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االمتحان النصفي (الثاني)

مساق أنظمة قانونیة مقارنة

حالفيیعنيھذاحلھا:یجبفرعیةأسئلة5فیھسؤال(كلالسؤالینأحدعلىالجوابطالب/ةكلمنیطلب):1(مالحظة
اختیار السؤال األول یجب على الطالب/ة اإلجابة على كافة األسئلة الفرعیة الخمسة الواردة تحت السؤال األول؛ أما في حال

اختیار السؤال الثاني فیجب یجب حل كافة األسئلة الفرعیة الورادة تحت السؤال الثاني).

الحصة).(وقتدقیقة80االمتحانمدة):2(مالحظة

☺الجماعيالحلیقبلوالمنفردةبطریقةطالبلكلالحل):3(مالحظة
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السؤال األول،

العملقلفلسطینفيبھاالمعمولوالقراراتواللوائحالقوانینساریةتظلأدناه)،(أنظراألساسيالقانونمن118المادةبحسب
بھذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون. إنطالقا من المراجع المختلفة المعتمدة للمساق (أنظر إدناه للروابط):

تحدث/ي عن مصادر القانون المختلفة منذ الحقبة العثمانیة وحتى سریان القانون األساسي الفلسطیني.)1
قبل قیام السلطة الفلسطینیة، وبناء على تلك المصادر ما ھي العائلة القانونیة التي ینضوي تحتھا النظام القانوني في)2

فلسطین (بحسب كل حقبة: الحقبة العثمانیة، الحقبة االنتدابیة البریطانیة، الحقبة األردنیة في الضفة والمصریة في قطاع
غزة، وحقبة االحتالل العسكري اإلسرائیلي في الضفة الغربیة وقطاع غزة) مع التبریر (إنطالقا من التعریف المعتمد

في المساق للعائالت القانونیة المختلفة وما یمیز كل عائلة قانونیة عن غیرھا).
ما ھي مصادر القانون في النظام القانوني الفلسطیني بعد قیام السلطة الفلسطینیة؟ وھل تعتبر من حیث مكانة التشریع)3

أقرب لعائلة القانون الجرماني الالتیني أم لعائلة قانون العموم؟ مع التبریر للجواب.
كیف تم تنظیم المحاكم زمن السلطة الفلسطینیة؟ وبناء على ذلك، ھل تعتبر طریقة تنظیم المحاكم أقرب لعائلة قانون)4

العموم أم العائلة الجرمانیة الالتینیة؟ مع التبریر للجواب.
فيوردبمامعرفتكعلىوبناءاالساسي،القانونمن118المادةمنانطالقاوبالتحدیداألساسي،القانونسریانبعد)5

القانون األساسي وطرق التشریع وطریقة تنظیم المحاكم، ما ھي العائلة القانونیة التي یمكن أن ینضوي تحتھا النظام
القانوني الفلسطیني؟ مع التبریر.

)118(مادة
اإلبقاء على التشریعات الساریة نافذة المفعول

فیما ال یتعارض وأحكام ھذا القانون األساسي المعدل تظل ساریة القوانین واللوائح والقرارات المعمول بھا في فلسطین قبل
العمل بھذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.

مالحظة: یمكن االستفادة من ھذه المراجع أثناء تحضیر الجواب.

الرابط:ھذاعلىمتاحالدولة.وبناءاالستعمارتفكیكفلسطین:فيالقانونياإلصالح.2009الحقوق.معھد
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/14.pdf

الرابط:ھذاعلىمتاح.فلسطینفيالتشریعیةوالعملیةالقانونيالنظامملخص.2008الحقوق.معھد
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/35.pdf

الرابط:ھذاعلىمتاح.فلسطینفيالنزاعاتوحلالقانونسیادةالنظامي:غیرالقضاء.2007الحقوق.معھد
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/71fd34534f.pdf

الرابط:ھذاعلىمتاح.قانونيمؤتمرفيمقدمةأوراقلفلسطین:قانونينظامأي.1996الحقوق.معھد
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/06.pdf
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السؤال الثاني،

العدلومبادئالعامالتشریعلروحوفقاصالحیاتھاالنظامیةالمحاكمتمارسفلسطیندستورمرسوممن46المادةبحسب
واإلنصاف المتبعة في إنكلترا (أنظر أدناه).

ما المقصود بمبادئ العدل واإلنصاف المشار لھا في مرسوم دستور فلسطین؟)1
عائلةضمنیدخلأنھعلى46المادةفيوردماعلىبناءالبریطانياالنتدابوقتالقانونيالنظاماعتباریمكنھل)2

قانون العموم؟ مع التبریر للجواب.
ھل تخالف ھذه المادة التزامات دولة االحتالل بضرورة عدم تغییر النظام القانوني والقضائي في المناطق المحتلة؟)3

كیف ذلك؟
بناء على مراجعتك لقرارات المحاكم المشار لھا أدناه، ھل طبقت المحاكم الفلسطینیة "مبادئ العدل واإلنصاف" بعد)4

انتھاء فترة االنتداب البریطاني؟
ما المقصود باالستثناء الوارد أدناه على تطبیق مبادئ العدل واإلنصاف؟ وھل أخذت بھ المحاكم الفلسطینیة؟ كیف ذلك)5

(إنطالقا من القرارات الثالثة المشار لھا أدناه وغیرھا بحسب الحاجة)؟

46المادة

التشاریع الواجب تطبیقھا

تمارس المحاكم النظامیة صالحیتھا وفقاً للتشاریع العثمانیة التي كانت نافذة في فلسطین في الیوم األول من شھر تشرین الثاني
في فلسطین، ووفقاًسریانھاعامبإعالنیعلنقدأوأعلنوالتيالتاریخذلكبعدالصادرةالعثمانیةالقوانینوسائر 1914سنة

للمراسیم والقوانین واألنظمة المعمول بھا في فلسطین عند سریان ھذا المرسوم أو التي قد تطبق أو تصدر بعد تاریخ ھذا
المذكورة أعاله. وفي األحوال التي ال تتناولھا تلك القوانین والمراسیمومع مراعاة أحكام القوانین والمراسیم واألنظمةالمرسوم، 

وفقاً لروح التشریع العام ومبادئ العدل واإلنصاف المتبعة فيتمارس ھذه الصالحیةواألنظمة أو ال تكون منطبقة علیھا، 
إنكلترا ووفقاً للصالحیات المخولة لمحاكم العدل ومحاكم الصلح في إنكلترا ولألصول والعادات المتبعة أمام تلك المحاكم أو من
قبلھا وبمقتضى صالحیاتھا وسلطاتھا المختلفة في ذلك التاریخ إال بمدى ما طرأ أو ما قد یطرأ فیما بعد على تلك الصالحیات أو

األصول أو العادات من التعدیل أو اإللغاء أو التغییر أو االستبدال بموجب أحكام أخرى:
ومبادئ العدل واإلنصاف المشار إلیھا أعاله في فلسطین إال بقدر ماأن ال یطبق التشریع العام المذكورویشترط في ذلك دائماً 

تسمح بھ ظروف فلسطین وأحوال سكانھا ومدى اختصاص جاللة الملك فیھا وأن تراعى عند تطبیقھا التعدیالت التي تستدعیھا
األحوال المحلیة.

كملحق)موجودةكاملة(النصوص46للمادةأشارتوالتي(أدناه)القراراتھذهمناالستفادةیمكنمالحظة:

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=40773

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=45999

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=42536
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بسم هللا الرحمن الرحیم
لدى محكمة االستئناف العلیا بغزة

131/99رقماألراضياالستئناففي

الدیباجة
امام السادة القضاة: المستشار / رضوان األغا رئیساً وعضویة المستشارین / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتاریة: نور

فارس

اللطیفعبدریم-4الغصین.اللطیفعبدزیاد-3الغصین.اللطیفعبدعماد-2الغصین.محمداللطیفعبد-1المستأنفون:
الغصین. یمثلھم باألصالة والوكالة المحامي / عبد اللطیف الغصین. المستأنف ضده: بشیر رجب خلف. وكیلھ المحامي / سالمھ

بسیسو.

نصفتسجیلبإلغاءویقضي13/6/99بتاریخاراضي446/95رقمالقضیةفيالمركزیةالمحكمةأصدرتھالمستأنف:الحكم
وزیادوعماداللطیفعبدباسموالمسجلةمربعمتر)513(مساحتھاوالبالغ–غزةدرج)633(قطعة)275(رقمالقسیمةكامل
خلفرجببشیرالمدعيباسموتسجیلھاإلیھممورثتھممن1/عمالمبرزحسبنقلوھاوالتي2ع/ممبرز–الغصینوریم

وإشعار دائرة تسجیل األراضي بذلك.

المستأنفبصفتھالغصیناللطیفعبد/األستاذحضرالحضور:م30/4/2000األحدیوم:جلسةم24/6/99تقدیمھ:تاریخ
األول ووكیالً عن المستأنفین الباقین. وحضر األستاذ / سالمة بسیسو وكیل المستأنف ضده.

//القرار//

األسباب والوقائع
بعد اإلطالع على األوراق واإلنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.

حیث ان االستئناف استوفى أوضاعھ الشكلیة.
إلغاء446/95رقمتحتتسجلتالئحةالمركزیةالمحكمةقلمأودعخلفرجببشیرالمدعيأنفيتخلصالواقعھانوحیث

تسجیل بدائرة الطابو اختصم فیھا المدعى علیھم ورثة شقیقتھ ثریا خلف بمقولھ أنھ اتفق مع شقیقتھ ثریا على ان تبیع لھ ما مساحتھ
اتفقكمابغزةالدرجمحلةأراضيمن)633(القطعةمن)275(القسیمةأرضضمنمنمربعاًمتراًعشروثالثةخمسمائة

علیھمالمدعىمورثھوأنمربعاًمترا513ًمساحتھمعینبمقسممنھاكلوتخصصالقسیمةلھذهإفرازخریطةتنظیمعلىمعھا
استغلت وجوده خارج البالد وقامت تسجیل الحصة المباعة باسمھا لدى دائرة تسجیل األراضي.

والقاضي13/6/1999بتاریخأراضي466/95رقمالقضیةفيالمركزیةالمحكمةمنصادرالمستأنفالحكمانوحیث
عبدباسمالمسجلةمربعمتر513مساحتھاوالبالغ–غزةدرج)633(قطعة275رقمالقسیمةكاملنصفتسجیلبإلغاء

المدعيباسموتسجیلھاإلیھممورثتھممن1ع/مالمبرزحسبنقلوھاوالتي2ع/ممبرزالغصینوریموزیادوعماداللطیف
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بشیر رجب خلف وإشعار دائرة تسجیل األراضي بذلك.
وحیث ان المستأنفین لم یرق لھم الحكم المستأنف فبادروا بتقدیم استئنافھم الراھن.

وحیث ان مبنى االستئناف یقوم على التالي:
شروطھینفذحینللمدعيتطمینرسالةوھوحینھفيأحدمنقبوالًیلقلمعرضوھوعقداًوالاتفاقاًلیس1م/المبرزأوالً:

واكتمال عناصره.
األصليمالكھمنالدعوىموضوعالدونممساحةنصف73سنةخاللاشترتالمدعيوالدةجبریلرضا/السیدةأنثانیاً:

شعبان أبو راس. كما اشترت مورثة المدعي علیھم النصف اآلخر في نفس الوقت من المالك المذكور. ثم ان مورثھ المدعى علیھم
اشترت من والدتھا المرحومة رضا جبریل النصف اآلخر مشروطاً بحق اإلعاشة. وبذلك ملكت مورثة المدعي كامل الدونم في

.84سنةالطابو
ثالثاً: أن خریطة اإلفراز المزعومة دست بین أوراق القضیة. وأن مورثھ المستأنفین لم توقع علیھا كمان أنھا لم یطعن فیھا

بالتزویر بسبب أن الخارطة المزعومة لم تبرز امام المحكمة ولم تحمل رقماً ممیزاً یثبت إبرازھا.
ورثةبیناألراضيتسجیبلدائرةفيتمالذيالشراءوأن5م/والمبرز1م/المبرزسواءالمدعيمعاتفاقأيیوجدالرابعاً:
.84سنةمنذرسمیةسجالتبموجبثابتةحقیقةھوووالدتھاعلیھمالمدعي

خامساً: أن استناد محكمة الموضوع على شھادة سماعیة لم تدعم بأي مستند خطأ بین.
سادساً: أخطأت محكمة الموضوع عندما قررت أن كل الشروط متوافرة للتنفیذ مخالفة بذلك القانون الخاص بتسویة ملكیة

األراضي.

التسبیب
وحیث أن الثابت من البینات التي بسطت أمام محكمة الموضوع أن مورثة المدعي علیھم (المستأنفون) اشترت نصف القسیمة

اإلعاشةبشرطالنصفھذالھاباعتقدأنھاإالالوقتنفسفياآلخرالنصفاشترتوالدتھاوأن73سنةالدعوىموضوع
مناشترتھاالتيالقسیمةنصفببیعالمدعيغیابفيعلیھمالمدعىمورثةأقرت10/3/81فيالمؤرخ1م/المبرزوبموجب
علیھمالمدعىمورثةسجلت1984سنةوفيآخرینوشاھدیناألولالمدعيعلیھوقعكمااإلقرارعلىووقعتإلیھ.والدتھا

كامل القسیمة في دائرة تسجیل األراضي باسمھا وبعد وفاتھا أجرى االنتقال االرثي الشرعي بعد أن قدم الورثة كامل المستندات
التي یستلزمھا التسجیل وبعد أن مرت المعاملة إلى كل الجھات المختصة األمر الذي یقطع ان التسجیل تم بطریقة قانونیة ال

.95سنةغزةإلىحضورهعنداخیھاباسمالقسیمةھذهتسجیلرفضتعلیھمالمدعىمورثھانإلىباالضافةغشأيیشوبھ
وحیث انھ من المسلمات أن سجالت األراضي ھي حرز امین لحفظ حقوق الناس وال یحوز إلغائھا أو تعدیلھا إال لوقوع خطأ في

نقلھا من السجالت القدیمة إلى السجالت الحدیثة أو قام على غش في التسجیل.
وحیث ان ما عول علیھ وكیل المدعي إللغاء التسجیل ال یمس التسجیل الذي تم باسم الورثة.

وردانھحیثصحتھعلىالتسجیلبإلغاءحكمھاوأسست1م/المبرزالبیعإقرارلماھیةتعرضتالموضوعمحكمةانوحیث
في حیثیات حكمھا ان كل الشرائط الالزمة متوافرة لصحة ھذا البیع وأن ھذا البیع منتج لكافة أثاره القانونیة مما أوقعھا في خطأ

قانوني إذ أن الدعوى الماثلة ھي إلغاء قید أرض في دائرة تسجیل األراضي وھي دعوى ال تحسم الملكیة.
وحیث انھ یلزم التنویھ ان األصل في قانوننا الفلسطیني أنھ ال یمكن ثمة انتقال لألموال غیر المنقولة ما لم یتمشى مع قانون انتقال

العقوبةعلیھوتطبقوباطلةوملغاةنافذةغیرمعاملتھتعتبرالتصرفمعاملةإجراءفي4بالمادةیلتزمالومناألراضي
وذلك,1938سنةمنذبھاالعملاستقروالتيالعینيالتنفیذقاعدةأنشأالفلسطینيقضائناأنإال12المادةفيعلیھاالمنصوص

فلسطیندستورمرسوممن46المادةإلىذلك فيخاضعةواإلنصافالعدلومبادىءالعامالتشریعلروحوفقاً
التي أبقت التشاریع المحلیة المعمول بھا نافذة وفي حالة عدم وجود قانون محلي یبحث في أي التزام أو نصفھ یجب أن توجھ
المحكمة اعتبارھا إلى قانون العدل واألنصاف المطبق في إنجلترا وأن قضائنا اشترط في عقد البیع لتنفیذه تنفیذاً عینیاً ان ال
ینطوي على مخالفة ألحكام قانون انتقال األراضي فیتعین أن یكون مجرد اتفاق على بیع ال أن یكون بیعاً باتا لذا فإن البیع إما
منجزا أي باتا ویحكمھ قانون انتقال األراضي. وإما عقد اتفاق على بیع یستمد قوتھ من التصرف ومن الحقوق العادلة المترتبة

علیھ بشرط أن یكون الثمن قد دفع كامالً وإذا توافرت الشروط یصدر حكماً بالتسجیل باسم المسترى لیصبح مالكاً.
بیععلىاتفاقعقدأواألراضيانتقالقانونویحكمھمنجزأيباتبیعھووھل1م/مبرزبالبیعاإلقرارماھیةأنوحیث

ویستمد قوتھ من التصرف ومن حقوق العادلة المترتبة علیھ ومدى توافر ركني انعقادھما وصحتھما واألثر المترتب على عدول
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اإلقرارمحلالقسیمةنصفتسجیلوبرفضھابتصرفاتھاوذلك1م/المبرزالبیعبإقرارالتزامھاعنعلیھمالمدعىمورثھ
ألخیھا المدعي عندما طلب منھا ذلك ومدى انطباق أحكام قانوننا المدني (مجلة األحكام العدلیة) فإن ھذه األمور ال مجال للتصدي

لھما في القضیة الراھنة.
وحیث أنھ لما كان المدعي بنى طلبھ بإلغاء التسجیل على مجرد إقرار بالبیع لم یسجل كما أنھ لم یقض بتنفیذه عینیاً فإنھ ال یصلح

بحد ذاتھ إللغاء التسجیل.
وحیث أنھ لما كان ذلك ولكل ما سبق وما بینا من انزالق الحكم المستأنف في أخطاء قانونیة فإنھ بات من المتعین القضاء بإلغائھ

ورد الدعوى.
وحیث أن خاسر االستئناف یلتزم بالرسوم والمصاریف.

فلھذه االسباب
وباسم الشعب الفلسطیني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة حضوریاً بقبول االستئناف شكالً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي (المستأنف ضده)
وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاریف ومائة شیكل اتعاب محاماة.

جملة الصدور واإلفھام وتاریخ الفصل
م30/4/2000فيعلناًوأفھمصدر

نسخة للطباعة  بطاقة الحكم 

بسم هللا الرحمن الرحیم

لدى المحكمة العلیا
بصفتھا محكمة نقض

27/2002رقمالطعنفي

الدیباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جمیل العشي رئیساٌ المستشار/ محمد صبح عضواٌ المستشار/ خلیل الشیاح عضواٌ المستشار/

سعادة الجاني عضواٌ المستشار/ فیصل الحسیني عضواٌ وسكرتاریة: مروان النمرة
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الطاعن: بلدیة غزة ویمتلھا / ھشام عبداللطیف وعاھد الشوا. المطعون ضده: فالح یوسف الحداد – غزة – سوق القیساریة .
وكیلھ المحامي / أحمد أبو وردة.

رقماالستئناففيأراضياستئنافمحكمةبصفتھاالعلیاالمحكمةعن21/1/2002بتاریخالصادرالحكمفیھ:المطعونالحكم
ضدھاالمستانفوإلزامالدعوىوردالمستأنفالحكمبفسخالموضوعوفيشكالٌاالستئنافبقبولوالقاضي199/2001

بالرسوم والمصاریف.

.الطاعنوكیلعبداللطیفھشام/األستاذحضرالحضور:.3/3/2003االثنینیوم:جلسةم.20/2/2002تقدیمھ:تاریخ
وحضر األستاذ / أحمد أبو وردة وكیل المطعون ضده .

//القرار //

األسباب والوقائع
بعد اإلطالع على األوراق وتدقیقھا قانونا.

وحیث أن الطعن مقدم في المیعاد فھو مقبول شكال.
بتسجیل741/98رثمالصلحیةالقضیةفيالعینيبالتنفیذحكمعلىحصلقدكانضدهالمطعونأنالطعنوجیزأنوحیث

محمودعطامحمودالبائعمنلھبیععقدعلىبناٌءالھوىتلالمسماةالدرجغزةأراضيمن728القطعةمن41,42القسیمتین
سكیك وقد تم تنفیذ ھذا العقد طواعیة في إدارة تسجیل األراضي.

الحكمإللغاءغزةصلحمحكمةلدى(أراضي)416/2000رقمالدعوىفأقامتالبلدیةللطاعنیرقلمالحكمھذاأنوحیث
للحصولالمذكورة741/98القضیةفيالصادرالحكمبإلغاء30/5/2001فيوقضتلطلبھاالصلحمحكمةفأجابتھاالمذكور

علیھ بطریق الغش والخداع وجاء في أسباب حكمھا أن المحكمة قد ضللت من المدعي وشاھدیھ وأن البلدیة كانت تضع یدھا على
األرض موضوع الحكم بدون البحث في سبب مشروعیة أو عدم مشروعیة وضع الید وأن المبررات التي أبرزھا المدعى علیھ قد

انصبت على أشیاء ال تمت بصلة للدعوى الراھنة .
وردالمستأنفالحكمبفسخ21/1/2002فيفقضتالعلیااالستئنافلمحكمةفرفعھضدهللمطعونیرقلمالحكمھذاأنوحیث

الدعوى تأسیساٌ على أن المستأنف ضدھا (البلدیة) لم تكن طرفاٌ في قضیة التنفیذ العیني المذكورة والثابت في مراحل ھذه الدعوى
وتحقیقاتھا أن المستأنف (المطعون ضده) لم یقم بأیة وسیلة من وسائل الغش والخداع وأن جمیع الجراءات تمت طبقاٌ لألصول

والقانون .
وحیث أن ھذا الحكم لم یرق للطاعنة (البلدیة ) فطعنت فیھ لدى ھذه المحكمة بالوجھین المھمین اآلتیین :

أخطأت محكمة االستئناف وخالفت القانون حین ذكرت في حثیات حكمھا أن المستأنف (المطعون ضده) لم یقم بأیة وسیلة من
وسائل الغش والخداع وھذا یخالف ما استقرت علیھ المبادئ القانونیة المعمول بھا لدى محاكمنا ومنھا المبدأ الذي أشارت إلیھ

طالماالوقائعمنالنتیجةاستنتاجفيالموضوعمحكمةقناعةعلىتعقیبالأنھمنعلیا149/98رقمالقضیةفيالعلیاالمحكمة
لم یقم منھا شطط أو مجافاة للعدالة والمنطق .

أخطأت محكمة االستئناف وخالفت القانون واألصول عندما اعتبرت أن لجوء المستأنف ضدھا (الطاعنة) إلى تحریك الدعوى
القانون.رسمھاالتيوالطرقالقانونیةاألصولتجاوزقداالستئنافموضوعالحكمعلىوحصولھا416/200

التسبیب
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وحیث أن ھذه المحكمة ترى أن وجھ الطعن األول والثاني ال محل لھما في ھذه القضیة ألن الطعن في الحكم للحصول علیھ
ٌ بطرق الغش والخداع لم یكن منصوصاٌ علیھ في القانون الفلسطیني ولكن المحاكم الفلسطینیة قبلت ھذا النوع من الدعاوى تطبیقا

المعنىھذاجاءفقداإلنجلیزيالقانونفيبھمعموالٌكانبماوعمالٌفلسطین دستورمرسوممن46 المادةوالعدالةلمبادئ
:قالتإذ1رقمبند 39لسنة94رقمالعلیااالستئنافمحكمةحكمفي 

Held (1) : "therefore the English law the procedure had to be applied in view of provision of
article 46 of the Palestine order –in- Council, and according thereto an action had to be brought

in the original court to have the judgment set side"

المادةجاءت فقد 2001لسنة)2(رقموالتجاریةالمدنیةالمحاكماتأصولقانونالجدید الفلسطینيالقانونفيأما
إعادةبطریقالطعنللخصومفیھایجوزالتياألحوالوضحتإذمنھالخامسالفصلفيالمحاكمةإعادةفيصریحة" 251"

المحاكمة في األحكام النھائیة وبعض األحوال لھذه المحاكمة ومنھا:
.الحیلةأوالغشبطریقالحكمعلىالحصولتم-إذا1
.التزویربھذاقضىأوبتزویرهإقرارصدورهتممستندعلىالحكمبني-إذا2
طلفيأي21/5/200فيرفعتالحالیةالدعوىأنوحیثبتزویرھا.صدورهبعدقضىشاھدشھادةعلىالحكمبنيإذا-3

فإنالجدیدالقانونأوالقدیمالقانونظلفيالدعوىرفعتوسواء6/12/2001فيإلیھالمشارالجدیدالقانونألنالقدیمالقانون
الطاعن (البلدیة) كان یجب علیھا أن تثبت واقعة الغش والخداع في الشرطة أو النیابة األمر الذي لم یثبت كما جاء في حكم محكمة

ٌبتنفیذهحكمالذيالبیععقدوھو2م/المبرزالعقدأنكمااالستئناف بھأقرقدالبائعأنالثابتأنبلتزویرهالبلدیةتثبتلمعینا
وذھب مع المطعون ذده وقتم بتنفیذه طواعیة في دائرة تسجیل األراضي مما یفید عدم تزویره .

لما كان ذلك فقد بات الحكم المستأنف في محلھ وغدا ھذا الطعن جدیراٌ بالرفض موضوعاٌ .
وحیث أن الرسوم والمصاریف تلزم خاسر الطعن .

منطوق الحكم
لھذه األسباب

وباسم الشعب العربي الفلسطیني
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالٌ وفي الموضوع برفضھ وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاریف .

جملة الصدور واإلفھام وتاریخ الفصل
ٌنظر ٌوأفھموصدرتدقیقا .م3/3/2003فيعلنا
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نسخة للطباعة  بطاقة الحكم 

بسم هللا الرحمن الرحیم
لدى محكمة العدل العلیا بغزة

علیاعدل74/97رقمالطلبفي

الدیباجة
أمام السادة القضاة: األستاذ/ فایز القدره رئیساً وعضویھ األستادین / حمدان العبادلھ وسعاده الدجاني وسكرتایھ: سلمان مرتجى

المستدعیة: رحاب سید محمود نفس باألصالھ عن نفسھا وبصفتھا الوصیھ على أوالدھا القاصرین من زوجھا المرحوم / حمدي
القادرعبدشارع–الرمالغزة–نفسحافظمحاسن-1ضدھما:المستدعىالحسینيفیصل/المحاميوكیلھمانفس.حافظ

22/94رقماإلجرائیةالقضیھفيبغزهالمركزیھبالمحكمةاإلجراءرئیس/األستاذ-2السقاإبراھیم/المحاميوكیلھاالحسیني
م ویمثلھ األستاذ / النائب العام

الموضوع: إصدار القرار المؤقت الى المستدعى ضدھما لبیان األسباب التي تمنع من وقف تنفیذ األمر الصادر بتاریخ
االرضعلىالموجودهالعوائقكافھبإزالھغزةمركزیھم22/91اإلجرائیةالقضیةفيالثانيضدهالمستدعيمنم10/6/97

موضوع التسلیم وإِشعار أي مستأجر أن وجد بإخالئھا. ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء ھذا األمر.

الحسینيفیصل/األستاذالمستدعیھوكیلحضرالحضور:م7/10/1997الثالثاءیوم:جلسةم23/6/97تقدیمھ:تاریخ
وحضر وكیل المستدعى ضدھا األستاذ / إبراھیم السقا

القرار

األسباب والوقائع
بعد االطالع على األوراق واألنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.

حیث أن الطعن قد إٍستوفى أوضاعھ الشكلیة.
وحیث أن مادة األدعاء تخلص فى أن المستدعیة رحاب سید محمود نفس باألصالة عن نفسھا وبصفتھا الوصیة على أوالدھا

القاصرین إختصمت المستدعى ضدھما محاسن حافظ نفس واألستاذ / رئیس األجراء بالمحكمة المركزیة بغزة بمقتضى الئحة
نصحدودیتجاوزأمراًیصدرأناألجراءرئیسحقمنلیسأنھفیھاقالت23/6/97بتاریخالمحكمةھذهكتابقلمأودعتھا

الحكم المودع لدیھ وھو تثبیت القسمة الرضائیة والذى جاء خلواً من النص أصالً على التسلیم واألخطر من ذلك أن یصدر أمراً
بالھدم واألخالء ھي أمور تتجاوز حدود تنفیذ الحكم إلى حدود إصدار األحكام األمر الذى یجعل قرار رئیس األجراء معیباً واجب

األلغاء قانوناً وركنت فى ذلك إلى:-
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باألستئنافالحكمھذاوتأیدمركزیة9/85القضیةفيرضائیةقسمةبتثبیتحكمعلىإستحصلتاألولىضدھاالمستدعىأوالً:
بحیازتھاأنھدعواھافى(الدعائھابالمستدعیةالخاصالمقسمتسلیمالحكمیتضمنولموخارطةإتفاقلسندطبقاًوذلكعلیا9/91

وتحت تصرفھا).
مقسمھاوتسلیمھاالمذكورهالقسمةتثبیتحكمبتنفیذطالبتمركزیة22/91األجرائیةوبالقضیةاألولىضدھاالمستدعىثانیاً:

إال أنھ أعترض على ذلك الن المادة الخامسة من قانون اإلجراء نصت أن الحكم الذى ال یتضمن أمراً بتسلیم شيء أو بعمل شيء
او اإلمتناع عن شيء ال یمكن انفاذه وقد رفض رئس اإلجراء تنفیذ التسلیم الن القرار جاء خلوا من النص علیھ اال أنھ صدر قرار

علیا.عدل69/96الطلبفيبالتسلیم
علىمقامتسلیمھالمرادالمقسمالنالتسلیمفيإستحالةھناكبأن14/5/1997بجلسةاألجراءرئیس/األستاذأمامطعنتثالثاً:

مبانى لغیر المحكوم لھا لبعض المالكین ومؤجر من زمن مقر لشركة تجاریة باالضافة لوجود دعوى مقامھ من فاطمة حمدى
قاصراًالقسمةتثبیتدعوىوقتوكانتالمذكورةالقسیمةفيمالكةوھى258/96رقمتحتبغزةالمركزیةالمحكمةأمامنفس

ولم یؤخذ موافقة المحكمة الشرعیة على القسمھ كما أن وصیتھا ال توقیع لھا على سند المقاسمة المحكوم بھ وأن الدعوى معین
األجراءرئیس/األستاذأنإالالتنفیذاستحالھوزوالدعواھافيالبتلحینالتنفیذبإستئخاروطالبت27/5/97جلسةلنظرھا

قرر تسلیم المحكوم لھا األرض خالل إسبوعین واال سینفذ بالقوة الجبریة.
رابعاً: وبناء على إستفسار مأمور اإلجراء قرر األستاذ / رئیس اإلجراء إزالة وھدم المبانى واإلنشاءات وإخالء المستأجرین

الجل تسلیم المحكوم لھا أرض مقسمھا التى تدعى في دعواھا أنھ بحیازتھا وتحت تصرفھا.
خامساً– أن المستدعى ضده الثانى قد تجاوز حدود تنفیذ القرار المودع للتنفیذ تثبیت القسمة الرضائیة إلى األمر بالتسلیم ثم تجاوز
أمر التسلیم إلى إصدار األمر بھدم المنشآت والمبانى وإخالء المستأجرین دون وجود قرار قضائى بھذه األمور التي تعتبر القیام
بھا إنتھاكاً للقانون ولحقوق المستدعیة التي تنتظر نتیجة دعواھا لذلك فان المستدعیة تلتمس: أوالً: إصدار القرار التمھیدى برؤیة

أجابتھاواذاألجراءرئیس/األستاذعن10/6/97بتاریخالصادرالقراربالغاءالقطعىالقرارإصدارثانیاً:-األستدعاء.
المحكمة إلى مطلبھا المؤقت أودع وكیال المستدعى ضدھا األولى الئحة ضمناھا ردھما على الدعوى قاال فیھا أن الطلب واجب

الرد لألسباب القانونیة األتیة:
69/96رقمالعدلقضیةفيالموقرةالعلیاالعدلمحكمةقبلمنفیھالفصللسبقالردواجبالمستدعیةمنالمقدمالطلبأن

القسمةبتثبیتالقاضىمركزیة9/85رقمالقضیةفيالصادرالحكمبتنفیذوالقاضى23/2/97بتاریخوالصادرعلیاعدل
الرضائیة وتسلیم المستدعیة فى ذلك الطلب المستدعى ضدھا األولى في الطلب الراھن مقسمھا المبین فى الحكم المذكور طبقاً

الراھن.طلبھاالئحةمنثانیاًالبندفيالمستدعیةبذلكأقرتكما3وم/1م/المبرزینوالخریطةالقسمةلسند
حكمبتنفیذفیھاطالبتوأنسبقوالتىمركزیھ22/91رقماإلجرائیةالقضیةفيالحكمبتنفیذطالبتاألولىضدھاالمستدعى
للقرارتنفیذاًمقسمھااألولىضدھاالمستدعىتسلیماألجراءرئیس/األستاذقرروقدأراضى9/85رقمالمركزیةالمحكمة
علیا.عدل69/96رقمالطلبفىالصادر

أن حكم تثبیت القسمة الرضائیة یتضمن تسلیم المستدعى ضدھا األولى مقسمھا المخصص لھا طبقاً للسوابق القضائیھ العدیده
علیا.عدل69/96رقمالقرارومنھا

بالنسبة لما ورد في البند الثالث من أسباب لطلب فمردود علیھ بأنھ لیس ھناك أیھ إستحالة في التنفیذ على األطالق وأن قرار
رئیس اإلجراء قد جاء سلیماً ومطابقاً للقانون وأن األدعاء بوجود مباني الشخاص آخرین ال یمكن أن یكون سبباً لعدم تنفیذ أحكام

التي اكتسبت حجیھ األمر المقضي بعد أن استنفزت كافة طرق اإلستئناف والطعن.
المركزیةالمحكمةأمام91/94رقمالدعوىأقیمتوأنسبقألنھعلیھمردودالمركزیةالمحكمةأمامقضیةبوجودالزعمأن

ألبطال الحكم الصادر بتثبیت القسمة الرضائیة وقد قررت المحكمة المركزیة برد الدعوى وقد تأید ذلك الحكم من قبل محكمة
لسبقشكالًالردواجبھالمستدعیةوكیلإلیھاأشارالتيالدعوىیجعلالذىاألمر104/95رقماإلستئناففىالعلیااإلستئناف

69/96رقمالطلبفيلھتنفیذاالتسلیمتقرروالذىالرضائیةالقسمھتثبیتحكمتنفیذلوقفالیھااإلستنادوالیمكنفیھاالفصل
عدل علیا.

أن االدعاء بوجود مستأجرین أو أشخاص آحرین فى مقسم المستدعى ضدھا األولى بتواطؤ من المستدعیھ وآخرین ال یمكن أن
یعتبر سبباً قانوناً لعدم تنفیذ أحكام المحاكم والتھرب من تنفیذھا .

أن القرار المطعون فیھ قد جاء سلیماً ومطابقاً للقانون ولم یرد في أسباب الطلب أي سبب یمكن إعتباره وجھا من أوجھ الطعن
عدل69/96علیاس104/95و9/91رقمياإلستئنافینفيفصلتأنسبقأمورذكرهماجمیعوأناإلداریھالقراراتعلى

علیا وفي نھایھ مذكرتھما طلب وكیال المستدعى ضدھا األولى رفض الطلب وإلغاء القرار التمھیدي.
وفي جلسھ المرافعھ ردد كل من طرفي الخصومھ ما ساقھ في الئحتھ وأصر كل منھما على ما أورده من أسانید.
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التسبیب
وحیث أن المحكمة وقد إستمعت الى مرافعھ الطرفین واطلعت على أوراق الدعوى فإنھ یبین لھا أنھ المستدعى ضدھا استحصلت

9/85ًرقمبالقضیھرضائیھقسمھبتثبیتحكمعلى وبناءعلیا9/91رقمباإلستئنافالحكمھذاوتأیدوخارطھاتفاقلسندطبقا
اإلجراءقانونمن5 المادهبوالذتالمستدعیھفاعترضتالحكملتنفیذمركزیھ22/91رقماإلجرائیةالقضیةفتحتذلكعلى

بمقولھ أن الحكم بتثبیت القسمھ الرضائیھ ال یتضمن التلسیم فرفض رئیس اإلجراء التسلیم. فرفعت المستدعى ضدھا األمر الى
علىینطوىأنھاذالتسلیمیتضمنالقسمھبتثبیتالحكمأن69/96رقمالطلبفىالعلیاالعدلمحكمةفقررتالعلیاالعدلمحكمة

إثبات ملكیة كل طرف للمقسم الذى تخصص بھ وان الحكم یتضمن التصرف فى ھذا المقسم واستالمھ. وأن قضاء ھذه المحكمة قد
1939لسنةاألراضىمحاكمقانونتعدیلبعدأنھالحكمھذاحیثیاتفىووردعلیاعدل35/43رقمحكمھافىذلكعلىجرى

لم یعد من الضرورى لحامل الحكم بالملكیة ألن یحصل على أمر بالحیازة وبمجرد أن یودع الحكم باإلجراء فإن رئیس اإلجراء ال
یستطیع رفض األمر بالحیازه لحامل الحكم.

الماده الخامسھ سالفة الذكروحیث أنھ لما كان ما سلف فان ما عول علیھ وكیل المستدعیھ من اإلشاره إلى 
فى الالئحة المقدمھ منھ ال یمس القرار محل الطعن الن الماده المذكوره اقتصرت على االعالم الذى ال یتضمن التسلیم.

اقامةألنمحلھغیرفى9/91رقمباإلستئنافتایدوالذى9/85رقمالدعوىفىالصادرللحكمالمستدعیھتعرضأن-2
والبھالمقضىالشيءحجیةاكتسبحكمتنفیذوعرقلةالتصدىفىالحقالمستدعیھیعطىالمركزیھ258/96رقمالدعوى

یمكن التعرض لھ طالما انھ لم یصدر قرار بابطالھ.
وحیث أن المحكمة ترى أن تعرض الى القانون الذي یحكم إعادة النظر. وفى ھذا المقام ال بد من اإلشاره الى قانون أصول

القانونھذاذیلمن27المادهحددت فقدالعثمانىالحقوقیةالمحاكمات
فىالمنشور14/38رقمللقانونطبقاًتوقفقدالقانونبھذاالعملاناالوالخداعالغشإستعمالضمنھاومنالنظرإعادةأسباب
رقمالقضیةففىاألمرھذاتحكمالتىالقضائیةالسوابقإلىالرجوعذلكمقتضىمنوأن7/5/38تاریخ781الرسمیةالجریدة
استحصلحكمإللغاءإتباعھاالواجباإلجراءاتعلىالنصمنخلوفلسطینقانونأنالمحكمةقالتحقوقإستئناف94/39

دستورمرسوممن46المادةلنص طبقاًالخاصةواإلجراءاتاإلنجلیزيالقانونأعمالیقتضىمماوالخداعالغشبطریقعلیھ
فلسطین

تأسیساً على ذلك فال بد من إقامة الدعوى في المحكمة األصلیھ إلبطال الحكم وقبل أن تستطیع المحكمة إلغاء حكم حاز على قوة
الشىء المقضى بھ إستناداً على اإلدعاء بالغش ال بد أن یتوفر أمامھا قضیة قاطعھ تثبت في مرافعات محدده تدعمھا بینة على أن

تكون تلك البینة من أمتن البینات واقواھا وتنصب على جذور الحكم.
المحكمةلدنمن9/85القضیةفيالصادرالحكمالبطال61/94رقمالدعوىأقیمتأنسبقوقدذلككانلماأنھوحیث

إقامةوأنعلیا.104/95اإلستئناففيالقرارھذاوتأیدالدعوىردالمحكمةقررتوقدالرضائیھالقسمھبتثبیتالمركزیة
كافةبإزالة22/91اإلجرائیةالقضیةفي10/6/97بتاریخالصادراألمرتنفیذلوقفسببایكونأنیمكنال258/96الدعوى
المقرراتوأن9/85القضیةفىالصادرالحكمبإبطالقراریصدرلمأنھطالماالتسلیمموضوعاألرضعلىالموجودهالعوائق

اإلجراءقانونمن16بالمادهلھ المخولةوالصالحیاتمتفقھاإلجراءرئیسإتخذھاالتى
.

اما الطعن بإستحالة التنفیذ لوجود بناء من قبل مالكین آخرین ومؤجر لشركة للشحن والتجاره فإنھ یتبین من األوراق المرفقھ ان
.31/7/94تاریخمؤرخبھالمدعىاإلیجارعقدوأننفسمكىإسمھالشركةھذهممثل
العلیااإلستئنافمحكمةمنوتأید30/6/91بتاریخصدرقدالقسمھبتثبت9/85القضیةفىالحكمأنالثابتكانلماأنھوحیث
العقاربإستئخارالمدعیھالشركھممثلوأنالدعوىمراحلمنمرحلةأیةفيیثرلمالراھناإلدعاءوأن.10/11/1991بتاریخ

محل النزاع قریب الطرفین لذا فأن التواطؤ یبدو واضحاً وبتجافي مع القانون ولن یحول دون تنفیذ حكم اكتسب حجیھ الشيء
اإلجراءقانونمن43المادةأن حیثبھ،المقتضى

تنص على أن تبدل الید الذي یقع بعد الحكم ال یؤثر في المعامالت اإلجرائیة فالمحل المتعلق بھ حكم اإلعالم یخلي ویسترد من أیة
ید كانت.

وحیث أنھ لما كان ذلك كذلك فإنھ یتعین إلغاء القرار التمھیدي ورفض الطلب.
وحیث، أن المصروفات یلزم بھا خاسر الدعوى.

فلھذه األسباب
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وبأسم الشعب الفلسطیني

منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعیھ بالرسوم والمصاریف ومبلغ مائھ شیكل مقابل أتعاب المحاماة

جملة الصدور واإلفھام وتاریخ الفصل
م.7/10/1997الیومبجلسھعلناًوأفھمصدر
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