحكم من ضمانات 
المحاكمة العادلة

المجلس األعلى للقضاء يعقد لقاًء 
للمعايدة بمناسبة عيد األضحى المبارك
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عى  تعمل  التي  املواضيع  أهم  من  الحكم  وتسبيب 
حقيقية،  عدالة  تحقيق  نحو  القانوني  الفكر  توجيه 
ليس  التسبيب  أن  ألقوَل  الفرصة  هذه  أنتهُز  إني  ثم 
مقصوًرا عى القضاة فحسب بل قد يستعني القضاة 
يف  املتقاضون  بها  يتقدم  التي  الختامية  باملذكرات 
والتي من  املرافعة  باب  إقفال  قرار  املمنوحة يف  املدة 
الواقعية واألوجه  خالها يوضح املتقاضون املعالجة 
عليها يف دعواهم  التي يستندون  القانونية واألسباب 
ودفاعهم، بحيث نرى من األخوة املحامون من يتقدم 
الصحيحة  واألوجه  الرشوط  عى  تشتمل  بمذكرات 
تكون  بحيث  مذكراتهم  يف  فيضعونها  للتسبيب 
واضحة وكافية تساعد القايض عى تفحص وتمحص 
للخروج  جوانبها  كافة  من  عليها  والوقوف  الدعوى 
بحكم قضائي عادل. األمر املوجب للسادة املحامني أن 
يُسندوا ما جاء يف جلسات املحاكمة بنصوص قانونية 
يف  العدالة  ذروة  لبلوغ  املحكمة  خالها  من  تستنر 
القرارات واألحكام الصادرة.  ويف ذلك تذكر إىل عدم 
التهاون يف كتابة املذكرات القانونية الختامية ملا يف ذلك 

من أثر عظيم عى العدالة املقصودة.
الذي  واملنطوق  الحكم  مسوغات  القايض  إظهار  إن 
العدالة،  ألداء  األساسية  املتطلبات  من  يعد  ضمنه 
وعليه  اإلجرائية.  اإلنسان  حقوق  من  حق  فالتسبيب 
القوانني  كل  عليها  تحرص  هامة  ضمانة  فالتسبيب 
اإلجرائية املقارنة، لذا ال تعتر الحيثيات عمًا تفضيًا 
من القايض بل هو التزام مهني وأيًضا واجب أخاقي، 
وهو الوسيلة العملية لبعد القايض عن طابع التحكم أو 
االستبداد، فالقايض يمثل السلطة املطلقة للحاكم وهو 
بمنأى عن النقد يف قضائه وال يجوز مراجعة أحكامه؛ 
عرضة  أحكام  من  يصدرونه  وما  برش  القضاة  إذ 
األسباب  إظهار  فإن  ثم  للخطأ ومن  للصواب وأيضاً 
األحكام  مراجعة  من  درجة  األعى  للمحاكم  تتيح 

وضمان عدم الخطأ يف تطبيق القانون.
وهذا الطرح ال يعدو كونه تذكرًا بالواجب الذي قىض به 
القانون عى إخواني وزمائي القضاة، كما أن املناسبة 
التي دعت إىل التذكر تتمثل بالشعور باملسؤولية تجاه 
الحقوق املتنازع عليها، وإليماننا الثابت بكفاءة ورصانة 
الذي كان وما زال مدرسة ذات سمة  العادل  قضائنا 
والتقدم  للتميز  تسعى  مستقلة  فلسطينية  قضائية 

العلمي والقضائي عى كافة املستويات.

املدهــون الحضــور بهــذه املناســبة املقدســة 
متمنيًــا أن تعــود عــى أبنــاء شــعبنا وعــى األُمــة 

ــر. ــكل الخ ــة ب ــامية والعربي اإلس
القضاء  شؤون  أن  عى  املدهون  املستشار  وأكد 
ومهامه والتزاماته نحو إحقاق الحقوق ورد املظالم 
تتصدر دوًما جدول االجتماعات واملناسبات من أجل 
إىل  الوصول  يف  املتمثلة  املستقبلية  الرؤية  تحقيق 
الناجزة يف إطار رسعة التقايض والفصل يف  العدالة 

املنازعات وجودة الخدمة القضائية.

غزة-املجلس األعى للقضاء 


