
أصدرت هيئة الجنايات الكربى حكًما بالسجن )15( عام عىل متهم أدين 

بتهمة القتل عن غري قصد، والسجن املؤبد عىل متهم يف قضية مخدرات 

وذلك استناداً ملواد القانون الفلسطيني.

حيـث أدانـت هيئـة الجنايـات املتهـم )ح/ح(، بالتهم املسـندة إليه يف 

قضيـة مقتـل املجني عليـه معـاذ حمد...
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جريمة السرقة

"طمع في المال ورغبة في اإلثراء 
وضرب لألمن المجتمعي"

من  التي  الخطرية  اآلفات  من  آفة  الرسقة  جريمة  تعترب 
شأنها النَّيْل من استقرار املجتمع...

املجلس  رئيس  املدهون  الدين  ضياء  املستشار  يتقدم 
األعىل للقضاء بالتهنئة القلبية من األرسة القضائية وكافة 
العاملني يف املنظومة العدلية )قضاء، نيابة، محامني، 
القضائي  العام  بدء  بمناسبة  قضائية(  رشطة 
الجديد، سائًل املوىل عز وجل أن يوفق الجميع إلرساء 

سيادة القانون وترسيخ مفاهيم العدالة.
وكل عام وأنتم بخري

عقـد املبادلـة هـو مـن قبيـل البيع 
أركان عقـد  أن تتوافـر فيـه  يجـب 
البيـع املنصـوص عليهـا يف القانون 
والثمـن، وطريف  باملبيـع،  واملتعلقـة 
العقد واهليتهما واملسـائل القانونية 

األخـرى كاإليجـاب والقبـول.

الجنايات الكبرى تصـدر حكمين 
بالســـجن المؤبد والحبس في 

قضية قتل ومخدرات

المستشار المدهون يعقد االجتماع الدوري للسادة 
القضاة ورؤساء المحاكم

في استقبال العام القضائي الجديد..

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

أكـد رئيـس املجلـس األعـىل للقضـاء املستشـار 
ضياء الديـن املدهون بـأن القضاء يسـري يف أربع 
مسـار  أولهـا  باملؤسسـة  للنهـوض  مسـارات 
السـلطتني  مـع  وتكاملهـا  العلقـات  تعزيـز 
التنفيذيـة والترشيعيـة، وثانيهـا تعزيز وإسـناد 
القـايض  وإسـناد  تعزيـز  وثالثهـا  القضـاء، 

واالقتداء به، وأخريًا تعزيز الثقة بالقضاء.
جـاء ذلـك خـلل اللقـاء الـدوري الـذي يعقده 
ورؤسـاء  القضـاة  السـادة  مـع  الفنـي  املكتـب 
الخميـس  يـوم  صبـاح  عقـد  والـذي  املحاكـم 
املوافـق 1-9-2022 وذلـك بمناسـبة بـدء العام 
القـايض  الشـهيد  قاعـة  يف  الجديـد،  القضائـي 

حسن القهوجي بقرص العدل.
د املدهون عـىل رضورة القضاء عىل أسـباب  وشـدَّ
إطالـة أمـد التقـايض، وذلـك تأكيـًدا عـىل كل ما 
ورد يف القوانـني سـارية املفعول وخاصـة قانون 

أصول املحاكمات.
 وأشـار املدهون إىل أهميـة تعزيز ثقـة الجمهور 
خـلل  مـن  وذلـك  وأحكامهـا،  املؤسسـة  لهـذه 
العلمـي  االطـلع  خـلل  مـن  بالـذات  االرتقـاء 
والقانونـي واإلسـناد لكافـة األحـكام وتسـبيبها 
باملنطـق والصـواب وهـو ما مـن شـأنه أن يرفع 

الحكم ويحمله عىل أسباب قويمة وسائغة.
املدهـون إىل رضورة االهتمـام  املستشـار  ولفـت 
باإلجـراءات أثناء انعقـاد الجلسـات والرتكيز عىل 
عدالـة اإلجـراء التي يجـب أن يستشـعرها جميع 
بـني  املسـاواة  رضورة  إىل  منوًهـا  الخصـوم، 
الخصـوم ليطمـن كل منهـم بأنـه يجلـس أمام 

قاٍض عادل ال يفرق بني الخصوم.
املدهـون إىل  ويف سـياق متصـل نـوه املستشـار 
واملحامـني،  الخصـوم  مـع  التعامـل  حسـن 
واالسـتماع بحلـم وسـعة صـدر أثنـاء املرافعـة، 
مبينًا بـأن ذلـك يعطـي الثقـة بأحـكام القضاء 

وباملنظومة القضائية.
يف  واملحاكـم  القضـاء  دور  املدهـون  ـن  وثمَّ
املحاكمـات العادلـة متمنيًـا لهـم عاًمـا قضائيًـا 
يملـؤه الجـد واالجتهـاد نحـو مؤسسـة قضائية 

عظيمة يستظل بظلها الوارف وظل عدلها.
األعـىل  املجلـس  رئيـس  نائـب  شـارك  وبـدوره 
للقضـاء املستشـار أنور أبـو رشخ يف كلمـة وفاء 
الحلبـي،  الـرؤوف  عبـد  الراحـل  للمستشـار 
الحميـدة والطيبة،  متحدثًا عـن صفاته ومناقبـه 
وأنه حمـل عبئا ثقيـل يف تأسـيس رصح القضاء 
األعـىل، وكانـت همتـه عاليـة مـن خـلل متابعة 
سـري العمـل يف كافـة املحاكـم، وكان مدافًعا عن 

استقلل القضاء والقايض.

ــراد  ــد م ــايض محم ــتعرض الق ــه اس ــن جهت وم
ــاء  ــىل القض ــس األع ــام املجل ــني ع ــاعد أم مس
مــؤرشات أداء املحاكــم خــلل الســنة القضائيــة 
املنرصمــة، منوًهــا بــأن هنــاك تطــورا ملحوظــا 

وقفزة نوعية يف أداء املحاكم.
وبني مـراد يف إطار اسـتعراضه ملـؤرشات األداء أن 
 800،16 بلـغ  املدنيـة  الدعـاوي  مـن  املفصـول 
دعـوى، ومـن الدعـاوى الجزائية كانـت 671،22 
دعوى، ومـن الدعـاوى اإلدارية وصلـت إىل 293، 
الصلـح،  محاكـم  أمـام   899،17 منهـا  كان 
و426،15 أمـام محاكـم البدايـة، و805،4 أمـام 

محكمة االستئناف، و1463 أمام املحكمة العليا.
وأشــار مــراد إىل سياســات التطــور الفنــي 
معالجــة  إطــار  يف  تأتــي  والتــي  واإلداري 
أســباب إطالــة أمــد التقــايض وحــرص الدعــاوي 
ــد  ــل بالعدي ــم الفص ــه ت ــًدا بأن ــة، مؤك القديم

من القضايا ما قبل 2015.
ــدى  ــو ن ــس أب ــار أن ــدث املستش ــا تح وختاًم
ــب  ــات باملكت ــوث والدراس ــة البح ــس لجن رئي
الفنــي عــن محــددات تطبيــق املــادة )48( مــن 
ــنة 1936،  ــم )74( لس ــات رق ــون العقوب قان
وذلــك يف ســبيل ايجــاد آليــة لتطبيــق األحــكام 
ــل  ــق بتداخ ــا يتعل ــم فيم ــىل املته ــة ع املتتالي

وضم العقوبات وفق الدراسة.

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

»َوإِْن َحَكْمـَت َفاْحُكـْم بَيْنَُهـْم ِباْلِقْسـِط إِنَّ اللَّـَه 
يُِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي«.

سـنة قضائية انقضـت، ذهب فيهـا التعـب والنصب، 
وبقـي األجر واالنجـاز يف تحقيـق العدل بـني الناس، 
وبسـط القسـط يف أرضنـا العزيـزة، فـكل التقديـر 
لهـم  وأالن  للخصـوم  اسـتمع  مـن  لـكل  واالحـرتام 
الجانـب، وفهـم مـا أديل اليـه منهـم، وحكـم بينهـم 
بالعـدل »إن املقسـطني عند اللـه عـى منابر من 
نـور«،  وهـا نحـن اليـوم نسـتقبل سـنة قضائيـة 
جديـدة، اسـتهلها بتوجيـه التهنئـة وخالـص الدعاء 
لكافـة السـادة القضـاة واألخـوة املوظفـني، وأعضاء 
النيابـة العامة، وجمـوع األسـاتذة املحاميني وضباط 
الرشطـة القضائيـة وأفرادها، فـكل عام وأنتـم بألف 
خري، وأسـال الله تعـاىل أن يجعل هذه السـنة، سـنة 

خري وبركة، عدالة وإنصاف تعم عىل أبناء شعبنا.
ال شـك أن سـلطتنا القضائيـة هـي ميـزان العدل يف 
وطننا الحبيـب، وإن هذه املكانـة التـي حازتها تزيد 
مـن التبعـة عـىل كاهـل مـن حمـل أمانتهـا، يعمـل 
ويجتهـد يف سـبيل تحقيـق هـذه الغايـة املنشـودة؛ 
ليطمـن النـاس ويسـود األمـن يف مجتمعنـا املقاوم، 
يْسـند  قويًـا  ظهـريًا  القضائيـة  السـلطة  ولتكـون 

حاضنة مقاومة شعبنا ضد املحتل الغاصب.
القضاء  جريدة  منرب  من  هنا  ومن  املناسبة،  وبهذه 
قضاة  وإخواني،  ألبنائي  أبرق  فإنني  الفلسطيني، 
فلسطني يف قطاع غزة،  بعدة وصايا، عّلها تعينهم عىل 
املسري يف طريق العدالة، وتلهمهم سداد الرأي والرشاد 
»الُقضاُة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بحديث  ابتداًء  واذكرهم  فيه، 
عِلَم  رجٌل  الجنَِّة،  يف  وواحٌد  النَّاِر،  يف  اثناِن  ثالثٌة، 
الحقَّ فقَض بِه َفهَو يف الجنَِّة، ورجٌل قَض للنَّاِس 
عَى َجْهٍل َفهَو يف النَّاِر، ورجٌل جاَر يف الُحْكِم َفهَو 

يف النَّاِر« رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة.
من هنا ندرك أن مسار القايض وطريقه محدود، إما اىل 
ال  تلظى  نار  إىل  أو  واألرض  السماوات  عرضها  جنة 
يصلها االّ االشقى –والعياذ بالله–، فأخذ لنفسك طريقاً 
تسلكه، فبالفهم والعلم والتجرد من األهواء، ترسم طريقاً 
لك إىل الجنة، ألم تسمع وصية عمر بن الخطاب ريض الله 
عنه إىل ابي موىس األشعري عندما قال »فافهم إذا أدىل 
ألن  العدالة  إىل  للوصول  أصيل  ركن  فالفهم  إليك« 
يف  أخي  فاجتهد  تصوره،  من  فرع  اليشء  عىل  الحكم 
بيناتهم  إىل  وأنصت  ودفوعهم،  الخصوم  دفاع  سماع 
من  لتتمكن  املسألة؛  لوقائع  فهماً  لتزداد  ومرافعاتهم؛ 
حكمك  نقض  وتتجنب  وجه  أكمل  عىل  فيها  الحكم 

لفساٍد يف االستدالل أصابه.
واحـرص أخي عـىل متابعة علومـك القانونيـة، قراءًة 
ومدارسـًة ونقاشـاً؛ لتتمكـن مـن إسـناد حكمـك إىل 
القانـون وقواعـده، واسـمع وصيـة سـيدنا  أحـكام 
عمر عندمـا قـال: »اْلَفهـم اْلَفهـم ِفيَمـا تلجلج يِف 
ـا َليْـَس يِف كتاب َوَل سـنة، ثـمَّ اعرف  صدرك ِممَّ
ذَِلـك  ِعنْـد  اأْلُُمـور  فقـس  واألمثـال،  اأْلَْشـبَاه 
بنظائرهـا، واعمـد إىَِل أقربهـا إىَِل اللـه وأشـبهها 
بالحق«، فإنـك إن فعلـت ذلك تجنبـت نقص حكمك 

لخطأ يف االسناد.
وكن أخـي متجـرًدا مـن الهـوى »وآِس بـني الناس 
يطمـع  ل  حتـى  ومجلسـك  وعدلـك  وجهـك  يف 
رشيف يف حيفـك ول ييـأس ضعيف مـن عدلك«، 
صـدرك  ويضيـق  الخصـوم  مـن  تضجـر  أن  وايـاك 
عليهـم، ممـا ينصبـك خصًمـا لهم، بـل احـرص عىل 
عدالة اإلجـراء، و وسـعة الصدر ورحابتـه، ولني املنطق 
والجانب، »فإن القضـاء يف مواطن الحـق يعظم به 
األجر ويُحسـن بـه الذخـر«، فإنـك إن فعلـت زادت 

ثقة الناس بعدلك وانرشح الصدر لحكمك.

أخوكم

املستشار/ ضياء الدين املدهون

رئيس املحكمة العليا
رئيس املجلس األعى للقضاء

سنة قضائية جديدةسنة قضائية جديدة
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حكًما  الكربى  الجنايات  هيئة  أصدرت 
أدين  متهم  عىل  عام   )15( بالسجن 
والسجن  قصد،  غري  عن  القتل  بتهمة 
املؤبد عىل متهم يف قضية مخدرات وذلك 

استناداً ملواد القانون الفلسطيني.
حيـث أدانـت هيئـة الجنايـات املتهـم 
)ح/ح(، بالتهـم املسـندة إليه يف قضية 
حمـد،  معـاذ  عليـه  املجنـي  مقتـل 
وحكمـت بمعاقبته بالسـجن )15( عام 
ومصـادرة املضبوطـات املحـرزة عـىل 
ذمـة القضيـة، وذلك عـن تهمـة القتل 
عـن غـري قصـد، وحمـل وأداة مؤذيـة، 

عقد املكتب الفني باملجلس األعىل للقضاء 
اجتماعه الدوري برئاسة املستشار إيهاب 
وبحضور  الفني،  املكتب  وكيل  عرفات 
وأعضاء  لجان  رؤساء  القضاة  السادة 
املكتب الفني وأ. جميل خليل مدير املكتب 

الفني واملوظفون. 
عرفـات  املستشـار  أكـد  جهتـه  مـن 
االجتماعـات  ضمـن  يأتـي  اللقـاء  بـأن 
الدوريـة للمكتب الفني ملناقشـة املسـائل 
املعروضـة عليـه، واملهـام امُلكّلـف بهـا.

وناقــش املجتمعــون أعمــال لجــان 
املكتــب الفنــي خــلل الفــرتة الســابقة 
منــذ ينايــر 2022 وحتــى ســبتمرب 

أخبـــار 2

هــاتف: 97082650510+

newspaper@hjc.gov.ps :البريد اإللكتروني

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

العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

المكتب الفني يعقد اجتماعه الدوري 
مع بداية العام القضائي الجديد

الجنـــايات الكــبرى تصـدر حكمين 
بالســجـن المـــؤبد والحـــبس في 

قضية قتل ومخدرات

اللجنة الُمشّكلة لدراسة 
الئحة التفتيش القضائي 

ترفع تقريرها النهائي

القضاء ُيتابع سير العملية 
التــدريـــبـيـــة فـــي بـرنــامـج 

عـــدالــة األحــــداث

أنهـت اللجنة امُلشـكلة لدراسـة وتحديث 
والنمـاذج  القضائـي  التفتيـش  الئحـة 
املرفقـة بـه أعمالهـا وقدمـت تقريرهـا 
النهائـي لسـعادة رئيس املجلـس األعىل 

للقضـاء مشـفوًعا بتوصياتهـا.
ثابت  زياد  د.  برئاسة  اللجنة  وناقشت 
تعديل  مقرتحات  العليا  املحكمة  قايض 
القانوني  اإلطار  عىل  واالطلع  اللئحة 
الناظم لعمل إدارات التفتيش القضائي يف 
العديد من الدول العربية بهدف الوصول 
ومتطور  حديث  وفني  إداري  تنظيم  إىل 

ويواكب االحتياجات القضائية.
وقـد هـدف تشـكيل اللجنـة إىل تحديث 
أحـكام اللئحـة القديمـة الصـادرة عن 
 ،2006 عـام  للقضـاء  األعـىل  املجلـس 

أجـرى املجلـس األعـىل للقضـاء زيـارة 
تفقديـة ملتابعـة سـري عمليـة التدريـب 
الـذي  األحـداث  عدالـة  برنامـج  يف 
األعـىل  باملجلـس  الفنـي  املكتـب  نفـذه 
للقضـاء بالتعـاون مـع نقابـة املحامني 
رئيـس  برئاسـة  وذلـك  الفلسـطينيني، 
املجلـس األعـىل للقضاء املستشـار ضياء 
املدهـون، واألمـني العـام للمجلس األعىل 
اللـه. املستشـار أرشف نـرص  للقضـاء 

الدين  ضياء  املستشار  أثنى  جهته  من 
فداء  املستشار  املدرب  دور  عىل  املدهون 
تبذلها  التي  القيمة  الجهود  عىل  الحمود 
الربنامج  هذا  أهداف  نجاح  أجل  من 
الشكر  بجزيل  لها  وتوجه  التدريبي، 

والتقدير لجهودها املبذولة. 
بســعادة  الحمــود  رحبــت  كمــا 
ــني  ــون، واألم ــاء املده ــار ضي املستش
ــه،  ــرص الل ــار أرشف ن ــام املستش الع
وبالحضــور الكريــم، شــاكرة لهــم 

اسـتناًدا لقانون العقوبات الفلسـطيني 
رقم 74 لسـنة 1936، وقـد جاء الحكم 
بنـاًء عـىل أدلـة اإلثبـات، وبعـد تعديل 
التهمـة لتصبـح القتـل عن غـري قصد.

الهيئـة  أصـدرت  ذاتـه  السـياق  ويف 
حكمها بعقوبة السـجن املؤبـد وغرامة 
عـىل متهـم أديـن بتهمـة حيـازة مواد 
والتعاطـي  االتجـار  بقصـد  مخـدرة 

اسـتناداً ملـواد القانـون.
املتهم  الجنايات  هيئة  أدانت  حيث 
الئحة  يف  إليه  املسندة  بالتهم  )ع/ع(، 
من  مخدرة  مواد  حيازة  وهي  االتهام 
وحيازة  االتجار،  بقصد  حشيش  نوع 
مواد مخدرة بقصد التعاطي مع العود، 

2022، وخطــة العمــل القادمــة خــلل 
ــد. ــي الجدي ــام القضائ الع

سـامي  املستشـار  أوضـح  جهتـه  مـن 
األرشم رئيـس لجنـة التدريـب باملكتـب 
الفني أهـم األعمـال التي نفذتهـا اللجنة 
يف الفـرتة السـابقة، ومـن ضمنهـا عقـد 
دورة للرشطـة القضائيـة، ودورة عدالـة 

األحـداث لقضـاة الصلـح والبدايـة.
ويف السـياق تحـدث املستشـار أنـس أبو 
نـدى رئيـس لجنـة البحوث والدراسـات 
اإلنجـازات  أهـم  عـن  الفنـي  باملكتـب 
والدراسـات ومشـاريع القوانني املقرتحة 
اللجنـة يف الفـرتة  إليهـا  التـي خلصـت 

السـابقة مـن ينايـر وحتـى سـبتمرب. 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

بهـدف وضـع األسـس واملعايـري املثـىل 
لتقييـم السـادة القضاة وأعمـال املحاكم 
وإعـداد تقاريـر الكفايـة السـنوية بمـا 
السـلطة  قانـون  أحـكام  مـع  يتفـق 

.)2002( لسـنة   )1( رقـم  القضائيـة 
متضمنـة  مقرتحاتهـا  اللجنـة  وقدمـت 
العديـد من النمـاذج التي تراعـي الرتكيز 
عـىل وضـوح جوانـب التقييـم ومؤرشات 
التـي  الجـودة والكفـاءة  األداء ومعايـري 
سيسـتند إليهـا مفتشـو دائـرة التفتيش 

القضائـي للقيـام بمهامهـم.
القضائي  التفتيش  أن  بالذكر  وجدير 
يسهم يف تجويد ورفع كفاءة أداء القضاء 
املجلس  ورؤية  املنشود  الهدف  ليحقق  ط 
األعىل للقضاء من خلل النُّهوض بمستوى 

القضاة وتطوير أدائهم.

ــة  ــىل أهمي ــد ع ــذي يؤك ــم ال حضوره
هــذه الربامــج التدريبيــة.  

ويف الســياق أثنــت املدربــة الحمــود 
ــة  ــم العلمي ــاة، وقدراته ــادة القض بالس
ــتها  ــي المس ــة الت ــة والقانوني والعملي

ــي.  ــج التدريب ــذا الربنام ــلل ه خ
ــذه  ــة ه ــىل أهمي ــه ع ــرص الل ــد ن وأك
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــج التدريبي الربام
تطويــر التطبيــق األمثــل للقوانــني 
ــوم  ــة مفه ــداث، ومعرف ــة باألح الخاص
العدالــة اإلصلحيــة ومفهــوم الوســاطة 

ــداث.  ــة األح يف عدال
ــن  ــي ضم ــدورة تأت ــذه ال ــر أن ه يُذك
ينفذهــا  التــي  الــدورات  سلســلة 
بهــدف  القضــاة  للســادة  القضــاء 
ــم، وأن  ــم لديه ــض املفاهي ــر بع تطوي
هــذه الــدورات تأتــي لتســفر عــن 
ــة  ــق الســليم للنصــوص القانوني التطبي
ــة  ــة املجتمعي ــر والنهض ــدف التطوي به

وتخفيــف الرتاكــم القضائــي. 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

غزة-املجلس األعىل للقضاء 

وذكــر املستشــار عرفــات رئيــس لجنــة غزة-املجلس األعىل للقضاء 
ــة  ــازات اللجن ــادئ إنج ــتخلص املب اس
ــن  ــة م ــادئ القانوني ــتخلص املب يف اس

ــة.  ــكام القضائي األح
ــل  ــل خلي ــتاذ جمي ــرض األس ــا ع كم
ــي  ــب الفن ــة للمكت ــة اإللكرتوني البواب
ــاء  ــىل للقض ــس األع ــع املجل ــىل موق ع
ــوابق  ــم الس ــىل قس ــوي ع ــي تحت الت
القضائيــة، وإصــدارات املكتــب الفنــي، 

ــا. ــث عنه ــة البح وآلي
ــىل  ــد ع ــم التأكي ــاع ت ــام االجتم ويف خت
املكتــب  اجتماعــات  عقــد  دوريــة 
الفنــي ورضورة إنجــاز أهــداف الخطــة 

ــي. ــب الفن ــغيلية للمكت التش

املخدرات  قانون  ملواد  استناًدا  وذلك 
رقم  الفلسطيني  العقلية  واملؤثرات 
بمعاقبته  وحكمت  2013م،  لسنة   7
مالية  بغرامة  وتغريمه  املؤبد  بالحبس 
أردني،  دينار  ألف   )20.000( قدرها 
منها، ومصادرة  بدالً  الحبس سنتني  أو 

املواد املضبوطة، وإتلفها.
هيئة  عن  صدرا  قد  الحكمني  أن  يذكر 
قبل  من  املشكلة  الكربى  الجنايات 
تطبق  والتي  للقضاء  األعىل  املجلس 
سياسة عقابية مشددة تهدف إىل تحقيق 
للمجرمني،  العام  والردع  واألمان  األمن 
الجرائم  الرتكاب  العود  من  ومنعهم 
خاصة املخدرات والعمل عىل محاربتها.

تأكيًدا على أهمية البرامج التدريبية
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بعد االطلع عىل األوراق وتدقيقها واملداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوىف أوضاعه الشكلية.

ــم 2010/124  ــة رق ــام القضي ــده أق ــون ض ــل يف أن املطع ــع تتحص ــث إن الوقائ وحي
ــد  ــال عق ــاً إبط ــني مطالب ــا الطاعني ــاً فيه ــس مختصم ــان يون ــة خ ــة بداي ــدى محكم ل
ــه  ــليمه األرض كون ــار وتس ــن آث ــه م ــب علي ــا ترت ــاء م ــة أرض وإلغ ــىل مبادل ــاق ع اتف
ــة  ــص قطع ــك بتخصي ــوى وذل ــوع الدع ــد موض ــرر العق ــخ 2007/6/26م ح بتاري
ــيمة  ــة يف القس ــاحتها 975 م2 الواقع ــغ مس ــده والبال ــون ض ــة للمطع األرض اململوك
رقــم 13 مــن القطعــة رقــم 6 الواقعــة بخربــة العــدس ضمــن أرايض رفــح للطاعنيــني 
مقابــل تخصيــص قطعــة األرض الواقعــة ضمــن القســيمة رقــم 2 مــن القطعــة رقــم 
32 بمنقطــة مــوراج ضمــن أرايض رفــح والبالــغ مســاحتها 5000 م2 للمطعــون ضــده 
وقــد وضــع كل طــرف يــده عــىل األرض املبــادل عليهــا إال أن املطعــون ضــده فوجــئ أن 
األرض التــي بــادل الطاعنيــني عليهــا ال يملكانهــا ومملوكــة آلخــر وصــدر حكمــاً قضائيــاً 
لصالحــه فيهــا بموجــب القضيــة رقــم 2008/154 تأيــد مــن محكمــة االســتئناف وتــم 

ــه/  ــة رقــم 2010/178 واســتلم املحكــوم ل ــة التنفيذي ــذه بموجــب القضي تنفي
س. ر. ع. قطعـة األرض املتبـادل عليهـا موضـوع الدعـوى الراهنـة، وقـد طالـب املطعون 
ضـده الطاعنيـني بإرجـاع أرضـه البالـغ مسـاحتها 975 م2 إال أنهمـا رفضـا وبعدمـا 
اسـتمعت املحكمـة لبينـات الطرفـني قضـت بتاريـخ 2013/12/9 بـرد دعـوى املطعون 
ضـده تأسيسـاً عـىل عقـد املبادلة موضـوع الدعوى هـو يف حقيقتـه عقد بيـع أرض بأرض 
وأن الثابـت أن املدعـي )املطعـون ضده( تسـلم األرض التي تبـادل عليها مـع املدعى عليهما 
وتسـليم املدعـى عليهما )الطاعنـان( األرض اململوكـة للمدعي وقت إبرام العقـد أي أن املحل 
كان ممكنـاً وقـت العقد وذلك ملدة خمس سـنوات، وحيـث إن األرض املتعاقـد عليها وامللتزم 
املدعـى عليهمـا بمنـع أي أحـد مـن معارضـة املدعي بها ثبـت أنهـا مملوكة لشـخص آخر 
وذلـك بحكـم قضائـي قطعي فـكان الواجـب عىل املدعـي أن يتقـدم بدعوى فسـخ العقد ال 
إبطالـه حيـث أنه ال يتوافر أي سـبب من أسـباب اإلبطال وقـت إبرام العقـد ألن أركان العقد 
كانـت متوافـرة من رضا وسـبب ومحـل إال أن املحـل أصبح مسـتحيلً يف وقت الحـق إلبرام 
العقـد فكانـت الدعـوى التـي يجـب أن يرفعهـا املدعـي هـي الفسـخ وليس اإلبطـال فرتى 

املحكمـة رد الدعوى.
وحيــث إن هــذا القضــاء لــم يلــق قبــوالً لــدى املطعــون ضــده فبــادر بواســطة وكيلــه 
الســتئنافه لــدى محكمــة االســتئناف بغــزة بموجــب االســتئناف رقــم 2014/25 وبعــد 
ــكلً  ــتئناف ش ــول االس ــخ 2014/5/28 بقب ــت بتاري ــني قض ــة الطرف ــماع مرافع س
ــني  ــرر ب ــة املح ــد املبادل ــال عق ــم بإبط ــتأنف والحك ــم املس ــاء الحك ــوع بإلغ ويف املوض
املســتأنف واملســتأنف ضدهمــا بتاريــخ 2004/6/26 وإلغــاء كافــة اآلثــار املرتتبــة عليه 
وإلــزام املســتأنف ضدهمــا بتســليم املســتأنف قطعــة األرض البالــغ مســاحتها 975 م2 
ــف  ــوم واملصاري ــح وبالرس ــن أرايض رف ــم 6 م ــة رق ــن القطع ــم 13 م ــيمة رق يف القس
ــا  ــتأنف ضدهم ــت أن املس ــىل أن الثاب ــاً ع ــاة تأسيس ــاب محام ــيكل أتع ــمائة ش وخمس
)الطاعنيــني( لــم يكونــا مالكــني لــأرض الــذي تــم التبــادل عليهــا مــع املســتأنف عنــد 
انعقــاد عقــد التبــادل وإنمــا كمــا هــو ثابــت بحكــم قضائــي أن األرض ملــك شــخص 
ــك ثابــت بموجــب الحكــم القضائــي الصــادر  آخــر يدعــى/ ســلمان رزق العطــار وذل
ــة  ــد املبادل ــح رفــح وإن كل طــرف مــن أطــراف عق يف الدعــوى رقــم 2008/154 صل

املبدأ
عقد املبادلة هو من قبيل البيع يجب أن تتوافر فيه أركان عقد البيع املنصوص 
واملسائل  واهليتهما  العقد  وطريف  والثمن،  باملبيع،  واملتعلقة  القانون  يف  عليها 

القانونية األخرى كاإليجاب والقبول.

يف الطعن املدني رقم: 2014/398                     السنة القضائية 2016

العالقة بني القضاء واملحاماة تكاملية ل تصادمية

إضاءة قانونية
بقلم المستشار/ أ. عماد النبيه
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هو الحكم الصادر من لدن محكمة االستئناف بغزة بتاريخ 2014/5/28م 
يف االستئناف رقم 2014/25 والقايض بقبول االستئناف شكلً ويف املوضوع 
املستأنف  بني  املحرر  املبادلة  عقد  بإبطال  والحكم  املستأنف  الحكم  بإلغاء 
واملستأنف ضدهما بتاريخ 2007/6/26م وإلغاء كافة اآلثار املرتتبة عليه، 
البالغة مساحتها  األرض  املستأنف قطعة  بتسليم  املستأنف ضدهما  وإلزام 
رفح،  أرايض  من   6 رقم  القطعة  من   13 رقم  القسيمة  يف  مربع  مرت   975

وبالرسوم واملصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة.

الحكم املطعـون فيه: 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

أرشف فارس

عضو
املستشار

انعام انشايص

عضو
املستشار

فاطمة املخللتي

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

القايض  بني  العلقَة  أنَّ  البعض  يعتقد  قد 
باملواجهة،  تتسم  أو  تصادميٌة  هي  واملحامي 
القايض  حاجة  يف  املتمثلة  للحقيقِة  خلفاً 
الحقيقِة،  مَعه الستجلِء  يتعاوُن  وملن  للهدوِء 
خاصة وأنه محارص بعدٍد رهيٍب من القضايا، 
قد يِصُل لآلالف، ويتعنُي عىل الزميل املحامي 
عليه،  إضافياً  ِعبئاً  للقايض، ال  أن يكون عوناً 
انتقاِء  ويف  قانوناً  متمكناً  املحاميُّ  كان  وُكلََّما 
كلماِته َلِبقاً، ولديه قوةُ ملحظٍة، وبملِفه عاملاً، 
كاَن  كلما  دعواه،  سرِي  بمجرياِت  درايٍة  وعىل 
ذلك أَْدَعى لكسِب احرتاِم القايض وموكِّله، وقد 
يحدُث أن يحصَل تَشنٌُّج أثناَء املرافعِة، فهذا ال 
يعدو أن يكوَن غريًة وحرصاً عىل سلوِك أفضِل 
السبيِل لتطبيق القانوِن، ولن يُؤثَِّر ذلك بامُلطلق 

عىل عقيدِة القايض يف الخصومِة، وال يجُب أن 
اللِه،  أماَم  املسئوُل  أنَّه  يعلُم  فهو  ذلك،  يَكوَن 
وأنَّه مهما يَحدُث بني القايض واملحامي سيكون 
بمنأى عن التأثرِي عىل القناعة املوضوعية ، إذ 
الحكم يف املوضوع يكون بعد أن يخلو القايض 
عىل  ويعكُف  األدلَة،  ويستعرُض  نفِسه،  مع 
وزِن البينِة حتى تستقَر قناعته عىل ما تطمُن 
كل  ويضَع  واألقوى،  الدامِغ  للدليِل  نفُسه  له 

االعتباراِت نُصَب عينيه.
ولذا يجب عيل املحامي أن يفنَّد األدلة يف نسق 
منسجم  الواقع،  مع  متفق  وتسلسل  مقنع، 
لن يري صعوبًة  ذلك  َسَلك  القانون، وإن  مع 
يف اقناِع املحكمِة ألنَّ كليهما يسعى للحقيقِة، 

ويرمي لتطبيِق القانوِن، وهي غايُة الجميِع.

ــرف  ــلل أي ط ــر وأن إخ ــاه اآلخ ــد تج ــك العق ــب ذل ــة بموج ــئولية تعاقدي ــئوالً مس مس
ــتأنف  ــر املس ــد أق ــه، وق ــت علي ــار ترتب ــد وأي آث ــخ العق ــه فس ــب علي ــه يرتت بالتزامات
ــوق  ــن أي حق ــة م ــادل خالي ــوع التب ــأن األرض موض ــة ب ــد املبادل ــب عق ــا بموج ضدهم
للغــري وقــد ثبــت بحكــم قضائــي عــدم صحــة ذلــك فــإن املحكمــة تــرى أن االســتئناف 

ــة املســتأنف لطلباتــه. ــه ممــا يتعــني إلغــاء الحكــم املســتأنف وإجاب الراهــن يف محل
ــه  ــن في ــا بالطع ــطة وكيلهم ــادرا بواس ــني فب ــرق للطاعني ــم ي ــم ل ــذا الحك ــث إن ه وحي
ــاً عليــه بمخالفــة القانــون والخطــأ يف تطبيقــه قائــلً أن العقــد تــم بــني  بالنقــض ناعي
ــال  ــلً لإلبط ــس مح ــايل فلي ــوب وبالت ــن العي ــايل م ــليم خ ــح وس ــا صحي ــني برض الطرف
ــد  ــد ينعق ــم 2003/294 والعق ــن رق ــتناداً للطع ــول اس ــاب وقب ــد بإيج ــع ينعق ألن البي
ــه  ــه ووصف ــرشوع بأصل ــري م ــون غ ــل يك ــد الباط ــلً والعق ــا باط ــاً وإم ــا صحيح إم
ــذي  ــكل ال ــه والش ــئ ألجل ــذي أنش ــرض ال ــه أو الغ ــه أو محل ــن أركان ــن م ــلل رك الخت
قــرره القانــون ويعتــرب معــدوم ال وجــود لــه وقــد تــم تنفيــذ العقــد املــربم بــني الطرفــني 
وتســلم كل منهمــا قطعــة األرض املبــادل عليهــا دون اعــرتاض مــن الغــري لــذا فــإن دعوى 
ــر أركان  ــال لتواف ــف اإلبط ــا وص ــق عليه ــا ال ينطب ــا ألنه ــري محله ــده يف غ ــون ض املطع
العقــد ورشوطــه فــل يســوغ لــه رفــع دعــوى إبطــال وذلــك تطبيقــاً للقانــون وللســوابق 
القضائيــة ملتمســاً يف ختــام الئحتــه نقــض الحكــم املطعــون فيــه والحكــم بتأييــد حكــم 
محكمــة أول درجــة وذلــك بــرد الدعــوى وتضمــني املطعــون ضــده الرســوم واملصاريــف 

وأتعــاب املحامــاة.
وحيــث إن وكيــل املطعــون ضــده كان قــد أودع الئحــة جوابيــة رداً عــىل الئحــة الطعــن 
ــة  ــف القانوني ــوم واملصاري ــني بالرس ــني الطاعني ــن وتضم ــض الطع ــا رف ــاً فيه طالب

ــاة. ــاب املحام وأتع
ــل  ــن قبي ــة م ــد املبادل ــاً أن عق ــت قانون ــو ثاب ــا ه ــرى أن م ــة ت ــذه املحكم ــث إن ه وحي
ــكام  ــة األح ــواردة يف مجل ــة وال ــع املبين ــد البي ــه أركان عق ــر في ــب أن تتواف ــع فيج البي
العدليــة واملتعلقــة بــرشوط املبيــع والثمــن وطــريف العقــد وملــا كان الثابــت مــن خــلل 
األوراق أن ركنــاً أساســياً مــن أركان العقــد قــد انعــدم بموجــب حكــم قضائــي تمثــل يف 
خــروج املبيــع مــن ملكيــة الطاعنيني وتســليمه بنــاًء عــىل الحكــم رقــم 2008/154 صلح 
رفــح »للمحكــوم لــه فيــه« لــذا تجــاوز الطاعنــان حــدود مــا يملكانــه فوقــع باطــلً عقــد 
املبادلــة كونــه تــم فيــه مــا ليــس ملــكاً للطاعنــني، وهــذا مــا حصلــه الحكــم املطعــون 
فيــه مــن فهــم للوقائــع الــواردة يف الدعــوى األمــر الــذي يعــد مــن اطلقاتهــا وال رقابــة 
عليهــا يف ذلــك مــن محكمــة النقــض مــا دام هــذا الفهــم لــه أصلــه ضمــن األوراق ولــم 
يشــب فهمهــا للوقائــع مــا يخالــف مقتضيــات العقــل واملنطــق وقــد انتهــى إىل النتيجــة 
بنــاًء عــىل اســتخلصات ســائغة وســليمة مــن البينــات املطروحــة ضمــن أوراق القضيــة.

وملــا كان األمــر كذلــك فقــد بــات الحكــم املطعــون فيــه لــم يخطــئ يف تطبيــق القانــون 
ــن  ــاس م ــري أس ــىل غ ــاً ع ــه وقائم ــري محل ــن يف غ ــن الراه ــون الطع ــه فيك ــم يخالف ول

ــه. ــني رفض ــا يتع ــون مم القان
وحيث إن خارس الطعن ملزم بالرسوم واملصاريف.

باسم الشعب العربي الفلسطيني
// الــحـكـم  //

حكمت املحكمة بقبول الطعن شكالً ويف املوضوع برفضه وتضمني الطاعنيني 
بالرسوم واملصاريف وثالثمائة شيكل أتعاب محاماة.

حكم نظر تدقيقاً وصدر يوم الخميس املوافق 21 يناير 2016م.



الخميس
01 سبتمبر 2022م | 05 صفر 1444هـ

ــتلزم  ــه يس ــايل بأن ــو غ ــاف أب وأض
ــة  ــل الرسق ــول مح ــون املنق أن يك
ــه  ــك ألن ــي، وذل ــري الجان ــوًكا لغ ممل
إذا كان غــري مملــوك ألحــد أو كان 
ــع  ــل يق ــه ف ــي نفس ــوك للجان ممل

ــة. ــىل امللكي ــداء ع ــه اعت باختلس
ــاد  ــوي أف ــن املعن ــن الرك ــا ع وأم
أبــو غــايل بــأن جريمــة الرسقــة مــن 
ــك  ــودة، لذل ــة املقص ــم العمدي الجرائ
ال يتصــور أن يتخــذ ركنهــا املعنــوي 
ــذ  ــال، ويتخ ــأ أو اإلهم ــورة الخط ص
صــورة  فيهــا  املعنــوي  الركــن 

ــي. ــد الجنائ القص
ونبــه إىل أن القصــد العــام يف جريمــة 
عنرصيــن  يف  يتحصــل  الرسقــة 
األول اإلرادة الرتــكاب فعــل األخــذ 
أي  قانونــاً  املجــرَّم  )االختــلس( 
ــي اىل  ــرصاف إرادة الجان ــى ان بمعن
ــي  ــازة املجن ــن حي ــيشء م ــراج ال إخ

ــه. ــه يف حيازت ــه وإدخال علي
ــرص  ــو عن ــي ه ــرص الثان ــا العن وأم
العلــم: فيلــزم إىل جانــب تحقــق 
اإلرادة إحاطــة الجانــي علًمــا بكافــة 
يتطلبهــا  كمــا  الجريمــة  أركان 
القانــون مــع ملحظــة أن العلــم 

وجريمــة الرسقــة تصنــف باعتبارهــا 
جنحــة كونهــا تــروع املواطنــني 
الشــعور  يشــيع  وارتكابهــا 
ــك  ــتقرار، لذل ــن واالس ــدام األم بانع
قــرَّر القانــون عقوبتــي الســجن 
ــرتف  ــن يق ــة مل ــة مالي ــع غرام ودف
ــون  ــرَّف قان ــد ع ــرم، وق ــذا الج ه
العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م 
املطبــق يف قطــاع غــزة الســارق 
ــادة  ــة يف امل ــه الرسق ــرف ب ــا ع بم

)1/263( والتــي نصــت عــىل:

تقارير وحوارات 4

تعترب جريمة الرسقة آفة من اآلفات الخطرية التي 

الثقة  وهزُّ  املجتمع  استقرار  من  النَّيْل  شأنها  من 

فيه، وهي عدا عن كونها سلوًكا غري أخالقي فإنَّ 

لها عواقب يف الدنيا ومآلت وخيمة يف اآلخرة، فضاًل 

عن النظرة املتدنية التي ينظر لها املجتمع للسارق.

جريمة السرقة
"طمع في المال ورغبة في اإلثراء وضرب لألمن المجتمعي"

القضاء- مرج الزهور أبو هني

تعريــف  عــىل  الفقــه  درج  وقــد 
الرسقــة بأنهــا »اختــالس مــال 
بنيــة  للغــري  مملــوك  منقــول 

. » تملكــه
بــدوره أوضــح القــايض محمــود أبــو 
غــايل أن للرسقــة ركنـًـا ماديـًـا متمثــًل 
ــالس«،  ــذ« أو »الخت ــل »األخ يف فع
والركــن الثانــي وهــو محــل الرسقــة 
ــوًكا  ــاًل ممل ــه »م ــل يف كون ويتمث

للغــري«، وأمــا الركــن الثالــث الركــن 
املعنــوي الــذي يأخــذ صــورة القصــد 
الخــاص متمثــًل يف »نيــة التملــك«، 

إضافــة اىل القصــد العــام.
وأشــار أبــو غــايل إىل أن الركــن املادي 
ــن   ــن عنرصي ــون م ــة يتك يف الرسق
ــه  ــي وصورت ــاط االجرام ــا النش هم
ــي  ــذ، والثان ــل األخ ــد يف  فع تتجس
ــا  ــاء، موضًح ــدم الرض ــل يف ع يتمث
بــأن فعــل األخــذ هــو نشــاط مــادي 
ــه  ــب علي ــي ويرتت ــه الجان ــوم ب يق
ــة  ــازة الكامل ــال مــن الحي إخــراج امل
للمالــك، أو الحيــازة الناقصــة للحائــز 
ــد  ــب الي ــة لصاح ــازة املادي ، أو الحي
ــرسوق  ــال امل ــد أن امل ــة، وأك العارض
هــو املحــل الــذي ينصــب عليــه الفعل 
اإلجرامــي منوًهــا إىل رشوط يجــب 
توافرهــا وهــي أن يكــون مــااًل ماديًــا 
ــذي  ــو ال ــده ه ــال وح ــون أن امل ك
يقبــل التملــك فيتصــور وقــوع فعــل 
األخــذ عليــه وهــذا مــا يشــكل اعتــداء 

ــازة. ــة أو الحي ــىل امللكي ع
لقيــام  يكفــي  ال  بأنــه  وأوضــح 
ــة  ــة الرسق ــادي يف جريم ــن امل الرك
يف  متمثــلً  األخــذ  فعــل  تحقــق 
ــراج  ــازة بإخ ــىل الحي ــتيلء ع االس
ــه  ــي علي ــازة املجن ــن حي ــيشء م ال
ــا  ــي، وإنم ــازة الجان ــه حي ودخول
يلــزم فضــلً عــن ذلــك أن يتــم 
ــري  ــو بغ ــىل النح ــازة ع ــال الحي انتق
ــزه. ــيشء أو حائ ــك ال ــاء مال القايض/محمود أبو غايل.رض

      بأنه مـن الضــروري أن 
يتوافر يف املـال صفة املنقول 
ألن انتــقال حيــازة العقار 
عـن طريق نزعه من حـائزه 
أمـر غـري متـصور قـانونًا، 

مؤكًدا بـأنه ل يصلح العـقار 
محاًل لالختالس الذي يتطلب 

لتحـققه انتـقال اليشء مـن 
حيازة املجني عليه اىل حيازة 

الجـاني بفعل مادي يقوم به 
هذا األخري.

ويف الســـياق ذاتـــه قـــال القـــايض 
أبـــو غـــايل:

كل مــن أخــذ ونقــل مــاًل قابــاًل 
مالكــه  رىض  بغــري  للرسقــة 
أن  ودون  الحتيــال  بطريــق 
ــه  ــح في ــق صحي ــه ح ــون ل يك
ــرم  ــذه أن يح ــني أخ ــدا ح قاص
ــا  ــا مطلًق ــه حرمانً ــه من مالك

ــارًقا. ــد س يع

قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م

املادة 1/263

جريمــة  يف  الخــاص  القصــد 
الرسقــة

البواعث عى الرسقة

بالعقــاب  الخاصــة  األحــكام 
عــى الرسقــة

ــول  ــال منق ــة م ــل الجريم ــأن مح ب
ــم  ــن املته ــل م ــرتض ال يقب ــم مف عل

ــه. ــع بجهل الدف

وبـني القـايض أبـو غـايل بـأن القصد 
الخـاص يجـب أن يتوافـر إىل جانـب 
الجانـي، وذلـك  العـام لـدى  القصـد 
جريمـة  يف  املعنـوي  الركـن  لقيـام 
الرسقـة، ويتمثـل القصـد الخـاص يف 
»نيـة تملـك الـيشء« ويعنـي ذلـك 
أن تكـون غايـة الجانـي مـن ارتكاب 
األخـذ(  )فعـل  االجرامـي  النشـاط 
اسـتوىل  مـا  ضـم  للجريمـة  املحقـق 

عليـه إىل ملكـه.

بأنــه مــن  أبــو غــايل  وأوضــح 
ــد  ــر القص ــى تواف ــا مت ــرر قانونً املق
ــت  ــاص قام ــام والخ ــي الع الجنائ
الجريمــة بغــض النظــر عــن طبيعــة 
اىل  أدى  الــذي  الدافــع  أو  الباعــث 
ــه يف  ــا بأن ــة، منوًه ــكاب الجريم ارت
ــث  ــون الباع ــد يك ــون ق ــر القان نظ
ــراء  ــة يف اإلث ــال والرغب ــع يف امل الطم
ــون  ــري، أو أن يك ــاب الغ ــىل حس ع

الباعــث عــىل الرسقــة مجــرد الرغبــة 
عليــه  املجنــي  مــن  االنتقــام  يف 
وإغاظتــه بحرمانــه مــن ملكــه، أو أن 
يكــون الباعــث رشيفــا كمــا يف حالــة 
ــراء  ــىل الفق ــدق ع ــرسق للتص ــن ي م

ــن. واملعوزي

قانـــون  لنصـــوص  طبقـــاً 
رقـــم  الفلســـطيني  العقوبـــات 
واملطبـــق  1936م  لســـنة   )74(
ــرسق  ــة الـ ــإن جريمـ ــا فـ لدينـ
جنـــح  نوعـــني:  اىل  تنقســـم 
الرسقـــة. وجنايـــات  الرسقـــة 
ـــة  ـــأن الرسق ـــايل ب ـــو غ ـــرب أب واعت
مـــن حيـــث املبـــدأ جنحـــة إال 
د  أن املـــرشع الفلســـطيني شـــدَّ
األحيـــان  بعـــض  يف  عقوبتهـــا 
ورفعهـــا إىل مصـــافِّ الجنايـــة 
ــتدعي  ــروف تسـ ــرت ظـ إذا توافـ

التشـــديد.
أمـــا بالنســـبة لجنايـــات الرسقـــة 
ــل  ــة ويصـ ــا متنوعـ ــد بأنهـ أكـ
يف  للعقوبـــة  األقـــى  الحـــد 
بعـــض منهـــا الحبـــس ملـــدة 

ــنة. ــرش سـ ــة عـ أربعـ
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بـأن  الفـرا  يحيـى  د.  القـايض  أكـد 
املـرشع الفلسـطيني كفـل العديد من 
لأفـراد  العامـة  والحريـات  الحقـوق 
والحريـات  الحقـوق  مـن  والعديـد 
العامـة للمتهـم عـىل وجـه الخصوص 
يف القانون األسـايس الفلسـطيني لسنة 

وتعديلتـه.  2003
وأفــاد الفــرا بــأن مــن تلــك الحقــوق 
والحريــات التــي كفلهــا املــرشع 
للمتهــم قرينــة األصــل يف املتهــم 
محاكمــة  إجــراء  لحــني  الــرباءة 
فيهــا  تتبــع  ومنصفــة  عادلــة 
القانونيــة،  واإلجــراءات  األصــول 
ــي توفــر كافــة  منوًهــا بــرورة توخِّ
أكــد  والتــي  للمتهــم  الضمانــات 
ــة  ــراءات الجزائي ــون اإلج ــا قان عليه
ــنة 2001. ــم 3 لس ــطيني رق الفلس

وقال الفرا:

وتابـع الفرا بـأن املرشع الفلسـطيني 
للمتهـم  الضيـق  باملفهـوم  يأخـذ  ال 
فحسـب، بـل يتبنـى مفهوًما واسـًعا، 
متهًمـا  الشـخص  يصبـح  بحيـث 
إذا توافـرت أدلـة كافيـة عـىل نسـبة 
القبـض  يجيـز  ممـا  إليـه،  الجريمـة 
عليـه وتفتيشـه واسـتجوابه وتوقيفه.
 )8( املــادة  أن  إىل  الفــرا  وأشــار 
مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة 

املتهــم: عرَّفــت  الفلســطيني 

األصــل فــي المتــهم البــراءة

القضاء- مرج الزهور أبو هني

القايض/د.يحيى نافع الفرا.

      إن املتهم يكتسب حقوًقا 
يجب حمــايتها واملحـافظة 

عليها.

     إن أصــل الــرباءة أصبح 
أحد الركائز الجـوهرية التي 

ل تقوم املحــاكمة املنـصفة 
بدونـها، وأمـًرا لزًمـا إلدارة 
العـــدالة الجـــنائية إدارة

فــعالة.

     إن املرشع الفلسطيني لم 
يميز بني املشتبه فيه واملتهم 
حـني أطلق لفظ املتـهم عى 
كل من اتهم بارتكاب جريمة 
ولو لم يبارش ضده أي إجراء 
من إجـراءات التحقيق، رغم 
أنـها ل تشـكل مـربرا كافيا 

إلحـالة الشـخص للمحاكمة 
بالتهمة املسندة إليه.

ــم«  ــظ »املته ــأن لف ــرا ب ــاد الف وأف
ــوى  ــل الدع ــة مراح ــتعمل يف كاف يس
مرحلــة  مــن  ابتــداًء  الجزائيــة، 
ــة  ــروًرا بمرحل ــتدالالت م ــع االس جم
التحقيــق االبتدائــي، وانتهــاًء بمرحلة 
املــرشع  بــأن  مؤكــًدا  املحاكمــة، 
ذلــك  مــن  اســتفاد  الفلســطيني 
حيــث أخــذ بمبــدأ االتهــام، وهــذا مــا 
ــم  ــظ املته ــتعماله للف ــن اس ــم م يفه

ــتدالالت. ــع االس ــة جم بمرحل
واستكمل الفرا حديثه قائًل:

وعــىل صعيــد متصــل بمبــدأ الــرباءة 
ــة  ــة ملزم ــا حال ــرا أنه ــح الف أوض
ــدر  ــا تنح ــم كونه ــة باملته وملتصق
مــن ذات الصفــة اإلنســانية فاألصــل 

ــة. ــه بريئ ــان وذمت ــد اإلنس أن يول
إال  تنتفــي  الــرباءة ال  أن  إىل  ونبــه 
ــرة  ــن دائ ــان م ــرج اإلنس ــا يخ عندم
ــو  ــم، وه ــرة التجري ــة إىل دائ اإلباح
ــى  ــره إال بمقت ــن تقري ــا ال يمك م

ــي. ــم قضائ حك
وبـــني الفـــرا بـــأن كل متهـــم 
بجريمـــة مهمـــا بلغـــت جســـامتها 
ـــخصا  ـــه ش ـــه بوصف ـــب معاملت يج
ـــورة  ـــه بص ـــت إدانت ـــى تثب ـــا حت بريئ
قاطعـــه، معتـــربًا أن هـــذا األصـــل 
ـــة  ـــم القانوني ـــايس يف النظ ـــدأ أس مب
ومـــن  الجزائيـــة  لإلجـــراءات 
ــة. ــة املنصفـ ــات املحاكمـ مفرتضـ

ــم  ــه إذا ل ــدأ بأن ــة املب ــوه إىل أهمي ون
ــع  ــل القاط ــايض الدلي ــدم إىل الق يق
ــه أن  ــب علي ــم يج ــة املته ــىل إدان ع
بالــرباءة، موضًحــا بــأن  يقــي 
اإلدانــة ال تبنــى إال عــىل اليقــني 
والجــزم، وأن الــرباءة يســتوي أن 
ــتوي  ــا يس ــني كم ــىل اليق ــى ع تبن
ــني،  ــال والتخم ــىل االحتم ــى ع أن تبن
يفــرس  »الشــك  ملبــدأ  وفقــا 

املتهــم«.  لصالــح 
أصـــل  بـــأن  الفـــرا  ويعتـــرب 
املبـــدأ ركيـــزة أساســـية للرشعيـــة 
ــراءات  الدســـتورية يف قانـــون اإلجـ
ـــدة  ـــع القاع ـــق م ـــة، وتتواف الجزائي
ـــة  ـــة ول عقوب ـــة »ل جريم القانوني
ـــدة  ـــذه القاع ـــي« ه ـــص قانون إل بن
ــر  ــا توافـ ــب تطبيقهـ ــي يتطلـ التـ
قاعـــدة أخـــرى وهـــي »افـــراض 
الـــرباءة يف املتهـــم حتـــى يثبـــت 
ـــدًدا  ـــون«، مش ـــا للقان ـــه وفق جرم
ـــات  ـــوق والحري ـــة الحق ـــأن حماي ب
التـــي كفلهـــا الدســـتور لـــكل 
ــه إىل أن  ــرتض براءتـ ــن تفـ مواطـ
ـــة. ـــة منصف ـــه يف محاكم ـــت إدانت تثب

وقال الفرا:

ــي  ــه الجنائـ ــأن الفقـ ــاف بـ وأضـ
ــة  ــارات مكملـ ــدة اعتبـ ــع عـ وضـ
تأييـــدا لهـــذا املبـــدأ وتربيـــرا لـــه 
أن يتفـــق مبـــدأ الـــرباءة مـــع 
االعتبـــارات الدينيـــة واألخلقيـــة 
ــاء  ــة الضعفـ ــم بحمايـ ــي تهتـ التـ
ـــان  ـــوق اإلنس ـــىل حق ـــة ع واملحافظ

كل شــخص تقــام عليــه دعــوى 
ــا. جزائيــة يســمى متهًم

ــه  ــم برباءت ــذي حك ــم ال أن املته
يفــرج عنــه فــوراً ولو اســتأنفت 

النيابــة الحكــم.

قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني

قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني

املادة 8

املادة 396

طغيـــان،  أي  ضـــد  األساســـية 
ــليف  ــراد وتـ ــن األفـ ــة أمـ وحمايـ
بإدانـــة  القضائيـــة  األخطـــاء 
ـــم  ـــتحالة تقدي ـــا اس ـــاء وغريه األبري

ــلبي. ــل السـ الدليـ
الــرباءة  مبــدأ  نتائــج  وحــول 
اســتطرد الفــرا لثــلث نتائــج أولهــا 
معاملــة املتهــم بمعاملــة الــربيء 
ــع  ــان يف جمي ــة اإلنس ــظ كرام وحف
ــا  ــة، وثانيً ــوى الجزائي ــل الدع مراح
الشــك يفــرس ملصلحــة املتهــم يعنــي 
ــودة إىل  ــة والع ــة اإلدان ــقاط أدل إس
ــا  ــرباءة، وثالثً األصــل العــام وهــو ال
ــق  ــىل عات ــات ع ــبء اإلثب ــوع ع وق
النيابــة العامــة يعنــي أن املتهــم 
غــري مطالــب بتقديــم أي دليــل عــىل 
براءتــه ألن األصــل فيــه هــو الــرباءة 
وتبعــة إثبــات التهــم تقــع عــىل 
عاتــق مــن يدعيهــا، والنيابــة العامــة 
بصفتهــا صاحبــة االتهــام هــي التــي 
تتــوىل االدعــاء يف الدعــاوى الجنائيــة 
لذلــك فإنــه يقــع عليهــا عــبء إثبــات 
توافــر جميــع أركان الجريمــة وإقامة 
الدليــل عــىل مســئولية املتهــم عنهــا. 
قانـــون  بـــأن  الفـــرا  وأكمـــل 
اســـتمد  الجزائيـــة  اإلجـــراءات 

ــرباءة  ــة الـ ــج قرينـ ــض نتائـ بعـ
ومـــن أهمهـــا:

وقاعدة أن طعن املتهـم يفيده وال يره 
حيث نصت عـىل ذلك املـادة )332( من 
قانـون اإلجراءات الجزائية الفلسـطيني، 
وقاعـدة أن طلـب إعادة النظـر يقترص 
عـىل األحـكام الصـادرة بالعقوبـة دون 

بالرباءة. الصـادرة  األحكام 
أن  الفـرا  رصح  الحـوار  ختـام  ويف 
املحكمـة وتحريا منهـا لقرينـة الرباءة 
القانونيـة فـإن للمحكمـة أن تتمسـك 
بأوجـه الدفـاع املقـررة للمتهـم ولو لم 

يتمسـك بهـا األخـري.
التزام  املحكمة  عاتق  عىل  يقع  أنه  ذلك 
الرشعية  عن  املنبثق  امتداده  له  أصيل 
الدستورية وهي رشعية أن أصل الرباءة 
ثبوت  لحني  اإلنسان  يف  مفرتض  أصل 
إدانته يف محاكمة تكفل له فيها ضمانات 

املحاكمة العادلة.



الخميس
01 سبتمبر 2022م | 05 صفر 1444هـ

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم /2019/841

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم /2019/841

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم /2012/194

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف االستئناف اجلزايئ رقم 2022/268

محكمة االستئناف بغزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم / 2006/478

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم /2016/1031

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم2012/875

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/995( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2010/278

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1159( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1151( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2019/751

 بداية غزة

إىل المتهم/ اسماعيل مصلح حمد مرتىج
سكان/ الشجاعية مدرسة حطني

إىل المتهم/ شفيق فضل عادل عبد العال 
سكان/ الشجاعية مسجد بسيسو 

إىل المتهم/ سمري صاحل حسن عبد الكريم
سكان/ التفاح خلف مؤسسة الصخرة

إىل المستأنف ضده/ محمد بكر احمد ابو سكران.
سكان/ غزة - الشجاعية – اجلديدة – مسجد الشهداء.

إىل المتهم/ محمود ديب ربيع بوزو
سكان/ الشاطئ قرب مقهى غنب 

إىل المتهم/ يوسف العبد عبد المعطي ابو سلطان 
سكان/ الشاطئ قرب النادي 

إىل المتهم/ جهاد اياد احمد اجلمال
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - دوار أبو اسكندر

إىل المتهم/ محمود عطية عبد الكريم دغمش
سكان/ غزة الصربة مسجد أحياء السنة

إىل المتهم/ محمد معني محمود عماد
سكان/ الشمال- اخللفاء الراشدين

إىل المتهم/ محمود عطية عبد الكريم دغمش هوية رقم 802764167 
سكان/ خانيونس قرب مسجد الرحمة

إىل المتهم/ رأفت هاين عرفات عبد الدايم
سكان/ الشمال- عزبة بيت حانون - الشارع العام

إىل المتهم/ محمد يوسف رسحان عزيز
سكان/ جباليا التوام دوار ال 17

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

المسـاعدة عـى االتجـار خافـا للمـواد 1،2،28،41،35 مـن قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة 

رقـم 7 لسـنة 2013

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/9/22

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/ اسماعيل مصلح حمد مرتىج

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار المؤثمـة بنص المـواد 1 , 2 , 1/28، 35 مـن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية 7 لسـنة 2013.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/9/22

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 فضل عادل عبد العال

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

إيقاع أذى بليغ بشخص آخر المؤثمة بنص المادة 238 ع 36.

المشاجرة المؤثمة بنص المادة 98 ع36.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/9/22

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 العبد عبد المعطي ابو سلطان

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/

السطو عى مكتب بقصد رسقة خافا للمادتي 294،298 / ع 36 296، 297 / أ ع 36

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء، الموافق 2022/9/21

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 ديب ربيع بوزو

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/

ب،  فقـرة   295  ،294 المـادة  بنـص  المؤثمـة  باالشـراك  منـه  والرسقـة  مخـزن  عـى  السـطو 

23ع36 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء، الموافق 2022/09/21

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 عطية عبد الكريم دغمش

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/

السلب باالشراك المؤثمة بنص المادة 287، 288 ع36.

السطو باالشراك المؤثمة بنص المادة 297 فقرة ب، 23ع36.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/9/20

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/ سمر صاحل حسن عبد الكريم

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/

تزوير مستند رسمي المؤثمة بالمواد 332، 334، 335، 338، 23 ع36 

تداول مستند رسمي مزور المؤثمة بالمواد 340 بداللة المواد 332، 334، 338 ع36 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/9/22

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 يوسف رسحان عزيز

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 االسـتئناف المرقـوم أعـاه المقـام عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بالتهمـة المؤثمـة بنـص المـادة 238 ع 36.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار مـن وجـه العدالـة، وذلـك عمـاً بأحـكام المـادة )291( مـن قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة رقـم 

)3( لسـنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعانـات محكمـة االسـتئناف بغـزة، 

وعـى بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علماً بأن االستئناف تعي له جلسة يوم األربعاء، الموافق/ 2022/9/21م.

وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  ضـده  المسـتأنف  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة،  للسـلطة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد بكر احمد ابو سكران.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االستئناف.

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/ جهاد اياد احمد اجلمال.

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 معي محمود عماد.

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/

السطو عى مخزن باالشراك خافا للموا 294 , 297 ع 36

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

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

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء، الموافق 2022/9/21.

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 عطية عبد الكريم دغمش هوية رقم 802764167

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/ رأفت هاين عرفات عبد الدايم.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة االستئناف
المستشار/ حسن عيل الهيس

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى            
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قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2164( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2164( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1072( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1148( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1132( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1132( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1132( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1148( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/89 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/863

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/321 بداية دير البلح 

هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/604

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/275 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكربى رقم 2022/88

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/546( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ بسام عبد الفتاح حسني أبو عمشة
سكان/ بيت حانون - شارع الزيتون

إىل المتهم/ حسني عبد الفتاح حسني أبو عمشة
سكان/ الشمال - بيت حانون - شارع الزيتون

إىل المتهم/ عبد السالم عبد اللطيف عبد الفتاح األشقر
سكان/ الشمال - بيت الهيا - مدرسة عمر بن اخلطاب

إىل المتهم/ صالح محمد فرج سالم عبد النيب
سكان/ الشمال - مرشوع بيت الهيا - مسجد التقوى

إىل المتهم/ نعيم رمزي نعيم زقوت
سكان/ الشمال - برئ النعجة - مسجد االبرار

إىل المتهم/ أحمد مسلم جمعة بريك
سكان/ الشمال - برئ النعجة - مسجد االبرار

إىل المتهم/ رمزي نعيم أحمد زقوت
سكان/ غزة - الشيخ رضوان - الشارع الثالث

إىل المتهم/ همام محمد فرج سالم عبد النيب
سكان/ الشمال - مرشوع بيت الهيا - مسجد التقوى

إىل المتهم/ ميح الدين عمر عبد الله بركات
سكان/ غزة الشيخ رضوان مسجد أمان

إىل المتهم/ حسام حسن عبد العزيز صاحل
سكان/ الشمال معسكر جباليا تل الزعرت 

إىل المتهم/ محمد راتب صاحل دراهم
سكان/ الوسطى النصرات مخيم 5

إىل المتهم/ أنور عليان عبد الرحمن المجدالوي
سكان/ الشمال- الفالوجا - مطعم حمدان

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/ بسام عبد الفتاح حسي 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 )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/ حسي عبد الفتاح حسي 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 )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/ عبد السام عبد اللطيف عبد الفتاح األشقر.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

يقتي عليك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائية خال مدة عرة أيام من تاريخ يقتي 

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

اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليك من قبـل النائب 

العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي( المؤثمة بالمواد )1، 2، 27 فـقــرة 7، 35( من 

قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقلية رقم )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/ صاح 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 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/ نعيم رمزي نعيم زقوت.

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/ أحمد مسلم جمعة بريك.

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/ رمزي نعيم أحمد زقوت.

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/ همام محمد فرج سالم عبد النيب.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

يقتـي عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـال مـدة عـرة أيـام مـن تاريـخ تبليغـك 
قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/ 
قانـون  مـن  , 28/ا   2  ,  1 للمـواد  المخـدرة خافـا  للمـواد  االتجـار خافـا  بقصـد  مـواد مخـدرة  حيـازة 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 من قانون المخـدرات والمؤثرات 

العقلية الفلسـطيين رقم 7 لسـنة 2013.
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـال المـدة المذكـورة أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً كمتهـم فار 

مـن وجـه العدالة، 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـى لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعى باب سـكنك 
األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ ميح الدين عمر عبد الله بركات
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

قـرار  تبليغـك  تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 
اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائب العـام بتهمة/

تزوير مستند رسمي باالشراك المؤثمة بالمواد 332، 334، 335، 338، 23 ع36.
تداول مستند رسمي مزور المؤثمة بالمواد 340 بداللة المواد 332، 334، 338 ع36.

تزوير مستند عريف باالشراك المؤثمة بالمواد 332، 334، 336، 23 ع36.
تداول مستندات عرفية مزورة باالشراك المؤثمة بالمواد 336، 340، 23 ع 36.

تزوير سفتجة المؤثمة بالمواد 332، 334، 335، 337 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م.
تداول سفتجة مزورة المؤثمة بالمادة 340 بداللة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م.

احلصـول عـى األمـوال بطريـق النصـب واالحتيـال وباالشـراك المؤثمـة بالمـواد 300، 301، 23 ع36 والمعدلة 
بموجـب المـادة رقـم 1 مـن القانـون رقم 5 لسـنة.

وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـال المـدة المذكـورة أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً كمتهـم فـار مـن 
وجـه العدالـة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.
كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحة إعانـات محكمة بداية غزة، وعى باب سـكنك األخر، 

ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.
علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04

آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة وعـى كل 
مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنه.

طالب التبليغ/ النائب العام
المطلوب تبليغه/ حسام حسن عبد العزيز صاحل

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

يقتـي عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـال مـدة عـرة أيـام مـن تاريـخ تبليغـك 
قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك مـن قبـل النائـب 

العـام بتهمـة/ 
قانـون  مـن  , 28/ا   2  ,  1 للمـواد  المخـدرة خافـا  للمـواد  االتجـار خافـا  بقصـد  مـواد مخـدرة  حيـازة 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي المؤثمـة بالمـواد 1، 2، 7/27، 35 من قانون المخـدرات والمؤثرات 

العقلية الفلسـطيين رقم 7 لسـنة 2013.
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـال المـدة المذكـورة أعـاه - سـيجرى محاكمتـك غيابيـاً كمتهـم فار 

مـن وجـه العدالة، 
وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقه عـى لوحة إعانات محكمة بداية غزة، وعى باب سـكنك 
األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم الثاثاء، الموافق 2022/10/04
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة القضائيـة 

وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده اإلخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد راتب صاحل دراهم
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/ أنور عليان عبد الرحمن المجدالوي.

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 هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

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 هيئة اجلنيايات الكربى
القايض/ أ.سامي األرشم

7قرارات اإلمهال
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يلعـب القضـاء دوًرا يف صنـع القانـون عندما يكـون القانون 
صامتًـا أو غامًضـا أو يبـدو أنـه ل يتوافـق مـع قانـون آخر 
يعتمـد القضاة عـى إحساسـهم بالعدالة واإلنصـاف والحياد 
واألمانـة والحكمـة لتقريـر القضايـا، ومثـل هذه القـرارات 

تنطـوي دائما عـى صنـع القانون.

بقلم القاضي/ هدى اللواء

دور القضاء يف صنع القانون

الفتة قضائية

مؤشرات األداء القضائي

من 21 أغسطس 2022م حتى 25 أغسطس 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

عـن عائشـة-أم املؤمنـني- ريض اللـه عنهـا قالت: 
قـال رسـول الله صـىل اللـه عليـه وسـلم: )أنزلوا 

النـاس منازلهـم( رواه أبـو داود يف سـننه.
توجيـه نبـوي يشـمل أمـران ال غنـى ألحدهمـا عن 
اآلخـر همـا: الحكمـة والعـدل؛ وهمـا أصـلن مـن 
أصول الـرشع والعقـل، فالحكمة: وضع األشـياء يف 
مواضعهـا وإنزالها منازلها، والعـدل: إعطاء كل ذي 
حـق حقه، فل يُسـّوى الجاهـل بالعالم، وال يُسـّوى 
الفاجـر بالتقـي الصالح، وال يُسـّوى املتهـم باملدان 

وال يُسـّوى املجـرم باملدافـع عن حقـه الرشعي.
وممـا يدخـل يف هـذا أن يعـارش الخلـق بحسـب 
منازلهـم، فالكبـري له التوقـري واالحـرتام، والصغري 
يعاملـه بالرحمـة والرقـة املناسـب لحالـه، ولـأم 
حـق خـاص بهـا، وللزوجـة حـق آخـر، و عنـد 
أهـل الحديـث فالـرواة ما بـني الضعيـف و الثقة،  
ويتكلـم مع امللـوك وأرباب الرئاسـة بالـكلم اللني 
الـكلم،  بالغلظـة و صعـب  املناسـب ملراتبهـم ال 
إىَِل  }اذَْهبَـا  وهـارون:  ملـوىس  تعـاىل  قـال  ولهـذا 
ُه َطَغـى * َفُقـواَل َلـُه َقـْوالً لَّيِّنًـا لََّعلَّـُه  ِفْرَعـْوَن إِنَـّ
يَتَذَكَّـُر أَْو يَْخـَى{ )طـه: 43-44(,  و ملـا دخـل 
النبـيُّ صـىل اللـه عليه وسـلم مكـَة فاتحـا، ودخل 
املسـجَد الحـرام، أتى أبـو بكر ريض اللـه عنه بأبيه 
أبـي قحافـة يقوده، فلما رآه رسـول اللـه صىل الله 
ـيَْخ يف بيته  عليـه وسـلم قال لـه: )هـلّ تركـَت الشَّ
حتـى آتيـه؟( فقـال: »يمـيش هـو إليك يا رسـول 
اللـه أحـق أن تمـيش إليـه«، فأجلسـه بـني يـدي 
رسـول اللـه، فمسـح رسـول الله صـىل اللـه عليه 
وسـلم صدره وقال: )أسـلم تسـلم(، فأسـلم، وهنأ 
رسـول اللـه صـىل اللـه عليه وسـلم أبـا بكر ريض 

اللـه عنـه بإسـلم أبيه.
بالتوقـري  والرؤسـاء  والقضـاة  العلمـاء  ويعامـل 
واإلجـلل والتعلـم، والتواضـع لهـم، خصوًصا وقت 
عندهـم،  التقـايض  ومواضـع  وفتواهـم  تعليمهـم 

مايز صورة من صور  التَّ
المساواة

القايض/ أحمد أبو نعمة

وكذلـك القـايض يمايـز يف عقوبته ما بني مـن اعتاد 
الجـرم بحقـوق الخلـق عمـن وقـع اضطـرارا فيه 
مدافعـا عن حقـه، ومن اعتـاد االحتيال عـىل الناس 
عمـن سـاقته خسـارته لتأخـري رد حقـوق الناس.

بعقوبتـني  مجرمـنْي  عـىل  الحاكـم  يقـي  فقـد 
مختلفتـني بسـبب الظرف الـذي حمله هـذا الجرم 
وقـت اقرتافـه؛ مـا بـني قاتـل أرش ومـا بـني قاتل 
مدافـع عـن دينـه وعرضه ومالـه ، وما بني سـارق 
سـكري يحـرم النـاس أموالهـم ليكسـب ، ومـا بني 
مـن أحوجتـه الظـروف ألخـد بضعة حليـب يطعم 
طفلـه أو كـرسة خبـز ليـأكل، فتكـون معاملتهـم 
ـارع  بمـا يليـق بحـال كل واحـد منهـم، فرتب الشَّ
العقوبـة مـا بـني حـدٍّ أقـى وحـدٍّ أدنـى ، فمـن 
املجرمـني مـا يليـق بحقـه الحكـم بالتَّشـديد بمـا 
فيـه عـني املصلحـة العامـة، ومنهـم مـا يليـق به 
ملقتضيـات  العقوبـة،  تنفيـذ  وقـف  أو  التخفيـف 
منحـه فرصـة انصـلح الحـال و السـرت والتقويم.

املتقاضني وظروفهم  تقبل  فهم  القايض  وكذلك عىل 
بني صاحب حق غليظ الرأي وما بني شيخ عجوز ال 
يقوى عىل الكلم وما بني شاب وذوي حاجة فيأخذ 
أوجه  وتقديم  رأيه  عن  بالتعبري  حقه  متقاض  كل 
دفاعه بالسبل املتاحة والوقت الكايف وفقا ملقتضيات 

اإلنصاف بينهم.
ومن تنزيل الناس منازلهم كذلك؛ أن تُجعل الوظائف 
وقوامة  والعلم  الدين  ذوي  املتميزين  لأكفاء  العليا 
السلوك ال العكس، باعتبارهم مرآة الدولة ونظامها، 
بالرشع  األعلم  لها  يختار  القضاء  والية  وكذلك 
بكل  يعيشه  الذي  الواقع  ويفهم  املطبق  وبالقانون 

مناحيه، وممن يتصف بالحكمة وأصول الفهم.
وملـا كان الصحابـة رضـوان اللـه عليهم مثـًل لهم 
فضـل مشـرتك ولكنهـم متفاضلـون فيمـا بينهم، 
وإنـزال كل واحد منزلته، فكذلـك الناس فيما بينهم 
متفاضلـون ومتفاوتـون، فإنزال لـكل واحد منزلته 
لـه حكمه وتقديـره واعتباره؛ فالقـايض ووالة األمر 
أوىل النـاس من يتعرف عـىل تلك املنـازل ويعطيها 
حقهـا وقدرهـا وحكمهـا بما يليـق رشعـا وقانونا 
وفقـا لعلمهـم وفهمهـم وبما اسـتأمنهم اللـه عليه 

العدالة واملسـاواة واإلنصاف. متحرِّيـن 

رئيس محكمة بداية دير البلح


