
أكـد مديـر وحدة التخطيـط وتطوير األداء املؤسـي أ. محمد كحيـل بإنهاء 

جمـع البيانـات املتبعـة يف إعـداد دراسـة العوامـل املؤثـرة يف إطالـة أمـد 

التقـايض، مشـرًا بأنها ركـزت عـى الدعـاوى املدنية...

ــدوام اإلداري  ــل ال ــرر تعطي ــد تق وق
العــدوان  فــرة  خــال  للمحاكــم 
وقــف  إىل  باإلضافــة  اإلرسائيــي، 
احتســاب املــدد القانونيــة املمتــدة مــن 
يــوم  نهايــة  حتــى   2022/8/7
اســتئناف  ثــم  ومــن   ،2022/8/8
احتســاب هــذه املــدد ابتــداًء مــن يــوم 
املراكــز  عــى  2022/8/9 حفاًظــا 

القانونية وسامة اإلجراءات.

غزة- املجلس األعى للقضاء
تابعـت لجنـة الطـوارئ وإدارة األزمات 
امُلشـكلة بموجـب القـرار )2022/20( 
األعـى  املجلـس  رئيـس  عـن  الصـادر 
والقضائـي  اإلداري  العمـل  للقضـاء، 
األخر  اإلرسائيـي  العـدوان  فـرة  خال 

عى قطاع غزة.
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جريمة الرشوة في القــوانين 
المطبقة في قطاع غزة

قرار رقم )2022/183(

بشأن تنظيم العمل في 
المحاكم

تعـد جريمة الرشـوة مـن أخطر جرائـم الفسـاد نظًرا 
ملساسـها يف ثقة املوظفني املرشفني عى إدارة مؤسسـات 

الدولـة امللزمة بتقديـم الخدمات...

ال يوجد نصوص قانونية يف أي ترشيع فلسطيني 
الناتجة  األرضار  عن  التعويض  احتساب  بشأن 

عن املسؤولية التقصريية.
تقديـر  بشـأن  الفلسـطيني  القضـاء  يف  املقـرر 
التعويـض عـن األرضار الناتجـة عـن املسـؤولية 
التقصرييـة بأنها تخضع لتقدير قـايض املوضوع 

ثم محكمـة االسـتئناف.

خالل العدوان على قطاع غزة..

لجــنة الطـــوارئ وإدارة األزمـــات تتـــــابع 
العمل اإلداري والقضائي في المحـــاكم

لمعالجة أسباب إطالة أمد التقاضي..

المجلس األعلى للقضـــــاء ينهي
مرحلة جمع البيانات الخاصة بها

رئيس المجلس األعلى للقضاء يتابع سير عمل الدوائر المالية

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية
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ــى  ــد ع ــم التأكي ــث ت ــك حي ــو ذل ونح
اإلداري  القــرار  بموجــب  العمــل 
الســابق خــال فــرة العــدوان، والــذي 
توقيــف  تمديــد  اجــراءات  ينظــم 
الظــروف  فــرة  خــال  املتهمــني 
ــال  ــن خ ــك م ــتثنائية، وكان ذل االس
النيابــة  مــع  والتعــاون  التنســيق 
مرنــة  اجــراءات  ضمــن  العامــة، 

تراعي الواقع امليداني واألمني.
املدهـون  ضيـاء  املستشـار  أن  ويذكـر 
رئيـس املجلـس األعـى للقضـاء أصدر 
نظـر  بإعـادة  كافـة  للمحاكـم  تعميـم 
مـن  ابتـداًء  املجدولـة  الدعـاوى 
2022/8/8 مـع مراعـاة عدم شـطب 
الدعـاوى يف حـال غياب األطـراف حتى 

نهاية األسبوع الذي تا العدوان.
وجاء ذلـك مراعـاة لظـروف املتقاضني 
باملمتلـكات  لحقـت  التـي  واألرضار 
مـع  وانسـجاًما  واملنـازل،  واملكاتـب 

مبادئ العدالة واالنصاف.

للقضاء  األعى  املجلس  رئيس  عقد 
اجتماًعا  املدهون  الدين  ضياء  املستشار 
العام  األمني  بحضور  املالية  الدوائر  مع 
عام  مراد، ومدير  القايض محمد  املساعد 
ماهر  املهندس  واملالية  اإلدارية  الشؤون 
الداخلية  الرقابة  وحدة  ومدير  الرفاتي، 
الدوائر  ومدراء  شحادة،  وسام  األستاذ 
املالية األستاذ محمود الحايك مدير دائرة 
مدير  مرتجي  محمد  واألستاذ  النفقات 

خلف  نهلة  واألستاذة  اإليرادات  دائرة 
أبو  نعيم  واألستاذ  األمانات،  دائرة  مدير 

عمشة مدير دائرة املشريات. 
وجاء االجتماع ملتابعة انتظام سر العمل يف 
من  رصفه  تم  ما  ومتابعة  املالية  الدوائر 
أوامر مالية لتوفر االحتياجات من النفقات 
الحد  سبل  وبحث  والرأسمالية  التشغيلية 
الحكومية  املالية  األزمة  تداعيات  آثار  من 

وعدم انتظام رصف األوامر املالية.
االجتماع  املدهون خال  املستشار  واطلع 
خال  تمت  التي  املشريات  حجم  عى 

 2022 الجاري  العام  من  األول  النصف 
مريحة  تقايض  بيئة  توفر  يف  ودورها 
مرشوع  ومسودة  واملواطنني،  للقضاة 
املجلس  2023 لعرضها عى  موازنة عام 

وتنسيبها حسب األصول. 
وناقش املجتمعون آليات رصف األمانات 
التي  واملعيقات  ألصحابها  وإرجاعها 
واجهت ذلك يف الفرة املاضية واملعالجات 

التي تمت بالخصوص. 
وعى نحو متصل شدد املستشار املدهون 
خدمة  عى  بالحصول  املواطنني  حق  عى 

املقرة  الرمزية  الرسوم  وفق  تقايض 
الدوائر  دور  أهمية  عى  مؤكًدا  قانونًا، 
القضائي  العمل  وتعزيز  إسناد  يف  املالية 

بما يحقق الجودة والكفاءة يف عملها. 
ولفت املدهون إىل أهمية تطوير منظومة 
والكفاءة،  الجودة  يحقق  بما  العمل 
الرقابية  الجهات  مع  التعاون  وتعزيز 
النزاهة  يضمن  بما  والخارجية  الداخلية 

والشفافية وحسن إدارة املال العام. 
من جهته أكد مدير عام الشؤون اإلدارية 
أن  عى  الرفاتي  ماهر  املهندس  واملالية 

للقوانني  وفًقا  تعمل  املالية  اإلدارة 
رقابة  وتحت  الفلسطيني  املايل  والنظام 
معامات  إنجاز  يف  وترسع  املالية  وزارة 
كفاءة  ورفع  أماناتهم،  ورد  املواطنني 

الخدمة املقدمة لجمهور املتقاضني.
األفكار  بعض  الرفاتي  واستعرض 
هندسة  إعادة  إىل  الرامية  واملقرحات 
العمليات واختصار الجهد والوقت املبذول 
يف إنجازها؛ مؤكًدا عى أهمية ودور الرقابة 
بما  املالية  املعامات  تدقيق  يف  الداخلية 

يساعد يف ضمان إنجازها حسب النظام.
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الكـرى  الجنايـات  هيئـة  أصـدرت 
حكًمـا بالسـجن خمس سـنوات عى 
املتهـم )م/ح( مـع النفـاذ تخصـم 
منهـا مـدة التوقيـف وغرامـة مالية 
أو  أردنـي  دينـار   )5000( قدرهـا 

أكـد مديـر وحـدة التخطيـط وتطوير 
األداء املؤسـي أ. محمـد كحيـل بإنهاء 
إعـداد  يف  املتبعـة  البيانـات  جمـع 
إطالـة  يف  املؤثـرة  العوامـل  دراسـة 
التقـايض، مشـرًا بأنهـا ركـزت  أمـد 
عـى الدعـاوى املدنيـة املنظـورة أمام 

ألهميتهـا. درجـة  أول  محاكـم 
وأوضـح كحيـل بـأن الدراسـة جاءت 
بنـاء عى قـرار رئاسـة املجلـس األعى 
املرشفـة  اللجنـة  بتشـكيل  للقضـاء 
عـى الدراسـة؛ وتشـكيل فريـق جمـع 

املحاكم  لشؤون  العامة  اإلدارة  عقدت 
اجتماعها الدوري الثالث برئاسة مدير عام 
املحاكم وحضور رؤساء األقام ومأموري 
التنفيذ، ومدير دائرة األمانات ومدير دائرة 

اإليرادات ومدير املكتب الفني. 
وتناول االجتماع عدة موضوعات طرحت 
كافة  توحيد  أهمها  أعماله  جدول  عى 
اإلجراءات يف دوائر التنفيذ خاصة املتعلقة 
طلبات  ومعالجة  املنقولة،  غر  باألموال 
اسرداد الكفالة ورسعة ردها ألصحابها. 

تطوير  إمكانية  املجتمعون  وبحث 

أخبـــار 2
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

لمعالجة أسباب إطالة أمد التقاضي..

المجلس األعلى للقضاء ينهي مرحلة 
جمع البيانات الخاصة بها

لتطوير العمل اإلداري في المحاكم

اإلدارة العـــامة لشؤون 
المحــــــــــــــــاكم تعــــــــــقد 

اجتماعها الدوري

الجنايات الكبرى تصدر حكًما
بالسجن خمس سنــوات في

قضية مخدرات

صـــــلح غـــــــزة والنيـــــــابة 
العـــــامة تبحـــــــثان سبل 

التعاون المشترك

عقـدت محكمـة صلـح غـزة اجتماًعـا 
تنسـيقيًا مع نيابة غـزة الكلية برئاسـة 
مديـر املحكمـة القـايض محمـد فروانة، 
األسـتاذ  الكليـة  غـزة  نيابـة  ورئيـس 
القـايض  بحضـور  شـحادة،  محمـد 
قاسـم عكاشـة والقـايض ماهـر الجملة 
ورئيـس قلم املحكمة األسـتاذ أكـرم أبو 
األسـتاذ سـليم  النيابـة  السـبح ووكاء 
أبـو عشـيبة واألسـتاذ محمـود الجديي 

واألسـتاذ محمـد قعـدان. 
وناقش املجتمعون عدة مواضيع ُطرحت 

الحبس مدة سـنتني بداًل عنهـا ومصادرة 
املضبوطات واتافهـا، وذلك بتهمة حيازة 
مـواد مخـدرة من نـوع حشـيش بقصد 
االنتحـار  والتعاطـي ومحاولـة  االتجـار 
لقانـون  اسـتناًدا  عليـه،  القبـض  أثنـاء 
املخـدرات واملؤثرات العقلية الفلسـطيني 

رقـم )7( لسـنة )2003(م.

قضـاة  سـبعة  وترشـيح  البيانـات 
لتحكيـم االسـتبانة وذلـك بقـرار رقم 

.)2021 /202 (
الدراسـة  أهميـة  »إن  كحيـل  وقـال 
الخدمـة  مسـتوى  لرفـع  جـاءت 
املتقاضـني  لجمهـور  القضائيـة 
والتخفيـف عليهـم يف إجـراء التقـايض 
وتذليـل العقبـات التـي تواجـه إنجاز 
القضايـا خال فرة مناسـبة، مشـدًدا 
التأجيـات  مـن  الحـد  رضورة  عـى 

للقضايـا«. الطويلـة 
الدراســة  بــأن  كحيــل  وأضــاف 
ــة  ــا معرف ــداف منه ــدة أه ــملت ع ش

غزة-املجلس األعى للقضاء 

توقيفات  أهمها  األعمال  جدول  عى 
املتهمني وقضايا البلديات واألحداث. 

كمـا وتباحـث املجتمعـون حـول فكرة 
التخصـص يف عمل املحاكمـات الجزائية.

مـن جهتـه اسـتعرض القـايض فروانة 
حققتهـا  التـي  النوعيـة  اإلنجـازات 
محكمـة صلـح غـزة يف الشـق الجزائي 
واملدنـي بمـا يحقـق العدالـة االجرائيـة 

املتقاضـني.  لجمهـور  واملوضوعيـة 
يذكر أن االجتماع يأتي يف إطار اللقاءات 
غزة  تعقدها محكمة صلح  التي  الدورية 
العامة  النيابة  السيما  العدالة  رشكاء  مع 

لتعزيز سبل التعاون املشرك.
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أمــد  إطالــة  يف  املؤثــرة  العوامــل 
مــدى  عــى  والوقــوف  التقــايض 
تأثــر كل عامــل منهــا والركيــز 
ــى  ــرًا ع ــر تأث ــباب األكث ــى األس ع
رضــا  يحقــق  بمــا  التأجيــات، 
ــل يف  ــة الفص ــن رسع ــني ع املتقاض
الدعــوى، موضًحــا بــأن ذلــك يعمــل 

عــى تحقيــق العدالــة الناجــزة.
ولفــت كحيــل إىل أن دراســة أمــد 
التقــايض تعتــر فريــدة مــن نوعهــا؛ 
ودراســات  مصــادر  يتوفــر  ال  إذ 
أســباب  ســابقة منشــورة حــول 

ــايض. ــد التق ــول أم ط

ـــس  ـــر أن املجل ـــك يذك ـــارة لذل إش
ـــة  ـــل سياس ـــاء يواص ـــى للقض األع
ــن  ــدرات مـ ــة املخـ ــة آفـ مكافحـ
ـــال  ـــن خ ـــطيني م ـــع الفلس املجتم
ــات  ــة والعقوبـ ــكام الرادعـ األحـ
يف  املدانـــني  بحـــق  املشـــددة 

ــدرات. ــا املخـ قضايـ

الكادر البرشي للمحاكم من خال الدعم 
التدريبية  الدورات  وعقد  اللوجستي 
للموظفني السيما يف دوائر التنفيذ متعلقة 

بالتعامل مع الجمهور. 
إتاف  موضوع  املجتمعون  وناقش 
القانونية  املدد  عليها  مرت  التي  القضايا 

وفًقا لنظام املحفوظات واإلتاف. 
تزويد  عى  االجتماع  خال  التأكيد  وتم 
إنذار  بأجهزة  ومرافقها  املحاكم  جميع 

وإطفاء الحرائق. 
وأوىص املجتمعون برضورة تعميم تجربة 
وصلح  بداية  محكمتي  يف  العمل  تنظيم 

غزة عى باقي املحاكم يف قطاع غزة.
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//القرار//
     بعد اإلطاع عى األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً.

     وحيث إن الطعنني استوفيا أوضاعهما الشكلية.
    وحيث إن الوقائع –كما يبني من سائر األوراق- تتحصل بأن املطعون ضدها يف الطعن رقم2015/257 
أقامت القضية رقم 2009/594 لدى محكمة بداية غزة مختصمة فيها املطعون ضدهن عى سند من 
ملستشفى  الرشقية  الحديدية  البوابة  جدار  من  بالقرب  تجلس  كانت  بتاريخ2008/6/9م  أنه  القول 
الشفاء بغزة، والتي تعمل بواسطة جهاز تحكم للفتح واإلغاق، وفجأة فتحت البوابة عى جسم املدعية 
العناية  قسم  أدخلت  وقد  إصابات،  بعدة  أصابتها  إىل  أدى  مما  بالبوابة  جسمها  فارتطم  )الطاعنة( 
باملستشفى وتخلف لديها عجز وظيفي %32.5، وقد تسلمت مبلغ وقدره ثاثة آالف دوالر كدفعة من 
مصاريف العاج من دولة رئيسة الوزراء/إسماعيل هنية، والتمس يف ختام الئحة الدعوى إلزام املدعى 

عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره مليون شيكل.
وبتاريخ 2013/11/18م حكمت املحكمة بإلزام املدعى عليهن/ وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة 
املالية أو من يمثلهن بدفع مبلغ وقدره عرشة آالف شيكل للمدعية/و. ي. إ. ا. كتعويض كامل وشامل 
عن إصابتها نتيجة الحادث موضوع الدعوى وتضمني املدعى عليهن بالرسوم واملصاريف وبنسبة الحق 

املحكوم به و300 شيكل أتعاب محاماة.
وحيث إن هذا الحكم لم يصادف قبوالً لدى املطعون ضدها فبادرت إىل استئنافه أمام محكمة االستئناف 

الشهادة يف ميزان قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني

إضاءة قانونية

3سوابق قضائية

بقلم القاضي/ إيهاب عرفات

أمـام السـادة القضـاة: املستشـار/ محمـد الدريـوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين / مسـعود 
الحشـاش وأرشف فـارس وزيـاد ثابـت وأرشف نـر اللـه.

سكرتارية: إسام أهل.
يف الطعن املدني رقم 2015/257

الطاعنات: 1. وزارة الداخلية.
                  2. وزارة الصحة.

               3. وزارة املالية.                                                  ويمثلهما املستشار/ النائب العام.
املطعون ضدها: و. ي. إ. ا.

وكياله املحاميان/ ناظم عويضة ورفاء أبو راس.
يف الطعن املدني رقم 2015/304

الـطـــــاعنة : و. ي. إ. ا.
وكياله املحاميان/ ناظم عويضة ورفاء أبو راس.

املـطـعون ضدهم: 1. وزارة الداخلية.
                                2. وزارة الصحة.

                                3. وزارة املالية.   ويمثلهما املستشار/ النائب العام.

تاريخ تقديمه: 022 مايو 2016م.
جلسة يوم: الخميس 29 مارس 2018م.

رقم  باالستئناف  بغزة  االستئناف  محكمة  لدن  من  الصادر  الحكم  هو 
االستئنافني  بقبول  والقايض  2015/03/30م  بتاريخ   2013/704+679
شكاً ويف املوضوع برفضهما وتأييد الحكم املستأنف وإلزام كل طرف ما أداه 

من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.

الحكم املطعـون فيه: 

عضو
املستشار
زياد ثابت

عضو
املستشار

أرشف نرالله

عضو
املستشار

مسعود الحشاش

عضو
املستشار

أرشف فارس

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

وأساس  َعصب  هي  كانت  وإن  هادة  الشَّ إنَّ 
أَنَّ  اعتبار  عى  الجنائية  املواد  يف  اإلثبات 
أو  تُرى  ماّدية  واقعة  العادة  يف  الجريمة 
تُسَمع، إالّ أنَّها يف الوقت ذاته طريقة ضعيفة 
إذ أنها ترتكز عى مشاعر الحواس  وخطرة، 
من  هذا  للّزلل  ُعرضة  وهي  الشهود  وذاكرة 
عى  ترتكز  فإنها  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
واإلخاص  الصدق  من  فيها  مشكوك  قرينة 
مغنم  لديه  أو  عليه  املجني  ألقارب  بالنسبة 

ع الفلسطيني  معه أو مغرم عليه، لذلك منح املرشِّ
هود  الشُّ أقوال  تقدير  املطلقة يف  لطة  السَّ املحكمة 
وجعل العرة يف تقدير الشهادة واالعتداد بها بما 
)الحكم  صحته  إىل  وتطمنئ  املحكمة  به  تقتنع 
املرية  بالنقض  الطَّعن  محكمة  عن  الصادر 
عليه  نّصت  ما  وهو   ،)1960/11/15 بتاريخ 
الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   )1/234( املادة 

الفلسطيني رقم )3( لسنة )2001م(:-
هود...(. )1. تقدر املحكمة قيمة شهادة الشُّ

املــبــدأ
ال يوجد نصوص قانونية يف أي ترشيع فلسطيني بشأن احتساب التعويض 

عن األرضار الناتجة عن املسؤولية التقصرية.
املقرر يف القضاء الفلسطيني بشأن تقدير التعويض عن األرضار الناتجة عن 
املسؤولية التقصرية بأنها تخضع لتقدير قايض املوضوع ثم محكمة االستئناف.

يف الطعن املدني رقم:257 + 2015/304                      السنة القضائية 2016

بغزة باالستئناف رقم 2013/704 حيث نعت الحكم بمخالفة القانون والخطأ يف تطبيقه، كما أن 
الحكم لم يصادف قبوالً لدى الطاعنات فبادرن إىل استئنافه باالستئناف رقم 2013/679 ناعيان 
عى الحكم بمخالفة القانون والخطأ يف تطبيقه وتأويله. وبتاريخ 2015/3/30م أصدرت محكمة 
برفضهما  املوضوع  ويف  االستئنافني شكاً  بقبول  والقايض  فيه  املطعون  بغزة حكمها  االستئناف 

وتأييد الحكم املستأنف وإلزام كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
الرقم  ذات  الطعن  يف  بالنقض  فيه  الطعن  إىل  فبادرن  الطاعنات  إىل  يرق  لم  الحكم  هذا  إن  وحيث 
2015/257 ناعيات عى الحكم بمخالفته للقانون والخطأ يف تطبيقه وتأويله، ويف بيان ذلك يقولن 
بأن محكمة أول درجة ومحكمة االستئناف خالفتا نص املادة 2 من قانون التأمني رقم 2 لسنة 2005 
عندما طبقتا معاير التعويض عن األرضار الجسدية يف حوادث الطرق عى الواقعة، كما أخطأتا محكمة 
أول درجة ومحكمة االستئناف يف تطبيق قانون املخالفات املدنية بشأن املسئولية عندما اعترت أن 
الخطأ مشرك بني الطاعنات واملطعون ضدها ألن خطأ املطعون ضدها سبب إصابتها، والتمس نقض 

الحكم املطعون فيه ورد الدعوى رقم 2009/954 بداية غزة.
كما إن املطعون ضدها لم يرق لها الحكم فبادرت إىل الطعن فيه بالنقض ذات الرقم 2015/304 نعت 
فيه الحكم املطعون فيه أوالً/ بالخطأ يف تطبيق القانون ويف بيان ذلك تقول إن الحكم الطعني والحكم 
االبتدائي لم يعرا املرز )م/2( وهو التقرير الطبي الصادر عن هيئة القومسيون عندما منح املصابة 

نسبة عجز كي 36%.
أن الحكم الطعني خالف نصوص القانون من حيث احتساب األسس واملعاير  ثانياً/ أضافت أيضاً 
لتقدير التعويض. ويف بيان ذلك تقول أن الغاية من التعويض جر الرضر جراً متكافئاً معه، كما أن 
السوابق القضائية تنزل منزلة القانون الواجب التطبيق وأشارت إىل حكم محكمة االستئناف العليا رقم 
1970/16، كما أشارت إىل قضية بوالرد ضد شيفرفيلد، وجاء يف الئحة الطعن بان عماد ما يلوذ به وكيل 
املستأنفني يرتكز عى السوابق القضائية الصادرة عن محاكم انجلرا، ويف ختام الئحة الطعن التمس 

الطاعنة تعديل الحكم املطعون فيه والحكم باملبلغ املقدر يف الئحة الدعوى بواحد مليون شيكل.
وحيث إن هذه املحكمة قررت ضم الطعن رقم 2015/304 إىل الطعن رقم 2015/257 لوحدة 

األطراف واملوضوع والحكم.
وحيث إن هذه املحكمة وبعد تدقيقها سائر األوراق وبما جاء يف الئحتي الطعنني وبعد املداولة قانوناً 
2015/257 من أسباب يف غر محله،  فإنها ترى بالنسبة إىل ما جاء يف الئحة الطعن ذات الرقم 
وذلك ألن محكمة أول درجة ومحكمة االستئناف لم يطبقا قانون التأمني رقم 2 لسنة 2005، وإنما 
التأمني  قانون  تطبيق  ولم  فقط،  املعنوية  األرضار  احتساب  بآليات  درجة  أول  محكمة  استأنست 
املشار إليه. وأما بالنسبة إىل الوجه الثاني من أوجه الطعن بشأن خطأ محكمة أول درجة ومحكمة 
االستئناف يف تطبيق نصوص قانون املخالفات املدنية بشأن املسئولية، فإن هذا النعي غر سديد، 
ألن واقعة الطعن تخضع ألحكام املسئولية التقصرية وقانون املخالفات املدنية وقد راعت املحكمة 
حينما اعترت بأن الخطأ الذي نتجت عنه اإلصابة كان خطأ مشرك وكان عى حارس البوابة أخذ 
الحيطة والحذر أكثر مما كان. إضافة إىل أن أركان دعوى املسئولية التقصرية قد توافرت طبقاً ملا 

جاء يف أوراق الدعوى.
وأما بالنسبة إىل ما جاء يف الئحة الطعن رقم 2015/304 من أسباب، فإن الحكم الطعني لم يشوبه خطأ 

يف تطبيق القانون، وإن املحكمة راعت التقارير الطبية وأشارت إليها بشكل واضح يف حيثيات حكمها.
األساس  احتساب  من حيث  القانون  الحكم نصوص  بمخالفة  الطاعنة  تنعاه  ما  إىل  بالنسبة  وأما 
واملعاير لتقدير التعويض، فهذا النعي غر سديد، ذلك أنه ال توجد نصوص قانونية يف أي ترشيع 
فلسطيني تحدد أساس احتساب األرضار التي تنتج عن املسئولية التقصرية، وإن املقرر يف القضاء 
الفلسطيني بشأن تقدير التعويض عن األرضار الناتجة عن املسئولية التقصرية بأنها تخضع إىل 
تقدير قايض املوضوع، وهذا ما حصله الحكم املطعون فيه عند احتساب التعويض للمصابة دون 

أن يبالغ يف املبلغ املقيض به ارتفاعاً أو انخفاضاً.
وإزاء ما فات فإن املحكمة ترى بأن الطعنني الراهنني لم يناال من سامة وصحة الحكم املطعون 

فيه، مما يتعني رفضهما، وتأييد الحكم. 
فلهذه األسباب

باسم الشعب العربي الفلسطيني
// الــحـكـم  //

حكمت املحكمة بقبول الطعنني شكالً ويف املوضوع برفضهما، عىل أن يتحمل كل طرف 
ما أداه من رسوم ومصاريف.
حكم نظر تدقيقاً وصدر يوم الخميس املوافق 21 يناير 2016م.

قرار رقم )2022/183(
بشأن تنظيم العمل يف املحاكم

رئيس املجلس األعىل للقضاء
بعد االطالع عل القانون األسايس وتعديالته

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

وعىل قرار ديوان املوظفني العام بتاريخ 2022/08/07 بشأن العودة للدوام
وبناًء عىل الصالحيات املخولة لنا قانوناً وحسن سري العمل واملصلحة العامة

قررنا اآلتي:

مادة )1(
االثنني  يوم  املحاكم  يف  اإلداري  الدوام  1.عودة 

املوافق 2022/08/08م.
األصول،  وفق  املجدولة  الدعاوى  نظر  2.يتم 
مع مراعاة عدم الشطب يف حال غياب األطراف 
للظروف  مراعاة  الراهن  األسبوع  نهاية  حتى 

االستثنائية التي مر بها قطاعنا الحبيب.
من  ابتداًء  القانونية  املدد  احتساب  3.يُستأنف 

صباح الثاثاء املوافق: 09/ 08/ 2022م.

مادة )2(
يخصه_  فيما  _كل  كافة  املختصة  الجهات  عى 
تنفيذ أحكام هذا التعميم، ويعمل به من تاريخه.
صدر يف مدينة غزة بتاريخ: 2022/08/07م.

املستشار/ ضياء الدين املدهون
رئيس املحكمة العليا

رئيس املجلس األعىل للقضاء



الخميس
11 أغسطس 2022م | 13 محرم 1444هـ

تطوير البنية التحتية
تتمثــل مهمــة قســم الدعــم الفنــي 
والشــبكات األساســية يف اإلرشاف 
الشــبكات  أعمــال  عــى جميــع 
الخاصــة باملجلــس األعــى للقضــاء 
والتــي تتعلــق بالبنيــة التحتيــة 
ــن  ــات وكبائ ــن موزع ــبكات م للش
ومتابعــة  وتطويرهــا  الشــبكة 
الصيانــة  وأعمــال  مشــاكلها 

ــا. ــة به الخاص
مـن جهتـه أوضـح املهنـدس أحمـد 
اللـوح رئيس قسـم الشـبكات والدعم 
الفنـي بـأن مهمة القسـم الرئيسـية 
السـرفرات  متابعـة  يف  تتمثـل 
للقضـاء  األعـى  باملجلـس  الخاصـة 
سـواء الداخليـة املتمثلـة بسـرفرات 
املايكروتك أو السـرفرات املسـتضافة  
لدى الحاسـوب الحكومي مثل سرفر 
الوكيـل  الخـادم  وسـرفر  املجـال 
والعمـل عى تطويرها وحل مشـاكلها 
وصيانتهـا أوال بأول، ومتابعة خطوط 
االنرنـت يف كافـة املحاكـم وخاصـة 
منـح  يف  والتحكـم  العـدل  قـر 

الصاحيات للموظفـني ورفع وتنزيل 
الرسعـة وصيانـة الخطـوط ومتابعة 
مشـاكلها وعمل الصيانـة الازمة لها 

والعمـل عـى تطويرهـا أواًل بـأول.
ــم  ــم الدع ــوح إىل أن قس ــار الل وأش
الفنــي لــه دور كبــر يف عمليــة 
متابعــة صيانــة كافــة األجهــزة 
ــوب  ــاب ت ــزة ال ــة وأجه االلكروني
وأجهــزة الحاســوب وملحقاتهــا 
والطابعــات  الشاشــات  مثــل 
وأجهــزة املســح الضوئــي وأجهــزة 
كافــة محاكــم  UPS وغرهــا يف 
مشــاكلها  وحــل  غــزة  قطــاع 
مشــرًا  بــأول،  أواًل  وتطويرهــا 
املحاكــم  احتياجــات  دراســة  إىل 
ــب  ــدة حس ــزة جدي ــرف أجه ل
ودون  العمــل  ملواصلــة  الطلــب 
تعطيــل مصالــح جمهــور املحاكــم.
ــل  ــم يعم ــأن القس ــوح ب ــنيَّ الل وب
ــي  ــات الت ــة املهم ــذ كاف ــى تنفي ع
وتطويــر  تيســر  شــأنها  مــن 
ــس  ــل املجل ــي داخ ــل القضائ العم
األعــى للقضــاء بمــا يخــدم القضاة 

ــم. ــور املحاك وجمه

تقارير وحوارات 4

االلكرتونية  الحواسيب واألجهزة  املنظمات والرشكات تعتمد يف عملها عىل  باتت غالبية  العلمي والتكنولوجي  التقدم  مع 

املختلفة والشبكات ونظم املعلومات التي قد تواجه أعطااًل ومشكالت تستدعي معالجتها، ومع هذه الحاجة برز دور قسم 

الدعم الفني للمجلس األعىل للقضاء.

يتمحور عمل مسؤول الدعم الفني يف أي رشكة أو قطاع حكومي ومهما بلغ حجمها أو نشاطها حول املحافظة عىل سري الجوانب الفنية بالشكل األمثل، 

للمؤسسة، وتشمل مسؤولياته  الخاصة  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  بإدارة وصيانة وإصالح  أدائها  تؤثر سلبًا عىل  أن  يمكن  التي  العوائق  ومعالجة 

تشخيص األعطال وإصالحها وحل مشكالت الشبكة وتركيب األجهزة والربامج للعمل بشكل متواصل دون خلل يواجه املوظفني، يف تقريرنا هذا نتناول 

أهم وأبرز املهام التي يتوالها مسؤول الدعم الفني يف مجلس القضاء األعىل.

عم الفني ُيمثل محوًرا أساسًيا وإسنادًيا للمجلس  الدَّ
األعلى للقضاء

القضاء- مرج الزهور أبو هني

تطوير برامج القضاء األعىل
وعـــى نحـــو ذلـــك لفـــت اللـــوح 
إىل أن قســـمه يعمـــل بشـــكل 
ـــج  ـــاكل الرام ـــل مش ـــل لح متواص
ـــام  ـــهيل مه ـــى تس ـــل ع ـــي تعم الت
ـــج  ـــل برنام ـــي مث ـــل القضائ العم
وغرهـــا،  والتنفيـــذ  امليـــزان 

ــة. ــات الازمـ ــة التحديثـ بمتابعـ
بـــأن قســـم  اللـــوح  وأفـــاد 
الفنـــي  والدعـــم  الشـــبكات 
ــة  ــة آمنـ ــل يف بيئـ ــعى للعمـ يسـ
ــات  ــاركة امللفـ ــال مشـ ــن خـ مـ
ـــم  ـــام املحاك ـــني أقس ـــات ب والطابع
لـــإرشاف عـــى تبـــادل امللفـــات 
ـــا  ـــم وغره ـــني املحاك ـــة ب االلكروني
ـــات  ـــول والصاحي ـــم يف الوص للتحك
ـــة،  ـــزة املختلف ـــني األجه ـــة ب املتاح
مؤكـــًدا بأنـــه يتـــم أخـــذ نســـخ 
احتياطيـــة مـــن الرامـــج وإعـــدادات 
مـــن  وغرهـــا  الســـرفرات 
ــزم  ــي يلـ ــة التـ ــات املهمـ البيانـ
الرجـــوع اليهـــا وقـــت الحاجـــة.
وعـــى صعيـــد التنظيـــم وخلـــق 
ـــي  ـــل القضائ ـــة للعم ـــة مواءم بيئ

املهندس/ أحمد اللوح

ـــم  ـــدة الدع ـــأن وح ـــوح ب ـــنيَّ الل ب
الفنـــي عملـــت مؤخـــًرا عـــى 
 Access ـــم ـــزة التحك ـــر أجه تطوي
الوصـــول  لضبـــط   Control
ـــح  ـــة ومن ـــام اإلداري ـــض األقس لبع
ــول  ــني املخـ ــات للموظفـ صاحيـ
لهـــم الدخـــول لبعـــض األماكـــن 
املتواجـــد فيهـــا القضـــاة، ملنـــع 
ــني  ــني املوظفـ ــا بـ ــكاك مـ االحتـ

ــع. ــور املراجـ والجمهـ

ــأن  ــر بـ ــر بالذكـ ــن الجديـ ومـ
ــب  ــي تواكـ ــم الفنـ ــدة الدعـ وحـ
أحـــدث  متواصـــل  بشـــكل 
ــد  ــال عقـ ــن خـ ــورات مـ التطـ
ــة  ــة وملتابعـ ــل للصيانـ ورش عمـ
ـــدث  ـــى أح ـــاع ع ـــبكات واالط الش
أنظمـــة املعلومـــات واملراقبـــة 
مـــن  وغرهـــا  والســـرفرات 
ــا  ــم تكنولوجيـ ــورات يف عالـ تطـ

املعلومـــات.
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وقال القايض ماهر الجملة:

القوانـني  أن  الجملـة  القـايض  وأكـد 
السـارية يف قطـاع غـزة جرمت سـلوك 
أو  أخـد  أو  طلـب  يف  العـام  املوظـف 
قبـول املنفعـة وفرضت الـردع القانوني 
العقوبـات  قانـون  ومنهـا  ملرتكبيهـا، 
رقـم 74 لسـنة 1936م حيـث نظمـت 
املـواد  يف  الرشـوة  أحـكام  وطبقـت 
106 و107 منـه، حتـى صـدور األمـر 
رقـم 272 لسـنة 1953  عـن الحاكـم 
املـادة  الـذي نـص يف  اإلداري املـري 
األوىل منـه عـى تطبيـق أحـكام القانون 
1953م  لسـنة   69 رقـم  املـري 
الخـاص بجريمـة الرشـوة يف املناطـق 
املريـة  القـوات  لرقابـة  الخاضعـة 

تعد جريــمة الرشــوة من أخطر جرائـم الفـساد 
إدارة  عىل  املرشفني  املوظفني  بثقة  ملساسها  نظًرا 
مؤسسات الدولة امللزمة بتقديم الخدمات ملواطنيها، 
ضمن ضوابط متعلقة باملصلحة العامة، فإن خرج 
املوظف عن السلوك السليم وطلب أو أخذ أو قبل أي 
منفعة انحدرت مكانته الوظيفية وخلق حالة من 
ما  وفق  الفساد  جرائم  إحدى  الرتكابه  الثقة  عدم 

تحدث به قايض محكمة صلح غزة ماهر الجملة. 

جريمة الرشوة في القــوانين المطبقة في قطاع غزة

القضاء- إسام بهار

بفلسـطني،  وألغـت املـادة الثانيـة منه 
ما يتعـارض مع أحـكام هـذا القانون، 
واسـتمر العمل بـه حتى صـدور أوامر 
الحاكـم العسـكري اإلرسائيـي لقطـاع 
بعـض  وألغيـت  سـينا،  وشـمال  غـزة 
األوامـر وتمـت العـودة لتطبيـق قانون 

1936م.  لسـنة  العقوبـات 
وتابع القايض الجملة:

القايض / ماهر الجملة

وأشـار القـايض الجملـة بـأن الرشـوة 
العـام  املوظـف  اتجـار  بأنهـا  تعـرف 
بوظيفتـه وذلـك بتقاضيـه أو قبولـه أو 
طلبـه مقابـاً نظـر قيامـه بعمـل من 

أعمـال وظيفتـه أو االمتنـاع عنـه.
وجـود  تفـرض  الرشـوة  أن  وأفـاد 
شـخصني عـى األقـل، أحدهمـا املوظف 
الـذي يتمتع بسـلطة القيـام أو االمتناع 
والثانـي  معينـة  بأعمـال  القيـام  عـن 
صاحـب املصلحـة الذي يقبـل أن يعطي 
مـا يطلـب منـه أو يتقـدم هـو بنفسـه 

بعـرض العطـاء أو الهبـة للموظـف. 

أردف  الرشـوة  جريمـة  أركان  وعـن 
الجملـة: القـايض 

     إن الرشيـعة اإلســالمية 
حــذرت من الرشـوة وظهر 
ذلك جليًا يف أكـثر مـن آية يف 

القرآن الكـريم، وكذلك منعت 
الترشيعـات الدولية واملحلية 
ســلوك الرشــوة ووضـعت 
االتفـاقيات والقـوانني للحث 
عىل مكافحـتها ومحاربتها، 
ومنها اتفـاقية األمم املتحدة 
ملكـافحة الفساد، واالتفاقية 
العربية ملـكافحة االرتـشاء، 

والقانون النموذجي.

     بعد تأســيس الســلطة 
الفلسطينية صدر القرار رقم 
1 لسنة 1994م بعودة العمل 
بالقوانـني التي كانت سارية 
قبل 1967، وبذلك عاد العمل 
بأحـكام قـانون العقـوبات 
املصـري النــاظم ألحــكام 

جريمة الرشوة. 

     لقد تطلب القـانون توافر 
أركان جريمة الرشوة ليُسأل 
املوظف جنــائيًا، وترتــكب 
جريــمة الرشــوة من ذوي 
الصفة حيت تتطلب القانون 

صفة خـاصة يف الجــاني إىل 
جــانب رضورة توافر الركن 

املادي واملعنوي للجريمة. 

     يف عام 2010م صدر قرار 
بقانون رقم 7 لسنة 2010م 
قيض بموجبه اعتبار جريمة 

الرشوة من جرائم الفساد.

     القاعدة العامة يف انقضاء 
الدعاوى الجزائية تتم بميض 
عرشة سنــوات عىل وقــوع 
الجريـمة، وتبدأ هـــذه املدة 
املسقطة لجريمة الرشوة من 
تـاريخ اكتشافها أو انتهـاء 

الخدمة أو زوال الصفة.

     تتمـثل األركـان يف الركـن 
املفـــرتض حــيث تــطلب 
جريـــمة الرشــوة صــفة 
)املوظف املختص( بالقــيام 
بالعمل املطلــوب منه سواء 
كــان العمل بشــكل كيل أو 
جزئي، ويكــون مختـــًصا 
حقيـقيًا أي يتمـتع بسـلطة 
مبــارشة العمل أو صالحية 
القيــام به، ليمنـحه القدرة 
عىل التعـــبري عـــن اإلرادة 
الحقيقة لجهة اإلدارة التابع 

لهــا، وذلك وفـــق األوامـر 
والقــــوانــني املنظـــمة

للوظيفة.

وأضاف:

ونـوه إىل أن محكمـة النقـض املريـة 
االختصـاص  إثبـات  بجـواز  قضـت 
باألوامـر الشـفوية، وأن محكمة النقض 
الفلسـطينية بينـت أن صفـة املوظف يف 
الرشـوة تمتد يف حال تقديم االستشـارة، 

حيـث نصـت عى:
)ال يشـرتط أن يتخذ نصيـب املوظف 
يف االختصـاص صورة اتخـاذ القرار، 
بـل يكفـي دوره يف مجـرد املشـاركة 
يف تحضـري القرار ولـو كان يف صورة 

إبـداء رأي استشـاري أو توصية(. 

وذكـر القـايض الجملة أن الركـن املادي 
لجريمـة الرشـوة يتكـون مـن عنرين 
رئيسـيني )األول( النشاط اإلجرامي الذي 
يقـوم بـه الجانـي يف جريمـة الرشـوة 
ويأخـذ عدة صـور وهي القبـول واالخذ 
والطلـب، و)الثانـي( يتعلـق بالفائدة أو 
العطيـة التـي تعتر مقابـل القيام بعمل 

أو االمتنـاع عـن عمل. 
وبني القـايض الجملـة أن بالركـن املعنوي 
يشـرط  عمديـة  جريمـة  الرشـوة  تعـد 
فيهـا توافـر القصـد الجنائي املتكـون من 

عنريـن وهمـا العلـم واإلرادة.
األمـر  أن  الجملـة  القـايض  وأوضـح 
لسـنة   69 رقـم  املـري  العسـكري 
تشـدد  غـزة،  بقطـاع  املطبـق  1953م 
يف العقوبـة حيـث أفـرد يف املـادة )103 
منـه( عقوبة االشـغال املؤبـدة، وبغرامة 
ماليـة ال تقـل عـن ألـف جنيـة وال تزيد 
هـذه العقوبـة عمـا أعطـى أو وعـد به، 
الرشـوة  إذا كانـت  العقوبـة  وتضاعـف 
لامتنـاع عـن عمل مـن االعمـال وظيفته 
أو االخـال بهـا، وعقوبة الغرامـة يف هذا 
القانـون )املـادة 104 مكـرر(، ويحكـم 
يف جميـع األحـوال بمصـادرة مـا يدفعه 
الـرايش أو الوسـيط عى سـبيل الرشـوة 

القانـون.  ذات  )110( مـن 
وقال القايض الجملة:

ــاد  ــة الفس ــون مكافح ــرًا أن قان مش
ــة  ــن حال ــنة 2005م تضم ــم 3 لس رق
ــة  ــن العقوب ــاء م ــاالت االعف ــن ح م
ــة  ــب جريم ــام مرتك ــد قي ــك عن وذل
الرشــوة أو الرشيــك بإبــاغ الســلطات 
العامــة عــن الجريمــة قبــل اكتشــافها 
ــا  ــل منه ــال املتحص ــن امل ــاغ ع أو اإلب
ــم  ــه، وذات الحك ــادة 27 من ــاً للم طبق
تضمنتــه املــادة 107 مــن األمــر رقــم9 

ــنة 1953م. لس

وعـن تقـادم الدعـوى الجزائيـة أضاف 
القـايض الجملـة إن:

الفساد  مكافحة  قانون  خرج  لقد 
تقادم  بخصوص  العامة  القاعدة  عن 
لخطورتها  نظراً  الرشوة،  جريمة 
والوظيفية  الدولة  بكيان  ومساسها 
منه   33 املادة  نصت  حيث  العمومية؛ 
عى عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم 
وكل ما يتعلق بها من إجراءات، ويفهم 
القانون  هذا  يف  املرشع  أن  ذلك  من 
من  واإلجراءات  الجريمة  تقادم  اخرج 
جزاء االنقضاء، مع بقاء تقادم العقوبة 
لألصل العام الوارد يف املادة 427 من 
عى  الفلسطيني،  اإلجراءات  قانون 
الرغم من وضوح التنظيم إال أن طبيعة 
سن  تتطلب  الرشوة  جريمة  وخطورة 
تنظيم قانوني فلسطيني ينظم جريمة 
الرشعي  الركن  توحيد  من  الرشوة 
واملساواة يف التنظيم القانوني الخاص 

بتقادم الجريمة والعقوبة عنها.
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1730( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/956( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/492( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/561( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/467( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/360( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1892( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/445( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/470( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1787( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/470( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/966( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ عيل سالم عيل احلطاب
سكان/ غزة - الشجاعية - مسجد الرحمة

إىل المتهم/ صبيح سليم صبيح اخلرضي
سكان/ غزة - التفاح الشعف

إىل المتهم/ إيهاب عيىس محمد مراد
سكان/ غزة - النرص - جامعة القدس المفتوحة

إىل المتهم/ عبد الله سعد عبد الله منية
سكان/ غزة- الشجاعية - مسجد طارق بن زياد

إىل المتهم/ كمال صبىح حسن عواجة
سكان/ الشمال- العطاطرة - السيفا - قرب مسجد العمرة

إىل المتهم/ معني محمد سعيد شاهني
سكان/ غزة - التفاح - قرب السدرة

إىل المتهم/ سامح موىس محمود الغول
سكان/ الشمال- أبراج المخابرات - مسجد حذيفة

إىل المتهم/ عاهد مصلح جابر الصيفي
سكان/ غزة - الزيتون - قرب مركز الرشطة

إىل المتهم/ خالد محمد خليل الفراين
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - مركز الرشطة

إىل المتهم/ إيهاب محمد فرج سالم عبد النيب
سكان/ الشمال - بيت الهيا - صيدلية دغيم

إىل المتهم/ يعقوب محمود اسحق الفراين
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - مركز الرشطة

إىل المتهم/ رمضان عوض رمضان أبو حجازي
سكان/ الشمال - برئ النعجة - مسجد االبرار

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/ عيل سالم عيل احلطاب.

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/ إيهاب عيىس محمد مراد.

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/ عاهد مصلح جابر الصيفي.

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/ سامح موىس محمود الغول.

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/ إيهاب محمد فرج سالم 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 )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/ كمال صبىح حسن عواجة.

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/ رمضان عوض رمضان أبو حجازي.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )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/ صبيح سليم صبيح اخلرضي.

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 الله سعد عبد الله منية.

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/ معي محمد سعيد شاهي.

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/ خالد محمد خليل الفراين.

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/ يعقوب محمود اسحق الفراين.

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/ 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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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/572( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/320( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1740( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/484( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1221( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1215( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1257( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/336( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1386( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1048( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1130( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/425( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ محمد خليل إبراهيم أبو الصادق
سكان/ الشمال- معسكر جباليا

إىل المتهم/ وائل محمد صبيح اجلرو
سكان/ غزة - التفاح

إىل المتهم/ جهاد جمال سليم أبو رشخ
سكان/ الشمال- معسكر جباليا - االتصاالت

إىل المتهم/ كمال مروان كمال فيصل
سكان/ الشمال- الشيخ زايد - برج11

إىل المتهم/ محمد عبد القادر عيىس المحبوح
سكان/ الشمال -معسكر جباليا الفالوجا

إىل المتهم/ باسل زيك اسماعيل ابو علوان
سكان/ الشمال - التوام - محطة اخلزندار

إىل المتهم/ شادي كمال سعيد أحمد
سكان/ الشمال - شارع الهوجا

إىل المتهم/ زياد عمر جرب الديري
سكان/ الشمال- الكرامة - سوبر ماركت المنايعة

إىل المتهم/ إبراهيم باسل إبراهيم أبو موىس
سكان/ غزة - الشاطئ - الشمايل ابراج الفريوز

إىل المتهم/ هيثم سامي محمد أبو زر
سكان/ غزة -غزة - شارع يافا

إىل المتهم/ نافذ عطية حمدي الشمايل
سكان/ اجلنوب - رفح الربازيل

إىل المتهم/ موىس أسعد حامد المرصي
سكان/ غزة - الدرج - مسجد السيد هاشم

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 خليل إبراهيم أبو الصادق.

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 محمد صبيح اجلرو.

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/ جهاد جمال سليم أبو رشخ.

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/ كمال مروان كمال فيصل.

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 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 عبد القادر عيىس المحبوح.

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 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/ باسل زيك اسماعيل ابو علوان.

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 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/ شادي كمال سعيد أحمد.

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/ زياد عمر جرب الديري.

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 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/ إبراهيم باسل إبراهيم أبو موىس.

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 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/ هيثم سامي محمد أبو زر.

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 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/ نافذ عطية حمدي 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 )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطي( المؤثمـة بالمـواد )1، 2، 27 

فـقــرة 7، 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/ موىس أسعد حامد المرصي.

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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ـْن الَ يَْزَدِهيـِه إْطـَراٌء، َوالَ يَْسـتَِميلُُه إِْغَراٌء(،  ُف نَْفُسـُه َعـىَل َطَمـع، ِممَّ -)َوالَ تُـرْشِ

فالقـايض صاحب رسـالة وغايـة سـامية، ال يلتفـت إىل أطماع الدنيـا أو إىل جلـب املنافع 

الشـخصية، بـل يجب أن يكـون أزهد النـاس، وليس معنى ذلـك أن يكـون أفقرهم بل أن 

يجعـل الدنيـا يف قلبـه وليـس يف يده، فـا يلتفـت إىل مال الغنـّي أو جـاه صاحب الرشف 

والسـلطان، وال يقبـل مجاملـة أو هدية من املتقاضني فـإّن ذلك يقـدح يف نزاهته وحيدته.

)خصال القايض(

بقلم القاضي/ محمد مراد

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

الفتة قضائية

مؤشرات األداء القضائي

من 01 أغسطس 2022م حتى 04 أغسطس 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

ظهرت إشـكالية لـدى الكثر يف الخلـط بني مفهوم 
األخـرى،  القضائيـة  املفاهيـم  وبعـض  الخبـر 
سـنتناول يف املقـال الحـايل أوجـه االختـاف بـني 

عمـل الخبـر القضائـي وامُلَحكِّـم.
القضائيـة  الخـرة  الفلسـطيني  القانـون  يعتـر 
وسـيلة  أنهـا  إال  اإلثبـات،  وسـائل  مـن  وسـيلة 
إثبـات اسـتثنائية أو يتـم اللجـوء إليها يف املسـائل 
املحكمـة  وإدراك  التـي تخـرج عـن حـدود علـم 
للوصـول إىل الحقيقـة التـي يبحـث عنهـا القضاء 
يف إجراءاتـه، وعـرف نظـام اعتماد الخـراء بوزارة 
العـدل الخبـر بأنـه »كل شـخص يكـون مؤهاً يف 
مجـال معـني، ويعهد إليـه القيام بعمل مـن أعمال 
الخـرة أمام املحاكـم النظاميـة أو النيابـة العامة، 
لتحديـد مسـألة أو مسـائل فنيـة تتعلـق بمجـال 

عملـه، واملقيـد يف سـجل الخـراء« 
بينمـا ورد تعريف التحكيم يف قانـون التحكيم رقم 
)3( لسـنة 2000 يف مادتـه األوىل »وسـيلة لفـض 
نـزاع قائـم بـني أطرافـه وذلـك بطـرح موضـوع 

النـزاع أمـام هيئـة التحكيـم للفصـل فيه.«
وبالرغـم مـن التشـابه الكبر بـني النظامـني إال أن 
نظـام الخـرة القضائيـة يختلـف عـن التحكيم يف 
العديـد من األمـور أهمهـا: اعتبار التحكيم وسـيلة 
بديلـة لحـل املنازعـات والفصـل فيها، ويقـوم فيه 
الشـخص املحكم بوظيفـة القايض ويحسـم النزاع 
للخصـوم،  ملـزم  قـراره  ويكـون  الخصـوم  بـني 
يف  املقـررة  واالوضـاع  واملهـل  باألصـول  ويتقيـد 
اتفـاق التحكيـم، بينما تعـد الخرة إحدى وسـائل 

اإلثبـات وفًقـا لقانـون البينات.
الخصوم  يختاره  خاًصا،  قاضيًا  املحكم  ويعد 
بإرادتهم الحرة؛ ليفصل يف نزاع قائم، فاملحكم يقوم 
ويفصل  قضائية،  فوظيفته  املحكمة  دور  بنفس 
الخبر  بينما  لألطراف،  ملزم  قرار  بموجب  بالنزاع 
القضائي يعد طرًفا مساعًدا للقايض، ويقتر دوره 
ويخضع  الفنية،  املسألة  يف  الرأي  إبداء  عى  فقط 
للسلطة التقديرية للمحكمة، فا يكون لرأيه أية قوة 

إلزامية ال لألطراف وال للمحكمة.
يبـدي الخبـر القضائـي رأيـه يف املسـائل الواقعية 
يتعـرض  أن  دون  فقـط،  العمليـة«  أو  »الفنيـة 

الخبرة القضائية والتحكيم 
والفرق بينهما

األستاذ/ محمد عبد ربه بركة

مستشار وزير العدل
لشؤون املعهد العايل للقضاء

للمسـائل القانونيـة وذلك حسـب ما جـاء يف املادة 
لسـنة   4 رقـم  البينـات  قانـون  مـن   )2/174(
2001م حيـث نصـت عـى أنـه »ال يجـوز للخبـر 
إبـداء رأيـه يف املسـائل القانونيـة«، بينمـا املحكـم 
يفصـل يف املسـائل الواقعيـة والقانونية معـاً، فهو 
ملـزم بإبـداء رأيـه يف النـزاع بأكملـًه، بـل يجـوز 
للمحكم االسـتعانة بخبـر يف املسـائل الفنية، وهذا 
مـا أكدتـه املـادة )30( من قانـون التحكيـم والتي 
جـاء فيهـا: »يحق لهيئـة التحكيـم بنـاًء عى طلب 
أحـد األطـراف أو مـن تلقـاء نفسـها تعيـني خبر 
أو أكثـر بشـأن مسـألة تحددهـا، وعـى كل طرف 
أن يقـدم إىل الخبـر كل مـا لديـه مـن معلومات أو 

مسـتندات متعلقـة بهذه املسـألة.«
ويسـتمد املحكـم سـلطته للفصـل يف النـزاع مـن 
اتفـاق األطـراف املتنازعـة، بينما الخبـر القضائي 
يسـتمد سـلطته مـن خـال املحكمـة التـي تنظر 
يبـارش  ال  القضائـي  الخبـر  أن  حيـث  النـزاع، 
مهمتـه إال مـن خـال دعـوى قضائيـة مرفوعـة 
أمـام املحكمـة املختصـة، وبنـاء عى قـرار قضائي 

يصـدر بتعيينـه خبـر يف هـذه الدعـوى.
إذ ال يجـوز التحكيـم يف املسـائل املتعلقـة باألحـوال 
الشخصية، واملسـائل الجنائية، واملسائل التي ال يجوز 
فيهـا الصلح قانونـاً، بينمـا يمكن اللجـوء إىل الخرة 

القضائيـة يف كافة املجـاالت الحقوقيـة والجنائية.
عنـد اختيـار املحكـم ال تكـون املعرفـة الفنية هي 
املعيـار األسـايس يف االختيـار، فقـد يتـوىل الفصل 
يف النـزاع محكـم أو محكمـون تنقصهـم الخرة أو 
الكفـاءة، ولذلـك فـإن املحكم قـد يسـتعني بخبر 
أثنـاء نظـر النـزاع إذا مـا واجهته صعوبـات فنية، 
بينمـا يف الخـرة فإن املعيار األسـايس عنـد اختيار 

الخبر هـو املعرفـة الفنيـة املتخصصة. 
اليمـني  حلـف  املحكـم  مـن  يطلـب  ال  وكذلـك 
القانونيـة قبل مبـارشة مهمته ألن اختيـاره يتوقف 
عـى إرادة األطـراف، بينمـا الخبـر القضائـي من 

الواجـب عليـه حلـف اليمـني.
املختصة  املحكمة  من  التحكيم  حكم  تصديق  بعد 
ويكون  به،  املقيض  اليشء  لحجية  حائزاً  يصبح 
بها  تتمتع  التي  الحجية  حيث  من  القوة  نفس  له 
أحكام املحاكم، ويتم تنفيذه بالصورة التي تنفذ بها 
ال  الخبر  رأي  بينما  القضائية،  والقرارات  األحكام 
بالنسبة  أية حجية  له  األفراد، وال يكون  يفصل بني 
للقايض أو الخصوم، فهو مصدر معلومات تستعني 
لتقديرها،  ويخضع  النزاع  يف  للفصل  املحكمة  به 
فممكن للمحكمة أن تأخذ به كاماً أو تطرحه جانباً.


