
أصــدرت هيئــة الجنايــات الكــرى أحكاًمــا غيابيــة متفاوتــة بحــق عرشيــن متهًمــا، تراوحــت ما 

بــن الحبــس خمســة أعــوام حتــى الحبــس املؤبــد بتهــم حيــازة مــواد مخــدرة بقصــد االتجــار 

والتعاطــي، وذلــك اســتناًدا ملــواد القانون الفلســطيني.

وقــد جــاءت تلــك األحــكام بعــد عــدة جلســات عقدتهــا املحكمــة جــرى مــن خاللهــا ســماع 

ــي، وكاًل  ــر الرفاتـ ــدس ماهـ ــم املهنـ املحاكـ

من رؤساء ومأموري التنفيذ.

وتنــاول املجتمعــون أبــرز االشــكاليات التــي 

تواجههــم أثنــاء تنفيــذ املهمــات بإيقــاع 

املهمــات  بتنفيــذ  أو  التنفيــذي  الحجــز 

واألحكام القضائية بالقوة الجرية.

وشــدد املجتمعــون عــى رضورة تعــاون 

ــات  ــة العقب ــل كاف ــن لتذلي ــور املتقاض جمه

التي تواجههم لتسهيل إجراءات التقايض.

عقـــدت األمانـــة العامـــة اجتماًعـــا يف 

ـــاء  ـــور رؤس ـــدل، بحض ـــر الع ـــا بق مقره

التنفيـــذ  ومأمـــوري  التنفيـــذ  دوائـــر 

ملناقشة آليات العمل لديها.

وُعقـــد االجتمـــاع بحضـــور األمـــن العـــام 

ـــار أرشف  ـــاء املستش ـــى للقض ـــس األع للمجل

ــاعد  ــام املسـ ــن العـ ــه واألمـ ــر اللـ نـ

ــام  ــر عـ ــراد ومديـ ــد مـ ــايض محمـ القـ
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القـــضـــــاء الحـــــارس الطبيـــــعي 
للـحـريــــــــــات

ـاب العـدل.. عـوٌن للقضاء  دوائـر ُكتَّ
وتوثيـٌق للحقوق والسـندات

مـن  بهـا  يتعلـق  ومـا  الشـخصية  الحريـة  تتعـرض 

حقـوق وحريـات لخطـر عندما تطبـق أحـكام قانوني 

العقوبـات واإلجـراءات الجزائيـة ممـا... 

كاتـب العـدل هـو موظـف عـام مؤهـل ومـدرب للقيام 

بمهـام قانونية عديـدة عى رأسـها التصديق عـى توقيع 

الوثائـق، ويعمـل يف الـدول العربية يف...

جريمــة اســتعمال محــّرر مــزّور وتداولــه ال يــري 
عليهــا التقــادم، طاملــا أن هــذا املحــرر يُتــداول 

ــر. ــام الغ ــه أم ــر ب ــتعمل أو يُظه ويُس
يجــب عــى املحكمــة أن تبحــث يف مــدى كــون املحــّرر 
مــزّور مــن عدمــه؛ لتقــرر مــدى صحــة تداولــه مــن 
عدمــه ومــن حيــث تــداول محــّرر مــزّور مــن عدمــه.

األمـانة العامة تعقد اجتماًعا مع 
رؤساء ومأموري التنفيذ

بحـــق  أحكاًمـــا  تصـــدر  الكبـــرى  الجنايـــات 
فـــي قضايـــا مخـــدرات متهميـــن فاريـــن 

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية
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بينــات اإلثبــات املقدمــة مــن طــرف النيابــة العامــة، والتحقــق مــن كفايــة...

المستـشار المدهــون يستقـبل نائــب رئــيس متابـعة العـمل 
الحكومي ووكيل وزارة المالية

و مديــر ديــوان رئيــس املجلــس األســتاذ محمــود غزة-املجلس األعى للقضاء 
حالــة  اســتمرار  إطــار  يف  وذلــك  الحفنــي، 

التنسيق والتعاون املشرتك.
وناقـش املجتمعون بعـض التحديـات التي تعرتض 
وسـبل  املحاكـم،  يف  واإلداري  القضائـي  العمـل 
معالجتهـا وتجاوزها يف سـبيل الوصـول إىل تحقيق 
العدالـة الناجزة وتطويـر مرافق القضاء، وتحسـن 

البيئة املكانية واللوجستية ملنظومة التقايض.

املدهــون  الديــن  املستشــار ضيــاء  اســتقبل 
رئيــس املجلــس األعــى للقضــاء يف مكتبه ســعادة 
نائــب رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي األســتاذ 
محمــد الفــرا، وعطوفــة وكيــل وزارة املاليــة 
األســتاذ عونــي الباشــا، وكان يف اســتقبال الوفــد 
ــراد،  ــد م ــايض محم ــاعد الق ــام املس ــن الع األم
ومديــر عــام املحاكــم املهنــدس ماهــر الرفاتــي، 

ــس  ــار رئيـ ــتعرض املستشـ ــه اسـ ــن جهتـ مـ
املجلـــس بعـــض السياســـات القضائيـــة التـــي 
ـــا  ـــاء ويف مقدمته ـــى للقض ـــس األع ـــا املجل يتبناه
الحـــد مـــن إطالـــة أمـــد التقـــايض وتحقيـــق 
الـــردع العـــام والســـعي لرتســـيخ مبـــدأ 
ـــات  ـــة إىل السياس ـــي، باإلضاف ـــص القضائ التخص
ــات  ــن خدمـ ــن تحسـ ــة مـ ــة املنطلقـ اإلداريـ
اســـتقبال الجمهـــور ودعـــم وإســـناد الســـادة 

اإلداريـــة  العمليـــات  وتوحيـــد  القضـــاة 
ــة إىل  ــم باإلضافـ ــام املحاكـ ــة يف أقسـ واإلجرائيـ
ـــة  ـــة يف محافظ ـــات قضائي ـــاء مجمع ـــتكمال بن اس

رفح والوسطى وشمال غزة.
يف الختـــام توافـــق املجتمعـــون عـــى أهميـــة 
اســـتمرار اللقـــاءات الثنائيـــة وتعزيـــز العمـــل 
ــون  ــيادة القانـ ــز سـ ــدف تعزيـ ــرتك بهـ املشـ

واحرتام حقوق اإلنسان.



الخميس
22 سبتمبر 2022م | 26 صفر 1444هـ أخبـــار 2

هــاتف: 97082650510+

newspaper@hjc.gov.ps :البريد اإللكتروني

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

العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

ــن  ــاء الدي ــار ضي ــتقبل املستش اس

املدهــون رئيــس املجلــس األعــى 

وفــًدا مــن مركــز التحكيــم الهنــديس 

ــة  ــن برئاس ــة املهندس ــع لنقاب التاب

مديــر املركــز املهنــدس إبراهيــم 

ــي  ــر الجدي ــدس بش ــوان واملهن رض

ــدس  ــز، واملهن ــايل للمرك ــئول امل املس

ــس إدارة،  ــو مجل ــبة عض ــؤاد كس ف

عضــو  غيــث  حاتــم  واملهنــدس 

مجلــس إدارة.

وجـاءت الزيـارة لبحث سـبل التعاون 

املشـرتك بـن املجلـس األعـى للقضاء 

وتبـادل  الهنـديس  التحكيـم  ومركـز 

مـع  والقضائيـة  القانونيـة  الخـرات 

والقـدرة  الكفـاءة  ذوي  املتخصصـن 

عـى التحكيـم املحـي والـدويل.

ــم  ــتعرض م. إبراهي ــه اس ــن جهت م

رئيس المجلس األعلى للقضاء 
يســـــتقبل وفــــــًدا مــــــن مركـز 
التحكيـــم بنقابة المهندســـين

القضاء والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
يبحثان ُسبل تعزيز التعاون المشترك

الجنايات الكبرى تصـــدر أحكاًما بحق 
متهمين فاريـــن في قضايا مخدرات

القضاء يعقد اجتماًعا مشترًكا مع عدد 
من محامي الوسطى

اسـتقبل رئيـس املجلس األعـى للقضاء 
املستشـار ضيـاء الديـن املدهـون وفـًدا 
مـن الهيئـة املسـتقلة لحقـوق اإلنسـان 
األعـى  املجلـس  عـام  أمـن  بحضـور 
نراللـه،  أرشف  املستشـار  للقضـاء 
الكـرى  الجنايـات  هيئـة  ورئيـس 
واألسـتاذ  األرشم،  سـامي  املستشـار 
محمـود الحفنـي مديـر ديـوان رئيـس 
املجلـس، ونائـب املفـوض العـام للهيئة 
األسـتاذ  اإلنسـان  لحقـوق  املسـتقلة 
سـالمة بسيسـو، واألسـتاذ طالل عوكل 

عقد رئيس محكمة صلح الوسطى القايض 
رشدي أبو سيدو اجتماًعا مشرتًكا مع وفد 
من محامي الوسطى، وذلك بحضور كاًل 
القلم  ورئيس  قشطة،  سالم  القايض  من 
األستاذ محمود املزين، واألساتذة املحامن 
يارس  واألستاذ  أبو رحمة  األستاذ محمود 

ــرى  ــات الك ــة الجناي ــدرت هيئ أص

أحكاًمــا غيابيــة متفاوتــة بحــق 

ــن  ــا ب ــت م ــا، تراوح ــن متهًم عرشي

الحبــس خمســة أعــوام حتــى الحبس 

ــدرة  ــواد مخ ــازة م ــم حي ــد بته املؤب

ــك  ــي، وذل ــار والتعاط ــد االتج بقص

اســتناًدا ملــواد القانــون الفلســطيني.

ــد  ــكام بع ــك األح ــاءت تل ــد ج وق

رضــوان رؤيــة وأهــداف املركــز 
فــض  مجــال  يف  تعمــل  والتــي 
وخدمــة  الهندســية  النزاعــات 
مؤسســات املجتمــع الفلســطيني مــن 
ــية  ــات الهندس ــض النزاع ــالل ف خ

املحكمــن. وتأهيــل 
املركــز  بــأن  رضــوان  وأكــد 
يعمــل عــى املزيــد للمســاهمة يف 
ــاع  ــن يف القط ــي العامل ــادة وع زي
ــة  ــتوى صياغ ــع مس ــديس لرف الهن
ــاريع  ــية وإدارة املش ــود الهندس العق

املطالــب. وتنظيــم  الهندســية 
األعــى  املجلــس  رئيــس  وأشــاد 
ــود  ــن بالجه ــاء الدي ــار ضي املستش
ــم  ــز التحكي ــا مرك ــوم به ــي يق الت
ــية،  ــات الهندس ــض النزاع ــاء وف إلنه
مؤكــًدا عــى أهميــة الــدور القانوني يف 
كافــة املجــاالت وعــى صعيــد النقابات 

ــات. ــة النزاع ــل كاف لح
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عضو مجلـس مفويض الهيئة، واألسـتاذ 
جميـل رسحـان مديـر الهيئـة يف قطاع 
غـزة، واألسـتاذ بكـر الرتكماني منسـق 
املسـتقلة  الهيئـة  يف  الشـكاوي  وحـدة 

اإلنسـان. لحقـوق 
افتتــح املستشــار املدهــون اللقــاء 
ُمرحبًــا بالهيئــة املســتقلة لحقــوق 
ــدور  ــة ال اإلنســان، ومؤكــًدا عــى أهمي
ــة يف  ــه الهيئ ــوم ب ــذي تق ــي ال اإليجاب

ــاء. ــع القض ــاون م التع
ــة  ــر الهيئ ــرب مدي ــه أع ــن جهت وم
رسحــان عــن ســعادته بنجــاح جريــدة 

الديراوي واألستاذ عمرو الناعوق واألستاذ 
محمد حمدان واألستاذ محمد الطالع، وذلك 
القانوني  العون  قضايا  مناقشة  بهدف 
بخصوص  املهمشة  بالفئات  الخاصة 
مع  التعامل  وآلية  سابًقا  املودعة  القضايا 

القضايا التي سيتم إيداعها الحقا.  
افتتـح أبـو ســيدو االجتــماع ُمرحـبًا 

عــدة جلســات عقدتهــا املحكمــة 

ــات  ــماع بين ــا س ــن خالله ــرى م ج

اإلثبــات املقدمــة مــن طــرف النيابــة 

العامــة، والتحقــق مــن كفايــة األدلــة 

ــات  ــوء ضمان ــن ويف ض ــق املتهم بح

ــة. ــة العادل املحاكم

ــم  ــة املته ــراءات محاكم ــر أّن إج يذك

الفــار تجــري وفــق األحــكام الــواردة 
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ــاء  ــدة القض ــاًل »إن جري ــاء قائ القض
الفلســطيني إنجــاز عظيــم وجهــد 
ــا  ــهل إصداره ــن الس ــس م ــر، ولي كب
بهــذا الحجــم، فأهنئكــم عــى جهودكــم 

ــاز«. ــذا اإلنج يف ه
ويف السـياق تحـدث املستشـار املدهون 
عـن جريـدة القضـاء »نحـن نجتهد أن 
يكـون هنـاك ُمخـرج قانونـي إعالمـي 
يسـتفيد منـه الجميع، وكان هنـاك أكثر 
عـى  ونرشهـا  إلصدارهـا  هـدف  مـن 
نطـاق واسـع، وهـي جريدة الـكل لنرش 

الثقافـة القضائيـة والقانونيـة«. 
مـن  العديـد  املجتمعـون  وناقـش 
املوضوعـات والقضايـا التي من شـأنها 
تعزيـز التعاون املشـرتك ما بـن الهيئة 
والقضـاء  اإلنسـان  لحقـوق  املسـتقلة 
القضائـي  العمـل  تجويـد  بهـدف 

العـدل. وتحقيـق 
واختتـم األمـن العـام نـر اللـه اللقـاء 
ُمشـيًدا بالـدور الكبـر والفعـال للهيئـة 
املالحظـات  إبـداء  عمليـة  يف  املسـتقلة 
والتقييمات التي من شـأنها تجويد العمل 

القضائـي واالرتقـاء بمرفـق القضـاء.

تسهيًل لإلجراءات ولتذليل العقبات

قانــون  مــن  الثامــن  الفصــل  يف 

اإلجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 

املحكمــة  تمنــح  والتــي   ،)2001(

يف  املتهمــن  محاكمــة  صالحيــة 

قضايــا الجنايــات الذيــن لــم يُقبــض 

أنفســهم  يســلموا  ولــم  عليهــم 

ــم  ــم إعالمه ــة رغ ــات املختص للجه

ــول. ــب األص ــم حس ــند إليه ــا أس بم

بالحضور، ومؤكًدا عى تكاملية العالقة بن 
العدالة،  أركان  كأحد  واملحامن  املحكمة 
القانون. تطبيق  يف  جهودهم  عى  وأثنى 

سياسة  عى  سيدو  أبو  أكد  جهته  ومن 
أي  أو  إشكالية  أي  لحل  املفتوح  الباب 
سواء  العمل  مصلحة  يف  يصب  اقرتاح 
تجويد  ظل  يف  املواطنن  أو  للمحامن 

العمل وتحقيق العدالة.
التأجيل  أسباب  املجتمعون  ناقش  كما 
للقضايا املدنية لفرتة تزيد عن الشهرين، 
وذلك بسبب وجود قاضين فقط، وكذلك 
امللفات  وعدد  املخصصة  القضايا  عدد 
زيادة  حالة  يف  وأنه  قايض  لكل  املنظورة 
عدد القضاة سيتم تجاوز هذه اإلشكاليات.

ويف الختـام تـم التأكيـد عـى أهمية عقد 
مثـل هـذه االجتماعـات ملعالجـة آفـاق 

تطويـر سـر العمـل القضائي.

ــاء  ــى للقض ــس األع ــس املجل ــد رئي عق
املدهــون  الديــن  املستشــار ضيــاء 
االجتمــاع الــدوري مــع رئيــس مجمــع 
ــامة  ــايض أس ــس الق ــم خانيون محاك
ــك  ــاة، وذل ــادة القض ــارعي والس املس
بحضــور األســتاذ محمــد مــراد األمــن 
العــام املســاعد، واألســتاذ محمــود 

الحفني مدير ديوان رئيس املجلس.
املستشــار  اســتمع  جهتــه  ومــن 
املدهــون خــالل االجتمــاع لعــرض 
ــي واإلداري  ــع القضائ ــي للوض تقييم
ــاة،  ــادة القض ــل الس ــن قب ــع م باملجم
مشــراً إىل رضورة االجتهــاد إلنهــاء 
ــن  ــا ضم ــة ووضعه ــا القديم القضاي
ــن  ــات م ــال املقرتح ــات، وإرس األولوي
الســادة القضــاة بشــأن تقصــر أمــد 

التقايض وإدارة الدعوى. 
ــة  ــون آلي ــش املجتمع ــياق ناق ويف الس
املحاكــم،  مجمــع  يف  العمــل  ســر 
ــي  ــع القضائ ــوض بالوض ــبل النه وُس
واإلداري يف مجمــع محاكــم خانيونــس، 

ــن  ــول املتقاض ــهيل وص ــك لتس وذل
للعدالة وتحقيق العدل. 

ـــى  ـــون ع ـــار املده ـــد املستش ـــا وأك كم
رضورة عقـــد لقـــاءات دوريـــة بـــن 
واملحامـــن  املحكمـــة  رئيـــس 
مـــع  العالقـــة  ذات  والجهـــات 
القضـــاء، وذلـــك للوقـــوف عـــى 

اإلشكاالت وُسبل حلها.
املدهـــون  املستشـــار  واختتـــم 
ــن  ــكر مـ ــاء والشـ ــاع بالثنـ االجتمـ
الســـادة القضـــاة مثمنًـــا جهودهـــم 
ــن  ــدف مـ ــًدا أن الهـ ــة، مؤكـ املبذولـ
هـــذه االجتماعـــات واللقـــاءات هـــو 
ـــاد،  ـــح واإلرش ـــل والتناص ـــر العم تقدي
ــن  ــل بـ ــة التواصـ ــتمرار لحلقـ واسـ
رئيـــس املجلـــس وأعضـــاء الســـلطة 
ـــي  ـــل القضائ ـــد العم ـــة لتجوي القضائي

بما يخدم الصالح العام«.
يذكــر أن االجتمــاع يأتــي يف إطــار 
التــي يعقدهــا  الدوريــة  اللقــاءات 
ــم  ــاة املحاك ــع قض ــس م ــس املجل رئي
ــد تواجــه  ــي ق ــات الت ــل الصعوب لتذلي

املحاكم والعمل عى تطويرها.

غزة-املجلس األعى للقضاء 

المسـتشار المدهون يجتمع 
بـقــــضــاة مجــــمـع مــــــحـاكـم 

خــــانيــــونـــس



الخميس
3سوابق قضائية22 سبتمبر 2022م | 26 صفر 1444هـ

//القرار//
بعد االطالع عى األوراق تدقيقاً واملداولة قانوناً.

وحيث أن الطعن استوىف أوضاعه الشكلية.
ــن مــن ســائر األوراق هــو أن الطاعــن األســتاذ/  ــا يب ــث أن واقعــة الطعــن وكم وحي
ــر  ــح دي ــة صل ــدى محكم ــم 2008/48 ل ــة رق ــوى الجزائي ــام الدع ــام أق ــب الع النائ
البلــح وموضــوع الدعــوى اتهــام املطعــون ضــده بتهمتــن األوىل تزويــر مســتند عــريف 
ــة تــداول مســتند عــريف كاذب  خالفــاً لنــص املــواد 332، 336 عقوبــات 1936 والثاني

ــات 1936. ــادة 340 عقوب ــاً لنــص امل خالف
ــوى  ــذه الدع ــاء ه ــة 2008/11/13م بانقض ــع بجلس ــم دف ــل املته ــث أن وكي وحي
بالتقــادم طبقــاً لنــص املــادة التاســعة مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 
ــة  2001 كذلــك املــادة 12، 13 مــن نفــس القانــون وأن مــدة التقــادم يف هــذه القضي
كونهــا جنحــة هــي ثــالث ســنوات وقــد ورد يف الئحــة االتهــام أن الواقعــة تمــت بتاريــخ 
1991/8/29 وموضــوع التهمــة هــو أن املتهــم املطعــون ضــده زور مســتنداً عرفيــاً 
)إقــرار( بتزويــر تواقيــع املجنــي عليهــم/ م. م. أ. و. م. م. أ. بنيــة االحتيــال واالســتيالء 
ــذا  ــده أن ه ــون ض ــل املطع ــاف وكي ــرشوع وأض ــر م ــه غ ــك بوج ــا وذل ــى أرضهم ع
اإلقــرار كان موضــوع قضيــة مدنيــة 92/60 مركزيــة غــزة وقــد صــدر حكــم لصالــح 
املتهــم وقــد تأييــد هــذا الحكــم لــدى املحكمــة العليــا يف االســتئناف رقــم 95/64 وأن 

هــذا يؤكــد انقضــاء الدعــوى الجزائيــة.
وحيــث أن الطاعــن وبالــرد عــى مــا أثــاره وكيــل املطعــون ضــده قــال أن منــاط تحديد 
انقضــاء الدعــوى الجزائيــة هــي املــواد 12، 13 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة وأن 
املــادة 13 حــددت انقطــاع التقــادم باتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات جمــع االســتدالالت 
وأن املطعــون ضــده تقــدم بعــده بشــكاوي بتاريــخ 1995/12/2يطلــب فيهــا إجــراء 

التحقيــق وأن هــذا اإلجــراء يعتــر قاطــع للتقــادم.
ــل  ــار مــن قب ــخ 2011/7/10م قــررت رفــض الدفــع املث ــث أن املحكمــة وبتاري وحي

املتهــم والســر يف القضيــة مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا.
وحيـــث أن هـــذا القـــرار لـــم يـــرق للمطعـــون ضـــده فبـــادر إىل الطعـــن فيـــه 
ـــت  ـــات حكم ـــماع املرافع ـــد س ـــم 2011/118 وبع ـــتئناف رق ـــتئناف وأودع االس باالس
محكمـــة بدايـــة ديـــر البلـــح بقبـــول االســـتئناف شـــكالً ويف املوضـــوع بإلغـــاء 
ـــح  ـــم 2008/48 صل ـــة رق ـــوى الجزائي ـــاء الدع ـــم بانقض ـــتأنف والحك ـــرار املس الق
ـــن  ـــادة 9 م ـــتناداً للم ـــادم اس ـــم/ خ. أ. س. أ. بالتق ـــد املته ـــة ض ـــح املقام ـــر البل دي

قانـــون اإلجـــراءات الجزائيـــة رقـــم 3 لســـنة 2001.
ــداع  ــادر إىل إي ــم يــرق للطاعــن األســتاذ/ النائــب العــام فب وحيــث أن هــذا الحكــم ل
الئحــة الطعــن املاثــل ناعيــاً عــى الحكــم املطعــون فيــه بالخطــأ يف تطبيــق القانــون 
وخلــو الحكــم مــن أســبابه املوجبــة وأوضــح ذلــك بالقــول أن منــاط تحديــد انقضــاء 
ــة  ــراءات الجزائي ــون اإلج ــن قان ــواد )12، 13( م ــي امل ــادم ه ــة بالتق ــوى الجزائي الدع
رقــم 3 لســنة 2001 وذكــر نــص هــذه املــواد وأضــاف أن جمــع االســتدالالت والتحقيق 
ــخ  ــكوى بتاري ــا بش ــتكن تقدم ــادم وأن املش ــدة التق ــع م ــة تقط ــام واملحاكم واالته
ــة  ــة 95/319 رشط ــوى الجزائي ــت الدع ــكوى فتح ــوء الش ــى ض 1995/12/2م وع
ديــر البلــح قــد أودعــت فيهــا الئحــة اتهــام وهــذا اإلجــراء يقطــع التقــادم، وأضــاف 
وكيــل الطاعــن أن جريمــة اســتعمال الورقــة املــزورة جريمــة مســتمرة تبــدأ بتقديــم 
ــة بشــأنها إال مــن  الورقــة والتمســك بهــا وتظــل قائمــة وال تنقــي الدعــوى الجزائي
وقــت تنــازل املتمســك بالورقــة املــزورة عــن التمســك بهــا والتمــس يف نهايــة الئحــة 

املبدأ
جريمــة اســتعمال محــّرر مــزّور وتداولــه ال يــري عليهــا التقــادم، طاملــا أن 

هــذا املحــرر يُتــداول ويُســتعمل أو يُظهــر بــه أمــام الغــر.
يجــب عــى املحكمــة أن تبحــث يف مــدى كــون املحــّرر مــزّور مــن عدمــه؛ لتقرر 
مــدى صحــة تداولــه مــن عدمــه ومــن حيــث تــداول محــّرر مــزّور مــن عدمه.
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نصائح للسادة املحامني

إضاءة قانونية

بقلم المستشار/ عماد النبيه- قاضي محكمة االستئناف بغزة

أمـام السـادة القضـاة: املستشـار/محمد الدريـوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين/انعام 
انشـايص وفاطمـة املخلالتـي وعبـد الفتـاح األغـا وأنور أبـو رشخ.

سكرتارية: إسالم أهل.
الطاعن:األستاذ/ النائب العام.

املطعون ضده:  خ. أ. س. أ.

تاريخ تقديمه: 2013/03/10م.
جلسة يوم: األحد 28 سبتمر 2014م.

الحكـم الصـادر مـن لـدن محكمـة بدايـة ديـر البلـح بصفتهـا 
االسـتئنافية بتاريـخ 2013/2/7م يف االسـتئناف الجزائـي رقـم 
2011/118 والقـايض بقبـول االسـتئناف شـكالً ويف املوضـوع 
بإلغـاء القرار املسـتأنف والحكـم بانقضاء الدعـوى الجزائية رقم 
2008/48 صلـح دير البلح املقامـة ضد املتهم بالتقادم اسـتناداً 
للمـاد )9( مـن قانون اإلجـراءات الجزائية رقم )3( لسـنة 2001.

الحكم املطعـون فيه: 

عضو
املستشار

أنور أبو رشخ

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار

فاطمة املخلالتي

عضو
املستشار

انعام انشايص

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

تعلمت من عميل يف املحاماة:

أن أحافـــظ عـــى رسيـــة وخصوصيـــة 

ـــي، وأال  ـــن زمي ـــي وب ـــوار دار بين أي ح

أفـــي مقـــرتح صلـــح طرحنـــاه.

ــه  ــد أعطيتـ ـــى أي وعـ ــظ ع أن أحافـ

ـــو  ـــه ول ـــت ب ـــند بلغ ـــكار أي س ـــدم ان وع

بـــدون توقيـــع منـــي.

أن أحافــظ عــى روح الزمالــة وأال اقتنــص 

الفــرص ألي ظــرف طــارئ حــدث لزميــل.

ــة يف  ــة املحكمـ ــى هيبـ ــظ عـ أن أحافـ

ــا. ــي منهـ ــد خروجـ ــويل وعنـ دخـ

ــة املحكمــة حــن تتحــدث  أال أقاطــع هيئ

أو تســتوضح عــن يشء ألن هــدف املحكمة 

الوصــول للعدالــة وال يجــوز عرقلــة ذلــك.

الطعــن نقــض الحكــم املطعــون فيــه وإعــادة امللــف للمحكمــة التــي أصدرتــه للحكــم فيــه مــن 
جديــد وبهيئــة مغايــرة.

وحيــث أن وكيــل املطعــون ضــده أودع الئحــة طعــن جوابيــة قائــالً أن التهمــة موضــوع الطعــن 
ــا  ــى بتزويره ــة املدع ــنوات وأن الورق ــالث س ــي ث ــادم بم ــي تتق ــة والت ــوع جنح ــن ن ــي م ه
محــررة بتاريــخ 1991/8/29م بينمــا أودعــت الئحــة االتهــام بشــأنها بتاريــخ 2008/5/14م.

وأضــاف أنــه ال يجــوز قانونــاً أن توجــه تهمــة التزويــر عــن واقعــة مــى عليهــا ســبعة عــرش 
عامــاً وقــد ســقطت التهمــة بمــي املــدة وأن محكمــة املوضــوع طلبــت مــن الطاعــن تقديــم 
ــك  ــة وكذل ــك البين ــم تل ــن تقدي ــز ع ــن عج ــادم إال أن الطاع ــدة التق ــع م ــى قط ــة ع ــة أولي بين
أضــاف أن نــص املــادة 12 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 جــاء رصيحــاً 
يف تحديــد مــدة التقــادم كذلــك املــادة 432 فقــرة 1 مــن نفــس القانــون وأن الحكــم املطعــون 
ــة  ــى الئح ــرد ع ــة ك ــه الجوابي ــة الئحت ــس يف نهاي ــون والتم ــاً للقان ــليماً ومطابق ــاء س ــه ج في
ــواردة يف املــادة 351 مــن  ــول الطعــن لعــدم قيامــه عــى أي مــن األســباب ال الطعــن عــدم قب

ــون. ــة والقان ــاً للعدال ــم 3 لســنة 2001 تحقيق ــة رق ــون اإلجــراءات الجزائي قان
ــا  ــة بصفته ــة البداي ــم محكم ــا أن حك ــن له ــأوراق تب ــا ل ــة وبتدقيقه ــذه املحكم ــث إن ه وحي
ــة  ــي تهم ــة األوىل وه ــبة للتهم ــك بالنس ــون وذل ــاً للقان ــليماً ومطابق ــاء س ــد ج ــتئنافية ق االس
التزويــر إذ ثبــت أن هنــاك تقــادم لهــذه التهمــة وبالتــايل فــإن حكــم محكمــة البدايــة بصفتهــا 
االســتئنافية لــم يشــبه شــائب وجــاء متفقــاً ملــا هــو ثابــت مــن بينــات وإن طعــن الطاعــن لــم 
ينــل مــن هــذا الحكــم بالنســبة للتهمــة األوىل وبالتــايل يتعــن عــى هــذه املحكمــة رفــض الطعــن 

بالنســبة للتهمــة األوىل.
أمــا بالنســبة للتهمــة الثانيــة وهــي اســتعمال محــرر مــزور وتداولــه فــإن هــذه املحكمــة تــرى 
بــأن حكــم محكمــة البدايــة بصفتهــا االســتئنافية شــابه فســاد يف االســتدالل وخطــأ يف االســتنتاج 
عندمــا اعتــرت تهمــة التــداول قــد تقادمــت مخالفــة بذلــك مــا هــو ثابــت مــن أن تــداول محــرر 
مــزور ال يــري عليــه التقــادم طاملــا أن هــذا املحــرر يتــداول ويســتعمل أو يظهــر بــه أمــام الغــر 
فــكان لزامــاً عــى محكمــة البدايــة بصفتهــا االســتئنافية أن تبحــث يف مــدى كــون املحــرر مــزور 

مــن عدمــه لتقــرر مــدى صحــة تداولــه مــن عدمــه ومــن حيــث تــداول محــرر مــزور أو ال.
ـــوب  ـــا مش ـــون حكمه ـــك يك ـــم بذل ـــم تق ـــتئنافية ل ـــا االس ـــة بصفته ـــة البداي ـــت محكم ـــا كان ومل
ـــة  ـــة الثاني ـــبة للتهم ـــه بالنس ـــون في ـــم املطع ـــض الحك ـــب لنق ـــر املوج ـــاً األم ـــور أيض بالقص
ـــداول  ـــدى ت ـــث يف م ـــتئنافية للبح ـــا االس ـــح بصفته ـــر البل ـــة دي ـــة بداي ـــادة األوراق ملحكم وإع

ـــك. ـــوء ذل ـــى ض ـــا ع ـــدار حكمه ـــه وإص ـــن عدم ـــزور م ـــتند م ـــده ملس ـــون ض املطع

فلهذه األسباب
بســــم الله

ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحــــكم //

ــه  ــون في ــم املطع ــض الحك ــوع بنق ــكالً ويف املوض ــن ش ــول الطع ــة بقب ــت املحكم حكم
بالنســبة للتهمــة الثانيــة وإعــادة األوراق ملحكمــة االســتئناف لنظــره مــن هيئــة مغايــرة 

ورفــض الطعــن فيمــا عــدا ذلــك وذلــك باألغلبيــة.
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً يف 2014/09/28م.

ــة  ــالوة املحكم ــن ت ــت ح ــزم الصم أن الت

ــتماع. ــن االس ــم وأحس ــرار أو الحك للق

أال أقاطــع زميــي حــن مرافعتــه وأنتظــر 

ــه وأال  ــرض فكرت ــن ع ــه م ــن انتهائ لح

ــتئذانها. ــة دون اس ــدث يف املحكم أتح

أن أحــرتم زميــي األكــر منــي ســنًا 

وأفســح لــه للجلــوس إن كان واقًفــا ولــو 

ــابي. ــى حس ع

أن أعطــي املجــال لزميــي املرتافــع وأهيــئ 

ــط  ــة لبس ــكان يف القاع ــة وامل ــه الفرص ل

ملفــه ووضــع أوراقــه ليتمكــن مــن 

طــرح مــا يرغــب بــه للمحكمــة بأريحيــة.

أال أعرقــل إظهــار الحقيقــة ألحافــظ عــى 

أتعابــي دون شــوائب.
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وبــن ثابــت أن قانــون الكاتــب بالعدل 
رقــم 3 لســنة 2021 وضــح مجموعــة 
مــن املعامــالت التــي ينظمهــا الكاتــب 
بالعــدل وتــرك البــاب مفتوًحــا للتطور 
املســتقبل  يف  للمعامــالت  الطبيعــي 
ومــن هــذه املعامــالت مــا هــو مفعــل 
ــا  ــا ومنه ــه حالي ــل ب ــاري العم وج
ــه  ــد تنظيم ــه بع ــل ب ــيتم العم ــا س م
ــة  ــكلية واملوضوعي ــة الش ــن الناحي م
ــبيل  ــى س ــالت ع ــذه املعام ــن ه وم
املثــال ال الحــر عقــود التــرف 
البيــع  كعقــود  املنقولــة  باألمــوال 
ــارة  ــمة واإلع ــن والقس ــة والره والهب
ــوكاالت  ــود ال ــة وعق ــار والحوال واإليج
بأنواعهــا الخاصــة والعامــة والدوريــة 
والكفــاالت والتحكيــم واإلقــرار واإلبــراء 
بأنواعهــا  واإلخطــارات  والصلــح 
وعقــود العمــل واملقــاوالت واإلقــرارات 
ــحن  ــل والش ــود النق ــدات وعق والتعه
ــة  ــن الخاص ــار والره ــع واإليج والبي
ــة وســندات  بالســفن واملراكــب البحري
ــص  ــة تن ــة معامل ــة وأي ــن املنظم الدي
ــن  ــا م ــوب تنظيمه ــى وج ــن ع القوان

ــدل. ــب بالع الكات
وأفــاد ثابــت بــأن هنــاك نوعــان مــن 
ــة  ــة والوكال ــة العدلي ــوكاالت الوكال ال
ــة بشــكل عــام هــي  ــة، والوكال الدوري
تفويــض مــن شــخص لشــخص آخــر 
ــة  ــبة لكلم ــذا بالنس ــل، ه ــام بعم للقي
ــب  ــبة لكات ــة يف نس ــا عدلي ــة أم وكال
العــدل أي أنهــا صــادرة عــن الكاتــب 
ــدل  ــوزارة الع ــع ل ــذي يتب ــدل وال بالع
ــض  ــي تفوي ــة ه ــة العدلي أي أن الوكال
ــام  ــر للقي ــخص آلخ ــن ش ــادر م ص
بعمــل أو مجموعــة أعمــال منظــم وموثق 
ــب  ــالل الكات ــن خ ــدل م ــدى وزارة الع ل

ــرة  ــر دائ ــت مدي ــاس ثاب ــتاذ إي األس

ــال: ــزة ق ــاع غ ــدل يف قط ــاب الع ُكت

تقارير وحوارات 4

كاتـب العـدل هـو موظـف عام مؤهل ومـدرب للقيام بمهـام قانونية عديـدة عى رأسـها التصديق عـى توقيع الوثائـق، ويعمل يف الـدول العربية 

عـادة داخـل املحكمـة نفسـها، بينمـا يف الـدول األوروبيـة وغرهـا يعمل مـن داخـل مكتبه، حيـث يقوم كاتـب العدل بنصـح املراجعـني وقراءة 

النصـوص املرغـوب تصديقهـا عليهم الطالعهم عـى عواقبهـا القانونية.

اب العدل.. عوٌن للقضاء وتوثيٌق للحقوق والسندات دوائر ُكتَّ

القضاء- مصطفى النقيب

وتابع ثابت 

     إن القـانون الذي يحـتكم 
ــاب العـــــدل  الـــيه ُكتَـّ
يف أداء مهـامهم هـو قـانون 
الكاتب بالعـدل رقم 3 لسـنة 
2021 واملنـشور يف الوقـائع 
الفلسطيـــنـية الـعدد 101 
بتـاريخ 7 مـــارس 2021م 
وقـد كــان يحــكم العـمل 
يف دائرة كـاتب العـدل قانون 
ُكتَّاب العدل املؤقت العثماني 

الصــادر يف 27 ذي القــعدة 
1331ه املوافــق 27 أكتوبر 

1913م.

     إن القــانون العثــماني 
جـاء كقانون مؤقت واستمر 
العــمل بـه أكــثر من 108 
سنوات وهـنا وجـدت وزارة 
العدل نفسـها ملزمة باتخاذ 

إجـراءات مـن شــأنها سـد 
هــذه الثـغرة النـاتجة عـن 
طول املدة واخـتالف القوانني 
والظــــروف واملعـــامالت 
باعتـبارها الجهة املسـؤولة 
عـن ُكـتُّاب العدل واملعامالت 

ــب  ــرة كاتـ ــت أن دائـ ــح ثابـ وأوضـ
ــق وزارة  ــد مرافـ ــي أحـ ــدل هـ العـ
ـــإدارة  ـــة ل ـــرة تابع ـــي دائ ـــدل وه الع
ـــالت  ـــديل واملعام ـــجل الع ـــة للس العام
ــة  ــة الفنيـ ــي املرجعيـ ــة وهـ العدليـ
ــدل  ــاب العـ ــام كتـ ــة ألقسـ واإلداريـ
ــة  ــة بالدرجـ ــرة خدماتيـ ــي دائـ وهـ
ــدم  ــو مقـ ــدل هـ ــب العـ األوىل فكاتـ
كاتـــب  ودائـــرة  األول  الخدمـــة 
ـــام  ـــة أقس ـــن خمس ـــة م ـــدل مكون الع
منتـــرشة وموزعـــة عـــى محافظـــات 
قطـــاع غـــزة يف مجمعـــات املحاكـــم 
يف كل محافظـــة وذلـــك لتســـهيل 
ـــف  ـــة والتخفي ـــم الخدم ـــر تقدي وتيس
عـــى املواطـــن وهـــذه األقســـام 
ـــة  ـــات العدلي ـــم الخدم ـــة بتقدي مختص
ـــا  ـــة بأنواعه ـــالت العدلي ـــداًء باملعام ابت
ـــجل  ـــات الس ـــروراً بخدم ـــددة م املتع
ـــة  ـــدم املحكومي ـــهادات ع ـــديل وش الع
وانتهـــاًء بخدمـــات اإلرشـــاد العـــديل 
ــظ  ــات الحفـ ــالف خدمـ ــذا بخـ ، هـ
للوثائـــق  والتصديـــق  والتوثيـــق 
ـــة  ـــر الدوري ـــم التقاري ـــة وتقدي العدلي
ــى  ــل عـ ــأنها العمـ ــن شـ ــي مـ التـ

ــن األداء. ــودة وتحسـ ــع الجـ رفـ

بالعــدل، أمــا الوكالــة الدورية فهــي وكالة 
متعلقــة بموضــوع معــن وفيهــا ركــن 
إضــايف عــن باقــي الــوكاالت يميزهــا عن 

باقــي الــوكاالت.
العـدل  كتـاب  دائـرة  أن  ثابـت  وذكـر 
مكونة من خمس أقسـام كل قسـم منها 
يقـدم خدماته للمحافظـة التي يوجد بها 
مركـز خدمته ويف مجموع هذه األقسـام 
يتـم إنجاز مـاال يقل عـن 4000 معاملة 
منجـزة شـهريا هـذا بخـالف الـرد عى 
األسـئلة واالستفسـارات وتقديم خدمات 
اإلرشـاد العديل بمختلـف أنواعها وبذلك 
يكـون كتـاب العـدل يتعاملـون مع ماال 
25000 مواطـن شـهريًا يف  يقـل عـن 
مختلـف األقسـام وبمختلـف الحاجات.

ــاك  ــأن هن ــه ب ــت حديث ــم ثاب واختت
آليــة معينــة للتعامــل مــع الصــم 
ــى  ــاًء ع ــر بن ــدي الب ــم وفاق والبك
أحمــد  املستشــار  ســعادة  رغبــة 
الحتــة وكيــل وزارة العــدل يف تســهيل 
ــم  ــة بالص ــة الخاص ــالت العدلي املعام

األستاذ/ إياس ثابت - مدير دائرة ُكتَّاب العدل

العدلـية وعمـلت عى إصدار 
قـانون الكـاتب بالعـدل رقم 
3 لسنة 2021 بالتعـاون مع 
الجـهات املختـصة، والجدير 
بالذكر أن هذا القـانون هـو 
أول قانون فلسـطيني يتعلق 
بالكاتب بالعدل عى مستوى 

فلسطني.

ــتاذ  ــن األس ــا ع ــدر حديث ــم ص والبك
ــجل  ــام الس ــر ع ــى مدي ــن مرتج حس
ــم  ــة تعمي ــالت العدلي ــديل واملعام الع
ينظــم آليــة معامالتهــم لحــن صــدور 
نظــام خــاص للمعامــالت العدليــة 
أوضاعهــم  ينظــم  والبكــم  للصــم 
ــة  ــن بلغ ــن الخاص ــاع املرتجم وأوض
اإلشــارة وتجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك 
العــدل  لجنــة مشــكلة مــن وزارة 
مهمتهــا وضــع نظــام خــاص بتقديــم 
ــة  ــات الخاص ــذوي االحتياج ــة ل الخدم
مــن الصــم والبكــم)ذوي الهمــم( 
وأنهــت هــذه اللجنــة أعمالهــا وســرى 
ــاء  ــا إن ش ــور قريب ــام الن ــذا النظ ه
ــالت  ــص معام ــا يخ ــا فيم ــه، أم الل
فهــي  البــر  فاقــدي  إخوتنــا 
معامــالت عاديــة تقريبــا حيــث أنهــم 
ــس  ــم مجال ــماع وفه ــتطيعون س يس
العــدل ولديهــم القــدرة عــى التعبــر 
عــن إرادتهــم وهــذا هــو جوهــر عمــل 

ــدل. ــب بالع الكات
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ــرا  ــى الف ــور يحي ــايض الدكت ــد الق أك
ــا  ــا وحاميً ــدُّ ضامنً ــاء يع ــأن القض ب
الجــزاء  توقيــع  ويكفــل  للحريــة 
املرشوعيــة  عــدم  عــى  املرتتــب 
ــن  ــن املكلف ــع م ــي تق ــة الت اإلجرائي
ــك  ــذه، وذل ــون أو تنفي ــق القان بتطبي
بتوقيــع الجــزاء املناســب ومــن خاللــه 
ــدأ  ــو مب ــة وه ــدأ املرشوعي ــد مب يتأك

ســيادة القانــون.
وأوضــح الفــرا أن الضمــان القضائــي 
ــاء  ــرة يف أثن ــا م ــؤدي دوًرا مزدوًج ي
بضمــان  وذلــك  اإلجــراء  مبــارشة 
العامــة  املصلحــة  بــن  التــوازن 
ــرة  ــات، وم ــوق والحري ــة الحق وحماي
أخــرى إذا وقــع عيــب عــدم املرشوعيــة 
وذلــك مــن أجــل حماية هــذا التــوازن.

تقــر  الدولــة  بــأن  الفــرا  وأفــاد 
للشــعب بأنــه صاحــب الســيادة وذلــك 
مــن خــالل ثالثــة عنــارص يعــر 
ــة  ــة الترشيعي ــلطات الدول ــا بس عنه
ــا بوجود  والتنفيذيــة والقضائيــة، منوًه
ــلطات يف  ــك الس ــن تل ــا ب ــاون م تع
ــا  ــعب، وفًق ــيادة الش ــن س ــر ع التعب

ــلطات. ــن الس ــا ب ــل م ــدأ الفص ملب
وقال الفرا:

تتعـرض الحريـة الشـخصية ومـا يتعلق بها مـن حقوق وحريـات لخطر عندمـا تطبق أحـكام قانونـي العقوبـات واإلجـراءات الجزائية مما 

يجعـل الحـق يف اللجـوء للقضـاء هدًفـا إلحـداث التوازن بـني املصلحـة العامـة وحماية الحريـة الشـخصية وغرها مـن الحقـوق والحريات 

بإجـراء محاكمـة عادلة تحـرم فيهـا جميـع الضمانات وعى رأسـها حـق الدفاع.

القضاء الحارس الطبيعي للحريات
القضاء- مرج الزهور أبو هن

الدكتور املستشار/ يحيى الفرا - قايض محكمة االستئناف

     إن السلطة التشــريعـية 
هـي التي تعــرب عن سيادة 

الشعب فيــما يوافــق عليه 
من مشــروعات القــوانني، 
والحكومة تمثل هذه السيادة 
فيـما تقوم بـه مـن تنــفيذ 
للقـوانني، والقـضاء يحـكم 
باسـم الشـــعب يف حــدود 

اختصاصه القضائي.
ــذي  ــون ال ــأن القان ــرا ب ــاف الف وأض
ــات  ــوق والحري ــة للحق ــل الحماي يكف

ــة إال إذا  ــة فعال ــاره بطريق ــج آث ال ينت
ــة. ــذه الحماي ــاء ه ــل القض كف

ــون  ــيادة القان ــأن س ــرا ب ــع الف وتاب
ــق  ــواًل بالتطبي ــون مكف ــتلزم أن يك تس
ــي  ــدة ه ــتقلة محاي ــلطة مس ــن س م
تؤكــد  التــي  القضائيــة  الســلطة 
ــة  ــق املرشوعي ــان تحقي ــيادة وضم الس
ــدم  ــى ع ــب ع ــزاء املناس ــع الج وتوقي
املرشوعيــة، فقــد جــاء نــص املــادة )6( 
ــطيني  ــايس الفلس ــون األس ــن القان م

ــدأ.  ــذا املب ــدة له مؤك
وأفــاد بــأن القضــاء يمــارس حمايتــه 
للحريــة بكفالــة الضمانــات التــي 
يقررهــا القانــون لحمايتهــا يف مواجهة 
وأن  التحكــم،  أو  التعســف  خطــر 
ــون  ــة ال تك ــة للحري ــة القانوني الحماي
وإنمــا  القوانــن،  إصــدار  بمجــرد 
ــا. ــا وتطبيقه ــى مبادئه ــرف ع بالتع

ونــوه بــأن ذلــك يتحقــق بوجــود 
ســلطة مســتقلة عــن غرهــا مــن 
ســلطات الدولــة، تكــون أحكامهــا 
واجبــة االحــرتام مــن الجميــع حكاًمــا 
ــل  ــذا قي ــواء، له ــى الس ــن ع ومحكوم
بــأن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات هــو 

إحدى  الجزائية يف  الدعوى  تنقيض 
الحاالت التالية:

1. إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2. العفو العام.
3. وفاة املتهم.

4. التقادم.
5. صدور حكم نهائي فيها.

عليها  ينص  أخرى  أسباب  أية   .6
القانون.

مستقـلة،  القضــائية  الســلطة 
وتتوالهــا املحــاكم عى اختـالف 

سلطان  ال  مستقلون،  القضاة 

القانون،  لغر  قضائهم  يف  عليهم 

يف  التدخل  سلطة  ألية  يجوز  وال 

القضاء أو يف شؤون العدالة.

القانون األسايس املعدل لسنة 2003مقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

القانون األسايس املعدل لسنة 2003م

املادة 97املادة 2/21

املادة 98

الحــارس للحريــة الشــخصية.
ــق  ــن لتطبي ــه يتع ــرا بأن ــل الف وأكم
قانــون العقوبــات أن يتــم كشــف 
الحقيقــة مــن خــالل إجــراءات معينــة، 
فــإذا ثبــت أن املتهــم لــم يرتكــب 
ــر  ــال تتواف ــه ف ــندة إلي ــة املس الجريم
الحقيقــة الواقعيــة التــي تــرر توقيــع 

ــم. ــذا املته ــى ه ــاب ع العق
ولفــت إىل أن النيابــة العامــة هــي 
بتحريــك  االختصــاص  صاحبــة 
الدعــوى الجزائيــة ممثلــة بالنائــب 
ــال يف  ــك الح ــه، وكذل ــام ومعاوني الع

ــا،  ــا أو مؤقتً ــا قطعيً ــا وحفظه إنهائه
ــع  ــجًما م ــاء منس ــد ج ــك ق ــإن ذل ف
أحــكام القانــون األســايس الفلســطيني 

ــا. ــا له ــوص ووفًق ــذا الخص به
ــك  ــأن تحري ــد ب ــك يفي ــأن ذل ــن ب وب
الدعــوى الجزائيــة حــق أصيــل للنيابــة 
العامــة ممثلــة يف النائــب العــام، إال أن 
ــد إقامــة الدعــوى الجزائية  القانــون قيَّ
ــادة  ــص امل ــا ورد يف ن ــا مل ــك وفق وذل
)5( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، 
منوًهــا أن هــذا القيــد عينــي يــرد عــى 
الحــق يف الدعــوى الجزائيــة، ســواء كان 
ــب  ــة بحس ــة العام ــق للنياب ــذا الح ه

األصــل، أو لغرهــا.
وأكـد الفـرا بـأن القانـون رسـم آليات 
تـرك الدعـوى وانقضائها حيـث إنه جاء 
يف سـياق نـص املـادة )9( مـن قانـون 

بأن: الفلسـطينية  اإلجـراءات 

هو  القضاء  استقالل  أن  الفرا  واعتر 
عام  بوجه  الرشعية  مبدأ  يف  أسايٌس  ركٌن 
ويقصد  كما  القانون،  لسيادة  وضمانًا 
النزاع  حيال  تحرره  القايض  بحياد 
املعروض عليه من أية مصلحة ذاتية كي 
وتحرر  بموضوعية  فيه  البت  له  يتسنى 

من غر أن يتأثر حكمه بمصلحة أو رأي 
سابق أو أي مؤثر آخر.

القانون  تطبيق  يف  القايض  أن  إىل  ونوه 
عى  املرشع  إرادة  معرفة  منه  يقتي 
إذا  إال  يتأتى  ال  ما  وهو  الصحيح،  الوجه 
هذه  استخالص  يف  الحرية  كامل  كان 
وغر  معينة  بفكرة  متأثرة  غر  اإلرادة 

خاضع لتدخل من هاتن السلطتن.
وأكد بأن ذلك االستقالل ال يعني التحكم 
ولكنه  الحكم،  أو  الرأي  يف  االستبداد  أو 
كلمة  استخالص  الخضوع يف  يعني عدم 
القايض  ضمر  لغر  وتطبيقها  القانون 

واقتناعه الحر السليم.
وشدد الفرا عى أن استقالل القضاء عنر 
مهم يف رشف القضاء واعتباره؛ بدونه يفقد 
القضاء قيمته وجدواه يف حماية الحريات 
منوًها أن املادتن )97( و)98( من القانون 

تا عى: األسايس الفلسطيني نَصَّ

الضمـــان القضائـــي يف إقامـــة 
الدعـــوى الجنائيـــة

استـقــالل القــضـاء وحـــيـاده

السلطة  قانون  أن  إىل  أشار  وختاًما 
القضاء  الفلسطيني كفل حياد  القضائية 
عى  يفرضه  الذي  الحظر  خالل  من 
القضاة يف تويل أعمال معينة، فحظر عى 
حتى  السيايس  بالعمل  االشتغال  القايض 
السيايس  للفكر  ال يكون خاضًعا ومتأثًرا 
الحكم  أو  إليه  ينتمي  الذي  للحزب 
ملصلحة الخصم الذي يشاركه االنتماء إىل 
رسالتهم  أداء  من  ليتمكنوا  الحزب،  هذا 

وواجبهم بنزاهة وحيادية.

أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون 
واختصاصاتها  تشكيلها  طريقة 
للقانون،  وفقاً  أحكامها  وتصدر 
وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب 

العربي الفلسطيني.
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قرارات اإلمهال 6

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2014/850

 بداية غزة

إىل المتهم/ اسامة امني احمد سمارة
سكان/ الشيخ رضوان مقابل محطة بهلول

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/

احلصول عىل األموال بطريق النصب والغش باالشرتاك خافاً للمواد 300 , 301 , 23 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 عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس الموافق  2022/10/6

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ اسامة امي احمد سمارة

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1606( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1630( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1694( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1456( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1459( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1634( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1186( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1461( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1465( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1869( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1460( 

محكمة بداية شمال غزة

إىل المتهم/ زكريا محمود عبد العزيز زقوت
سكان/ الشمال - بيت الهيا - الدوار الغريب - مسجد سليم

إىل المتهم/ فادي رزق سعيد سلمان
سكان/ بيت الهيا - مقربة بيت الهيا

إىل المتهم/ نعمان عبد الله نعمان دغمش
سكان/ غزة - تل الهوى - مسجد الفرقان

إىل المتهم/ جمال عبد النارص أحمد وهدان
سكان/ غزة - الشعف - شارع النخري

إىل المتهم/ إبراهيم عيل مطاوع الداية
سكان/ غزة - الصربة - شارع المغريب - آل الداية

إىل المتهم/ محمود سمري محمد حمد
سكان/ النصريات - مسجد سيد قطب

إىل المتهم/ محمود بسام محمود عسلية
سكان/ الشمال- جباليا - شعشاعة منطقة أبو حميدان

إىل المتهم/ سالم نمر حسني أبو يوسف
سكان/ الشمال - بيت الهيا - النادي

إىل المتهم/ محمود زياد مصطفى أبو رمضان
سكان/ الشمال - أبراج الندى - برج 25

إىل المتهم/ تامر مصطفى حسن نارص
سكان/ الشمال - بيت حانون - شارع الواد

إىل المتهم/ منري سالم مقبل زهد
سكان/ الشمال - جباليا - الستة الشهداء

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ زكريا محمود عبد العزيز 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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ فادي رزق سعيد سلمان.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ نعمان عبد الله نعمان 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 )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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ جمال عبد النارص أحمد وهدان.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ إبراهيم عيل مطاوع الداية.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود سمر محمد حمد.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة )حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد 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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود بسام محمود عسلية.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ سالم نمر حسي أبو يوسف.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود زياد مصطفى أبو رمضان.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ تامر مصطفى حسن نارص.

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ منر سالم مقبل زهد.

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            
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رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/9( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/9( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1849( 

محكمة بداية شمال غزة

 قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/205( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/205( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/205( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/163( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/265( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/248( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/263( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2021/300( 

محكمة بداية الوسطى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم )2022/8( 

محكمة بداية الوسطى

إىل المتهم/ تحسني رياض عبد الهادي الشويخ           
سكان/ جباليا – معسكر جباليا اجلنويب – مسجد الشهداء 

إىل المتهم/ سليمان رياض عبد الهادي الشويخ           
سكان/ جباليا – معسكر جباليا اجلنويب – مسجد الشهداء 

إىل المتهم/ شادي ناهض عيل عليان
سكان/ غزة - الدرج - مسجد التابعني

إىل المتهم/ خالد نايف محمود العودات
سكان/النصريات – احلساينة- مسجد احمد ياسني

إىل المتهم/ عمرو خالد نايف العودات          
سكان/النصريات – احلساينة- مسجد احمد ياسني

إىل المتهم/ عمرو خالد نايف العودات          
سكان/النصريات – احلساينة- مسجد احمد ياسني

إىل المتهم/ جرب ابراهيم سالم الراعي          
سكان/ دير البلح – الربكة- مسجد االبرار

إىل المتهم/ عالء صبيح حسني أبو شاويش          
سكان/ النصريات – احلساينة الرشقية – مسجد فتيح الشقايق

إىل المتهم/ عدي احمد حماد ابو مراحيل          
سكان/ النصريات – مقابل البلدية 

إىل المتهم/ حمزة نارص خرض بشري          
سكان/ دير البلح – البلد – مسجد الديراوي – الزاوية – شارع جمال عبد النارص

إىل المتهم/ باسل شفيق خالد ابو شاويش          
سكان/ النصرات – مخيم 2 – بجوار مسجد اجلمعية االسامية

إىل المتهم/ سالم حسان محمود ابو شارب          
سكان/ دير البلح – مخيم دير البلح – مسجد الرحمن

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

الرسقة من حانوت باالشرتاك المؤثمة بالمادة 297/ب، 23 ع 36

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، وذلـك عمـاً بأحـكام المـادة )291( من قانـون اإلجـراءات اجلزائية 

رقـم )3( لسـنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ تحسي رياض عبد الهادي الشويخ           

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 عليكـم 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

الرسقة من حانوت باالشرتاك المؤثمة بالمادة 297/ب، 23 ع 36

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

كمتهـم فـار مـن وجـه العدالـة، وذلـك عمـاً بأحـكام المـادة )291( من قانـون اإلجـراءات اجلزائية 

رقـم )3( لسـنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

آمـر بالقبـض عـىل المتهمـي أعـاه مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمهما للسـلطة 

القضائيـة وعـىل كل مـن يعلـم مـكان وجودهمـا اإلخبـار عنهمـا.

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ سليمان رياض عبد الهادي الشويخ                     

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 عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/10/05م.

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ شادي ناهض عيل عليان.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

احلرق اجلنايئ باالشرتاك المؤثمة بالمادة 317، 23 ع 36

حيازة مادة حارقة المؤثمة بالمادة 32 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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ خالد نايف محمود العودات

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/

احلرق اجلنايئ باالشرتاك المؤثمة بالمادة 317، 23 ع 36

حيازة مادة حارقة المؤثمة بالمادة 32 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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ احمد نايف محمود العودات          

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

احلرق اجلنايئ باالشرتاك المؤثمة بالمادة 317، 23 ع 36

حيازة مادة حارقة المؤثمة بالمادة 32 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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ عمرو خالد نايف العودات          

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/

اختاس قوة كهربائية المؤثمة بالمادة 1/285 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ جرب ابراهيم سالم الراعي          

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد التعاطـي خافـا للمـواد 1، 2، 7/27، 35 , 4 , 49 مـن قانون المخدرات 

والمؤثرات العقلية الفلسـطيين رقم 7 لسـنة 2013م

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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ عاء صبيح حسي أبو شاويش          

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/

قانـون  مـن  49ى   ,  4  ,  35  ،7/27  ،2  ،1 للمـواد  التعاطـي خافـا  بقصـد  مخـدرة  مـواد  حيـازة 

2013م لسـنة   7 رقـم  الفلسـطيين  العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 

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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ عدي احمد حماد ابو مراحيل          

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

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

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

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

احلصـول عـىل األمـوال بطريـق النصـب واالحتيـال المؤثمـة بالمـادة 300، 301 ع 36 والمعدلـة 

بموجـب المـادة 1 مـن القانـون رقـم 5 لسـنة 2014

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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ حمزة نارص خرض بشر          

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/

قانـون  مـن  49ى   ,  4  ,  35  ،7/27  ،2  ،1 للمـواد  التعاطـي خافـا  بقصـد  مخـدرة  مـواد  حيـازة 

2013م لسـنة   7 رقـم  الفلسـطيين  العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 

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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ باسل شفيق خالد ابو شاويش          

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/

اختاس قوة كهربائية المؤثمة بالمادة 1/285 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936

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 عىل لوحة إعانـات محكمة بداية ديـر البلح، وعىل 

باب سـكنك األخر، ونره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اخلميس 2022/10/6م

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

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ سالم حسان محمود ابو شارب          

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        

رئيس محكمة بداية الوسطى
القايض/ أحمد أبو نعمة        
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مؤشرات األداء القضائي

من 11 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

يف  األساسـية  اللبنـة  العامـة  الوظيفـة  تعـد 

النظـام اإلداري للدوائـر الحكوميـة فهي عبارة 

عـن مركـز قانونـي يشـغله املوظـف وتوجـد 

قبـل أن يشـغلها املوظف وتسـتقل يف وجودها 

بحقوقهـا وواجباتهـا عمـن يشـغلها فتبقـى 

قائمـة ولو كانت شـاغرة فـال تنتهـي أو تتأثر 

باسـتقالته أو بموتـه.

وقـد جـاء تعريـف الوظيفـة العامـة يف املـادة 

األوىل مـن قانـون الخدمـة املدنية الفلسـطيني 

رقـم 4 لسـنه 1998م أنهـا:

جهـة  توكلهـا  التـي  املهـام  »مجموعـة 

مختصـة إىل املوظـف للقيام بهـا بمقتىض 

أو  أخـر  ترشيـع  أي  أو  القانـون  هـذا 

تعليمـات أو قـرارات إدارية ومـا يتعلق بها 

من صالحيـات ومـا يرتب عى تلـك املهام 

مسـؤوليات«. مـن 

ويسـتبن مـن التعريـف أن الوظيفـة العامـة 

مـن  مجموعـة  عـى  يطبـق  قانونـي  نظـام 

العامـة للدولـة  العاملـن يف اإلدارة  املوظفـن 

كمـا أنهـا النشـاط الـذي تقـوم عليـه اإلدارة 

مـن  املمنوحـة  واملهـام  الصالحيـات  وفـق 

الجهـات املختصـة للموظـف الذي يقـوم بتلك 

العامـة.  الوظيفـة 

ــرتك  ــم ي ــطيني ل ــرشع الفلس ــر أن امل ويذك

الوظيفــة العامــة دون توضيــح ملاهيتهــا 

ــن  ــتقال ع ــا مس ــزا قانوني ــا مرك باعتباره

ــل أن يشــغلها وتســتقل  املوظــف وتوجــد قب

يف وجودهــا بحقوقهــا وواجباتهــا عمــن 

ــن  ــرة )3( م ــرت الفق ــث ذك ــغلها، حي يش

املــادة )4( مــن قانــون الخدمــة املدنيــة 

رقــم )4( لســنه 1998م وتعديالتــه أنــه 

تضــع  »أن  الحكوميــة  الدوائــر  عــى 

ــة  ــه بطاق ــاً ب ــا مرفق ــدوالً لوظائفه ج

بــه  محــدداً  وظيفــة  لــكل  وصــف 

واجباتهــا ومســؤولياتها ورشوط شــغلها 

للفئــات  وفقــاً  وترتيبهــا  وتصنيفهــا 

الــواردة يف الجــدول رقــم )1( امللحــق 

بهــذا القانــون عــى أن يقــدم إىل مجلــس 

الــوزراء إلصــدار القــرار بشــأنه.«

ــة  ــة منتظم ــة اىل دراس ــة بحاج ــكل وظيف ف

تفصيليــة  معلومــات  عــى  للحصــول 

ــات  ــد الواجب ــدف تحدي ــا به ــة عنه ودقيق

ــات  ــؤوليات والخدم ــام واملس ــطة وامله واألنش

ــذي  ــف ال ــا املوظ ــي يؤديه ــات الت أو العملي

يشــغلها وصــوال إىل الوصــف الوظيفــي لهــا 

ــث  ــن حي ــة م ــك الوظيف ــمات تل ــد س بتحدي

مهامهــا وواجباتهــا ومســؤولياتها وموقعهــا 

ــة،  ــرة الحكومي ــي للدائ ــكل التنظيم يف الهي

الوظيفــي  التوصيــف  إىل  يقودنــا  وذلــك 

وهــو تحديــد املواصفــات والــرشوط الواجــب 

توافرهــا لشــغل الوظيفــة مــن حيــث املؤهــل 

الوظيفة العامة

األستاذ/ جميل خليل

العلمي وســنوات الخــرة واملهــارات والقدرات 

التــي تضمــن كفــاءه شــاغلها ويمكــن التعبر 

عــن التحليــل والوصــف والتوصيــف للوظيفة 

العامــة مــن خــالل بطاقــة الوصــف الوظيفي 

التــي هــي عبــارة عــن بيــان شــامل مكتــوب 

لــكل وظيفــة يتضمــن تحديــد اســم الوظيفة 

ــرة  ــي للدائ ــكل التنظيم ــن الهي ــا م وموقعه

ــؤولياتها  ــا ومس ــف مهامه ــة ووص الحكومي

ــن  ــاغلها للتمك ــة لش ــات الوظيفي واملواصف

ــل  ــى أكم ــة ع ــذه الوظيف ــالع به ــن االط م

وجــه ويُعلــم املوظــف املرشــح لشــغل هــذه 

ــة  ــلمه الوظيف ــد تس ــة عن ــة بالبطاق الوظيف

ــه. ــه وواجبات ــالع بمهام لالط

وقـد نصـت املـادة )14( مـن قانـون الخدمة 

املدنيـة الفلسـطيني رقـم )4( لسـنه 1998م 

الوظيفـة  شـغل  رشوط  توافـر  رضورة  عـى 

يف كل مـن يعـن يف الوظيفـة »ال يعـني عـى 

مـن  إال  املدنيـة  الخدمـة  وظائـف  إحـدى 

الوظيفـة،  شـغل  رشوط  فيـه  توافـرت 

وظيفيتـني«. بـني  الجمـع  ويحظـر 

بينمـا وضعـت املـادة )24( من القانـون ذاته 

رشوطـا يتعـن توافرهـا مجتمعـة فيمن يعن 

يف إحـدى الوظائـف العامة بصفـة عامة حيث 

نصـت عى:

»يشرط فيمن يعني يف أي وظيفة أن يكون:

1. فلسطينياً أو عربياً.

2. قـد أكمـل السـنة الثامنـة عـرشة مـن 

عمـره ويَثْبُت عمر املوظف بشـهادة ميالده 

الرسـمية ويف األحـوال التـي ال يتيـر فيها 

الحصـول عى شـهادة امليـالد يقـدر عمره 

املختصـة  الطبيـة  اللجنـة  تتخـذه  بقـرار 

ويعتـرب قرارهـا يف هـذا الشـأن نهائيا.

والعاهــات  األمــراض  مــن  خاليــاً   .3

البدنيــة والعقليــة التــي تمنعــه مــن 

ــيعني  ــي س ــة الت ــال الوظيف ــام بأعم القي

املرجــع  مــن  قــرار  بموجــب  فيهــا 

الطبــي املختــص، عــى أنــه يجــوز تعيــني 

الكفيــف يف عينيــه أو فاقــد البــر يف 

ــدية،  ــة الجس ــه أو ذي اإلعاق ــدى عيني إح

إذا لــم تكــن أي مــن تلــك اإلعاقــات 

ــة  ــال الوظيف ــام بأعم ــن القي ــه م تمنع

ــع  ــهادة املرج ــا بش ــيعنّي فيه ــي س الت

ــه  ــر في ــى أن تتواف ــص ع ــي املخت الطب

الــرشوط األخــرى للياقــة الصحيــة.

4. متمتعـاً بحقوقـه املدنيـة غـر محكوم 

عليـه مـن محكمـة فلسـطينية مختصـة 

أو  بالـرشف  مخلـة  بجنحـة  أو  بجنايـة 

األمانـة مـا لـم يـرد إليـه اعتبـاره.«

فـكل شـخص مرشـح للوظيفـة العامـة عليه 

الوظيفـة  شـغل  اشـرتاطات  كافـة  اسـتيفاء 

العامـة الواجب توافرها لشـغل جميع الوظائف 

القانـون باإلضافـة إىل  واملنصـوص عليهـا يف 

الـرشوط الخاصـة بـكل وظيفة عى حـدة كما 

هـو مذكـور يف الوصـف والتوصيـف للوظيفة 

يف بطاقـة الوصـف الوظيفي لـكل وظيفة يراد 

شـغلها بموظـٍف عام.

مدير املكتب الفني باملجلس األعى للقضاء

القضاء الذي يحقق العدل الذي هو أساس امللك بحاجة إىل من ينر له 
الطريق ويبدد الظلمة ليصل إىل الحق املجرد ويحكم به، وهنا يأتي دور 
الواقعة  إبراز  ويف  القضاء،  إىل  وتقديمها  األدلة  عن  البحث  يف  املحاماة 
وإماطة اللثام عن جوانبها الخفية وتوضيحها بشكل ال يدع مجااًل ألي 
لبس أو غموض فاملحاماة بذلك هي صنو القضاء ومشكاته يف آن واحد، 
وهي التي تساعد يف الكشف عن الحقيقة وعن طريقها يصل القضاء إىل 

أحقاق الحق والحكم بالقسط والعدل.

بقلم القاضي/ هدى اللواء

القضاء واملحاماة صنوان يف دوحة العدالة ورصحها الشامخ

الفتة قضائية


