عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس

إشكاالت تنفيذ الحكم الجنائي
"دراسة تحميمية مقارنة"

نداء ابرىيم عبداهلل عيسى

رسالة ماجستير

القدس-فمسطين

1439ه2012/م

إشكاالت تنفيذ الحكم الجنائي
"دراسة تحميمية مقارنة"

إعداد:
نداء ابرىيم عبداهلل عيسى

بكالوريوس قانون من جامعة القدس/فمسطين

المشرف :د .نبيو صالح

قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في القانون العام /
كمية الدراسات العميا في جامعة القدس –فمسطين

1439ه2012/م

جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا
برنامج القانون العام

إجازة الرسالة
إشكاالت تنفيذ الحكم الجنائي
"دراسة تحميمية مقارنة"

اسـ الطالبة :نداء ابرىيـ عبداهلل عيسى
الرقـ الجامعي21220260:
المشرؼ:د .نبية صالح
نكقشت ىذه الرسالة كاجيزت بتاريخ 2017 /9/ 23 :مف أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ
كتكقيعاتيـ أدناه:
 -1رئيس لجنة المناقشة :

د .نبية صالح

 -2ممتحنان داخمياه:

د.حابس زيادات

 -3ممتحنان خارجيان:

د .نائؿ طو

القدس – فمسطيف
 1439ق 2017 /ـ

اإلىداء
بسم اهلل الرحمن الرحيم
"وقل اعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسولو والمؤمنون"1
لكطني الغالي فمسطيف ...ألركاح األكرـ منا جميع شيداء األرض كالقضية ...لمذيف يقبعكف خمؼ
قضباف األسر...اىدم ىذه الرسالة.

كمما أىـ إلى كصفكما تتبعثر األحرؼ ...أعكد محاكال تجميعيا في سطكر...تخرج منيا أرقى
الكممات...إؿ أنني كبصدؽ اشعر باني ال يمكف لي كصفكما...

اليؾ أمي...أنت البداية كالنياية كأنت كؿ الحكاية..أنت الحناف كبمسـ الشفاء...أنت القمب الخافؽ
...أىديؾ يا أماه ىذا العمؿ المتكاضع...
أليؾ أبي...يا صاحب قطرات الحب ...كيا ركافد الثقة كالحناف...يا حاصد األشكاؾ كمميد الطرقات
ابشر ...أليؾ بعض مما سقيت .

مبلئكتي الصغار...أصحاب القمكب الرقيقة...رياحيف الحياة ...أطفالي الصغار أىديكـ يا ىدية
الرحمف.
إلى زكجي الغالي ...إلى مف كاف الشراع كالمرساة...ككاف الرفيؽ في بحر الحياة الكاسع..الى قنديؿ
النكر الدائـ ...أىديؾ ىذا العمؿ.

1

سكرة التكبة،االية .105

إقرار:
أقر أنا معدة ىذه الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس؛ لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي
الدراسة ،أك أم جزء منيا ،لـ يقدـ لنيؿ
الخاصة ،باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد ،كأف ىذه ّ
ّ
أم درجة عميا ألم جامعة أك معيد آخر.
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التاريخ2017 /9/ 23 :

أ

الشكر والتقدير

اقر بأنني لك أتيت كؿ ببلغة كأفنيت ببحر النطؽ في النظـ كالنثر ما كنت بعد القكؿ اال مقص ار
كمعترفا بالعجز عف كاجب الشكر...
أتقدـ بالشكر كالعرفاف لمعممي كمنبع العمـ "الدكتكر نبيو صالح" عمى تشجيعو كتكجييو لي النجاز ىذا
العمؿ فميما كتبت لؾ لف أكفيؾ حقؾ فمؾ الفضؿ بعد اهلل عائد في انجاز ىذا العمؿ فأنت نعـ المعمـ
الفاضؿ كالقائد المتميز ،فجميمؾ سيبقى مدل الدىر دينا عمي كلف استطيع اف أكفيؾ حقؾ أبدا
ماحييت.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف كاالمتناف لكؿ مف كاف لو فضؿ في انجاز ىذا العمؿ كاخص بالذكر
أساتذة جامعة القدس كزمبلئي األفاضؿ.

ب

الممخص
لما لمكضكع ىذه الدراسة مف أىمية قصكل ،تناكلت ىذا المكضكع بالدراسة ،إذ إف تنفيذ الحكـ
الجزائي يجب أف يتـ دكف أخطاء ،فالتنفيذ ىك مصفاة األحكاـ القضائية كميما كاف لدينا مف أحكاـ،
فاف عدـ تنفيذىا اليحقؽ مف الغاية التي صدرت بشأنيا شيئا ،فالتنفيذ أمر كاجب عمى السمطة القائمة
عميو كمف الكاجب عمييا أيضا تنفيذ األحكاـ كفؽ ماصدرت عميو دكف تعسؼ أك تجاكز ،أما إذا
حصؿ ذلؾ كنفذت األحكاـ الجزائية بخبلؼ القانكف ،فاف المشرع حفظ حقكؽ المحككـ عميو كذلؾ
بالمجكء الستخداـ حقيـ في الحد مف ىذا التعسؼ بكاسطة رفع دعكل إشكاؿ التنفيذ.
كما أف مف بيف أسباب دراستي ليذا المكضكع ىك أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة
 2001كفي الباب الثالث منو ،لـ يتناكؿ ىذا المكضكع كىك إشكاالت التنفيذ سكل بخمس مكاد امتدت
مف المادة  420كحتى المادة  424منو ،األمر الذم يجعؿ البحث في ىذا المكضكع أم ار ىاما كذك
جدكل قانكنية.
كفي الجانب العممي كالكاقعي فاف مف بيف أسباب دراستي كبحثي في ىذا المكضكع ىك األثر السمبي
الناتج ع ف عدـ تنفيذ األحكاـ الجزائية كحالة الترىؿ التي يعاني منيا الجياز القضائي كتغكؿ السمطة
التنفيذية عمى السمطة القضائية كعدـ القدرة عمى تنفيذ األحكاـ القضائية .
كعمى ضكء ماأسمفت فقد تناكلت في الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة محددات اشكاالت تنفيذ األحكاـ
الجزائية كذل ؾ في مبحثيف ،اذ بينت في األكؿ منيما مفيكـ اشكاالت التنفيذ كفقا لرأم الفقو كأحكاـ
القضاء كأنكاع اشكاالت التنفيذ في فرعي المطمب األكؿ ،كفي ىذا الجانب كجدت أف الفقو كالقضاء لـ
يتفقا عمى تعريؼ محدد لمفيكـ اشكاؿ التنفيذ،بؿ كاف كبل منيما ساؽ أكثر مف تعريؼ ليذا االشكاؿ
،كما أف اشكاؿ التنفيذ يقسـ الى قسميف :اشكاؿ كقتي كاخر مكضكعي،األكؿ لو مف اسمو نصيب كبير
فتسميتو تدؿ عميو كلو شركط معينة حتى يعتبر كذلؾ ،أما الثاني فمو حجة دائمة ككذلؾ شركط معينة.
أما في المطمب الثاني فقد تناكلت بالتمييز االختبلفات القائمة مابيف اشكاالت التنفيذ كالمفاىيـ المجاكرة
لمفيكـ اشكاالت التنفيذ كالتي تبيف مف خبلؿ الدراسة أف ىنالؾ العديد مف الفكارؽ كاالختبلؼ مابيف
اشكاؿ التنفيذ كطرؽ الطعف في األحكاـ ،كما كتكضحت الفكارؽ مابيف اشكاؿ التنفيذ كتصميح األخطاء
المادية في األحكاـ الجزائية كاالختبلؼ عف طمب كقؼ التنفيذ كالتظمـ مف الخطأ في كصؼ النفاذ ،أما
ج

في المبحث الثاني فقد تناكلت بالبحث صكر اشكاالت التنفيذ كذلؾ بمطمبيف اذ بينت في االكؿ منيما
أف االستشكاؿ التنفيذم اليككف قائما اال بتكافر شركط اجرائية كأخرل مكضكعية فبل يمكف القكؿ بكجكد
اشكاؿ تنفيذم اال اذا رفع ىذا االستشكاؿ بالطرؽ القانكنية ككفؽ الطريؽ المرسكـ قانكنا ،كما أف
االستشكاؿ اليتحقؽ اال اذا كاف لرافعو صفة كمصمحة في رفعو ،أما المطمب الثاني مف المبحث الثاني
فقد أكضحت مف خبللو أىمية الحكـ الجنائي كذلؾ في الفرع األكؿ اذ اف الحكـ الجنائي ىك أىـ جزء
في الدعكل كال يمكف االنتقاؿ بالدعكل الى مرحمة التنفيذ اال اذا كاف ىنالؾ حكما جزائيا  ،لذا فاف
الحكـ الجنائي يتكلى أىمية قانكنية اليمكف تجاىميا كما أف اشكاالت التنفيذ تمقي بظبلليا ذات األثر
السمبي عمى جكانب الدكلة الحديثة مف قضاء كاقتصاد كسياسة كاجتماع  ،كبعد ذلؾ انتقمت في الفصؿ
الثاني مف ىذه الدراسة كالتي كانت عمى أىمية كبرل اذ أشرت فييا الى تجاكز اشكاالت التنفيذ ،اذ
بحثت في المبحث األكؿ بحاالت اشكاالت التنفيذ كامكانية تجاكزىا اذ بينت الحاالت التي يستند الييا
االشكاؿ التنفيذم كالتي انقسمت الى حاالت تتعمؽ بسند التنفيذ كأخرل ليا صمة بشخص المحككـ عميو
كأىميتو كمتى تكافرت ىذه الحاالت فيمكف القكؿ كالحالة ىذه أف ظركؼ كالدة اشكاالت التنفيذ تككف
متييئة كىذا كمو في المطمب االكؿ مف المبحث االكؿ .
اف تجاكز اشكاالت التنفيذ اصطدـ بالعديد مف العقبات فمنيا ماىك داخمي كمنيا ماىك خارجي
فالتحديات الداخمية ىي رىينة بالشأف الداخمي الفمسطيني كاذا ماتكفرت االرادة كالسياسة الصحيحة
فيمكف التغمب عمى ىذه العقبات أما العقبات الخارجية كالتي ليا شأف في الجانب االسرائيمي فيي
بحاجة الى تكديس الجيد الفمسطيني عمى الشأف الدكلي مف أجؿ التغمب عمى ىذه العقبات .
أما المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني فقد تناكلت فييا دعكل اشكاالت التنفيذ كذلؾ ببياف شركط
االستشكاؿ كاجراءات نظره كاالختصاص بنظر دعكل االستشكاؿ ،كمما خمصت اليو الدراسة أف
المشرع الفمسطيني قد سار كالطريؽ الصحيح في اعتبار اف المحكمة مصدرة الحكـ ىي مختصة في
نظر دعكل االشكاؿ كيعزل ذلؾ الى قدرتيا عمى الفصؿ في االستشكاؿ لما ليا دراية في الدعكل التي
كانت قد اطمعت عمييا كأصدرت حكما فييا كما تكضح جميا في المطمب الثاني اثار رفع االشكاؿ
التنفيذم كسمطة النيابة كالمحكمة في كقؼ التنفيذ كما أف لمحكـ في دعكل االشكاؿ اثار قانكنية تـ
االشارة الييا كبينت الية الطعف في األحكاـ الصادرة في دعكل االشكاؿ.
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Probles of implementing criminal judgement
Prepared by: Nida’a Ibraheem Abdalla Eesa
Supervised by: Dr. Nabeh Saleh
Abstract
I have dealt with this subject due to its utmost gravity. Execution of a criminal judgment
must be done flawlessly. That is because such an execution is deemed to be the last stage
of judicial judgments. Such judgments will not function, if not properly executed. Thus,
such judgments have to be executed by competent authorities justly and without abuse or
aggression. If such judgments, however, are carried out against law, then a lawsuit against
problematic execution have to be filed.
What drove me to handle this issue, inter alia,was that the Palestinian Code of Criminal
Procedure N0 3 of 2001 chapter 3 does not touch on this issue except for five articles, from
article 420 to 424 thereof, which makes tackling this issue a matter of great importance and
legal feasibility.
In the first chapter of this study, in the light of what I have mentioned earlier, I have
discussed the problems facing implementation of criminal judgments and the relating legal
issues in terms of two points: first the nature, concept, types of “Problematic Execution of
Judicial Judgments” and its legal definition. Secondly, I tackled the conditions, benefits,
rationales and challenges of carrying out such criminal judgments.
In this field, Palestinian jurisprudence and judicature set forth more than one definition for
“Problematic Execution of Judicial Judgments” and do not agree on a specific one.
Another thing, “Problematic Execution of Judicial Judgments” is of two parts: the first is
temporal or short -term, as its name denotes, and the second is related to the subject matter
of a case and is long-term. Each part has its own specifications.
To set things right, the problems facing such execution have to be settled in a specific way
so that such execution can be run smoothly and advantageously. Besides, “Problematic
Execution of Judicial Judgments” has issues connected to the writ of execution such as in
cases of execution without a writ, or loss, nonexistence, cancellation and dismissal of the
writ, and some to execution itself such as untimely execution, which I discussed in detail in
this study.
In the second chapter of this study, I elaborated on the legal and procedural nature of
“Problematic Execution of Judicial Judgments”. In the first place, I touched on the
competent authorities that have jurisdiction over such execution in the comparative lawand
in Palestinian legislation, I, further, treated with dispute over determining which authorities
to be given such jurisdiction which is currently given to more than one authority.
Additionally, I elaborated on some views of Palestinian legislators relating to determining
ه

which competent authorities to be given jurisdiction over such execution. In the second
place, I discussed the conditions and procedures for considering “Problematic Execution of
Judicial Judgments”, jurisdiction of courts over such execution and the results stemming
from trying such execution whether by court or public prosecution. Rendering a judgment
on “Problematic Execution of Judicial Judgments”, however, needs creating new legal
bodies, or maintaining the already existing ones. In both cases, there are certain ways to
challenge such pronounced judgments and the effects stemming therefrom
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المقدمة
أف التشريع عندما يصدر يككف لو ما يبرره ،فكما يسد التشريع نقص في مسالة ما ،فانو
يككف أيضا مكاكبا لحاجات المجتمع المتسارعة بالحداثة ،كىك بذلؾ يسعى لخمؽ قانكف ينظـ
كافة مسائؿ الحياة ،كال يخفى عمى احد أف مف يتكلى تطبيؽ القانكف كالفصؿ في المنازعات ىي
السمطة القضائية التي تعتبر أىـ السمطات التي تقكـ عمييا الدكلة الحديثة(دكلة القانكف) ،بحيث
يمجأ ليا جميكر المتقاضيف حتى يتمكف كؿ صاحب حؽ مف الحصكؿ عمى حقو قضائيا ،كىذا
ىك صمب مفيكـ العدالة القضائية بحيث يتكلى القضاء تطبيؽ القانكف بشكؿ فعاؿ ،كماداـ
األمر في إطار التخصص فإنني أتحدث ىنا عف القانكف الجنائي كعف القضاء الجنائي ،فيذا
األخير ككما يحافظ عمى حقكؽ المجني عميو فيك أيضا يضمف مصالح المتيـ كحقكقو القانكنية
كما يحفظ أيضا مصالح المجتمع كمقاصد المشرع الكاردة في نصكص قانكف العقكبات.
بعد المجكء لمقضاء الجزائي يكلد الحكـ الجزائي بعد إتباع اإلجراءات القضائية المنصكص
عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية ،بحيث يتكلى القاضي الجزائي حينئذ تطبيؽ القانكف كما
يبحث مدل انطباؽ األفعاؿ الجرمية المسندة لممتيـ،ك فيما إذا ما كانت مخالفة لمقانكف أـ ال،
فإذا كانت مخالفة لمقانكف فانو حينئذ يكقع العقكبة القانكنية المنصكص عمييا بالمتيـ الف ىذه
العقكبة تمس شخص المتيـ كبالتالي يجب تطبيقيا دكف تعسؼ أك زيادة،إذ ال يجكز أف يعاقب
المتيـ بغير ما جاء في الحكـ الجزائي ،كما أف ىذه العقكبة شخصية ليس ليا امتداد كال تنفذ إال
عمى مف حكـ عميو بمكجب األحكاـ الجزائية.
كحتى يتحقؽ ما ذكر اكجد المشرع اإلجرائي لممحككـ عميو أك المتيـ نظاما قانكنيا اسماه إشكاؿ
التنفيذ الذم يعتبر كنظاـ حماية كضماف لممتيـ كالمحككـ عميو حيث يكفؿ لو درء ما يمحؽ بو
مف ضرر إباف التنفيذ كقبمو.
ليس لمنيابة العامة الحؽ في الفصؿ في إشكاالت التنفيذ ،كذىب الفقو المصرم إلى تطبيؽ
نص المادة ( )386مف قانكف المرافعات المصرم بطريؽ القياس في المسائؿ الجنائية كعمى ىذا
النحك صار القضاء المصرم إلى تطبيؽ قانكف المرافعات عمى اإلشكاالت التي تتعمؽ بالتنفيذ
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الجنائي ،كتباعا لذلؾ فقد كاف إشكاؿ التنفيذ محؿ بحث كفصؿ في أركقة المحاكـ المصرية
كحتى عصرنا ىذا أفردت القكانيف كالتشريعات الجنائية بابا لمفيكـ إشكاؿ التنفيذ الجزائي إذ أدل
تطكره عبر التاريخ إلى فصمو عف الناحية المدنية كفقا لمضركرة الممحة لئلشكاؿ التنفيذم كما
يستتبع ذلؾ مف تكافر شركط االستشكاؿ كاالختصاص في نظره .
إف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001ككغيره مف القكانيف اإلجرائية
المقارنة(المصرم كاألردني) قد تناكؿ إشكاؿ التنفيذ مف بيف مكاده إذ افرد لو بابا خاصا تمثؿ في
الباب الثالث مف القانكف المذككر ،إال أف ىذا الباب كفي مكاده الخمس مف المادة 424-420
لـ يتناكؿ في أم منيا تعريؼ اإلشكاؿ التنفيذم مثمو مثؿ باقي التشريعات اإلجرائية األخرل
كالتشريع المصرم كاألردني  ،كقد ترؾ أمر تعريؼ إشكاؿ التنفيذ لمفقو كالقضاء المذيف أكردا
تعاريؼ متعددة لمفيكـ إشكاؿ التنفيذ كما أشرت إلييا في الفرع األكؿ مف المطمب األكؿ مف
المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة ،كلعؿ السبب في تعدد ىذه التعريفات إنما
يتمثؿ في الخبلؼ الذم بقي مثا ار حكؿ كجكد أك عدـ كجكد تعريؼ محدد ليذا المفيكـ ،إال أف
التعريؼ األقرب كصفا لمفيكـ االستشكاؿ ىك :كسيمة تظمـ مف إجراء تنفيذ حكـ جزائي قضي بو
يستند عمى ادعاءات مف المحككـ عميو المطمكب التنفيذ عميو لك صحت ألثرت في التنفيذ مف
حيث االمتناع أك تغيير طريقة التنفيذ ،كاف إشكاؿ التنفيذ يقسـ إلى نكعيف إشكاؿ كقتي كآخر
مكضكعي ،1كما كتعددت اراء الفقياء حكؿ دعكل اشكاؿ التنفيذ في جانب طبيعتيا القانكنية.
إال أف دعكل إشكاؿ التنفيذ كاف كانت تتبلقى مع باقي الدعاكم األخرل في كثير مف الجكانب
كالتي أشرت إلييا سابقا ،فإنيا ال تعتبر طعنا في األحكاـ الجزائية ،إذ إف طرؽ الطعف في
األحكاـ الجزائية قد كردت حص ار في القانكف ،كليس إشكاؿ التنفيذ مف بينيا ،كبالتالي فاف دعكل
إشكاؿ التنفيذ تعتبر تظمما مف إجراء تنفيذ األحكاـ الجزائية كال تناؿ مف حجيتيا ،كبالتالي فيي
تتميز عف المفاىيـ المشابية لو.
كبما أف دعكل إشكاؿ التنفيذ ىي دعكل كباقي الدعاكم البد مف تكفر سبب لرفعيا ،كىي
مشركطة أيضا بتكافر شركط شكمية كأخرل مكضكعية كما البد مف تكافر شرطي المصمحة
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كالصفة لممستشكؿ ،فبغير ىذه المتطمبات كالشركط ال يمكف الحديث عف دعكل إشكاؿ التنفيذ
كما أف تخمفيا يفضي إلى عدـ قبكؿ اإلشكاؿ ،كقبؿ ذلؾ كمو فبل يمكف الحديث عف إشكاؿ
تنفيذم إال بعد رفعو مف الناحية الفعمية كتقديمو كفقا لمطريؽ التي رسميا القانكف مف أجؿ رفع
اإلشكاؿ.
إف تنفيذ األحكاـ الجزائية ىك تنفيذ إلرادة القانكف التي تجمت في األحكاـ القضائية كبالتالي
فاف الحكـ الجزائي يمتاز بأىمية كبيرة  ،كبالتالي فاف الحكـ الجزائي ىك قرار تصدره المحكمة
فاصبل في منازعة معينة سكاء أكاف ذلؾ خبلؿ الخصكمة الجزائية أك بكضع حد ليا.
إف اإلشكاؿ في التنفيذ كعدـ تنفيذ األحكاـ الجزائية يبقي األحكاـ الجزائية دكف تنفيذ ،فاإلشكاؿ
التنفيذم كمجرد حصكلو عمى حكـ لعدـ استمرار التنفيذ يؤدم إلى إصابة الحكـ المستشكؿ فيو
بالشمؿ كأف عدـ تنفيذ األحكاـ الجزائية لو أثر سمبي عمى المستكيات القضائية كالسياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية.
لكؿ ما تقدـ فاف إشكاؿ التنفيذ إنما يقكـ عمى أسباب عديدة تمثؿ حاالت إشكاالت التنفيذ كمف
بينيا النزاع في سند التنفيذ الذم ىك الحكـ الكاجب التنفيذ كالذم يحتكم عمى كقائع االتياـ
كاجراءات الدعكل الجزائية كطمبات الخصكـ كأقكاؿ المتيـ كالبينات كاألسباب كالمادة القانكنية
كالعقكبة إف كاف الحكـ قاضيا باإلدانة ،كما يشمؿ أيضا تحديد التنفيذ العقابي في الجكىر
كالمضمكف ،ليذا فاف النزاع حكؿ سند التنفيذ إنما يككف سببا في ميبلد اإلشكاؿ في التنفيذ ،كقد
بينت الحاالت التي يككف سند التنفيذ فييا سبب مف أسباب إشكاؿ التنفيذ كشخص المحككـ عميو
كأىميتو في المطمب األكؿ مف المبحث األكؿ مف الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة كذلؾ بإسياب
كثير.
إف تنفيذ األحكاـ الجزائية يصطدـ بمعكقات تحكؿ دكف تنفيذ ىذه األحكاـ إذ ال يمكف الحديث
عف تنفيذ األحكاـ الجزائية في ظؿ كجكد ىذه المعكقات فيذه المعكقات إما أف تككف داخمية
كحالة االنقساـ كعدـ استقبلؿ القضاء كقمة اإلمكانيات لتنفيذ األحكاـ ككجكد نقص في الكادر
البشرم كاما أف تككف ىذه المعكقات خارجية كاالحتبلؿ كالطبيعة الجغرافية التي ال تسمح كبفعؿ
االحتبلؿ فرض السيطرة األمنية عمى المناطؽ التي ال تخضع امنيا ألجيزة السمطة الفمسطينية
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كالتي تعد سببا رئيسيا في لجكء كثير مف الخارجيف عف القانكف ليذه المناطؽ إيمانا منيـ باف
التنفيذ اليطاليـ فييا.
مف ىنا تبرز األىمية الكبرل لمفيكـ إشكاؿ التنفيذ بكصفو ضمانة حقيقية لممحككـ عميو كما
يشكؿ كسيمة لمحد مف تعسؼ سمطة التنفيذ يمجا ليا صاحب المصمحة كمما كانت حقكقو معرضة
لبلنتياؾ.
كبما أف دعكل إشكاؿ التنفيذ ىي كباقي الدعاكم مع بعض المفارقات فانو البد مف رفع اإلشكاؿ
مف الناحية العممية كتحقؽ شرطي الصفة كالمصمحة في رفع اإلشكاؿ كاتباع اإلجراءات
المنصكص عمييا قانكنا في نظر اإلشكاؿ .
لقد أكجب القانكف اإلجرائي عمى المستشكؿ أف يتبع إجراءات معينة عند رفع اإلشكاؿ كمف
أىـ ىذه اإلجراءات ىك تقديـ دعكل اإلشكاؿ بكاسطة النيابة العامة ،إذ عميو أف يقدـ ىذه
الدعكل لمنيابة العامة التي تتكلى بدكرىا كعمى كجو السرعة تقديـ ىذه الدعكل -دعكل إشكاؿ
التنفيذ -لممحكمة المختصة ،كما إف ترد ىذه الدعكل لقمـ المحكمة المختصة ،فإنيا تصبح
تحت كاليتيا كبعد المحاكمة تصدر حكميا في دعكل اإلشكاؿ ،ككأم حكـ قضائي فاف الحكـ
في دعكل اإلشكاؿ إنما يكلد أثا ار قانكنية كبالتالي فانو يقبؿ الطعف بو سكاء بالطرؽ العادية أك
الطرؽ غير العادية.
كقد أصاب المشرع الفمسطيني عندما جعؿ االختصاص بنظر منازعات التنفيذ لممحكمة التي
أصدرت الحكـ ،كىذا ما أكدتو المادة  420مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة
2001
كلعؿ المتتبع لمشأف القضائي سيجد أف العناية التي أكالىا لئلشكاالت الكاردة عمى األحكاـ
المدنية إنما تحظى باىتماـ الفقو كالقضاء أكثر مف اإلشكاالت الكاردة عمى تنفيذ األحكاـ
الجزائية ،كلعؿ ذلؾ يعكد لسببيف :األكؿ ىك كثرة اإلشكاالت الكاردة عمى التنفيذ في القانكف
المدني بخبلؼ القانكف الجزائي التي تبقى إشكاالت التنفيذ نادرة الكجكد كالحصكؿ ،في حيف
السبب الثاني يعكد لحداثة قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.
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كمع ذلؾ يجب كضع األمكر في نصابيا كالتأكيد عمى أف المكتبة القانكنية الفمسطينية إنما
جاءت شبو خالية مف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع ،األمر الذم دفع بي لمبحث في إشكاالت
تنفيذ األحكاـ الجزائية مف خبلؿ ىذه الدراسة كذلؾ بفصميف سأتناكؿ في األكؿ منيما ،محددات
إشكاؿ التنفيذ في األحكاـ الجزائية،

أما الفصؿ الثاني سأتناكؿ بو تجاكز إشكاالت التنفيذ

كالفصؿ فيو.
أىمية الدراسة وأىدافيا
إذا كانت اإلجراءات القضائية يتمخض عنيا

أحكاـ تعتبر أساس تحقيؽ العدالة القضائية

كصمب العمؿ القضائي ،فاف تنفيذ األحكاـ الصادرة عف الجيات القضائية كاخص بالذكر ىنا
المحاكـ الجنائية ال يقؿ أىمية عف ذلؾ ،ال بؿ قد تزيد ىذه األىمية لككف تنفيذ األحكاـ القضائية
الجزائية تعتبر آخر اإلجراءات القضائية كما أنيا تنصب عمى شخص المحككـ عميو كمالو كفي
نفس الكقت تتجسد في العقكبة التي يجب أف تنفذ كفؽ ماتضمنتو األحكاـ القضائية ،حيث أف
عدـ التنفيذ الصحيح لؤلحكاـ الجزائية أنما يكلد إشكاالت التنفيذ التي تبقى سدا منيعا في مكاجية
تعسؼ سمطة التنفيذ ناىيؾ عمى أف عدـ تنفيذ األحكاـ الجزائية كاصطداميا بمعكقات تعد أشارة
خطيرة تطاؿ مفيكـ األحكاـ القضائية كاألىداؼ الكاجب تحقيقيا مف خبلؿ ىذه األحكاـ ،كمف
ىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة .
إضافة إلى ما سبؽ فاف مكضكع ىذه الدراسة لـ يمقى األىمية كالعناية بما يتناسب كمكضكعيا،
كىذا ما يجعؿ المكتبة القانكنية خالية مف الدراسات المتعمقة بيذا المكضكع،كاف كجدت فإنيا لـ
تتناكؿ مكضكع الدراسة إال بشكؿ نادر كضيؽ.
كما إف ىذه الدراسة إنما تيدؼ إلى تحديد مفيكـ إشكاالت التنفيذ بعد استعراض رأم كؿ مف
الفقو كالقضاء في ذلؾ ،كمف ثـ معرفة الخبلفات التي صاحبت محاكلة الكصكؿ إلى تعريؼ
كاضح ك محدد ليذا المفيكـ ،ثـ بياف مفيكـ نكعي إشكاالت التنفيذ سكاء أكانت إشكاالت مؤقتة
أك إشكاالت مكضكعية كاالختبلؼ بينيما .كما أنو مف الكاجب قانكنا بياف االختبلؼ بيف مفيكـ
إشكاالت التنفيذ كالمفاىيـ المجاكرة ليا.
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انو مف المؤكد أف المرحمة اإلجرائية في دعكل أشكاؿ التنفيذ ىي مرحمة ذات أىمية قصكل حيث
ألزـ المشرع المستشكؿ برفع استشكالو إلى المحكمة المختصة بكاسطة النيابة العامة كما أف
االشكاؿ التنفيذم ال يكفي لتحققو مجرد رفعو بؿ يجب أف يككف لرافعو ليس فقط صفة في رفعو
بؿ مصمحة في ذلؾ أيضا .
إف ىذه الدراسة تناكلت أىمية الحكـ الجزائي فبل يقتصر الحديث عف أىمية الحكـ الجزائي
بكممات قميمة ،إذ أف أىميتو ليا أثار عمى كافة مناحي الحياة كأف عدـ تنفيذ الحكـ لو أيضا أثار
سمبية عمى كافة مناحي الحياة فاف عدـ تنفيذ األحكاـ الجزائية كتعطيميا كجعميا عرضة
لبلستشكاؿ لو أثر سمبي عمى الجانب القضائي كالسياسي كاالجتماعي كاالقتصادم.
مف المعمكـ أف كؿ دعكل تقكـ عمى سبب كماداـ اإلشكاؿ التنفيذم ىك دعكل فانو يقكـ أيضا
عمى سبب إما أف يككف متعمؽ بسند التنفيذ أك لو عبلقة بشخص المحككـ عميو كأىميتو.
إف تنفيذ األحكاـ الجزائية تصطدـ بعقبات داخمية كعقبات خارجية منيا ما يسيؿ تجاكزه
كمنيا ما يحتاج تجاكزه تظافر كافة الجيكد ليس فقط عمى المستكل الداخمي بؿ أيضا عمى
المستكل الخارجي مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشكد مف األحكاـ الجزائية كذلؾ بتنفيذ ىذه األحكاـ،
ككما أسمفت فاف الحؽ في رفع دعكل اإلشكاؿ يتطمب تحقيؽ شركط كاتخاذ إجراءات تتعمؽ
بكيفية نظر دعكل اإلشكاؿ التنفيذم كيستتبع ذلؾ أف يككف االختصاص دائما منعقدا لممحكمة
صاحبة االختصاص فطالما كانت المحكمة صاحبة االختصاص في نظر اإلشكاؿ محؿ خبلؼ
فقيي كحيث أف ىذه الدراسة كفي جميا ليا صمة كبيرة في الكضع الفمسطيني ،فإنني أشيد بالنيج
الذم سار كاياه المشرع الفمسطيني في تحديد المحكمة ذات االختصاص في نظر دعكل اإلشكاؿ
كالتي اعتبرىا المشرع الفمسطيني ىي المحكمة التي تصدر الحكـ المستشكؿ فيو كأف اعتباره ىذا
لو ما يبرره كمف أىـ ىذه المبررات ىي القدرة التي تمتمكيا المحكمة مصدرة الحكـ المستشكؿ فيو
عمى الفصؿ في دعكل اإلشكاؿ ،كيؼ ال كىي مف اطمعت كدرست الدعكل كأسيبت في ذلؾ
،ىذا كمما تجدر اإلشارة إليو أيضا إلى أف أىمية الدراسة تناكلت في البحث سمطة النيابة العامة
كالمحكمة في كقؼ التنفيذ كاآلثار الناجمة عف ذلؾ كاآلثار الناجمة عف الفصؿ في دعكل
اإلشكاؿ.
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حدود الدراسة
تتحدد مبلمح ىذه الدراسة مف خبلؿ األسمكب الذم اتبع في طرح معطيات الدراسة ،حيث
استخدـ في ىذه الدراسة األسمكب المقارف ،لذا فاف حدكد ىذه الدراسة قد انصبت عمى البحث
في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001كتحديدا الباب الثالث مف الكتاب
الرابع منو كالمتعمؽ بإشكاالت التنفيذ سكاء مف حيث رفع اإلشكاؿ كالفصؿ فيو ككقفو مؤقتا
كالنزاع الذم يثار بشأف األشخاص كاألمكاؿ .
إف ىذه الدراسة قد استندت عمى المقارنة بيف ما جاء في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني
رقـ  3لسنة  2001كما جاء في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كقانكف أصكؿ المحاكمات
الجزائية األردني ،حيث يعكد السبب في اختيار ىذا القانكف لممقارنة بيف ىذه التشريعات اإلجرائية
أف اغمب نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة  2001مستسقاة مف ىذا القانكف كمف
قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ،حيث يعتبر مرجعا تاريخيا لو.
إشكالية الدراسة
ماداـ أف ا لحكـ الجزائي النيائي (البات) يككف كاجب التنفيذ فبل بد أف يتـ التنفيذ كفقا لمقانكف
اإلجرائي إضافة إلى ما جاءت بو األحكاـ الجزائية دكف افتئات أك تعسؼ ،كاذا ما حدث ذلؾ فقد
رسـ القانكف اإلجرائي لممحككـ عميو كالمتضرر مف التنفيذ الخاطئ طريقا يسمكو باتجاه القضاء
لكضع حد لمتنفيذ الخاطئ ،األمر الذم يستمزـ التعرؼ عمى مفيكـ إشكاالت التنفيذ كالصيغة
القانكنية لدعكل إشكاؿ التنفيذ ،األمر الذم يتطمب منا كضع سؤاؿ شامؿ جامع يجسد إشكالية
الدراسة يتمثؿ في مايمي-:
ىؿ أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001كعندما تناكؿ في خمس
نصكص تشريعية إشكاالت تنفيذ األحكاـ الجزائية كاف كافيا لبياف ىذا المفيكـ بمعناه القانكني
الكاسع كما كانت ىذه النصكص كافية لتشكؿ ضمانة لممنفذ عميو أك المحككـ عميو مف جراء
التنفيذ الخاطئ؟ كما ىي معكقات تنفيذ األحكاـ الجزائي في فمسطيف كأثرىا عمى كافة مناحي
الحياة لمدكلة كاألفراد؟ ىؿ يكجد آلية سياسية لمتغمب عمى معكقات تنفيذ األحكاـ الجزائية سكاء
أكانت داخمية أـ خارجية ؟
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منيج الدراسة
لتحقيؽ الغاية المنشكدة مف ىذه الدراسة سكؼ اتبع المنيج الكصفي التحميمي المقارف ،كذلؾ
بتحميؿ نصكص القانكف اإلجرائي المتعمقة بإشكاالت التنفيذ كبياف غاية المشرع منيا كمف إجرائيا
كفؽ ما جاءت بو ،باإلضافة إلى كصؼ الحاالت كاآلليات القانكنية التي تضمنتيا النصكص
اإلجرائية سالفة الذكر كىذا في إطار المقارنة بيف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كقانكف
اإلجراءات الجنائية المصرم إضافة إلى قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ،كذلؾ
لمحصكؿ عمى اكبر قدر مف الفائدة المرجكة مف ىذا البحث ،كبناء عمى ذلؾ سيككف مخطط
الدراسة يككف كالتالي-:
الفصؿ األكؿ :تـ التطرؽ لمحددات إشكاؿ التنفيذ في األحكاـ الجزائية حيث تـ تقسيـ ىذاالفصؿ إلى مبحثيف تناكلت في المبحث األكؿ مفيكـ إشكاالت التنفيذ كتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى
مطمبيف في المطمب األكؿ تـ بياف تحديد مفيكـ إشكاؿ التنفيذ كفي المطمب الثاني تـ تمييز
مفيكـ إشكاؿ التنفيذ عف المفاىيـ المشابية األخرل ،أما في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ فقد
بينت صكر إشكاالت التنفيذ كقد قسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف تناكلت في المطمب األكؿ شركط
تحقؽ إشكاالت التنفيذ كقد تـ تجزئة ىذا المطمب إلى فرعيف بينت في الفرع األكؿ شرط رفع
إشكاؿ التنفيذ مف الناحية العممية كتناكلت في الفرع الثاني الصفة كالمصمحة في رفع دعكل
اإلشكاؿ ،أما المطمب الثاني فقد تناكلت فيو أىمية الحكـ الجنائي كآثار إشكاالت التنفيذ عمى
النكاحي القضائية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كذلؾ في فرعيف تناكؿ أكليما األىمية
كأشار ثانييما إلى اآلثار ،أما الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة فقد تناكلت فيو تجاكز إشكاالت
التنفيذ كذلؾ في مبحثيف أشرت في المبحث األكؿ إلى إمكانية تجاكز إشكاالت التنفيذ كذلؾ في
مطمبيف بينت في المطمب األكؿ حاالت إشكاالت التنفيذ كذلؾ مف خبلؿ فرعيف أشرت في الفرع
األكؿ إلى سند التنفيذ كسبب مف أسباب اإلشكاؿ كأشرت في الفرع الثاني إلى تعذر التنفيذ
ألسباب متعمقة بأىمية كشخص المحككـ عميو.
أما في المطمب الثاني مف ىذا المبحث فقد بينت عقبات تجاكز إشكاالت التنفيذ كذلؾ في فرعيف
أيضا بينت مف خبلليما العقبات الداخمية كالخارجية لتجاكز إشكاالت التنفيذ ،أما المبحث الثاني
مف الفصؿ الثاني فقد تناكلت فيو دعكل إشكاالت التنفيذ ،إذ أشرت في المطمب األكؿ إلى الحؽ
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في دعكل اشكاؿ التنفيذ كقد أشرت في فرعي ىذا المطمب إلى شركط كاجراءات اإلشكاؿ
التنفيذم كفي الفرع الثاني الى االختصاص في نظر إشكاالت التنفيذ كالخبلؼ الفقيي حكلو
كرؤية المشرع الفمسطيني لممحكمة المختصة في نظر االستشكاؿ ،أما المطمب الثاني مف
المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني فقد تناكلت فيو الفصؿ في إشكاؿ التنفيذ مف خبلؿ فرعيف تعمؽ
أكليما بآثار رفع إشكاؿ التنفيذ كسمطة النيابة كالمحكمة في كقؼ التنفيذ مؤقتا ،أما الفرع الثاني
فقد بينت فيو أثار الحكـ في دعكل اإلشكاؿ كالية الطعف فيو كصكال إلى الخاتمة كالتكصيات.
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الفصل األول
محددات إشكال التنفيذ في األحكام الجزائية
إف مف أىـ ركائز الدكلة الحديثة أف يحقؽ القانكف الغاية التي شرع مف اجميا ،كلعؿ كافة
القكانيف األساسية قد حرصت حرصا تاما عمى أف يبقى القانكف محافظا عمى جكانب الحياة
االقتصادية كاالجتماعية كاألمنية ألفراد المجتمع ،كال يقؿ حرصيا ىذا عمى تطبيؽ القانكف بشكؿ
سميـ كفعاؿ ،فالقانكف ىك الذم يحدد سمكؾ األفراد إذا ما كانت صحيحة أك خاطئة كبالتالي
تستكجب العقاب كفقا لقانكف العقكبات ،حيث يتكلد العقاب مف خبلؿ الحكـ القضائي ،كما أف
ىذه األحكاـ القضائية ليا سمطة تحمييا كسمطة تنفذىا ،كالتنفيذ يجب أف يككف مكافقا لكؿ مف
القانكف كلمشكؿ الذم جاء في الحكـ القضائي.
ليذا فاف مثؿ ىذه العبلقة التكاممية يجب أف تككف مبنية عمى طرؽ مرسكمة بنصكص
القانكف ،فبل الدكلة تستطيع بسمطتيا التنفيذية تجاكز ما تـ الحكـ بتنفيذه كال لممحككـ عميو
التممص مف سمطة العقاب .فإذا ما تجاكزت األكلى ما اشتممت عميو األحكاـ القضائية كاف
لمثاني المجكء لمسمطة القضائية لكقؼ ىذا التجاكز كارجاعو لمطريؽ الصحيح ،كذلؾ برفع دعكل
إشكاؿ التنفيذ ،كىذه الدعكل تحقؽ لممحككـ عميو حماية تحد مف تعسؼ السمطة التنفيذية ،بؿ
كاجبارىا عمى عدـ مخالفة القانكف اإلجرائي بتنفيذ األحكاـ الجزائية.
كحيث إف األمر كذلؾ كلما كاف اإلشكاؿ في التنفيذ في مضمكنو ىك حؽ لممنفذ عميو كالتزاما
عمى الدكلة باالمتناع عف التنفيذ الخاطئ ،فقد كفؿ القانكف لممنفذ عميو المجكء لمقضاء بإقامة
دعكل تسمى دعكل االشكاؿ في التنفيذ ،كأف ىذه األخيرة قد أثارت خبلفا في الفقو الجنائي
ككانت طبيعتيا محؿ جدؿ فقيي ،األمر الذم يدفعنا لبياف محددات إشكاالت التنفيذ كذلؾ ببياف
مفيكـ ىذه اإلشكاالت كأنكاعيا باإلضافة إلى التمييز بيف إشكاالت التنفيذ كالمفاىيـ المشابية
ليا.
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ليذا فإنني سأكضح مفيكـ إشكاالت التنفيذ كأنكاعيا كذلؾ مف خبلؿ المبحث األكؿ مف ىذا
الفصؿ ،كما سأتناكؿ في المبحث الثاني صكر إشكاالت التنفيذ.
المبحث األول:مفيوم إشكاالت تنفيذ الحكم الجزائي وأنواعو
ال جريمة كال عقكبة إال بنص ،إف كافة تشريعات الدكؿ الحديثة تحرص حرصا تاما عمى
تطبيؽ ىذه ال قاعدة ،بؿ إف كافة قكانينيا الجنائية كدساتير ىذه الدكؿ كقكانينيا األساسية،قد أكلت
اىتماما كبي ار لتطبيؽ ىذه القاعدة ،التي تشكؿ المبنة األساسية لمبدأ الشرعية بأبعاده الثبلث،
كىي شرعية التجريـ كشرعية اإلجراء كالتنفيذ كشرعية العقاب،

فكما أف الجريمة كالعقكبة

م حككمتاف بنص قانكني ،فاف تنفيذ العقكبة يجعؿ مف السمطة القائمة عمى تنفيذىا مقيدة
بالنصكص التشريعية كالمبادئ األساسية كالتي يتكلد عنيا حقكقا لممحككـ عميو ،كبالتالي ال يجكز
لمقائـ عمى التنفيذ إنزاؿ عقكبة بالمحككـ عميو غير ما قضى بو الحكـ الجزائي كما يتبع ذلؾ مف
إجراءات في التنفيذ.
إف فكرة العدالة تحرص عمى أف ينفذ الحكـ الجزائي بالطريؽ الذم رسمو القانكف اإلجرائي،
كبخبلؼ ذلؾ فاف العدالة تقتضي الحفاظ عمى حقكؽ المحككـ عميو ،مف خبلؿ إشكاالت التنفيذ
التي مف شانيا حماية حقكؽ ىذا المحككـ عميو ،حيث تعتبر كسيمة قانكنية لدرء األخطاء
كالتعسؼ في تنفيذ الحكـ الجزائي كرده إلى ما يتفؽ كحكـ القانكف.
نتناكؿ في ىذا المبحث مفيكـ "إشكاؿ تنفيذ الحكـ الجزائي كأنكاعو كبياف أراء الفقو كأحكاـ
القضاء في تحديد مفيكـ إشكاؿ التنفيذ كذلؾ في مطمب أكؿ ،كما نتناكؿ في المطمب الثاني بياف
االختبلؼ مابيف إشكاؿ التنفيذ كالمفاىيـ المشابية لو.
المطمب األول :تحديد مفيوم إشكاالت التنفيذ
البد مف التأكيد أف كافة التشريعات لـ تقكل عمى االتفاؽ عمى تعريؼ مكحد إلشكاالت تنفيذ
األحكاـ الجزائية األمر الذم فتح الباب أماـ الفقو كالقضاء في ىذا الجانب مف أجؿ الكصكؿ إلى
تعريؼ معيف كمحدد لمفيكـ إشكاالت التنفيذ إال أف األمر بقي عمى سابقو كاف تشابيت التعريفات
التي سيقت مف الفقو كالقضاء ،األمر الذم دفعني لبياف مفيكـ إشكاؿ التنفيذ في جانب كؿ مف
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الفقو كالقضاء في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب ،كما سأبيف في الفرع الثاني مف ىذا المطمب
أنكاع إشكاالت التنفيذ .
الفرع األول :مفيوم إشكاالت التنفيذ وفقا لرأي الفقو وأحكام القضاء
لقد افرد المشرع الفمسطيني في قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة 2001الباب الثالث
كأشار إلى نصكص إشكاالت تنفيذ الحكـ الجزائي ،إال انو كشانو في ذلؾ شاف باقي التشريعات
اإلجرائية لـ يتناكؿ في ىذا القانكف تعريفا كاضحا لمفيكـ اإلشكاؿ في التنفيذ ،كما خمت أيضا
باقي القكانيف األخرل كالتشريع األردني كالمصرم عف بياف مفيكـ إشكاؿ التنفيذ ،حيث أجمعت
ىذه التشريعات عمى ترؾ األمر لبياف مفيكـ إشكاؿ التنفيذ الجتيادات كؿ مف الفقو كالقضاء،
كبالتالي أفسحت ىذه التشريعات المجاؿ لبلجتياد مف اجؿ الكصكؿ إلى تعريؼ مبلئـ كمناسب
لم فيكـ إشكاؿ التنفيذ في الحكـ الجزائي ،كتسارع األمر بيف كؿ مف الفقو كالقضاء لمكصكؿ
لمغاية المنشكدة كىي الكصكؿ إلى تعريؼ كامؿ ككاضح لمفيكـ اإلشكاؿ في التنفيذ.
فمف الناحية الفقيية ،ذىب اتجاه إلى تعريؼ اإلشكاؿ في التنفيذ:بأنو نزاع بشاف القكة التنفيذية
لمحكـ مف حيث كجكد ىذه القكة ،أك مف حيث الكيفية التي يتعيف أف يجرم بيا التنفيذ.

1

في حيف ذىب اتجاه آخر مف الفقو إلى أف اإلشكاؿ ىك منازعات قانكنية أك قضائية أثناء التنفيذ،
تتضمف ادعاءات يبدييا المحككـ عميو أك الغير ،لك صحت ىذه االدعاءات ألثرت في التنفيذ،
كبالتالي يترتب عمى الحكـ فييا أف يصبح التنفيذ جائ از أك غير جائز صحيحا أك باطبل.

2

كما كتـ تعريؼ اإلشكاالت التنفيذية :بأنيا منازعات في التنفيذ تتضمف ادعاء لك صح المتنع
التنفيذ أصبل ،أك اجرم بغير الكيفية التي أريد إجراءه بيا في األصؿ ،فإذا قاـ نزاع حكؿ تنفيذ
الحكـ بزعـ انو غير كاجب التنفيذ في ذاتو ،أكبأنو يراد تنفيذه عمى غير المحككـ عميو ،أك بغير
ما قضى بو ،أك بشاف مدة العقكبة ذاتيا أك بسقكطيا لسبب مف أسباب السقكط ،عد ذلؾ إشكاال
في التنفيذ.3
1د.كزير عبد العظيـ ،دكر القضاء في تنفيذ االحكاـ الجنائية (رسالة دكتكراة) ،المنصكرة  ،1978ص .193

2د.عابديف ،محمد احمد ،التنفيذ كاشكاالتو في المكاد الجنائية ،دار الفكر الجامعي( ،االسكندرية) ،1994 ،ص.85
3د .كزير عبد العظيـ ،مرجع سابؽ ،ص .193
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في حيف ذىب اتجاه آخر إلى تعريؼ إشكاالت التنفيذ بأنيا :منازعات في سند التنفيذ
تتضمف ادعاء لك صح المتنع التنفيذ أصبل أك اجرم بغير الكيفية التي أريد بيا باألصؿ.1
يرل الباحث أف عنصرم الكـ كالكيؼ ىما اإلطار الذم يرل الفقو مف خبللو ضركرة البحث
عف تعريؼ إلشكاؿ التنفيذ ،فالجكاز مف عدمو كالبحث عف صحة التنفيذ أك بطبلنو ،ىما جكىر
مفيكـ إشكاؿ التنفيذ ،كمابيف مصطمحي المنازعات كالعكارض اجتيد الفقو مف اجؿ اإلجماع عمى
الخركج بتعاريؼ أكثر دقو لمفيكـ إشكاؿ التنفيذ ،كبالتالي يرل أف ىذا األخير ىك  :منازعة في
سند التنفيذ تتضمف ادعاء لك صح المتنع التنفيذ أصبل ،أك لجرل بغير الكيفية التي أريد إجراءه
بيا في األصؿ .
في حيف ذىب اتجاه آخر لتعريؼ إشكاؿ التنفيذ بأنو :ىك عكارض قانكنية تعترض التنفيذ،
كتتضمف ادعاءا أماـ القضاء متعمؽ بالتنفيذ; بحيث إف ىذا االدعاء لك صح ألثر فيو إيجابا أك
سمبا.

2

إف سبب تعدد تعريفات إشكاؿ التنفيذ في الفقو الجنائي إنما يعكد لعنصريف ،األكؿ -:اتجاه بعض
الفقياء لتعريؼ إشكاؿ التنفيذ استنادا إلى مصدره أم عمى السند التنفيذم ،أما العنصر الثاني،
فيك اتجاه البعض اآلخر إلى التركيز عمى األثر المترتب عمى إشكاؿ التنفيذ.
ففي الجانب األكؿ يستند إلى البحث في مصدر إشكاؿ التنفيذ إلى تعريؼ ىذا األخير بأنو
:منازعة تتعمؽ بالقكة التنفيذية في الحكـ ،فيي تشمؿ كؿ دفع بإنكار ىذه القكة ،كتطاؿ كافة
الكقائع التي تحكؿ ك/أك تستكجب ك/أك تؤجؿ ك/أك تعدؿ التنفيذ.

3

أما مف ركزكا عمى البحث في اثر التنفيذ قالكا :إف إشكاالت التنفيذ ىي عكارض قانكنية
تعترض التنفيذ ،بحيث إف ىذه العكارض لك صحت ألثرت في التنفيذ في جانب ايجابي أك

1د.عبد الحسيف ،جماؿ ابراىيـ ،االمر الجزائي كمجاالت تطبيقو ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،ط ،2011 ،1ص.355
2د.الشكاربي ،عبد الحميد ،التنفيذ الجنائي في ضكء القضاء كالفقو ،منشاة المعارؼ ،االسكندرية ،2003 ،ص .95
3د .السحماكم ،ابراىيـ ،تنفيذ االحكاـ الجنائية كاشكاالتو ،مطابع جريدة السفير ،ط ،981 ،2ص.335
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سمبي ،كترتب عمى الحكـ في اإلشكاؿ أف يككف التنفيذ جائ از أك غير جائز ،صحيحا أك باطؿ،
ممكنا أك يتكجب كقفو أك الحد منو.1
لقد اعتبر التشريع المصرم اإلشكاؿ في التنفيذ ىك منازعة مستعجمة ترفع إلى قاضي األمكر
المستعجمة باعتباره قاضيا لمتنفيذ بينما خبل التشريع األردني كالفمسطيني مف مفيكـ المنازعة
المستعجمة كمف اإلشارة لقاضي األمكر المستعجمة في ىذا الجانب.
نكد اإلشارة إلى أف كؿ التعريفات التي تناكلت اإلشكاؿ التنفيذم في رأم ىذا الجانب مف
الفقو لـ تتناكؿ جية قضاء الحكـ كال حجيتو ،كانما اتجيت إلى إجراء تنفيذ العقكبة المحككـ بيا.2
فمف خبلؿ ما سبؽ يتضح كمف خبلؿ تعاريؼ اإلشكاؿ التنفيذم أمريف ،األمر األكؿ -:نرل
أنو قد أخرج مف نطاؽ إشكاالت التنفيذ أم مسالة فصؿ فييا الحكـ صراحة أك ضمنا كاألمر
الثاني -:قد أجمع عمى إخراج أم مسالة متعمقة بإجراءات الدعكل مف نطاؽ إشكاالت التنفيذ،
كىذا يعني أف أم خمؿ أك عيب في إجراءات الدعكل قد أكصؿ الحكـ الجزائي لمصكرة التي
صدر بيا ،كاف كانت ىذه اإلج ارءات تستكجب البطبلف المطمؽ فإنيا تصحح بككف الحكـ قد
أصبح باتا

3

إف مفيكـ إشكاؿ تنفيذ الحكـ الجزائي كفقا لما استقرت عميو أحكاـ القضاء -كالتي سأذكر
جزءا منيا الحقا-ىك تظمـ مف إجراء تنفيذ الحكـ ،أساسو كقائع الحقة عمى صدكر الحكـ قد
تككف متصمة بإجراء التنفيذ ،مما يستكجب أف اإلشكاؿ في التنفيذ ككفقا لما أكدتو المادتيف
(420ك )421مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة  2001ال يعتبر نعيا عمى الحكـ،
إنما ىك نعي عمى التنفيذ ،فيك إحدل الكسائؿ القانكنية لبلعتراض عمى تنفيذ األحكاـ .
ليذا يمكننا القكؿ باف االشكاؿ التنفيذم :إنما ىك تظمـ مف إجراء تنفيذ األحكاـ ،بحيث ال يكجو
لقضاء الحكـ كحجيتو ،كانما يكجو لتنفيذ العقكبة الصادرة عف القضاء.

1
2

د.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،اشكاالت التنفيذ في المكاد الجنائية ،مطبعة ابناء كىبة حساف ،ط ،1994 ،4ص.23

د .سميماف ،محمد عمي ،الحكـ الجنائي ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية ،1993 ،ص.181

 3ـ.ىرجة مصطفى مجدم ،المشكبلت العممية في اشكاالت التنفيذ الجنائية كطمبات كقؼ التنفيذ اماـ محكمة النقض،

المكتبة القانكنية ،ط ،1994 ،2ص.7

11

كما نكد اإلشارة بأنو صدر عف النائب العاـ الفمسطيني كفي سنة ( )2009مجمكعة مف
التعميمات القضائية تناكلت ىذه التعميمات كفي نص المادة ( )1164منيا مكضكع االستشكاؿ
التنفيذم لمحكـ الجزائي ،حيث نصت المادة المذككرة عمى ما يمي" -:يراعى أف يككف اإلشكاؿ
في التنفيذ ىك دعكل تكميمية ال تيدؼ إلى تغيير مضمكف الحكـ ،كال كسيمة لمطعف فيو ،بؿ ىك
تظمـ مف إجراء تنفيذه ،بينما تنص المادة  1165مف ذات التعميمات عمى أف اإلشكاؿ في التنفيذ
ىك دعكل تكميمية ال تيدؼ إلى تغيير مضمكف الحكـ كليست كسيمة لمطعف فيو ،بؿ ىك تظمـ
مف اجؿ إجراء التنفيذ ،كمف ثـ ال يجكز أف يبنى عمى تعييب الحكـ بعدـ الصحة أك البطبلف أك
مخالفة القانكف".

1

كما عرؼ القضاء المصرم أيضا اإلشكاؿ في التنفيذ بأنو :ال يعدك أف يككف نزاعا حكؿ
تنفيذ حكـ ،إما بزعـ انو غير كاجب التنفيذ ،كاما بزعـ انو يراد تنفيذه عمى غير المحككـ عميو،
كاما بزعـ تنفيذه بغير ما قضى بو ،كاما بزعـ أف إجراءات التنفيذ نفسيا ال تطابؽ القانكف ،2كما
استقرت أحكاـ محاكـ الجنايات عمى أف إشكاالت التنفيذ تطبيقا لممكاد ( )524مف قانكف
اإلجراءات الجنائية المصرم المعدؿ ،ال تعتبر نعيا عمى الحكـ بؿ نعيا عمى التنفيذ ذاتو ،3كيبنى
عمى ذلؾ انو إذا كاف اإلشكاؿ مرفكعا مف المحككـ عميو فاف سببو يجب أف يككف حاصبل بعد
صدكر ىذا الحكـ ،كذلؾ أف األصؿ ىك أف اإلشكاؿ ال يرفع إال إذا كاف مبناه كقائع الحقة عمى
صدكر الحكـ تتعمؽ بالتنفيذ ،كليس لعيكب في الحكـ ،ذلؾ أف العيب في الحكـ مف شانو أف
يمس بحجية الحكـ محؿ اإلشكاؿ 4.إذ أف القاعدة العامة في قبكؿ اإلشكاؿ في التنفيذ أف يككف
سبب اإلشكاؿ قد جرل بعد صدكر الحكـ باعتباره منصبا عمى إجراءات التنفيذ ،كاف ىذا األمر
ىك محؿ استقرار في التشريع األردني ،إذ جاء في نص المادة  363مف قانكف أصكؿ

1

التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني(القسـ الجزائي) ،راـ اهلل ،2009 ،ص.220 ،221

2

قرار غرفة االتياـ باالسكندرية في الجناية رقـ ( )4450لسنو  1950مكجكد/محمد حممي ،االشكاليات القانكنية في تنفيذ

3

نقض مصرم جمسة  ،1985/10/2مجمكعة القكاعد القانكنية ص،820اشار اليو ايياب عبد المطمب في كتابو

االحكاـ الجزائية كايضا في رسالة مكفؽ حسيف نيار بني اسماعيؿ.

المكسكعو الجنائية الحديثة في شرح قانكف االجراءات الجنائية ،ط1جزء،4االصدارات القانكنية .2008،طعف رقـ 15849

لسنة  62جمسة  2001/5/2المكتب الفني.
4

الطعف  3848لسنة  39جمسة ،2001/1/20المحكمة االدارية العميا.
10

المحاكمات الجزائية األردني رقـ  5لسنة  1961كتعديبلتو أف اإلشكاؿ في التنفيذ ىك (كؿ نزاع
مف محككـ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ).
كما كجرل قضاء محكمة النقض المصرية عمى أف طرؽ الطعف في األحكاـ أنما ىي مبينة في
القانكف كمحددة عمى سبيؿ الحصر ،كليس اإلشكاؿ في التنفيذ مف بينيا ( كانما ىك تظمـ مف
إجراء تنفيذىا)

1

كما كعرفت محكمة النقض المصرية إشكاؿ التنفيذ بأنو تظمـ مف إجراء تنفيذ الحكـ مبناه
كقائع الحقة عمى صدكر الحكـ كتتصؿ بإجراءات تنفيذه ،فاإلشكاؿ في التنفيذ تطبيقا لحكـ المادة
524مف قانكف اإلجراءات المصرم ال يعتبر نعيا عمى الحكـ بؿ نعيا عمى التنفيذ ذاتو كىك احد
الكسائؿ القانكنية لبلعتراض عمى تنفيذ األحكاـ.

2

كما تناكلت العديد مف ق اررات محكمة النقض تعريؼ اإلشكاؿ في التنفيذ ،التي اعتبرتو تظمـ
مف إجراء تنفيذ األحكاـ ،كأشير عمى سبيؿ الذكر كليس الحصر إلى الطعنيف رقـ  1555لسنة
 45في جمسة 1967/1/16كالطعف رقـ  1297لسنة  30ؽ جمسة .1960/11/14
إذ أف مف المبلحظ ككفؽ ما استقرت عميو أحكاـ المحاكـ الجزائية في القانكف اإلجرائي المقارف،
أف إشكاالت التنفيذ ال تعتبر نعيا عمى الحكـ ،كانما تكجو لمتنفيذ ،كىذا يعني أنيا ترفع مف
المحككـ عميو كسببيا يكلد بعد صدكر الحكـ بناء عمى كقائع قد تمحؽ صدكر الحكـ الجزائي .
أرل أف التشريعات الجزائية كالتعريفات الفقيية كالقضائية لـ تحدد تعريفا معينا لبلستشكاؿ في
الحكـ الجزائي ،باإلضافة إلى أف تعريؼ الفقو لبلستشكاؿ ىك اقرب لتحديد معناه ،باعتباره كسيمة
لمتظمـ مف إجراء تنفيذ حكـ جزائي قضي بو يستند عمى ادعاءات مف المحككـ عميو المطمكب
التنفيذ عميو ،لك صحت ألثرت في التنفيذ مف حيث االمتناع أك تغيير طريقة التنفيذ .

www.eastlawsacademy.com.13/12/2014

1

(نقض جنائي ،طعف رقـ  ،1005لسنة  ،31جمسة  ،)1962/1/2منتدل قكانيف الشرؽ ،رؤل قانكنية ،االشكاؿ في تنفيذ
األحكاـ كاألكامر.
2

نقض جنائي مصرم رقـ 15849لسنة ،1962محكمة النقض المصرية ،جمسة .2011/5/2
11

الفرع الثاني :أنواع إشكاالت التنفيذ والطبيعة القانونية لدعوى اشكال التنفيذ
تنقسـ إشكاالت تنفيذ الحكـ الجزائي إلى قسميف ىما :اإلشكاؿ الكقتي كاإلشكاؿ
المكضكعي(القطعي) ’كأف لكبل اإلشكاليف ضكابط كأحكاـ تميزىما عف بعضيما البعض كىنالؾ
العديد مف أكجو االختبلؼ بينيما كما كتعددت آراء الفقياء حكؿ الطبيعة القانكنية لدعكل اشكاؿ
التنفيذ
أوال -أنواع اشكال التنفيذ -:
أ -االشكال الوقتي
ىك الذم يرد عمى تنفيذ حكـ بطمب كقؼ تنفيذه مؤقتا حتى يفصؿ في النزاع نيائيا مف
محكمة المكضكع إذا كاف باب الطعف مازاؿ مفتكحا1.أم انو اإلشكاؿ الذم يطمب فيو المستشكؿ
كقؼ تنفيذ الحكـ مؤقتا لحيف الفصؿ في مكضكع الدعكل الجنائية نيائيا.
كبالتالي فاف أساس اإلشكاؿ الكقتي إنما يتمثؿ في كاقعة عرضية كالجنكف ،أم أف اإلشكاؿ
الكقتي ىك الذم يطمب فيو مقدمو كقؼ تنفيذ الحكـ بصفة مؤقتة لحيف الفصؿ في الحكـ.

2

لما تقدـ كحتى يككف االشكاؿ كقتيا،فانو البد مف تكافر شركط،أىميا يجب أف يككف طريؽ
الطعف في الحكـ المستشكؿ مازاؿ مفتكحا ،كبمفيكـ المخالفة ال يقبؿ االستشكاؿ الكقتي إال في
حكـ قابؿ لمطعف بو ،إذ أف سمطة المحكمة تنحصر في ىذا النكع مف اإلشكاالت في كقؼ تنفيذ
الحكـ لحيف الفصؿ في النزاع نيائيا مف محكمة المكضكع ،كفي ذلؾ تقكؿ محكمة النقض
المصرية ...":لما كاف الطعف بالنقض في الحكـ المستشكؿ في تنفيذه قد انتيى بالقضاء برفضو،
فانو ال يككف ثمة كجو لنظر الطعف في الحكـ الصادر في اإلشكاؿ لعدـ الجدكل منو كذلؾ
بصيركرة الحكـ المستشكؿ في تنفيذه نيائيا .

3

1د.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.27

 2د .طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،اشكاالت التنفيذ في المكاد الجنائية ،دار النيضة العربية 32 ،عبد الخالؽ ثركت ،القاىرة،

 ،2002ص.19

3نقض جزاء مصرم ،مجمكعة احكاـ النقض ،ص ،219أشار إليو محمد عابديف في مؤلفو (التنفيذ كاشكاالتو في المكاد
الجنائية ) ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص.87

12

إف المشرع الفمسطيني نص عمى إشكاؿ التنفيذ المؤقت في المادة ( )421مف قانكف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني لسنة  ،2001حيث كرد فييا" ،كيجكز ليا أف تأمر بكقؼ التنفيذ حتى يفصؿ
في النزاع"،كما كمنحت المادة  422مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لسنة  2001النيابة
العامة سمطة إيقاؼ تنفيذ الحكـ الجزائي مؤقتا ألسباب صحية ،في حيف أف المشرع األردني نص
عمى اإلشكاؿ المؤقت في المادة  363مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية النافذ كأشار إلى أف
النيابة العامة تممؾ عند االقتضاء كقبؿ تقديـ النزاع إلى المحكمة المختصة أف تكقؼ تنفيذ الحكـ
مؤقتا ،كما ككرد إشكاؿ التنفيذ المؤقت في القانكف المصرم في نص المادة  525مف قانكف
اإلجراءات الجنائية المصرم ،فماداـ النزاع قائما يجكز لممحكمة أف تأمر بكقؼ تنفيذ الحكـ حتى
الفصؿ النيائي في مكضكع النزاع ،كىذا يعيدنا إلى ما سبؽ قكلو أف ال يككف النزاع أساسا قد
أنيي بشكؿ تاـ مف محكمة المكضكع .
كقد قضت محكمة النقض المصرية بأنو "إذا كاف قد تبيف مف األكراؽ أف الطاعف لـ يقرر الطعف
بطريؽ النقض في الحكـ المستشكؿ في تنفيذه ،فمف ثـ يككف الطعف المقدـ مف الطاعف غير
جائز ،ماداـ الثابت أف طعنو قد كرد عمى الحكـ الصادر في اإلشكاؿ كىك حكـ كقتي انقضى
بصيركرة الحكـ المستشكؿ فيو نيائيا بعدـ الطعف فيو ،مما يتعيف معو القضاء بعدـ جكاز
الطعف".

1

كما قضت محكمة النقض المصرية بأنو ":إذا كاف الثابت أف المحككـ عميو قد طعف بالنقض في
الحكـ الصادر باعتبار المعارضة كاف لـ تكف ،كقد قضي بالطعف بعدـ قبكلو شكبل ،فاف طمب
النيابة _الحاصؿ بعد ىذا القضاء_ بتعييف الجية المختصة بنظر اإلشكاؿ يككف قد اتخذ بعد
صيركرة الحكـ المستشكؿ في تنفيذه نيائيا ،كبعد أف أصبح اإلشكاؿ ال محؿ لو ،كمف ثـ ال
يككف مقبكال لعدـ جدكاه" .

2

1نقض  2ديسمبر  ،1968مجمكعة األحكاـ ،ص ،1053أشار إليو الطيب احمد عبد الظاىر في مؤلفو إشكاالت التنفيذ
في المكاد الجنائية ،ط ،1994 ،4ص.28

2نقض  19يناير 1976مجمكعة االحكاـ ص ،87اشار اليو الطيب احمد عبد الظاىر ،في مؤلفو اشكاالت التنفيذ في

المكاد الجنائية ،ط ،1994 ،4ص.29

13

لكؿ ما تقدـ يتبيف لنا مما سبؽ ذكره كنزكال عند الشرط الذم يقكـ عميو االستشكاؿ الكقتي كىك
أف يككف باب الطعف مفتكحا ،إذ ال بد أف تككف طرؽ الطعف العادية كالمعارضة كاالستئناؼ
كالنقض كطريؽ غير عادم الزالت قائمة ،كاف تككف أيضا الطرؽ غير العادية كإعادة النظر
الزالت قائمة ،كيضاؼ ليما أيضا أف انقضاء مكاعيد الطعف تجعؿ كما سبؽ ذكره االستشكاؿ في
الحكـ غير مقبكؿ  ،كيستثنى مف ذلؾ كمو الحكـ المنعدـ ،إذ انو ال يصمح أف يككف سندا لمتنفيذ
كال يحتاج إلى حكـ ليقرر االنعداـ.
ب-اإلشكال الموضوعي
لقد تعددت تسميات ىذا االستشكاؿ ،فيسمى باالستشكاؿ النيائي ،كيكصؼ بأنو قطعي،إال أف
االتفاؽ كاقع عمى تعريؼ االستشكاؿ المكضكعي بأنو :ىك االستشكاؿ الذم يرد عمى تنفيذ حكـ
بطمب كقؼ تنفيذه نيائيا ،أك منعو حتى بعد أف يحكز حجية الشيء المقضي بو .

1

إف أمثمة االستشكاؿ المكضكعي قد أكدتو المادة ( )423مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني
لسنة  ،2001التي نصت عمى ما يمي ":إذا حصؿ نزاع في شخصية المحككـ عميو ،يفصؿ في
ذلؾ النزاع بالكيفية كاألكضاع المقررة في المكاد السابقة".
حيث يتبيف لنا أف ىذا النص الذم ارتكز عمى النصكص التشريعية السابقة ،إنما يقصد بو انو
إذا صدر حكـ عمى شخص غير الشخص المقصكد في الحكـ كشرع في تنفيذ الحكـ عمى
الشخص الصادر بحقو ،في حيف أف الشخص المقصكد في الحكـ ىك شخص آخر ،فيتكجب
حينئذ كقؼ ىذا التنفيذ ،كيككف ذلؾ بطريؽ االستشكاؿ الذم يقدـ لممحكمة التي أصدرت الحكـ
بكاسطة النيابة العامة .
كمف الصكر األخرل لبلستشكاؿ المكضكعي ،المنازعات المتعمقة بسند التنفيذ ذاتو ،كالتنفيذ
بحكـ منعدـ أك بحكـ بعد انقضاء الدعكل ،أك العقكبة بمضي المدة ،أك احتسابيا.

2

كاذا كاف االستشكاؿ الكقتي مشركطا باف تككف طرؽ الطعف العادية كغير العادية مفتكحة،
فاف رفع االستشكاؿ المكضكعي غير مشركط بذلؾ الشرط ،فبل قيمة لرفعو ككف الحكـ المستشكؿ
1د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.21
2د.قرني ،محمكد سامي ،مرجع سابؽ ،ص.15

14

في تنفيذه قاببل لمطعف مف عدمو ،الف الفصؿ في االستشكاؿ المكضكعي إنما يمس صحة التنفيذ
أك جكازه دكف أف يعمؽ عمى نتيجة الطعف في الحكـ المستشكؿ في تنفيذه.

1

إف محكمة النقض المصرية قد قضت بأنو" :ال يفرؽ القانكف في دعكل اإلشكاؿ بيف طمب
إيقاؼ نيائي كطمب إيقاؼ مؤقت ،إذ إف الطمب في جميع الحاالت ال يككف إال باإليقاؼ المؤقت
لمتنفيذ كمف ثـ فاف الحكـ المطعكف فيو ،إذ فصؿ بعبارة صريحة بطمب اإليقاؼ(المؤقت) فبل
محؿ لما ينعاه الطاعف عميو مف إغفالو الفصؿ بالطمب".

2

كمع ذلؾ فاف الفقو يؤكد عمى أف االختبلؼ فيما بيف نكعي االستشكاؿ المؤقت كالقطعي
قائما ،كيرتكز ىذا االختبلؼ عمى حجية الحكـ الصادر في االستشكاؿ الكقتي التي تزكؿ بزكالو
الكاقعة التي استند إلييا ،أما الحكـ الصادر في االستشكاؿ القطعي فمو حجية دائمة.

3

كما أف االختبلؼ يطاؿ سند كؿ مف االشكاليف ،فسند االشكاؿ الكقتي يرتكز عمى كاقعة
عارضة كالجنكف ،أما سند االستشكاؿ المكضكعي فيي كاقعة لف يعرض ليا تعديؿ ،كما لك
استند االستشكاؿ عمى انعداـ الحكـ أك انقضاء مدة الحبس االحتياطي عف مدة العقكبة التي
قضى بيا الحكـ.

4

باإلضافة إلى ذلؾ ،فاف سمطة محكمة االستشكاؿ في كبل الحالتيف تختمؼ ،ففي اإلشكاؿ
الكقتي ال تممؾ المحكمة سكل كقؼ تنفيذ الحكـ بشكؿ مؤقت ،بينما في االستشكاؿ المكضكعي
فسمطة المحكمة تتعدل ذلؾ لتشمؿ كقؼ التنفيذ نيائيا إذا تكفر سند صحيح لذلؾ.

5

1د.عبلـ ،حسف ،مرجع سابؽ ،ص.933-932

2نقض  20فبراير  ،1962مجمكعة أحكاـ النقض ص ،174اشار اليو د.قرني محمكد سامي في مؤلفو اشكاالت التنفيذ
في األحكاـ الجنائية في ضكء الفقو كالقضاء ،ص.15

3السعيد .كامؿ ،شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية ،نظريتا االحكاـ كطرؽ الطعف فييا ،دراسة تحميمة مقارنة في

القكانيف األردنية كالمصرية كالسكرية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع كالدار العممية الدكلية ،عماف ط ،2001 ،1ص.106

4بتصرؼ .د.حسني،محمكد نجيب،شرح قانكف االجراءات الجنائية،دار النيضة العربية،ط ،1998 ،3ص.1034
5ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،إشكاالت التنفيذ في المكاد الجنائية ،ط ،4ص.29
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ثانيا :الطبيعة القانونية لدعوى اشكال التنفيذ
ً

اف دعكل اشكاؿ التنفيذ قد أثارت خبلفا في الفقو الجنائي المصرم ككانت طبيعتيا محؿ جدؿ
فقيي ،األمر الذم يدفعنا لبياف محددات اشكاالت التنفيذ كذلؾ ببياف مفيكـ ىذه االشكاالت
كانكاعيا باالضافة الى التمييز بيف اشكاالت التنفيذ كالمفاىيـ المجاكرة ليا آراء الفقياء حكؿ
الطبيعة القانكنية لدعكل اإلشكاؿ في التنفيذ.
يرل بعض الفقياء أف دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ ىي دعكل ذات طبيعة قضائية ،أم أنيا دعكل
عمكمية كيستتبع ذلؾ أف يككف ليا ما لمدعاكم العامة مف خصائص ،فيككف لمنيابة العامة كحدىا
حؽ رفع ىذه الدعكل لمقضاء دكف األفراد إال عمى سبيؿ االستئناس ،كيؤكد أصحاب ىذا االتجاه
أف ىذا الكصؼ ال يعني أف ىنالؾ انفصاال بيف دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ كبيف الحكـ الذم
انقضت بو الدعكل الجنائية ،بؿ انو لما كانت دعكل اإلشكاؿ تبدأ بعد انقضاء الدعكل الجنائية
كلسبب تنفيذ الحكـ الذم انقضت بو تمؾ الدعكل ،فاف ىنالؾ أثار تستتبع ذلؾ منيا جعؿ
المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكـ ىي المختصة بنظر اإلشكاؿ .

1

كيرل جانب آخر مف الفقياء أف دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ ىي دعكل جنائية ،فالدعكل الجنائية
التتكقؼ بصدكر الحكـ ،بؿ إنيا تمتد كتستمر عمى نحك ما مرحمة التنفيذ الجنائية ،بحيث إذا
اقتضى األمر التعديؿ في القرار جرل ذلؾ بمعرفة الجية القضائية التي فصمت في الدعكل
الجنائية  ،كمؤدل ذلؾ أف الحكـ الجنائي اليخرج الدعكل الجنائية مف حكزة المحكمة الجنائية بؿ
تبقى في حكزتيا إلى حيف االنتياء مف التنفيذ ،كيترتب عمى ذلؾ نتيجة أخرل ىي اعتبار أف
تنفيذ الجزاء الجنائي كفي جانب منو مكضكع مف مكضكعات قانكف اإلجراءات الجنائية .

2

في حيف يذىب البعض اآلخر مف الفقياء إلى القكؿ بأف اإلشكاؿ في التنفيذ ىك الصكرة المكتممة
لخصكمة التنفيذ في اإلجراءات الجنائية ،يتمسؾ بيا المحككـ عميو أك المنفذ ضده بعدـ صحة

1م.الطيب،أحمدعبدالظاهر،اشكاالتالتنفيذفيالموادالجنائية،ص .31-30
 2د.قرني،محمكد سامي،اشكاالت التنفيذ في االحكاـ الجنائية في ضكء الفقو كالقضاء ،ص.27
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التنفيذ قانكنا أك عدـ جكازه ،كانو ما مف حاجة تدعك فقو اإلجراءات الجنائية إلى البحث في الحؽ
في التنفيذ ،ألنو مككؿ إلى سمطة الدكلة ذاتيا ممثمة في النيابة العامة.

1

إذا ما سممنا بيذا النيج فإنني أرل انو ليس ىنالؾ حاجة لمجكء لمقضاء مف أجؿ المطالبة بحقكؽ
معينة في التنفيذ،إذ إف كؿ مافي األمر ىك مباشرة التنفيذ بالصكرة الصادرة بيا ،كاف امتناع
المحككـ عميو يقابؿ باإلجبار بالقكة العسكرية بطمب النيابة العامة دكف حاجة لمجكء إلى القضاء.
كيرل اتجاه آخر مف الفقياء أف دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ ىي دعكل جنائية تكميمية ،كيستندكف
في ذلؾ أنو في مرحمة التنفيذ تبدأ خصكمة جنائية مف نكع جديد يطمؽ عمييا (خصكمة التنفيذ)،
كمكضكع ىذه الخصكمة ىك تنفيذ الجزاء الجنائي لتحقيؽ أىدافو كفقا لمسياسة الجنائية التي
اعتنقيا المشرع ،كأف إشكاالت التنفيذ ليست جزءا مف خصكمة التنفيذ طالما أنيا التتعمؽ بتنفيذ
مضمكف الجزاء الجنائي كانما تككف متعمقة بالقكة التنفيذية لمحكـ ،كيعتقد أصحاب ىذا الرأم أف
دعكل اإلشكاؿ في التن فيذ ىي دعكل جنائية تكميمية ،إذ تتفرع عف الدعكل الجنائية دعاكل أخرل
ليا خصائصيا كذاتيتيا المستقبمية.

2

المطمب الثاني :إشكاالت التنفيذ وتمييزىا عن النظم المشابية.
إف اإلشكاؿ في التنفيذ ينشأ بسبب نزاع بيف المنفذ ضده الحكـ الجنائي كالسمطة القائمة عمى
التنفيذ ،فجكىر اإلشكاؿ التنفيذم ىك كجكد النزاع ما بينو كمابيف سمطة التنفيذ ،األمر الذم يحدك
بالمستشكؿ بعرض النزاع عمى المحكمة المختصة كال تختص سمطة التنفيذ بالفصؿ في النزاع،
إذ إنيا تعتبر خصما لممستشكؿ ضده ،كمف ىنا البد مف الحديث عف تمييز اإلشكاؿ التنفيذم
كتصحيح األخطاء المادية في الحكـ كتفسيرىا ،باإلضافة إلى بياف التمييز بيف اإلشكاالت في
التنفيذ كطمب كقؼ التنفيذ كاإلشكاؿ في التنفيذ كالتظمـ مف كصؼ النفاذ كفقا لمتالي-:

1د.طنطاوي،ابراهيمحامد،اشكاالتالتنفيذفيالموادالجنائية.
2ـ.الطيب،احمد عبد الظاىر،مرجع سابؽ،ص.46
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الفرع األول:تمييز إشكاالت التنفيذ عن طرق الطعن في األحكام الجزائية
متى صدر الحكـ كأصبح نيائيا فبل يمكف الطعف بو الحتكائو لمحقيقة كصدكره كفؽ القانكف مف
جانبي الشكؿ كالمكضكع ،األمر الذم يجعمو حجة عمى الجميع ،كما أف طرؽ الطعف في األحكاـ
القضائية جاءت عمى سبيؿ الحصر كاف اإلشكاؿ في التنفيذ ليس مف ضمنيا.

1

كقد حدد القانكف طرؽ الطعف باألحكاـ بأربعة طرؽ ،ىي المعارضة كاالستئناؼ كالنقض كاعادة
النظر ،كىذه الطرؽ تشكؿ طرؽ الطعف العادية (المعارضة كاالستئناؼ) كطرؽ الطعف غير
العادية كىي (النقض كاعادة النظر) ،كطرؽ الطعف العادية يمجأ ليا كؿ خصـ في الدعكل سندا
ألم سبب قانكني أك مكضكعي ،إذ إف ىذه الطرؽ تنقؿ الدعكل برمتيا إلى محكمة الطعف كاف
ىذه األخيرة تتكلى بحث المكضكع مف جديد ،أما طرؽ الطعف غير العادية فبل يمجأ ليا إال
الخصـ الذم يسمح لو القانكف بالمجكء إلييا كباألحكاؿ التي يحددىا ،إذ إف الطعف بالنقض
اليدؼ منو ىك معالجة أخطاء القانكف في الحكـ ،أما إعادة النظر فيتـ المجكء إليو مف أجؿ
إصبلح أخطاء المكضكع المكتشفة بناء عمى كقائع جديدة.

2

كحيث أف األمر كذلؾ كماداـ أف طرؽ الطعف كردت عمى سبيؿ الحصر في القانكف ،فاف
اإلشكاؿ في التنفيذ ال يعتبر طريقا مف طرؽ الطعف ،إذ ال يعد نعيا عمى الحكـ ،بؿ نعيا عمى
إجراءات تنفيذه ،األمر الذم يجعؿ اإلشكاؿ في التنفيذ يبنى عمى سبب الحؽ لصدكر الحكـ
المستشكؿ في تنفيذه،كاف سمطة محكمة االستشكاؿ تتحدد بنطاؽ اإلشكاؿ دكف بحث مكضكع
الحكـ في جكانب صحتو كبطبلنو أك بحث مخالفة الحكـ لمقانكف أك الخطأ في التأكيؿ ،كذلؾ
حتى ال يتـ المساس بحجية األحكاـ .
كما أف الخصكمة في اإلشكاؿ ال تطرح عمى محكمة اإلشكاؿ مكضكع الحكـ المنفذ كذلؾ
بخبلؼ الخصكمة في الطعف التي تؤدم إلى إعادة طرح المكضكع عمى محكمة الطعف ،إذ إف
الطعف ييدؼ لتعديؿ المضمكف ،أما اإلشكاؿ فيعني المنازعة في التنفيذ كالتظمـ مف إجراءاتو


فقد عرفتو محكمة النقض الفمسطينية بأنو " :االجراء القضائي الذم تتخذه المحكمة في خصكمة مطركحو أماميا طبقا

لمقانكف تفصؿ بمكجبو في مكضكع الدعكل ،أك في مسألة يتعيف حسميا قبؿ الفصؿ في المكضكع"  ،نقض جزاء

.2010/28
1

د.قرني،محمكد سامي،مرجع سابؽ،ص.17

2

د.طنطاكم،ابراىيـ حامد،ص24+23
18

ناىيؾ عمى أف الطعف في الحكـ مقصكر عمى أطراؼ الخصكمة ،أما اإلشكاؿ في التنفيذ فيجكز
رفعو مف المحككـ عميو كالغير الذم يضار مف التنفيذ ،باإلضافة إلى أنو ال يكجد مكاعيد معينة
تقيد رفع اإلشكاؿ بخبلؼ طرؽ الطعف.

1

كقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى الفرؽ بيف إشكاؿ التنفيذ كطرؽ الطعف في الحكـ في
القرار الصادر عنيا الذم جاء فيو "إف اإلشكاؿ في التنفيذ ىك نعي عمى التنفيذ ال عمى
الحكـ".كيستخمص مف ذلؾ أف الفرؽ يطاؿ مكضكع كؿ مف إشكاؿ التنفيذ كمكضكع الطعف في
الحكـ،إذ إف مكضكع إشكاؿ التنفيذ ينصب عمى إجراءات تنفيذ الحكـ كصحة إجراءات التنفيذ
قانكنا ،أما مكضكع الطعف في الحكـ فيك يطاؿ الحكـ ذاتو كاإلجراءات التي استند إلييا في
الحدكد التي يؤثر بطبلنيا عمى صحة الحكـ ،كما أف االختبلؼ يطاؿ أسباب كؿ منيما ،فسبب
إشكاؿ التنفيذ يبنى عمى كقائع الحقة عمى صدكر الحكـ ،لكف إذا رفع اإلشكاؿ مف غير المحككـ
عميو جاز أف يستند عمى كقائع سابقة عمى صدكر الحكـ.
الفرع الثاني:تمييز إشكاالت التنفيذ عن النظم المشابية
أوال -تمييز إشكال التنفيذ عن تصحيح الخطأ المادي في الحكم

مثبل في اسـ المحككـ عميو ،كقد عالج
ماديا كالخطأ ن
قد يرد كأثناء تنفيذ الحكـ الجزائي خطأ ن

نص المادة ( )283مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ىذا األمر إذ نصت" :إذا كقع خطأ
مادم في الحكـ ال يترتب عميو البطبلف تتكلى المحكمة التي أصدرت تصحيحو مف تمقاء نفسيا
أك بناء عمى طمب الخصكـ كيتـ التصحيح في غرفة المداكلة كليا أيضا بناء عمى طمب ككيؿ

النيابة العامة تصكيت كؿ خطأ مادم كقع في قرار االتياـ".

1

بتصرؼ ،الطيب ،احمد عبد الظاىر،مرجع سابؽ ،ص.51+50+49



يقصد بالخطأ المادم ذلؾ الخطأ الذم ال يترتب عميو أثر قانكني كال يؤثر عمى كياف الحكـ ،فبل يؤدم إلى بطبلف الحكـ،

كالالى الخطأ في القانكف كال يترتب عمي تصحيحو أم تغيير في مضمكف القرار المقصكد بو كيجكز تصحيحو في أم

كقت ،حتى بعد أف يصبح حائ از لقكة الشيء المقضي بو ،أما اذا كاف الخطأ المادم يترتب عميو البطبلف ،يككف لمخصكـ

الحؽ في الدفع بو كيككف التمسؾ بذلؾ عف طريؽ سمكؾ سبؿ الطعف العادية كغير العادية.
21

يقابؿ نص ىذه المادة في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم المادة( )337كالتي نصت":إذا كقع
خطأ مادم في الحكـ أك في أمر صادر مف قاضي التحقيؽ أك مف محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة في غرفة المشكرة كلـ يكف يترتب عميو البطبلف تتكلى الييئة التي أصدرت الحكـ أك
األمر تصحيح الخطأ مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد الخصكـ كذلؾ بعد تكميفيـ
بالحضكر كيقضى بالتصحيح في غرفة المشكرة بعد سماع أقكاؿ الخصكـ".
كما ككرد في نص المادة  282مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني إشارة إلى الفرؽ
بيف طمب التصحيح كاإلشكاؿ في التنفيذ ،إذ جاء في نص المادة المذككرة "إذا اشتممت أسباب
الحكـ عمى خطا في القانكف أك كقع خطا في ذكر النص القانكني أك في كصؼ الجريمة أك فقي
صفة المحككـ عميو ككانت العقكبة المحككـ بيا ىي المقررة في القانكف لمجريمة بحسب الكقائع
المثبتو في الحكـ تصحح محكمة التمييز الخطأ إذا كقع.
إف ما يستخمص مف نص المادة ( )337سالفة الذكر أف الخطأ المادم إما أف يرتب بطبلنا كاما
ال ،فاف لـ يرتب بطبلنا فيجكز تصحيحو كاذا رتب بطبلنا فبل يجكز تصحيحو إال بطرؽ الطعف
المقررة قانكنا.

1

كما كيشترط العتبار الخطأ ماديا أال يككف الخطأ مف شأنو أف يؤدم إلى البطبلف أك الخطأ في
القانكف ،فيشترط أف يبيف بكضكح أف الخطأ المطمكب تصحيحو ال يخرج عف إطار محض الخطأ
المادم ،أم ال يككف مف شأنو ترتيب البطبلف  ،كاذ متى كاف الخطأ المادم يسفر عف بطبلف،
فحيف إذ يككف قد تعمؽ لمخصكـ حؽ في الدفع بو كيككف التمسؾ بذلؾ عف طريؽ إتباع طرؽ
الطعف العادية كغير العادية.

2

فالخطأ المادم اليعتبر عيبا حقيقيا يشكب اإلجراءات إنما في طبيعتو زلة قمـ أك عثرة لساف أك
غمكض كاليؤثر عمى صحة العمؿ اإلجرائي كيجكز تصحيحو في أم كقت حتى بعد صيركرة
الحكـ قطعيا كاكتسابو قكة األمر المقضي بو.

1د.طنطاكم،ابراىيـ حامد،مرجع سابؽ،ص.228
2ـ.الطيب،احمد عبد الظاىر،مرجع سابؽ،ص.102
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كقد قضى بأف ذكر اسـ مستشار في الحكـ-سيكا -بدال مف آخر كرد اسمو في محضر الجمسة
ال يعيب الحكـ كأف المعكؿ عميو في تصحيح ىذا الخطأ ىك بما يستمد مما ىك ثابت بمحضر
جمسة النطؽ بالحكـ باعتباره مكمبل لو ،ككاف الطاعف ال يدعي أف ىذا االختبلؼ يعبر عف
حقيقة كاقعة كىي أف أحدا مما اشترككا في الحكـ لـ يسمع المرافعة فاف الطعف تأسيسا عمى ىذا
السيك اليككف لو كجو.

1

كما كيتحقؽ الخطأ المادم بإغفاؿ البيانات غير الجكىرية في العمؿ اإلجرائي كالتي الترتب
بطبلنا عؿ مخالفتيا كإغفاؿ ذكر بياف محؿ إقامة المتيـ أك إغفاؿ ذكر أسماء األخصائييف
االجتماعييف في الحكـ عمى الرغـ مف حضكر جمسات محاكمة األحداث أك خمك الحكـ مف
صدكره باسـ الشعب أك إغفاؿ ذكر مادة االتياـ في ديباجة الحكـ أك إغفاؿ ذكر محؿ حدكث
الكاقعة أك تاريخ حدكثيا طالما انو ال يتصؿ بحكـ القانكف فييا أف الدعكل الجنائية لـ تنقضي
بالتقادـ.

2

إف مف شركط تصحيح الخطأ المادم عدـ المساس بمضمكف العمؿ اإلجرائي ،كيتجو الفقو إلى
أف تصحيح الخطأ المادم يختمؼ عف اإلشكاؿ في التنفيذ ،فيككف االختصاص لممحكمة التي
أصدرت الحكـ بتصحيح األخطاء المادية مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد الخصكـ ،أما
اإلشكاؿ التنفيذم كباعتباره منازعة قانكنية فاف االختصاص في الفصؿ فيو يككف لمحكمة
اإلشكاؿ مف خبلؿ دعكل ،كأف قاضي اإلشكاؿ اليختص بتصحيح األخطاء المادية في الحكـ ،
كاذا أقيمت دعكل أمامو ليذه الغاية يجب عميو أف يقضي بعدـ االختصاص ،إال إذا كاف الخطأ
المراد تصحيحو صاد ار عنو في دعكل اإلشكاؿ.

3

كقد يصبح الخطأ المادم إشكاال في التنفيذ إذا ما نشئ نزاع بيف المحككـ عميو كبيف السمطة
القائمة عمى التنفيذ بسبب ذلؾ الخطأ المادم كما لك كاف الخطأ المادم يشكؿ عقبة أك مانع مف
تنفيذ الحكـ  ،كمف أمثمة ذلؾ كركد اسـ الضحية في منطكؽ الحكـ بدال مف اسـ المتيـ مما

1نقض  8يناير ،1981أحكاـ النقض،س،32ص،40طعف رقـ ،1635لسنة 50ؽ.
2د.طنطاكم،ابراىيـ حامد،مرجع سابؽ ،ص.31+30
3نفس المرجع السابؽ،ص.32
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يستمزـ المجكء إلى قاضي اإلشكاؿ لتعديؿ التنفيذ عمى الكجو الصحيح لكضع اسـ المتيـ بدال مف
اسـ الضحية كيتـ ىذا مف خبلؿ دعكل إشكاؿ التنفيذ.
كما كتجدر اإلشارة إلى أف االختبلؼ في دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ كدعكل تصحيح الخطأ
المادم يكمف في الكقت الذم ينشأ فيو سبب النزاع ،ففي حالة اإلشكاؿ في التنفيذ اليتحقؽ سبب
النزاع إال بعد البدء في مرحمة التنفيذ ،أما في حالة تصحيح الخطأ المادم فينشأ ىذا السبب قبؿ
البدء في مرحمة التنفيذ.

1

ثانيا – تمييز إشكال التنفيذ عن طمب وقف التنفيذ
متى كاف الحكـ قاببل لمطعف بأم طريؽ عادم مف طرؽ الطعف جاز لمحكمة اإلشكاؿ أف تأمر
بكقؼ تنفيذ الحكـ المستشكؿ فيو كذلؾ لحيف الفصؿ في الطعف أك صيركرة الحكـ نيائيا ،كأف
لمحكمة اإلشكاؿ أسبابا تراعييا عندما تأمر بكقؼ تنفيذ الحكـ كمدة العقكبة كميعاد نظر الطعف
كتأثير تنفيذ العقكبة عمى الشخص المحككـ عميو كعمى الغير ،كأف عنصر الضركرة ىك الدافع
لمحكمة اإلشكاؿ بكقؼ التنفيذ في ىذه الحاالت ،إال انو كاذا كاف كقؼ التنفيذ يمس بحجية الحكـ
فيحظر عمى قاضي اإلشكاؿ إجازة كقؼ التنفيذ.

2

لقد أجاز القانكف لمحكمة اإلشكاؿ أف تأمر بكقؼ التنفيذ مؤقتا حتى يفصؿ في النزاع ،كسمطة
المحكمة في كقؼ التنفيذ المؤقت ىي سمطة تقديرية الرقابة عمييا مف محكمة النقض،فتباشر
محكمة اإلشكاؿ ببحث مكضكع اإلشكاؿ بحثا سطحيا كتتحسس ظاىره ،كىي األقدر كاألكثر
فاعمية مف النيابة العامة عمى الحكـ بكقؼ التنفيذ مف عدمو ،إذ إنيا ىي مف فصمت في مكضكع
الدعكل الجنائية ،كسمطتيا في كقؼ التنفيذ اليعدك أف يككف الكقؼ مؤقتا حتى تقضي المحكمة
المختصة بالطعف المقدـ ليا متى كاف باب الطعف مفتكح.

3

اف المشرع الفمسطيني لـ يخضع إجراءات التنفيذ لرقابة القضاء إال انو جعؿ مف إشكاالت التنفيذ
التي تظير أثناء تنفيذ الحكـ الجزائي مف اختصاص القضاء كحده .
1د.كبيش،محمكد،إشكاالت في تنفيذ األحكاـ الجنائية،دار الفكر العربي،ط،1990 ،1ص.33
2د.فكدة،عبد الحكـ،مرجع سابؽ،ص.121

3د.قرني،محمكد سامي،مرجع سابؽ،ص.133
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كأف سمطة المحكمة بكقؼ التنفيذ مؤقتا تستمد مف نصكص القانكف ،إذ أكضحت المادة ()421
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 3لسنة .2001
كىذا النص تأيد في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كفؽ ما جاء في المادة ( )525منو كذات
األمر فيما يتعمؽ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني إذ أكدت المادة ( )363فقرة ()2
منو عمى ىذا األمر.
كمف ىنا فاف ىنالؾ اختبلفا بيف كقؼ تنفيذ الحكـ مف محكمة النقض كبيف اإلشكاؿ في التنفيذ ،
كأف ىذا االختبلؼ يتضح في جانبيف ،األكؿ-:
مف حيث أسبابيما-
ماداـ أف اإلشكاؿ في التنفيذ ىك منازعة تتعمؽ بشركط التنفيذ كبالتالي فاف أسباب اإلشكاؿ تككف
الحقة عمى الحكـ المستشكؿ فيو ،أما كقؼ التنفيذ فبل يتصؿ بتخمؼ شرط مف شركط التنفيذ ،بؿ
إف مناطو ىك نقض الحكـ المطعكف فيو بأف تككف أسباب الطعف جدية كيخشى مف تنفيذ العقكبة
إلحاؽ ضرر جسيـ بالطاعف اليمكف تداركو.

1

أما مف حيث االختصاص-
إف االختصاص بالفصؿ في طمب كقؼ التنفيذ ينعقد لمحكمة النقض متى كاف الحكـ صاد ار مف
محكمة الجنايات أك مف محكمة الجنح المستأنفة  ،أما اإلشكاؿ في التنفيذ فيككف االختصاص
بنظره لمحكمة الجنايات في األحكاـ الصادرة منيا كلمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة
مشكرة فيما عدا ذلؾ ،أم أف االختصاص ينعقد لممحكمة التي تختص محميا بنظر الدعكل
المستشكؿ في تنفيذ الحكـ الصادر فييا.

2

أما مف حيث الكسيمة-
فاف الفصؿ في طمب إيقاؼ التنفيذ يككف بقرار،أما الفصؿ في دعكل اإلشكاؿ فيككف بحكـ .

1د.طنطاكم،ابراىيـ حامد،مرجع سابؽ،ص.38
2حسني،محمكد نجيب،مرجع سابؽ،ص.1375
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أما مف حيث حدكد المحكمة-
فاألمر بإيقاؼ التنفيذ يقتصر عمى األحكاـ الجنائية الصادرة بعقكبة سالبة لمحرية مع مراعاة
االختبلؼ بيف أحكاـ محكمة الجنايات كالجنح ،أما عند نظر اإلشكاؿ في التنفيذ فاف سمطة
المحكمة تمتد إليقاؼ األحكاـ الجنائية القابمة لمتنفيذ بغض النظر عف العقكبة المحككـ فييا .

1

ثالثا -تمييز إشكال التنفيذ عن التظمم من الخطأ في وصف النفاذ
إف التظمـ مف كصؼ الحكـ كاف كاف يرمي إلى كقؼ تنفيذ الحكـ ،إال انو يقكـ عمى كقكع
المحكمة التي أصدرتو في خطا قانكني في كصؼ الحكـ أك شمكلو بالنفاذ.

2

إف القاعدة العامة في تنفيذ األحكاـ الجنائية منصكص عمييا في المادة ( )394مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التي نصت":التنفذ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزائية إال إذا
أصبحت نيائية مالـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ".
كىذا األمر أكد عميو قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم في المادة( )460منو ،األمر الذم
يستخمص منو القكؿ باف األحكاـ الجنائية نيائية ،ىي األحكاـ التي اليقبؿ فييا بالمعارضة
كاالستئناؼ.
كمف ىنا البد مف بياف مفيكـ كصؼ الحكـ كبياف التظمـ مف الخطأ في كصؼ الحكـ ،فكصؼ
الحكـ ىك ماقضى بو الحكـ صراحة أك ضمنا بخصكص النفاذ أك الكفالة أك مف حيث ككنو
ابتدائيا أك نيائيا.3
أما التظمـ مف الخطأ في كصؼ الحكـ فانو يستند عمى كقكع المحكمة التي أصدرت الحكـ في
خطأ قانكني في كصؼ ىذا الحكـ ،كاليدؼ مف التظمـ في ىذه الحالة ىك كقؼ تنفيذ الحكـ

1د.طنطاكم،ابراىيـ حامد،مرجع سابؽ،ص.39
2ـ.الطيب،احمد عبد الظاىر،مرجع سابؽ،ص.69
3الطيب،احمد عبد الظاىر ،ص.69
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،كمف حاالت الكصؼ الخاطئ لمحكـ كصؼ الحكـ بأنو حضكرم كيككف في الكاقع حكما غيابيا،
كمف األمثمة أيضا أف تقضي المحكمة بشمكؿ الحكـ بالنفاذ في األحكاؿ التي اليجيز فييا ذلؾ .1
وىنالك اختالف بين اإلشكال في التنفيذ وبين التظمم من الخطأ في وصف الحكم بالنفاذ
فكما أسمفت فاف التظمـ مف الخطأ في كصؼ الحكـ ييدؼ لكقؼ تنفيذ الحكـ لكقكع المحكمة
التي أصدرتو في خطأ قانكني في كصؼ الحكـ أك شمكلو بالنفاذ أك في شأف الكفالة ،فالمحكمة
التي أصدرت الحكـ قد تقع في خطأ قانكني كبالتالي يرفع التظمـ لمحكمة االستئناؼ التي تختص
بالنظر في التظمـ في المكعد المحدد لبلستئناؼ  ،كبالمقابؿ اليجكز إصبلح الخطأ في الحكـ
بالمجكء لدعكل اإلشكاؿ ،ألف اإلشكاؿ نعي عمى التنفيذ ،في حيف أف الخطأ يقع عمى تطبيؽ
القانكف كىك نعي عمى الحكـ  ،كفي جانب آخر فاف اإلشكاؿ يختمؼ عف التظمـ في كصؼ
الحكـ بالنفاذ  ،فاإلشكاؿ يطاؿ أحكاـ المحاكـ أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكـ  ،أما
التظمـ مف كصؼ الحكـ فبل يككف إال عمى األحكاـ الصادرة مف محاكـ أكؿ درجة.

2

وبالمقابل ىنالك أوجو لالتفاق بين التظمم من الخطأ في وصف الحكم بالنفاذ وبين اإلشكال
في التنفيذ
فإذا أخطأت المحكمة في كصؼ الحكـ بالنفاذ في غير الحاالت المحددة قانكنا ،فمممحككـ عميو
أف يت ظمـ مف ىذا الكصؼ بالطعف عمى ىذا الحكـ ،فإذا فات ميعاد الطعف فبل يجكز لو أف يتخذ
مف اإلشكاؿ كسيمة لمطعف عمى الحكـ ،إال أف ىنالؾ جانب مف الفقو يرل أف مف حؽ المحككـ
عميو أف يقيـ إشكاال لكقؼ تنفيذ الحكـ ،عمى سند مف القكؿ أف إقامة الطعف التكجب التجاء
الطاعف لمحكمة الطعف لطمب كقؼ التنفيذ كأف ىذه األخيرة قد تتأخر في نظر طمب النفاذ أك
الفصؿ فيو ،كأف مصمحة الطاعف لتدارؾ ىذا األمر تدفعو لرفع إشكاؿ يطمب فيو كقؼ التنفيذ كال

1د.سميماف،محمد عمي،الحكـ الجنائي،ص.198
2د.طنطاكم،ابراىيـ حامد،مرجع سابؽ،ص.44

25

يكجد قانكنا كفؽ ىذا الرأم ما يمنع بيف الجمع بيف اإلشكاؿ بطمب كقؼ التنفيذ كطمب كقؼ النفاذ
في نفس الكقت.

1

1ـ.الطيب،احمد عبد الظاىر،مرجع سابؽ،ص.98
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المبحث الثاني :صور إشكاالت التنفيذ
إف دعكل إشكاؿ التنفيذ مثميا مثؿ أية دعكل تستكجب إقامتيا مف الناحية الفعمية ابتداء حتى
يصار إلى اعتبارىا دعكل  ،كما كاف دعكل إشكاؿ التنفيذ تستند في إقامتيا لشركط معينة مف
أىميا شرطي الصفة كالمصمحة ،باإلضافة إلى أسباب أخرل تقضي لرفع ىذا اإلشكاؿ حتى
تككف قائمة كفقا لمقانكف ،ليذا فاف تخمؼ ىذه الشركط يقضي حتما عدـ قبكؿ ىذا اإلشكاؿ،
فصفة المستشكؿ كمصمحتو برفع االستشكاؿ ىما الرابط مابيف الحؽ كطالبو كسبب االستشكاؿ
ىك المب القانكني ليذه الدعكل مف اجؿ اكتساب الحؽ المنشكد ،لذا سأبيف في المطمب األكؿ
شركط تحقؽ إشكاالت التنفيذ كفي المطمب الثاني سأبيف أىمية الحكـ الجزائي كأثار إشكاالت
تنفيذ الحكـ الجزائي كعدـ تنفيذ األحكاـ القضائية كاثر ذلؾ عمى الجكانب القضائية كالسياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية ،إذ أف إشكاالت التنفيذ كعدـ تنفيذ األحكاـ الجزائية لو أثر سمبي كبالغ
التأثير عمى كافة مناحي كجكانب الدكؿ الحديثة .
المطمب األول :شروط تحقق إشكاالت التنفيذ
أكد اإلشارة إلى أف البحث في أسباب االستشكاؿ كبياف مدل ارتباطيا بالكاقع كالبحث بشكؿ
عاـ ،ال يتأتى إال إذا تـ رفع اإلشكاؿ كفقا لمطرؽ المرسكمة قانكنا كالتي نصت عمييا المادة
( )420مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  ،2001التي ألزمت المستشكؿ
بتقديـ استشكالو لممحكمة بكاسطة النيابة العامة بحيث تقكـ ىذه األخيرة بتقديـ ىذا النزاع
لممحكمة ،كبالتالي فاف ىذا اإلجراء ىك أكؿ إجراء يجب عمى المستشكؿ عممو كفقا لمطريقة التي
رسمتيا المادة ( )420المذككرة ،كىذا ما سكؼ أتناكلو في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب ،كما
أتناكؿ في الفرع الثاني بياف شرطي الصفة كالمصمحة في رفع دعكل اإلشكاؿ ،إذ البد مف تكافر
صفة لممستشكؿ حتى يقبؿ استشكالو كالبد أيضا باف يككف لو مصمحة في رفع االستشكاؿ.
الفرع األول:شرط رفع اإلشكال من الناحية العممية
مف المعركؼ قانكنا أف األحكاـ الجزائية ،ككفقا لمنطكقيا ىي كاجبة النفاذ متى نص القانكف عمى
ذلؾ ،إال إذا تـ الطعف بيا كفقا لمقانكف كاألصكؿ.
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كىذا ما يجعؿ قبكؿ االستشكاؿ مشركطا برفع االستشكاؿ،إذ قد نصت المادة ( )420مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  2001عمى  "_:يقدـ اإلشكاؿ إلى المحكمة
بكاسطة النيابة العامة عمى كجو السرعو كيعمف ذكك الشأف بالجمسة التي تحدد لنظره."...
فيذا اإلجراء ىك ما يسمى برفع اإلشكاؿ ،بحيث أف المستشكؿ يبمغ اعتراضو عمى تنفيذ الحكـ
إلى النيابة العامة ،كالتي بدكرىا تتكلى تقديـ النزاع إلى المحكمة ،كمف ذلؾ اإلجراء ينشأ
اإلشكاؿ ،فمك قاـ المستشكؿ برفع إشكالو مباشرة إلى المحكمة بغير ىذا اإلجراء ،فاف استشكالو
يككف حينئذ كاجب عدـ القبكؿ إلقامتو بغير الطريؽ الذم رسمو القانكف.

1

كمف البدييي أف يتـ رفع اإلشكاؿ قبؿ البدء في التنفيذ أك أثناءه ،الف اإلشكاؿ إذا رفع بعد
االنتياء مف التنفيذ يصبح غير ذم جدكل كال يمكف أف يرتب أث ار قانكنيا.

2

كفي ذلؾ تقكؿ محكمة جنايات (قنا) " لما كانت األكراؽ قد خمت مما يفيد أك يقطع بعرض
اإلشكاؿ كتقديمو بكاسطة النيابة العامة ،إذ ال تكجد عمى األكراؽ تأشيره مف المحامي العاـ أك
عضك النيابة صاحب الكالية بتقديـ النزاع إلى المحكمة كما زعـ المستشكؿ في طمبو ،ككؿ ما
حكتو األكراؽ ىك قرار المحكمة بتحديد جمسة أماـ ىذه الدائرة لنظر اإلشكاؿ ،مما مؤداه حتما أف
األكراؽ قدمت لممحكمة رأسا كلـ تقدـ بكاسطة النيابة العامة ،األمر الذم يتعيف معو الحكـ بعدـ
قبكؿ اإلشكاؿ لرفعو بغير الطريؽ الذم رسمو القانكف".

3

ليذا فحتى يككف االستشكاؿ مقبكال ،البد أف يقاـ ىذا االستشكاؿ ،بؿ إف جكىر قبكلو ىك إقامتو،
كبغير ذلؾ ال يمكف القكؿ أساسا بكجكد استشكاؿ عمى اإلطبلؽ.

1بتصرؼ ،د.الطيب احمد عبد الظاىر( ،مرجع سابؽ).
2د .سميماف ،محمد عمي ،مرجع سابؽ ،ص207

3حكـ محكمة جنايات قنا رقـ ( ،)79/41اشار اليو الطيب احمد عبد الظاىر في مؤلفو اشكاالت تنفيذ المكاد الجنائية،

ط ،1994 ،4ص.267
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الفرع الثاني :شروط قبول اإلشكال في التنفيذ
البد مف تكافر شركط في شخص المستشكؿ حتى يتـ قبكؿ االستشكاؿ في التنفيذ ،إذ أنو البد مف
تكافر مصمحة في الطعف باألحكاـ القضائية كأف المصمحة ىي مرتبطة بكجكد صفة لممستشكؿ
كىذا ما سكؼ نبحثو مف خبلؿ التالي :
أوال_ صفة المستشكل
إف االستشكاؿ في التنفيذ ىك حؽ شخصي لممستشكؿ سكاء أقيـ مف المحككـ عميو ،أك مف ممثمو
القانكني ،فحتى يككف االستشكاؿ مقبكال البد أف يقاـ مف خبلؿ صاحبو أك مف يقكـ مقامو
قانكنيا.

1

كال يشترط أف يككف مف يقكـ مقاـ المستشكؿ محاميا فقط ،بؿ يقاـ االستشكاؿ مف الغير كفقا لما
يتطمبو القانكف الذم يشترط فييـ صفة إقامة االستشكاؿ.
كأف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 3لسنة  2001قد نص في المادة  420عمى
ضركرة تكافر صفة لممستشكؿ ،إذ نصت المادة المذككرة أعبله "كؿ إشكاؿ مف المحككـ عميو في
التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ"  ،كمف ىنا أكد المشرع عمى ضركرة تكافر صفة
لممستشكؿ كأف المشرع الفمسطيني قد صار كفؽ ما صار إليو المشرع في التشريعات األردنية
كالمصرية كفؽ ما يتضح مف المادة  363فقرة ( )1مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني
كالمادة  524مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.
إف ىذه الصفة يمكف استخبلصيا مف جممة ذكك الشأف الكاردة في نص المادة ( )421مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  ،2001فالحدث يرفع استشكالو مف احد كالديو كفقا
لكالية األب أك كصاية األـ ،أك المسؤكؿ عنو قانكنا ،فكؿ ىؤالء ليـ صفة في رفع االستشكاؿ
عف الحدث ،فيـ جميعا يممككف الحؽ بتككيؿ محاميا لرفع االستشكاؿ عف الحدث .
كىذا ما نصت عميو المادة العاشرة مف القرار بقانكف رقـ ( )4لسنة  2016بشأف حماية
األحداث ،حيث جاء فييا يجب أف يككف لمحدث في الجنايات كالجنح محاـ لمدفاع عنو سكاء في

1ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.268
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مرحمة التحقيؽ االبتدائي أك المحاكمة ،فإذا لـ يككؿ متكلي أمره محاميا ،تتكلى النيابة أك
المحكمة عمى حسب األحكاؿ ندبو عمى نفقتيا ،كما ال يجكز استجكاب الحدث إال بحضكر
مرشد حماية الطفكلة كمتكلي أمر الحدث كمحاميو كفقا لنص المادة ( )19مف القرار بقانكف
المذككر أعبله ،كبالتالي فاف متكلي أمر الحدث لو الحؽ في تككيؿ محاـ نيابة عف الحدث مف
اجؿ رفع إشكاؿ التنفيذ لمحكمة األحداث كفؽ نص المادة ( )47مف القرار بقانكف المذككر
أعبله.
ثانيا -:مصمحة المستشكل
إف المصمحة ىي مناط الحؽ في الدعكل كأساس الحؽ في الطعف ،فبل يقبؿ االستشكاؿ إال إذا
كاف لرافعو مصمحة برفعو ،كبناء عمى ذلؾ يتعيف أف تتكفر لممستشكؿ مصمحة شخصية كقانكنية
في رفع استشكالو ،كال يكفي أف تتكافر مصمحة القانكف فقط ،الف االستشكاؿ ييدؼ إلى كقؼ
ك/أك منع كقكع الخطر ،كتشترط المصمحة ابتداء في رفع االستشكاؿ.

1

حيث تتكفر المصمحة كلك لـ تكف النيابة العامة قد بدأت بالتنفيذ الفعمي لمحكـ ،كما لك أعمنت
حكما غيابيا لغير المحككـ عميو ،فاف ذلؾ ينبئ عف انو سيتعرض لمتنفيذ الخاطئ ،ففي ىذه
الحالة تتكافر لو المصمحة في رفع االستشكاؿ ،ألنو ال يستطيع الطعف في الحكـ الغيابي ألنو
غير ذم صفة.

2

لما تقدـ فاف انتفاء المصمحة كقت رفع االستشكاؿ تجعمو غير مقبكؿ ،كمف أمثمة ذلؾ رفع
استشكاؿ بعد االنتياء مف التنفيذ ،الف الحكـ قد نفذ ،كمف صكر المصمحة في رفع االستشكاؿ
إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو سابقا ،كمثاؿ ذلؾ األحكاـ التي ال تقضي بعقكبات سالبة لمحرية،
كإغبلؽ محؿ تجارم ،فاف االستشكاؿ في تنفيذه يقبؿ ،فإذا قبؿ كقضي بناء عميو إيقاؼ التنفيذ
يعاد فتح المحؿ التجارم.

1د.حسني،محمكد نجيب ،مرجع سابؽ ،ص.1048
2د .السحماكم ،ابراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.411
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كما أف الغير يممككف مصمحة في رفع االستشكاؿ إذا كاف التنفيذ أك االستمرار بو يمس حقكقيـ،
فإذا زاؿ ىذا التعارض زالت المصمحة في رفع االستشكاؿ.

1

المطمب الثاني :أىمية الحكم الجنائي وأثار إشكاالت تنفيذ الحكم الجنائي
إف الحكـ القضائي ىك نتاج إجراءات كبينات كتطبيؽ ألحكاـ القانكف فيك يحدد مراكز قانكنية
كيحؽ حقكقا كيفرض كاجبات ،كما أنو يفرض عقكبات تستكجب التنفيذ بشكؿ سميـ كلعؿ مف أىـ
أىداؼ الحكـ الجنائي ىك تحقيؽ الردع االجتماعي كأف بقاء األحكاـ حب ار عمى كرؽ دكف تنفيذ
تسقط ىذا اليدؼ ،كمع التأكيد عمى أف الحكـ الجزائي كالقضائي بشكؿ عاـ يصدر عف بشر
يككف معرضا لمخطأ إال أف األحكاـ الجزائية كاجبة االحتراـ كالتنفيذ بعد اكتسابيا الدرجة القطعية
كأف في احتراـ األحكاـ كسيما الجنائية منيا ىك مف أسس قياـ الدكلة الحديثة كأف القكؿ بخبلؼ
ذلؾ كعدـ احتراـ كتنفيذ األحكاـ الجزائية لو أثر سمبي عمى كافة مناحي الحياة ،فيك ينزع ثقة
الناس بالقضاء كأف ذلؾ لو تبعات عمى الجكانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لذا سأبيف في
ىذا المطمب أىمية الحكـ الجزائي كآثاره عمى الجكانب القضائية كالسياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية.
الفرع األول:أىمية الحكم الجنائي
البد مف التأكيد عمى أف الحكـ الجزائي ىك أىـ جزء في الدعكل حيث ىك غايتيا كأساس كحدة
الخصكمة فيو ،فالقاضي غايتو في الدعكل أف يصدر حكما منييا لمنزاع المعركض أمامو عمى
الرغـ مف أف تعريفات الحكـ الجزائي في الفقو القانكني قد تعددت ،فذىب رأم فقيي الى القكؿ
بأف تعريؼ الحكـ الجزائي ىك قرار تصدره المحكمة فاصبل في منازعة معينة سكاء أكاف ذلؾ
خبلؿ الخصكمة الجزائية أـ لكضع حد ليا.

1د .طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ص.132-131
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كذىب رأم آخر إلى القكؿ بأنو إعبلف القاضي عف إرادة القانكف أف تتحقؽ في كاقعة معينة
()1

نتيجة قانكنية يمتزـ بيا أطراؼ الدعكل.

كفي تعريؼ الحكـ تقكؿ محكمة النقض الفمسطينية بأنو ":اإلجراء القضائي الذم تتخذه المحكمة
في خصكمة مطركحة أماميا طبقا لمقانكف تفصؿ بمكجبو في مكضكع الدعكل أك في مسألة
يتعيف حسميا قبؿ الفصؿ في

()2
المكضكع" .
()3

كما كعرفت مجمة األحكاـ العدلية الحكـ القضائي":قطع الحاكـ المخاصمة كحسمو إياىا".

لعؿ ما استكقفني بالتفكير مميا بالتعريؼ األقرب لمعدالة ىك التعريؼ الذم ذىب بو رأم الفقو
كالذم أشرت إليو سابقا كالذم كرد فيو جممة-إعبلف القاضي عف إرادة القانكف -كالذم أتجو إلى
تأييده إذ إف اإلعبلف عف إرادة القانكف ىي الغاية األعمى لمعدالة كال يعني صدكر الحكـ فقط كاف
العدالة قد تحققت،بؿ يجب أف تنفذ األحكاـ الجنائية تنفيذا مطابقا لمقانكف أف يطاؿ التنفيذ
األشخاص المقصكديف في األحكاـ طبقا لؤلكضاع كالحدكد التي ترسييا األحكاـ.
إف األحكاـ كالسيما الجزائية منيا ليا أىمية قصكل في الحفاظ عمى النظاـ العاـ لمدكلة في
الجكانب السياسية كالقضائية كاالقتصادية كاالجتماعية ،إذ إف األحكاـ الجزائية كفي جانب اإلدانة
تحمؿ في طياتيا العقكبة التي تفرض عمى مقترفي الجرائـ ،فالعقكبة ىي الجزاء الذم يقرره
القانكف باسـ الجماعة كلصالحيا ضد مف تثبت مسؤكليتو كاستحقاقو لمعقاب عف جريمة مف
()4

الجرائـ التي نص القانكف عمييا.

إف األلـ الذم تفرضو العقكبة ليس ىك الغرض الكحيد المقصكد منيا ،إذ إف الغرض النيائي مف
العقاب ىك حماية مصالح الجماعة كذلؾ بتكطيد النظاـ االجتماعي باإلضافة إلى تحقيؽ الحماية

( )1الخرشة ،محمد اميف ،تسبيب االحكاـ الجزائية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط ،2011 ،1ص.20-19

( )2نقد جزاء ،2010/28 ،اشار اليو د.عبد الباقي مصطفى في مؤلفو شرح قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ،دراسة

مقارنو ،2015 ،ص.425
( )3مجمة االحكاـ العدلية.

( )4الشكاربي ،عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص.8
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الخاصة لؤلفراد كمنع الغير مف االقتداء بالجاني كبالتالي كتبعا لذلؾ تسعى لتحقيؽ الحماية
العامة في ظؿ ىذا التكامؿ .

()1

اف تنفيذ األحكاـ الجزائية قد أكلتو التشريعات الحديثة أىمية قصكل لما لو مف أىمية في الحفاظ
عمى االستقرار االجتماعي لمدكلة كاألفراد ،فيك يؤكد عمى تطبيؽ فكرة األمف كالنظاـ
أف –أم تنفيذ األحكاـ الجزائية -يحمي الحقكؽ
العاميف،كيحد مف استمرار الجريمة ،كما ّ

بأف أمكالو كعند تنفيذ األحكاـ
االقتصادية لمجماعات كاألفراد كيزرع الثقة في نفكس أفراد المجتمع ّ
الجزائية نككف في مأمف ،كيدلؿ عمى أف النظاـ القضائي في الدكلة يطبؽ بشكؿ سميـ 2كيؤكد
عمى ىيبة الجياز القضائي ،كبالمجمؿ فاف كؿ ىذه األمكر تزرع الثقة عند المكاطنيف ،كما أف
تنفيذ األحكاـ الجزائية لو داللة قاطعة عمى أف مبادئ الدكلة الحديثة قائمة بالشكؿ السميـ.
الفرع الثاني :آثار إشكاالت التنفيذ عمى المستوى القضائي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي
إف لجكء المتخاصميف لمقضاء ييدؼ لمحصكؿ عمى أحكاـ تمكنيـ مف الكصكؿ إلى حقكقيـ،فقد
يمكثكف سنكات في أركقة المحاكـ مف أجؿ استصدار أحكاـ قضائية ،إال أنو كما أف يشرعكا
بالتنفيذ فانو يصطدمكف بثغرات قانكنية يمجأ ليا المحككـ عميو بتقديمو إشكاالت تنفيذ تجعؿ مف
الحكـ المستشكؿ فيو حب ار عمى كرؽ كتعيد النزاع مف جديد إلى أركقة المحاكـ ،كىنا فاف
ئيسيا في عرقمة التنفيذ كتقؼ حائبل أماـ المحككـ لو مف
ىاما كر ن
إشكاالت التنفيذ تمعب دك ار ن
حصكلو عمى حقو الصادر في األحكاـ القضائية كأف انعكاس ذلؾ لو أثر سمبي عمى الجكانب

القضائية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 3التي سكؼ نبينيا كفقا لمتالي-:
أوال -أثر إشكال التنفيذ عمى المستوى القضائي
إف قكة الدكلة تكمف في قكة جيازىا القضائي فمتى كاف ىذا األخير يتمتع بقكة كلو تأثير ممحكظ
،فاف ذلؾ ينعكس تمقائيا عمى الحياة اليكمية لؤلفراد كعمى األشخاص المعنكية كاالعتبارية.

( )1فكدة عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص7

2

 براك،احمدمحمد،الوليدساهرابراهيم،تنفيذالجزاءالجنائيفيالتشريعالفلسطيني،دراسةتحليلة،ط،1103،1ص.01-00
3
د.عامرعادل،مقالةبعنوان،معوقاتتنفيذاالحكام،
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/13/302709.html

33

لعؿ الناظر إلى التشريعات الحديثة سيجد أف ىذه التشريعات تسعى لمحفاظ عمى استقبلؿ السمطة
القضائية كتكلي ىذه السمطة اىتماما ىائبل كتخصص ليا الدكؿ جزءا كبي ار مف ميزانياتيا  ،كأف
اليدؼ مف ىذا االىتماـ ىك سعيا مف ىذه الدكؿ بجعؿ الق اررات القضائية كسائؿ مف أجؿ
االنتقاؿ لمرحمة تنفيذ األحكاـ القضائية التي تصدر عف الجياز القضائية ،إذ إف اليدؼ كفؽ ىذه
السياسة ىك التنفيذ ،كالتنفيذ يعني تحقيؽ الشيء كاخراجو إلى الكاقع

()1
المممكس .

كماداـ إشكاؿ التنفيذ يقؼ عائقا أماـ استمرار التنفيذ كذلؾ عمى سند متعمؽ بكجكد منازعة تنفيذية
فاف في ىذا األمر جانب سمبي يسجؿ عمى األحكاـ القضائية كالتي لك نفذت بما يتكافؽ كالقانكف
لما تـ المجكء إلى استشكاالت التنفيذ ،ىذا باإلضافة إلى أف عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية بسبب
كجكد إشكاالت التنفيذ ينزع ثقة المتخاصميف في الجياز القضائي كالسمطة القائمة عمى التنفيذ
كيؤدم إلى عزكؼ المتخاصميف عف المجكء إلى القضاء.
إف عدـ تنفيذ األحكاـ الجزائية ال يستند فقط لكجكد إشكاالت في التنفيذ بؿ يمتد أيضا إلى أمر
أكثر خطكرة كىك احتراـ كتطبيؽ األحكاـ القضائية ،إف أساس الحكـ السميـ ألم نظاـ قانكني
يقكـ عمى مبدأ سيادة القانكف كاحترامو كخضكع جميع مؤسسات كأجيزة الدكلة ألحكاـ القضاء
،كتأكيدا عمى ذلؾ فقد نصت المادة( )6مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى أف "مبدأ سيادة
القانكف أساس الحكـ في فمسطيف كتخضع لمقانكف جميع السمطات كاألجيزة كالييئات كالمؤسسات
كاألشخاص".
كما كنصت المادة ( )106مف ذات القانكف عمى "األحكاـ القضائية كاجبة التنفيذ كأف االمتناع
عف تنفيذىا أك تعطيؿ تنفيذىا عمى أم نحك جريمة يعاقب عمييا القانكف كالعزؿ مف الكظيفة إذا
كاف المتيـ مكظفا عاما أك مكمفا بخدمة عامة كلممحككـ الحؽ في رفع الدعكل مباشرة إلى
المحكمة المختصة كتضمف السمطة الكطنية تعكيضا كامبل لو".

()2

حتى نضع األمكر في نصابيا الصحيح فانو قد كثر الحديث في اآلكنة األخيرة عف عدـ التزاـ
عدد مف الجيات الرسمية بتنفيذ ق اررات المحاكـ الفمسطينية كأف ىذا االمتناع لو أثر سمبي تتجو
( www.marocdroit.com )1رسالة لنيؿ دبمكـ الماستر :كقؼ تنفيذ االحكاـ القضائية ،الباحث عبد المالؾ امغار.
( )2القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنو .2003
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سيامو نحك ضرب قاعدة قياـ الدكلة المدنية ،كلعؿ المتابع لمتقارير الصادرة عف مؤسسات
المجتمع المدني كعف الييئات المستقمة لحقكؽ اإلنساف كالمؤسسات ذات الصمة يتبيف لو الحجـ
اليائؿ المتناع العديد مف األجيزة األمنية كالمؤسسات كاألشخاص مف تنفيذ أحكاـ المحاكـ  ،كأف
ىذا األمر لو أصؿ مف الحقيقة كما يؤكد ذلؾ ىك تزامف ىذا االمتناع مع ضعؼ الجياز
القضائي الفمسطيني ،فيذا األخير حثت النصكص القانكنية عمى أنو يتمتع باستقبلؿ تاـ ،إال أف
التجربة الفمسطينية تؤكد عمى ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة القضائية كاضافة لذلؾ فاف
الجياز القضائي كفي داخمو يعاني مف مشاكؿ متعددة.
إف أغمب محاكالت النيكض بالجياز القضائي كتحصينو مف تدخؿ السمطة التنفيذية أك أجيزة
األمف باءت بالفشؿ فقد طاؿ ىذا التدخؿ عمؿ السادة القضاة ككاف لو تأثير عمى الق اررات
الصادرة عنيـ.
إف التجربة الفمسطينية كفي الفترة األخيرة قد شيدت صراعا محتدما بيف السمطة القضائية
كالسمطة التنفيذية في ظؿ طرح ىذه األخيرة لمشركع قانكف تعديؿ السمطة القضائية كالذم لك تـ
إق ارره العتبر تدخبل ساف ار في الشأف القضائي ،فمسكدة التعديؿ المقترحة تستند كفؽ رؤية السمطة
التنفيذية إلى ضركرة سرعة الفصؿ في القضايا أماـ المحاكـ كىي تستكمؿ بناء منظكمة
كمؤسسات قطاع العدالة ،كييدؼ المشركع إلى ضماف حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ األساسية
كحقيـ في التقاضي كالمحاكمة العادلة كالمساكاة أماـ القانكف كالقضاء ،إال أف المتأمؿ في
نصكص مشركع قانكف تعديؿ السمطة القضائية يجد أف السمطة التنفيذية كمف خبلؿ بعض مكاد
ىذا المشركع تسعى لمتغكؿ أكثر عمى السمطة القضائية كفي ذلؾ مس بمبدأ استقبلؿ السمطة
القضائية ،كما أف سعي السمطة التنفيذية لتعييف كعزؿ رئيس المحكمة العميا كتعييف رئيس دائرة
التفتيش القضائي كالمساءلة الحككمية لمنائب العاـ كالحد مف صبلحيات مجمس القضاء األعمى
في جانب تنسيب رئيسو ،يمثؿ انتياكا كاضحا كجميا لمبدأ استقبلؿ القضاء.
إف ما أبديتو سابقا اليقؿ في التأثير السمبي عمى عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية بؿ كأف سعي
السمطة التنفيذية لمييمنة عمى السمطة القضائية لو أثر سمبي عمى ثقة المكاطف في القضاء
كطالما أف الدكلة الفمسطينية حديثة النشأة كتسعى لمنشأة الكاممة فاف ىذه الييمنة أثر سمبي أيضا
في الحد مف دعـ الدكؿ المانحة.
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ثانيا :أثر إشكاالت التنفيذ عمى النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ماداـ أف حؽ التقاضي ىك حؽ مكفكؿ بمكجب أحكاـ الدستكر،فاف سعي المتقاضيف لمجكء
لمقضاء دافعو ىك حصكليـ عمى حقكقيـ كأف عدـ تنفيذ ق اررات المحاكـ بعد صراعات قانكنية في
ساحات كأركقة المحاكـ تمتد لسنكات عديدة كقد تطاؿ لما أبعد مف عشرات السنكات لو أثار
سمبية عمى الجكانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
أ -الناحية السياسية
لقد تجمت آثار عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية عمى الساحة السياسية الفمسطينية سيما في ظؿ حالة
االنقساـ بيف شطرم الكطف فبل ق اررات محاكـ الضفة الغربية تطبؽ في قطاع غزة كال ق اررات
محاكـ ىذه األخيرة تطبؽ في الضفة الغربية كمرد ذلؾ ىك حالة التنافر السياسي المتمثمة في
االنقساـ  ،كأف عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية في ظؿ الكضع الراىف لو اثأر سمبية عمى الجانب
السياسي لمدكلة كلعؿ ماشيدتو الببلد في اآلكنة األخيرة مف اعتقاالت سياسية ليك دليؿ عمى
ذلؾ ،كما أنو قد تكلد أطباع لدل البعض بأف ق اررات المحاكـ الفمسطينية يمكف تجاكزىا كىذا ما
يشكؿ خط ار محتدما عمى الجانب السياسي كيعد مشكمة حقيقية تكاجو تنفيذ ق اررات المحاكـ
،فعديدة ىي ق اررات اإلفراج التي ضربت بيا بعض األجيزة ىنا كىناؾ عرض الحائط كلكؿ ذلؾ
أثر سمبي عمى كافة مناحي الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.1
ب -الناحية االقتصادية
مف المعركؼ أف الدكلة تككف قكية باقتصادىا كتسعى كافة الدكؿ كفي إطار برامجيا الحككمية
لجمب رؤكس األمكاؿ مف أجؿ االستثمار في داخؿ الدكلة ،كأف األساس الذم تقكـ عميو
االستثمارات االقتصادية يتمثؿ في تكفر الحماية القانكنية ليذه االستثمارات ،كالبد مف التأكيد عمى
أف استثمار األمكاؿ يكلد لو حقكقا يتـ المجكء لمقضاء مف أجؿ تحصيميا كأف عدـ تنفيذ ىذه
الق اررات يؤدم إلى عزكؼ أصحاب األمكاؿ مف االستثمار في داخؿ فمسطيف ،كما كيكلد لدييـ
حالة مف عدـ الثقة في النظاـ القضائي الفمسطيني ،كحتى في الجانب الداخمي فاف المشاريع
كالمنتجات الكطنية تحتاج لحماية قانكنية حتى تبقى تنافس المنتجات األجنبية سيما في ظؿ
1

النصر،عبدالرحمن،استقاللالقضاءمهمةأساسيةhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3844،
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الحممة المسعكرة التي يشنيا الجانب اإلسرائيمي مف خبلؿ إغراؽ األسكاؽ الفمسطينية بمنتجات
المستكطنات مف أجؿ ضرب االقتصاد الفمسطيني ،األمر الذم دفع جية التشريع مف أجؿ
إصدار القرار بقانكف رقـ  4لسنة  2010بشأف حظر كمكافحة منتجات المستكطنات التي تعتبر
سمعا غير شرعية ،كىذا ما انبأت عنو فقره ( )4/1مف القرار بقانكف المذككر.
ن
ككالجانب السياسي فإف عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية ككجكد مشاكؿ قانكنية أك مشاكؿ ليا أصؿ
بعدـ التنفيذ مف شأنو أف يمقي بظبللو السمبية عمى الجانب االقتصادم الذم يقكـ عمى مبدأ
الحماية القانكنية كالتي كمما تبلشت كمما زادت سرعة عجمة االقتصاد في االنييار.
ج -الناحية االجتماعية
إف كؿ التشريعات الحديثة تيدؼ إلى جعؿ األمف االجتماعي أساس لقياـ مجتمعاتيا كتكفر كافة
اإلمكانيات بتحقيؽ األمف االجتماعي ،فأغمب ميزانيات ىذه الدكؿ ترصد المبالغ الطائمة لقطاع
األمف ،كأف قطاع األمف ىك الجية التنفيذية لتنفيذ أحكاـ المحاكـ تحت إشراؼ النيابة العامة،
فأحكاـ المحاكـ كخاصة في الجانب الجزائي تقكـ عمى أساس الصالح العاـ كتحقيؽ عقكبة الردع
كأف عد ـ تنفيذ ىذه األحكاـ أك كقكعيا تحت تأثير االستشكاؿ يؤدم إلى غياب الردع المتمثؿ في
العقكبة كيككف لو أثر في تفشي الجريمة ،ىذا باإلضافة إلى أف عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية جعؿ
المكاطف يبحث عف بدائؿ أخرل مف أجؿ تحقيؽ الحماية كمجكئو لمقضاء العشائرم كلجكءه أيضا
لؤلجيزة األمنية كذلؾ بخبلؼ القانكف ،فالعديد مف األجيزة األمنية في فمسطيف باشرت التحقيؽ
مع المكاطنيف بناء عؿ شكاكل ترد إلييا بؿ كأف منيا مف أنشأ محاكـ ،عمما أف المكاف الطبيعي
لمعالجة ىذه الشكاكل كالفصؿ فييا ىي مف اختصاص المحاكـ.1
إف الخركج عف اإلطار القانكني كعدـ تنفيذ األحكاـ القضائية لـ يكف سببو فقط ماتـ اإلشارة إليو
بارز في تغذية فكرة عدـ قابمية األحكاـ القضائية الفمسطينية
أعبله بؿ فقد كاف لبلحتبلؿ دك ار نا
لمتنفيذ،فالمناطؽ التي تسيطر عمييا السمطة الفمسطينية ىي مخترقة مف جانب االحتبلؿ ،كما أف

لجكء المنفذ عميو لمداخؿ الفمسطيني أك المناطؽ المصنفة ) (cلو أثر في خمؽ حالة مف إشكاالت

1

النصر،عبدالرحمن،استقاللالقضاءمهمةأساسيةhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3844،
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التنفيذ ،لذا فاف اآلثار السمبية لعدـ تنفيذ األحكاـ القضائية سكاء أكاف السبب داخميا أـ خارجيا
أـ سببا قانكني ألقت بظبلليا عمى مناحي الحياة القضائية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.1



1

مقابلةمعالناطقاالعالميباسمالشرطةالفلسطينيةلؤيرزيقاتبتاريخ.11063/7/17
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الفصل الثاني
تجاوز إشكاالت التنفيذ والفصل فييا



األصؿ في األحكاـ الجزائية أف تنفذ كفؽ صحيح القانكف ككفؽ اإلجراءات السميمة ،كاذا ما
انحرفت السمطة القائمة عف تنفيذ األحكاـ الجزائية كفؽ األصكؿ كالقانكف فاف اإلشكاؿ التنفيذم
يتكلد لمعالجة ىذا االنحراؼ ،كسكؼ أبيف في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ حاالت إشكاالت
التنفيذ التي تككف سببا في قياـ إشكاؿ التنفيذ كتنصرؼ ىذه الحاالت عمى سند التنفيذ كما يدكر
حكلو مف فقداف أك انعداـ لمسند ،كما أف التنفيذ قبؿ األكاف المحدد يعد مف حاالت إشكاؿ التنفيذ
كالبد مف التأكيد أيضا أف سند التنفيذ يجب أف يككف صالحا لمتنفيذ ،كما أف التنفيذ يجب أف يقع
عمى شخص مكتمؿ األىمية القانكنية كأف التنفيذ بخبلؼ ذلؾ يتعذر ،كما سأبيف في المطمب
الثاني مف ىذا المبحث معكقات تجاكز إشكاؿ التنفيذ ،كالبد مف التأكيد إلى أف ىذه المعكقات
تنطبؽ عمى الحالة الفمسطينية ،فحالة االنقساـ القضائي كعدـ استقبلؿ السمطة القضائية كقمة
اإلمكانيات كنقص الكادر البشرم ىي معيقات داخمية تحكؿ دكف تنفيذ األحكاـ القضائية ،كما أف
التنفيذ كلخصكصية الحالة الفمسطينية يصطدـ مع معيقات خارجية ألقت بظبلليا لمحيمكلة دكف
التنفيذ كيعكد ىذا األمر لجانب سياسي نتج عنو تقسيـ األراضي الفمسطينية لجغرافيا يصعب
كاياىا تنفيذ األحكاـ الجزائية.
كفي المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ تناكلنا دعكل إشكاؿ التنفيذ كصاحب الحؽ في إقامتيا
كمايستمزـ إقامتيا مف شركط كاجراءات ،باإلضافة إلى إجراءات نظر دعكل إشكاؿ التنفيذ
كاالختصاص القضائي لنظر دعكل إشكاؿ التنفيذ كماصاحب ذلؾ مف خبلؼ فقيي ،كما أف
الفصؿ في دعكل إشكاؿ التنفيذ كلدت آثا ار أشرت إلييا في المطمب الثاني مف ىذا المبحث
كبينت ىذه اآلثار كالية الطعف فييا .
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المبحث األول :حاالت إشكاالت التنفيذ وامكانية تجاوزىا والمعيقات التي تواجو ذلك
تقكـ إشكاالت التنفيذ عمى حاالت معينة كأف ىذه الحاالت تعد األساس الذم يقكـ عميو إشكاؿ
التنفيذ سكاء أكانت ىذه الحاالت ترتكز عمى سند التنفيذ أـ تقكـ عمى أسباب متعمقة بشخص
المحككـ عميو كأىميتو القانكنية.
إف تجاكز حاالت التنفيذ تصطدـ بكجكد عقبات منيا ماىك داخمي كمنيا ماىك خارجي ،لذا
سنتناكؿ في ىذا المبحث حاالت إشكاالت التنفيذ في المطمب األكؿ كعقبات تجاكز إشكاالت
التنفيذ في المطمب الثاني
المطمب األول:حاالت إشكاالت التنفيذ
البد مف التأكيد عمى أف لكؿ نزاع سبب ،كالبد ليذا السبب أف يككف جكىر النزاع كأال يككف
عاما ،بؿ يجب أف يحدد سبب األمر المستشكؿ فيو ،كلعؿ ما يميز الغالبية العظمى مف أسباب
إشكاالت التنفيذ ىك النزاع الذم يقكـ عمى سند التنفيذ كالذم يعتبر اإلطار الذم يبيف اإلجراء
العقابي مف حيث النكع كالكـ ككقت إجراء التنفيذ كطريقتو ،ليذا سأتناكؿ في الفرع األكؿ مف ىذا
المطمب أسباب النزاع القائمة عمى سند التنفيذ ،كالتنفيذ بغير سند بسبب الفقداف كاالنعداـ
كالسقكط كاإللغاء .التي تطاؿ سند التنفيذ باإلضافة إلى النزاع الذم يقكـ عند التنفيذ قبؿ األكاف
كحاالت التنفيذ بحكـ غيابي كالتنفيذ بحكـ ابتدائي ال يممؾ صفة النفاذ كالتنفيذ بسند مقضي فيو
بإيقاؼ التنفيذ ،كتنفيذ عقكبة اإلعداـ قبؿ أف تصبح ذات حكـ بات.
إضافة إلى ما ذكر سأبيف حاالت عدـ صبلحية السند لمتنفيذ مف صدكر قانكف أصمح لممتيـ
كعدـ دستكرية النص الذم صدرت اإلدانة سندا إليو ،أما في الفرع الثاني فسكؼ أبيف حاالت
تعذر التنفيذ ألسباب متعمقة بشخص كأىمية المحككـ عميو .
الفرع األول-:سبب النزاع في مستند التنفيذ
ال بد لنا مف اإلشارة ابتداء إلى أف السند التنفيذم يقصد بو :الحكـ أك القرار المشمكؿ بالقكة
التنفيذية ،1كقد أكرده المشرع اإلجرائي الفمسطيني في الفصؿ السادس مف قانكف اإلجراءات
1د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ص.57
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الجزائية رقـ ( )3لسنة  ،2001حيث نصت المادة ( )276منو عمى مايمي  ":يشمؿ الحكـ عمى
ممخص الكقائع الكاردة في قرار االتياـ كالمحاكمة كعمى ممخص طمبات النيابة العامة كالمدعي
بالحؽ المدني كدفاع المتيـ كعمى األسباب المكجبة لمبراءة أك اإلدانة ،كعمى المادة القانكنية
المنطبقة عمى الفعؿ في حالة اإلدانة ،كعمى تحديد العقكبة كمقدار التعكيضات المدنية" كبالتالي
أكجبت ىذه المادة عمى المحكمة أف تبيف في حكميا كافة كقائع الدعكل كاجراءاتيا كما تبيف كافة
طمبات الخصكـ كأسباب الحكـ ،كتفصيؿ العقكبة ،كبعد أف يتمى الحكـ كفؽ مانصت عميو المكاد
( ،)273 ،274يصار فك ار إلى تطبيؽ نص المادة ( )282مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ
( )3لسنة  ،2001التي تستكجب أف يتـ تسجيؿ ىذا الحكـ في سجؿ األحكاـ الخاصة بالمحكمة
حيث نصت عمى مايمي":يسجؿ الحكـ بعد صدكره في سجؿ األحكاـ الخاصة بالمحكمة كيحفظ
أصؿ الحكـ مع أكراؽ الدعكل التي صدر فييا".
1
إف سند التنفيذ يحدد التنفيذ
إف اشتراط تطبيؽ مبدأ شرعية العقاب ،يستمزـ تكافر سند التنفيذ  ،إذ ّ

العقابي ككقت إجراءه كما يبيف نكع العقكبة ككميا ،2كفي نفس الكقت يستمزـ إليقاع العقكبة
كتنفيذىا أف يككف ىذا السند مشمكال بالقكة التنفيذية ،إذ إف سند التنفيذ ىك الذم يحدد التنفيذ
العقابي في جكىره كمضمكنو.

3

كىذا ما أكدتو المادة( )11مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ إذ نصت عمى انو ":اليجكز
القبض عمى احد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم قيد أك منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي
كفقا ألحكاـ القانكف" ،كما نصت أيضا المادة ( )125مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ()3لسنة
": 2001اليجكز تكقيؼ أك حبس أم إنساف إال في مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ (السجكف) كأماكف
التكقيؼ المخصصة لذلؾ بمكجب القانكف" ،كما نصت المادة ( )293مف قانكف اإلجراءات
الجزائية":اليجكز تكقيع العقكبات المقررة بالقانكف ألم جريمة إال بمقتضى حكـ صادر مف
المحكمة المختصة".
1د.الشكاربي ،عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص.93

 2ـ.فكدة عبد الحكـ ،إشكاالت التنفيذ في المكاد الجنائية في ضكء الفقو كقضاء النقض دار المطبكعات الجامعية،

اإلسكندرية ،2005 ،ص.231

3ـ .الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.326
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إف سند التنفيذ إنما يشكؿ الكعاء الكامؿ لتنفيذ العقكبة كىك أساس التنفيذ ،كبالتالي فاف إثارة
النزاع حكؿ ىذا السند إنما يككف سببا لميبلد االستشكاؿ في التنفيذ،كمف ىنا البد مف الكقكؼ عند
الحاالت التي يككف التنفيذ فييا بغير سند سببا لبلستشكاؿ.
أوال -التنفيذ بغير سند-:
ماداـ أف التنفيذ الجنائي يستمزـ كجكد سند التنفيذ كقت إجراءه ،بحيث إف ىذا األخير ىك الذم
يحدد التنفيذ العقابي في جكىره كمضمكنو ،كبالتالي فاف عدـ كجكد سند التنفيذ إنما يشكؿ سببا
لبلستشكاؿ في تنفيذ الحكـ الجزائي كفيما يمي استعراض ألىـ حاالت التنفيذ بغير سند.
أ -فقداف سند التنفيذ
اليشترط لصحة التنفيذ أف تككف النسخة األصمية لمحكـ مكجكدة ،فإذا فقدت نسخة الحكـ
األصمية قبؿ التنفيذ ،فبل يعني ذلؾ امتناع التنفيذ ،بؿ تقكـ أم صكرة رسمية مف الحكـ مقاـ
النسخة األصمية ،أما إذا فقدت نسخة الحكـ األصمية بعد البدء في التنفيذ كقبؿ تمامو ،فاف ذلؾ
اليؤثر عمى صحة التنفيذ كاليحكؿ دكف استم ارره.

1

كمف ثـ فاف اإلشكاؿ الذم يؤسس عمى فقداف النسخة األصمية لمحكـ قبؿ البدء في التنفيذ متى
كجدت صكرة رسمية مف الحكـ لدل النيابة العامة ،لكف إذا فقدت نسخة الحكـ األصمية قبؿ بدء
التنفيذ كشرعت النيابة العامة في التنفيذ قبؿ حصكليا عمى صكرة رسمية لمحكـ حيث كاف
مطعكنا عميو لدل محكمة النقض ،جاز لممنفذ عميو أف يرفع إشكاال لمحصكؿ عمى حكـ بكقؼ
التنفيذ حتى تفصؿ محكمة النقض في مسالة فقداف النسخة األصمية لمحكـ.

2

أما إذا كانت الصكرة تحت يد شخص أك جية ما،فاف النيابة العامة تستصدر أم ار مف رئيس
المحكمة التي أصدرت الحكـ بتسميميا،
مصاريؼ.

كلمف أخذت منو أف يطمب صكرة مطابقة بغير

3

1ـ .الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص .327
2ـ.فكدة ،عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.232

3د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.61
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أما إذا فقد حكـ محكمة الدرجة األكلى المشمكؿ بالنفاذ قبؿ البدء في تنفيذه ككاف مطعكنا عميو
باالستئناؼ ،فاف عمى محكمة االستئناؼ أف تحقؽ في القضية كتصدر الحكـ بالمكضكع ،بحيث
إذا شرعت النيابة العامة في التنفيذ دكف حصكليا عمى صكرة رسمية مف الحكـ كقبؿ الحكـ في
االستئناؼ ،كاف لممنفذ عميو أف يستشكؿ لمحصكؿ عمى حكـ بإيقاؼ التنفيذ حتى الفصؿ في
االستئناؼ.

1

كلمحكمة النقض إذا لـ يتـ الحصكؿ عمى صكرة الحكـ ككانت القضية منظكرة أماميا أف تقضي
بإعادة المحاكمة ،ذلؾ أف مجرد صدكر حكـ ال كجكد لو التنقضي بو الدعكل الجنائية كال تكف لو
قكة الشيء المحككـ فيو نيائيا ،ماداـ طرؽ الطعف فيو لـ تستنفذ ،أما إذا كانت طرؽ الطعف قد
استنفذت ،فانو اليترتب عمى فقداف نسخة الحكـ األصمية إعادة المحاكمة.

2

كمف الجدير ذكره أف فقد كرقة مف نسخة الحكـ األصمية يستكم مف حيث األثر بفقدىا كاممة.

3

1ـ.السحماكم ،ابراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.35

2د.قرني ،محمكد سامي ،مرجع سابؽ ،ص.83

3نقض  27فبراير  ،1972احكاـ النقض س  ،23ص ،232طعف رقـ  1633لسنة  41ؽ رقـ  ،55اشار اليو الدكتكر
الطيب احمد عبد الظاىر في مؤلفو اشكاالت التنفيذ في المكاد الجنائية ،ص.329
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ب -انعدام سند التنفيذ
الحكـ المنعدـ ال كجكد لو قانكنا ،1فالحكـ المعدكـ ىك كالعدـ سكاء ،كيعتبر الحكـ المعدكـ عديـ
األثر قانكنا بغير حاجة إلى استصدار حكـ قضائي بانعدامو ،كما يكفي إنكاره عند تنفيذ مااشتمؿ
عميو مف قضاء.

2

فالحكـ المعدكـ إذف اليصمح أداة لمتنفيذ ،فإذا شرعت النيابة العامة مثبل في التنفيذ بمقتضاه،
جاز لممنفذ عميو أف يستشكؿ في تنفيذه ،كبالتالي لمحكمة اإلشكاؿ أف تفصؿ في مدل تكافر
االنعداـ القانكني لمحكـ كمف ثـ ال محؿ لبلحتجاج في ىذه الحالة بأنيا قد جاكزت سمطتيا لمبحث
في مدل صحة الحكـ أك بطبلنو ،الف بحثيا إنما يتعمؽ بمدل كجكد الحكـ المطمكب تنفيذه ال
بمجرد صحتو ،ألنيا مسالة أكلية يتعيف عمييا الفصؿ فييا كبالتالي ال يترتب عمى كقؼ التنفيذ
أم مساس بحجية األمر المقضي ،الف الحكـ المعدكـ عديـ الحجية،كمف ثـ فاف تنفيذ الحكـ
المعدكـ يعتبر عمبل عدكانيا حيث يجكز االلتجاء لقاضي اإلشكاؿ لرد ىذا العدكاف كمنعو.

3

لكؿ ماتقدـ يعتبر الحكـ معدكما إذا كاف صاد ار مف غير قاض ،أك فقد خصائصو األساسية،
بحيث اليككف قاببل لئلصبلح ،أك كحالة القرار اإلدارم الصادر بالعقكبة.

4

ليذا قضت محكمة النقض المصرية "أف لممحككـ عميو أف يستشكؿ في تنفيذ الحكـ المنعدـ
اعتبا ار باف سند التنفيذ غير مكجكد قانكنا".

5

1د.محمكد نجيب حسني ،مرجع سابؽ ،ص.154

2ـ.فكدة ،عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.234-233

3ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص330-329
4د.قرني ،محمكد سامي ،مرجع سابؽ ،ص.85

5نقض 4مارس ،1981 ،أحكاـ النقض س ،32ص  ،214طعف رقـ  2179لسنة  50ؽ رقـ  ،34أشار إليو فكدة عبد
الحكـ في مؤلفو إشكاالت التنفيذ في المكاد الجنائية ،ص234
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أما قانكف اإلجراءات الجنائية فمـ يحدد حاالت االنعداـ ،األمر الذم دفع الفقو كالقضاء
الستخبلصيا حيث تتمثؿ أىـ حاالت االنعداـ بمايمي-:
 )1صدكر الحكـ ممف ليست لو كالية القضاء.
فإذا اصدر حكـ مف شخص ليست لو كالية القضاء ،أك مف قاض لـ يحمؼ اليميف ،أك مف قاض
زالت عنو كالية القضاء بسبب العزؿ أك اإلحالة لممعاش أك االستقالة  ،1أك مف قاض مكقكؼ
عف عممو ،فاف الحكـ الصادر منو يعتبر منعدما ،كما تنتفي صبلحية القاضي لمفصؿ في
الدعكل إذا قدـ طمب لرده ،فإذا خالؼ ذلؾ كاف الحكـ منعدما.

2

 )2عدـ التكقيع عمى الحكـ لمعرفة مصدره
فتكقيع القاضي عمى الحكـ الذم أصدره يعتبر شرطا لقيامو ،فإذا تخمؼ ىذا التكقيع فاف الحكـ
يعتبر حينئذ معدكما.

3

 )3عدـ اتصاؿ المحكمة بالدعكل مف سمطة مختصة كالئيا
يعتبر معدكما الحكـ الذم يصدر في دعكل جنائية لـ يتـ تحريكيا كرفعيا بمعرفة النيابة العامة،
كفي غير األحكاؿ التي منح المشرع استثناءا لؤلفراد أك لجيات أخرل حؽ رفعيا ،كمف األمثمة
أيضا عمى ذلؾ ،األحكاـ التي تصدر في دعكل حركيا المدعي المدني بصدد كاقعة جنائية حيث
يعتبر ىذا الحكـ حينئذ منعدما.
 )4صدكر الحكـ رغـ عدـ انعقاد الخصكمة
إذا رفعت الدعكل عمى الشخص المتكفى ،فاف الخصكمة التنعقد ،حيث تككف الدعكل قد انقضت
بكفاة المتيـ ،فإذا استمرت المحكمة في نظر الدعكل فاف ماتتخذه مف إجراءات تككف معدكمة،

1د.عبيد ،رؤكؼ ،المشكبلت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية ،دار الفكر العربي ،ط ،1980 ،3ص.281

2د .غناـ ،محمد غناـ ،نظرية االنعداـ في اإلجراءات الجنائية ،مجمس النشر العممي ،الككيت ،ط ،1999 ،1ص.29
3د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.59
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كبالتالي إذا أصدرت حكما عمى المتكفي سكاء بالبراءة أك باإلدانة فاف ىذا الحكـ يككف حينئذ ىك
كالعدـ سكاء.

1

ج_ إلغاء الحكـ مف محكمة النقض
مف صكر عدـ كجكد السند التنفيذم ،أف يككف الحكـ مطعكنا فيو كألغتو محكمة النقض ،ذلؾ أف
إلغاء الحكـ يعني زكاؿ السند التنفيذم ،كبالتالي ال تممؾ النيابة العامة التنفيذ بمكجب الحكـ
الممغي عند نظر الطعف المتعمؽ بو.

2

فا ذا شرعت النيابة العامة في تنفيذ الحكـ الممغي ،كاف لممنفذ عميو أف يستشكؿ في التنفيذ كعمى
قاضي اإلشكاؿ أف يقضي بعدـ جكاز التنفيذ لتخمؼ سنده.

3

كقد قضي باف نقض الحكـ يترتب عميو إلغاؤه ،كيعتبر بالتالي معدكـ األثر كمف ثـ يصبح الحكـ
المنقكض الكجكد لو قانكنا.

4

كالغاء الحكـ مف محكمة الطعف كما قد يككف صريحا قد يككف ضمنيا ،5أما إذا أعادت محكمة
النقض المحاكمة ،فاف ذلؾ يعني زكاؿ الكجكد القانكني لمحكـ الذم سببو صدكره ،كبالتالي ال
تستطيع النيابة العامة االستناد إليو في التنفيذ ،فاف فعمت ذلؾ جاز لممنفذ عميو االستشكاؿ في
تنفيذ الحكـ عمى أساس تخمؼ سند التنفيذ ،كأما إذا ألغت محكمة النقض الحكـ أثناء نظر
االستشكاؿ كقبؿ الفصؿ فيو ،فاف يتعيف حينئذ الحكـ في االستشكاؿ كذلؾ بانتياء الخصكمة.

6

د_ سقكط الحكـ الغيابي

1د.عكض ،محمد عكض ،المبادئ العامة في اإلجراءات الجنائية ،دار المطبكعات الجامعية،1999،ص103
2د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.65
3ـ.فكدة ،عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.234

4نقض 11مارس  1982احكاـ النقض س ،33ص 245طعف رقـ  5777لسنة  51ؽ ،اشار اليو فكدة عبد الحكـ

(اشكاالت التنفيذ في المكاد الجنائية في ضكء الفقو كقضاء النقض) ،ص234
5ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ.ص.330
6د.قرني ،محمكد سامي( ،مرجع سابؽ) ،ص.86
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ىك الحكـ الذم يصدر في دعكل تخمؼ المتيـ فييا عف حضكر إحدل جمساتيا التي اجرم فييا
تحقيؽ أك دارت أثناءىا مرافعة.

1

فإذا كاف الحكـ قد صدر غيابيا في جنحة كلـ يتـ إعبلنو في غضكف ثبلث سنكات مف تاريخ
صدكره ،فانو يسقط بانقضاء الدعكل الجنائية باعتباره آخر عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ سكاء أكاف
حكما ابتدائيا أك استئنافيا ،2كالتقادـ الذم يسرم عميو ىك تقادـ الدعكل الجنائية ،أم يبدأ احتسابو
مف تاريخ صدكر الحكـ ،فإذا لـ تقـ النيابة العامة في خبلؿ مدة ثبلث سنكات مف تاريخ صدكر
الحكـ بالقبض عمى المتيـ كتنفيذ العقكبة عميو ،انقضت الدعكل الجنائية كتسقط تبعا لذلؾ الحكـ
الصادر فييا ،كبمفيكـ المخالفة اليجكز لمنيابة العامة بعد ذلؾ التنفيذ بمكجب ىذا السند (الحكـ)
لسقكطو ،كاذا باشرت ذلؾ أجيز لممحككـ عميو أف يستشكؿ في التنفيذ.
أما األحكاـ الغيابية الصادرة في جناية ،إذا حضر المحككـ عميو كقبض عميو قبؿ سقكط العقكبة،
فاف ذلؾ يبطؿ الحكـ السابؽ صدكره ،كيعاد نظر الدعكل أماـ المحكمة ،كمؤدل ذلؾ اعتبار
الحكـ الصادر كاف لـ يكف بقكة القانكف ،فمثبل إذا شرعت النيابة العامة في تنفيذ ىذا الحكـ كاف
لممنفذ عميو أف يستشكؿ في تنفيذه لسقكط سند التنفيذ ،كاذا لـ يقبض عميو إال بعد مضي المدة
تسرم قاعدة السقكط الكمي تمقائيا عمى الحكـ.

3

لما تقدـ فاف االستشكاؿ عمى ىذه األحكاـ اليمس حجية المستشكؿ فيو ،الف بطبلف ذلؾ الحكـ
ليس راجعا إلى عيب إجرائي ،مما اليجكز لقاضي اإلشكاؿ التصدم لو ،إنما يقع ذلؾ البطبلف
حتما بقكة القانكف ،كيترتب عمى ذلؾ زكاؿ كافة اآلثار التي نتجت عف الحكـ الغيابي ،سكاء
تعمقت بالعقكبة أك بالتضمينات كمف ثـ يسقط بالتالي سند التنفيذ مف تمقاء نفسو.

4

1د.ساطكر ،منصكر السعيد اسماعيؿ ،شرح قانكف االجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،1993 ،ص.473-472
2د.قرني ،محمكد سامي ،مرجع سابؽ ،ص.86

3د .طنطاكم ،ابراىيـ حامد’مرجع سابؽ ،ص.64

4ـ ،الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.298
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ثانيا_ التنفيذ قبل األوان
لقد نصت المادة ( )394مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ()3لسنة 2001عمى
مايمي "_:التنفذ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزائية إال إذا أصبحت نيائية ،مالـ ينص القانكف
عمى خبلؼ ذلؾ".
فاألصؿ في األحكاـ الجزائية أف تنفذ حينما تككف مشمكلة بالنفاذ،كبالتالي فاف صدكر حكـ جزائي
متى كاف ىذا الحكـ قاببل لبلستئناؼ ،فاف التنفيذ حينئذ يكقؼ أثناء الميعاد المقرر لبلستئناؼ
كأيضا أثناء نظر االستئناؼ الذم يرفع خبلؿ المدة التي حددىا المشرع الجزائي مالـ يرد نص
في القانكف عمى التنفيذ الفكرم.1
إف الطعف باالستئناؼ نص عميو القانكف في الباب الثاني مف قانكف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني رقـ  3لسنة  ،2001سيما بما كرد في نص المادة ( )323بفقرتييا مما يؤدم بنا إلى
القكؿ أف الطعف بالحكـ االبتدائي ىك حؽ كفمو المشرع لممحككـ عميو كلمنيابة أيضا كفؽ مانصت
عميو المادة ( ،)329حيث حدد المشرع الفمسطيني في المادتيف ( )328 ،329ميعادا الستئناؼ
الحكـ الصادر في الدعكل الجزائية ،إذ نص القانكف عمى أف لممحككـ عميو أف يتقدـ باستئنافو
خبل مدة( ) 15يكما تبدأ مف اليكـ التالي لتاريخ النطؽ بالحكـ إذا كاف حضكريا ،كذات المدة
منحت لممحككـ عميو إذا كاف الحكـ بمثابة الحضكرم عمى أف يبدأ احتساب ىذه المدة مف تاريخ
تبميغو ،كبالمقابؿ منح المشرع اإلجرائي الفمسطيني النيابة العامة مدة ثبلثيف يكما لمطعف بأحكاـ
محكمتي الصمح كالبداية استئنافا تبدأ مف اليكـ التالي لصدكر الحكـ أيضا.

كماداـ األمر كذلؾ ،فاف األصؿ في األحكاـ أنيا التنفذ إال إذا صارت نيائية ،كلما كانت
المعارضة طريقا مف طرؽ الطعف العادية التي يترتب عمييا إعادة النظر في ىذه الدعكل ،فاف
العدالة تقتض أف اليتـ تنفيذ األحكاـ إال إذا كانت مشمكلة بالنفاذ كصالحة لمتنفيذ ،حيث اف

1د.حسيف نيار ،كبني اسماعيؿ مكفؽ ،مرجع سابؽ ،ص.69
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التنفيذ قبؿ ذلؾ يعتبر نزاعا حكؿ سند التنفيذ ،كبالتالي اليجكز تنفيذ األحكاـ في أكقات اليقبؿ
1

فييا ذلؾ ،كلمكقكؼ عند ىذا الجانب فإننا سكؼ نبيف أىـ حاالت التنفيذ قبؿ األكاف-:
أ -التنفيذ بحكـ غيابي

كما أسمفت سابقا ،كبما أف األصؿ في األحكاـ أال تنفذ إال إذا صارت نيائية ،فاف ذلؾ يستكجب
كقؼ تنفيذ ىذه األحكاـ خبلؿ مدة الطعف كأثناء الطعف ،لذلؾ التككف ىنالؾ فائدة لممعارضة إذا
كاف الحكـ قد نفذ عمى المتيـ قبؿ الفصؿ فييا،كبالتالي فاف الحكـ الغيابي اليجكز تنفيذه قبؿ
انتياء ميعاد المعارضة بدكف رفعيا أك قبؿ الفصؿ فييا إذا رفعت في الميعاد ،أما إذا انقضى
ميعاد المعارضة دكف رفعيا ،فاف الحكـ يككف قاببل لمتنفيذ.

2

لكف إذا عارض المتيـ بعد الميعاد الذم حدده المشرع ،فبل يمنع ىذا مف جكاز التنفيذ عميو
كاألمر ىنا جكازم لمنيابة العامة،
بالمعارضة في الميعاد،

فقد يبدم المتيـ أعذا ار مقبكلة تبرر تأخيره عف التقرير

كمرضو أك عدـ كصكؿ اإلعبلف إليو،

كأشباىيما ،فاف لمنيابة العامة أف تكقؼ التنفيذ حتى يفصؿ في المعارضة.

ففي ىاتيف الصكرتيف
3

لقد حصر الشارع تنفيذ الحكـ الغيابي بالعقكبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعف فيو
بالمعارضة دكف أف يطعف فيو.

4

فإذا ماشرعت النيابة في تنفيذ حكـ غيابي تجكز فيو المعارضة ،جاز لممحككـ عميو أف يستشكؿ
في تنفيذ الحكـ.

5

كقد نص المشرع استثناءا عمى ىذا األصؿ ،فأجاز تنفيذ الحكـ الغيابي أثناء ميعاد المعارضة
كأثناء نظرىا في حالتيف :األكلى إذا لـ يكف لممتيـ محؿ إقامة معيف ،كالثانية  :إذا كاف صاد ار
ضده أمر بالحبس االحتياطي.
1
2

الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.336
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كاشترط لذلؾ شرطيف ىما :أف يككف الحكـ صاد ار بالحبس مدة شير أك أكثر ،كاف تأمر المحكمة
بالتنفيذ بناء عمى طمب النيابة العامة.

1

كما نصت المكاد ( 314إلى  )322عمى مبدأ المعارضة ،حيث نصت المادة ( )314مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى انو ":لممحككـ عميو غيابيا في مكاد الجنح كالمخالفات أف
يعترض عمى الحكـ خبلؿ العشرة أياـ التالية لتبمغو بالحكـ ،باإلضافة إلى ميعاد مسافة الطريؽ".
فيما بينت المادة ( )316مف نفس القانكف آلية تقديـ االعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ
كأسباب االعتراض،حيث إف االعتراض كفؽ نصكص المكاد ( )314كمابعدىا مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني إنما اقتصرت عمى األحكاـ الصادرة في الجنح كالمخالفات،حيث
أف االعتراض عمييا إنما يؤدم إلى كقؼ تنفيذ الحكـ الغيابي انطبلقا مف إتاحة المجاؿ لممحككـ
عميو مف إبداء دفاعو في الدعكل ،كمف ثـ فاف الحكـ الغيابي يصدر دكف أف يبدم المحككـ عميو
دفاعا عف نفسو ،كىذا يتناقض مع مبدأ العدالة.

2

إف تنفيذ الحكـ الغيابي كالشركع في تنفيذه كاف كاف في جناية بعد القبض عمى المتيـ كقبؿ انتياء
مدة الطعف أك أثناءه ،فاف ىذا التنفيذ يككف غير مستند إلى سبب قانكني سميـ كاف ذلؾ يككف
سببا لبلستشكاؿ في التنفيذ ،كبالتالي يحؽ لممحككـ عميو أف يستشكؿ في ذلؾ طالبا الحكـ بكقؼ
التنفيذ.

3

ب-التنفيذ بحكـ ابتدائي غير مشمكؿ بالنفاذ
كما أسمفت سابقا ،فاف صدكر الحكـ الجزائي كمتى كاف قاببل لبلستئناؼ ،فاف التنفيذ يكقؼ أثناء
الميعاد المحدد لبلستئناؼ ،ككذلؾ أثناء نظر االستئناؼ الذم يرفع في المدة التي حددىا المشرع
الجزائي مالـ يرد نص في القانكف عمى التنفيذ الفكرم .

4

1د.قرني ،محمكد سامي ،مرجع سابؽ ،ص.91
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كىذا األمر نص عميو المشرع الفمسطيني في المادة ( )394مف قانكف اإلجراءات الجزائية حيث
جاء فييا ":التنفذ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزائية إال إذا أصبحت نيائية مالـ ينص القانكف
عمى خبلؼ ذلؾ".
لما تقدـ تسرم ىذه القاعدة حتى لك كانت النيابة العامة كحدىا التي استأنفت الحكـ ،كالكاقع انو
ليس مف العدؿ أف ينفذ حكـ غير نيائي يحتمؿ إلغاؤه حتى إذا ماحكـ بذلؾ يككف قد نفذ
كانتيى.

1

إف المشرع اإلجرائي الفمسطيني قد بيف في المادتيف ( ،)328 ،329المكاعيد التي يرفع فييا
استئناؼ كؿ مف المتيـ كالنيابة العامة ،كقد ثار الخبلؼ حكؿ أم مف الميعاديف يكقؼ التنفيذ،
اىك الميعاد المحدد لممتيـ ،أـ الميعاد المحدد لمنيابة العامة أككبلىما معا؟
لقد ذىب اتجاه مف الفقو إلى أف التنفيذ اليكقؼ إال في الميعاد العادم كىك الميعاد المقرر
لمصمحة المتيـ مف اجؿ رفع االستئناؼ كالبالغة مدتو ( )15يكما،كبالتالي إذا لـ يرفع المتيـ
استئنافو خبلؿ ىذا الميعاد أضحى الحكـ الجزائي نيائيا بالنسبة لو ،كمف ثـ يجب تنفيذه كذلؾ
باعتبار أف إيقاؼ التنفيذ قد شرع لمصمحة المتيـ ،فإذا لـ يستأنؼ في الميعاد المخصص لو فبل
يقبؿ منو أف يتمسؾ بما ينتج عف استئناؼ النيابة العامة في ميعادىا المحدد ،ىذا باإلضافة إلى
أف إيقاؼ التنفيذ طكاؿ ىذه المدة يضعؼ التنفيذ كيسيؿ عمى المتيـ اليركب مف تنفيذ العقكبة.

2

كما ذىب اتجاه آخر مف الفقو إلى كجكب أف يبقى التنفيذ مكقكفا إلى نياية ميعاد النائب العاـ
لبلستئناؼ ،كذلؾ ككف القانكف لـ يستثني ىذا الميعاد كيكفي أف يككف الحكـ مازاؿ قاببل لمطعف
كغير نيائي.

3

كانني أرل أف ماسار إليو االتجاه األكؿ مف الفقو كالذم يقتصر عمى إيقاؼ تنفيذ الحكـ خبلؿ
الميعاد الممنكح لممتيـ ،ىك األكلى باألخذ بو ككنو األقرب إلى المنطؽ كالقانكف ،انطبلقا مف أف
كقؼ تنفيذ الحكـ قد شرع لصالح المتيـ نفسو ،كككنو لـ يستأنؼ الحكـ خبلؿ المدة القانكنية

1ـ.فكدة عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.240
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يعني ذلؾ رضائو بالحكـ كبالتالي اليمكف أف يرجك مف استئناؼ النيابة العامة تحقيؽ أم
مصمحة لو انطبلقا مف قاعدة اليضار الطاعف بطعنو.
كجدير بالذكر أف االستئناؼ الذم قد يرفعو المتيـ بعد ميعاد الطعف بالحكـ االبتدائي يكقؼ
التنفيذ ،1كذلؾ الف المتيـ قد يبدم عذ ار قيريا يترتب عميو امتداد ميعاد الطعف باالستئناؼ،
كما أف الفصؿ في صحة ذلؾ كقبكؿ ىذا االستئناؼ شكبل مف عدمو إنما ىك أمر منكط بمحكمة
االستئناؼ.

2

كفي ذلؾ يقكؿ المشرع اإلجرائي الفمسطيني في نص المادة (": )341إذا لـ يقدـ االستئناؼ
خبلؿ المدة المعينة كطمب المستأنؼ خبلؿ ( )15يكما اعتبا ار مف تاريخ انقضاء مدة االستئناؼ
تمديد ىذه المدة يجكز لمحكمة االستئناؼ أف تمنحو ميمة التتجاكز ( )10أياـ إذا تبيف ليا كجكد
سبب مشركع يبرر التأخير".
ج -التنفيذ بحكـ مقضي فيو بإيقاؼ التنفيذ.
لقد نصت المادة ( )284مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  2001عمى
حاالت كقؼ تنفيذ العقكبة كشركطيا حيث نصت ىذه المادة عمى مايمي":يجكز لممحكمة عند
الحكـ في جناية أك جنحة بالغرامة أك بالحبس مدة التزيد عمى سنة ،أف تأمر في نفس الحكـ
بإيقاؼ تنفيذ العقكبة إذا رأت مف أخبلؽ المحككـ عميو أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي
ارتكبت فييا الجريمة مايبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى مخالفة القانكف كيجب أف تبيف في
الحكـ أسباب إيقاؼ التنفيذ ،كيجكز أف يككف اإليقاؼ شامبل ألم عقكبة تبعية كلجميع اآلثار
الج ازئية المترتبة عمى الحكـ".
حيث يتبيف لنا مف نص ىذه المادة أنو ال يصح تنفيذ األحكاـ الصادرة بإيقاؼ التنفيذ ،حتى كلك
كاف الحكـ المشمكؿ بإيقاؼ التنفيذ مشكبا بالخطأ مف جانب المحكمة التي أمرت باإليقاؼ ،فإذا
أمرت النيابة العامة بالتنفيذ ،كاف لممحككـ عميو أف يستشكؿ بالتنفيذ ليحصؿ عمى حكـ مف

1د.ابك خطكة ،احمد شكقي عمر ،دعكل اشكاالت التنفيذ في االحكاـ الجنائية ،دار النيضة العربية ،1987 ،ص.45
2د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.68
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محكمة اإلشكاؿ بعدـ جكاز التنفيذ لكركده عمى سند تنفيذم مكقكؼ ،كاليجكز لقاضي اإلشكاؿ أف
يحكـ بإلغاء كقؼ التنفيذ لما في ذلؾ مف مساس بحجية الحكـ المستشكؿ فيو .

1

لكف إذا اخطات محكمة المكضكع فأمرت بإيقاؼ التنفيذ في غير األحكاؿ المقررة قانكنا ،كما إذا
قضت في مخالفة أك في عقكبة بالحبس الذم تزيد مدتو عمى سنة ،فميس لمنيابة العامة حينئذ مف
سبيؿ سكل الطعف في ىذا الحكـ لمخطأ في تطبيؽ القانكف.

2

أما إذا أمرت النيابة العامة بتنفيذ ىذا الحكـ سكاء في سرياف ميعاد الطعف أك أثناء نظره أك بعد
الفصؿ فيو بتأييد الحكـ الصادر باإليقاؼ ،كاف لممحككـ عميو أف يستشكؿ في التنفيذ ،كاذا تبيف
لقاضي اإلشكاؿ أف الحكـ المنفذ بو قد قضى بإيقاؼ التنفيذ فانو يقضي حينئذ بعدـ جكاز التنفيذ
.

3

كبطبيعة الحاؿ فبل يجكز لقاضي اإلشكاؿ أف يحكـ بإلغاء كقؼ التنفيذ لما في ذلؾ مف مساس
بحجية الحكـ المستشكؿ فيو.
كقد بينت المادة ( )285مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى مدة كقؼ التنفيذ البالغة 3
سنكات ،كبينت أيضا عمى انو يجكز إلغاء ىذا الكقؼ في حالتيف ،األكلى :إذا صدر ضد
المحك كـ عميو خبلؿ ىذه المدة (مدة ثبلث سنكات) حكـ بالحبس أكثر مف شير عف فعؿ ارتكبو
قبؿ األمر باإليقاؼ أك بعده ،كالحالة الثانية إذا ظير خبلؿ ىذه المدة أف المحككـ عميو قد صدر
ضده قبؿ اإليقاؼ حكـ ،كالمنصكص عميو في الفقرة السابقة كلـ تكف المحكمة قد عممت بو،
إضافة إلى ذلؾ فقد كبينت المادة ( )286مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كيفية رفع
دعكل اإللغاء كاآلثار المترتبة عمييا .
د -تنفيذ عقكبة اإلعداـ قبؿ استنفاذ طريؽ الطعف بالنقض

1د.السحماكم ،ابراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.83
2ـ.فكدة ،عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.243
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لقد نصت المادة ( )350مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى مايمي":يتـ الطعف
بالنقض بحكـ القانكف في جميع األحكاـ الصادرة باإلعداـ أك بالحبس المؤبد حتى كلك لـ يطمب
الخصكـ ذلؾ".
يتبيف لنا مما تقدـ ،أف الحكـ الصادر كالقاضي بعقكبة اإلعداـ أك السجف المؤبد يتكجب كقؼ
تنفيذه في جميع األحكاؿ ،حتى تقضي محكمة النقض في الطعف المرفكع أماميا عف ىذا الحكـ
أك تقكؿ كممتيا فيو.

1

ليذا التممؾ النيابة العامة أف تباشر في تنفيذ ىذا الحكـ ،كىذا ماأكده المشرع اإلجرائي الفمسطيني
عمى ذلؾ مف خبلؿ المادة ( )398مف قانكف اإلجراءات الجزائية النافذ كذلؾ بنصيا عمى
مايمي":اليترتب عمى الطعف بطريؽ النقض إيقاؼ التنفيذ إال إذا كاف الحكـ صاد ار باإلعداـ".
لكؿ ماتقدـ يتبيف لنا مف النصكص السابقة الذكر ،أف التنفيذ قد يكقؼ في األحكاـ الصادرة
باإلعداـ ،كذلؾ ضمانا لصحة الحكـ إذ اكجب القانكف عمى النيابة العامة أف تعرض الحكـ
الصادر حضكريا بعقكبة اإلعداـ عمى محكمة النقض لمتحقؽ مف صحة تطبيؽ القانكف ،حتى
كلك لـ يكف المحككـ عميو قد طعف في الحكـ بطريؽ النقض

2

مما يقتضي القكؿ أف محكمة النقض في شاف األحكاـ الصادرة باإلعداـ ذات طبيعة خاصة
تقتضييا أعماؿ رقابتيا عمى عناصر الحكـ كافة مكضكعيا كشكميا ،كمف ثـ تقضي مف تمقاء
نفسيا بنقض الحكـ في أم حالة مف حاالت الخطأ في القانكف أك البطبلف غير مقيدة في ذلؾ
بحدكد أكجو الطعف ،إذ إف محكمة النقض تتصؿ بالدعكل بمجرد عرضيا عمييا كتفصؿ فييا
لتستبيف عيكب الحكـ مف تمقاء نفسيا.

3

كمتى صار حكـ اإلعداـ نيائيا ،أكجبت كؿ مف المادتيف ( )408 ،409مف قانكف اإلجراءات
الجزائ ية الفمسطيني":عمى كزير العدؿ أف يرفع أكراؽ الدعكل إلى رئيس الدكلة" ،كما أكجبت
1د .سركر ،احمد فتحي ،الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،1981 ،4ص.104
2ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.343
3ـ .فكدة عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.245
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المادة ( )409مف القانكف المذككر أعبله عدـ جكاز تنفيذ حكـ اإلعداـ إال بعد مصادقة رئيس
الدكلة عميو".
كعميو فبل يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ أك الحبس المؤبد ،إال بعد أف يتـ الطعف بالنقض في ىذه
األحكاـ كيككف ىذا الطعف بقكة القانكف ،كما اليجكز تنفيذ عقكبة اإلعداـ كيجرم كقؼ تنفيذىا
حتى تحقؽ الشرطيف المشار إلييما في المكاد ( ،)408 ،409حيث يشرؼ النائب العاـ أك مف
ينيبو مف مساعديو عمى تنفيذ الحكـ المصادؽ عميو باإلعداـ ،كفي نفس الكقت اليجكز تنفيذ
عقكبة اإلعداـ في أياـ األعياد الرسمية كالدينية الخاصة بديانة المحككـ عميو كىذا األمر نصت
عميو المادة ( )417مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،كاليدؼ مف عدـ جكاز تنفيذ ىذه
العقكبة في مثؿ ىذه األعياد إنما يتمثؿ في منع تعكير صفك ىذه األعياد بتمؾ اإلج ارءات رغـ أف
ىذه اإلجراءات تنبع مف عدالة كقانكف ،إال أنيا تؤدم إلى تعكير صفك المجتمع.
ثالثا -عدم صالحية السند لمتنفيذ
كيككف السند التنفيذم غير صالح لمتنفيذ في الحالتيف التاليتيف -:
أ -صدكر قانكف أصمح لممتيـ
تنص المادة الخامسة مف قانكف العقكبات األردني رقـ  16لسنة 1960عمى مايمي":كؿ قانكف
جديد يمغي عقكبة أك يفرض عقكبة اخؼ يجب أف يطبؽ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ نفاذه ،كاذا
صدر قانكف جديد بعد حكـ مبرـ يجعؿ الفعؿ الذم حكـ عمى فاعمو مف اجمو غير معاقب عميو
يكقؼ تنفيذ الحكـ كتنتيي أثاره الجنائية".
يتبيف لنا مف النص المتقدـ انو إذا صدر قانكف أصمح لممتيـ بعد الحكـ بإدانتو بشرط أف يككف
باب الطعف مفتكحا ،فانو يجكز لو االستشكاؿ في تنفيذ ىذا الحكـ .

1

كما كاف صدكر قانكف بعد كقكع الفعؿ كقبؿ الحكـ فيو نيائيا ككاف أصمح بالتطبيؽ لممتيـ ،فيك

الذم يتبع دكف غيره ،كاذا صدر قانكف بعد حكـ نيائي يجعؿ الفعؿ الذم حكـ عمى المجرـ مف
اجمو غير معاقب عميو ،يكقؼ تنفيذ الحكـ كتنتيي أثاره الجنائية.

1د .قرني ،محمكد سامي ،مرجع سابؽ ،ص.98

2د .طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.69
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2

كالقانكف األصمح لممتيـ ىك الذم ينشئ لممتيـ مرك از ككضعا أصمح لو مف القانكف القديـ.

1

لكؿ ماتقدـ تنحصر تطبيقات فكرة القانكف األصمح لممتيـ في مجاليف _:
األكؿ:أف يصدر القانكف األصمح لممتيـ قبؿ صدكر حكـ بات في الدعكل.
كالثاني:أف يصدر القانكف األصمح بعد صدكر حكـ بات في الدعكل.
كمتى صدر قانكف أصمح لممتيـ قبؿ صدكر حكـ بات في الدعكل ،كاف لممحككـ عميو أف

يستشكؿ في تنفيذ الحكـ استنادا لصدكر القانكف األصمح ،ماداـ أف الطعف في الحكـ المستشكؿ

في تنفيذه اليزاؿ مفتكحا ،كذلؾ لمحصكؿ عمى حكـ بكقؼ التنفيذ ريثما يفصؿ فيو.2

أما إذا أصبح الحكـ باتا ثـ صدر القانكف األصمح ،فبل يستفيد منو المحككـ عميو ،كذلؾ لكجكب
احتراـ المبادئ األساسية في القانكف التي تقضي باحتراـ قكة الشيء المحككـ فيو

3

كبناء عمى ماسبؽ فانو يجكز لممحككـ عميو االستشكاؿ في تنفيذ الحكـ استنادا إلى صدكر

القانكف األصمح ،متى كاف باب الطعف عمى ذلؾ الحكـ مازاؿ مفتكحا لمحصكؿ عمى حكـ بكقؼ

التنفيذ حتى يفصؿ في الطعف المرفكع عنو ،أما إذا صدر القانكف األصمح بعد صيركرة الحكـ
باتا فبل تأثير لو عمى القكة التنفيذية لمحكـ كما أسمفت كليس مف شانو إيقاؼ التنفيذ.4
ب-صدكر حكـ بعدـ دستكرية النص الذم صدرت اإلدانة استنادا إليو
إف صدكر حكـ بعدـ دستكرية النص الذم صدرت اإلدانة استنادا إليو إذا قضى بعدـ دستكرية
نص جنائي ،فاف األحكاـ التي صدرت باإلدانة استنادا إلى ذلؾ النص تعد كاف لـ تكف .كبناء
عمى ذلؾ فانو كمتى صدر حكـ بعدـ دستكرية نص جنائي ،فاف األحكاـ التي صدرت طبقا ليذا
النص تعتبر كاف لـ تكف ،كتزكؿ عف ىذه األحكاـ القكة التنفيذية كتعتبر كأنيا لـ تصدر حتى
كلك كانت باتة ،كبالتالي يمتنع عمى النيابة العامة عمى ضكء ذلؾ تنفيذ ىذه األحكاـ ،كمتى
باشرت في ذلؾ فاف لممحككـ عميو أف يستشكؿ في التنفيذ عمى ىذا الحكـ كذلؾ بعدـ جكاز

1د .ابك خطكة ،احمد شكقي ،مرجع سابؽ ،ص.46
2د .السحماكم ،ابراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.357

3د .عكض محمد عكض ،قانكف العقكبات (القسـ العاـ) ،دار المطبكعات الجامعية ،بدكف سنة نشر ،ص.18
4ـ .فكدة ،عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.257
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تنفيذه ،كاذا كاف التنفيذ قد بدء قبؿ صدكر الحكـ بعدـ الدستكرية كاف لو أف يستشكؿ في
االستمرار في التنفيذ.

1

الفرع الثاني -:تعذر التنفيذ ألسباب تتعمق بشخص وأىمية المحكوم عميو
لقد اتضح جميا كمف خبلؿ ماسبؽ أف حاالت االستشكاؿ تؤسس عمى أسباب أكردت منيا في
الفرع األكؿ مف ىذا المطمب األسباب المتعمقة بسند التنفيذ إال انو ىنالؾ أسباب أخرل تتعمؽ
بشخص المحككـ عميو كأىميتو كقد أشار المشرع الفمسطيني إلى ىذه الحاالت في المكاد
(403ك)404مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي أشارت إلى الجنكف كالمرض كمتى
تكافرت أسباب ىذه الحاالت يصار إلى خمؽ حالة مف شأنيا التأثير عمى التنفيذ كبالتالي فتح
الباب أماـ تقديـ إشكاالت التنفيذ ،ألف التنفيذ بخبلؼ ذلؾ يعرض حياة المنفذ عميو لمخطر لذا
سأبيف ىذه الحاالت مف خبلؿ التالي-:
أوال -تعذر التنفيذ ألسباب تتعمق بشخص المحكوم عميو
تنص المادة ( )15مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ عمى أف ":العقكبة شخصية كتمنع
العقكبات الجماعية ،كالجريمة كال عقكبة إال بنص قانكني ،كال تكقع عقكبة إال بحكـ قضائي،
كال عقاب إال عمى األفعاؿ البلحقة لنفاذ القانكف".
إف ذلؾ يقتضي منا البحث ،فيما إذا كاف النزاع قائما مف المحككـ عميو أك مف الغير ،إذ إف
اإلشكاؿ المرفكع مف المحككـ عميو اليقبؿ إال إذا كاف مستندا إلى األسباب التالية التي تـ اإلشارة
إلييا سابقا في ىذا البحث كىي:
أ -انعداـ السند القانكني لمتنفيذ (الحكـ المنعدـ) ،فيك ال يصمح أف يككف سندا لمتنفيذ ،كمثاؿ
ذلؾ الحكـ الغيابي الصادر في المخالفات كالجنح ،فإذا لـ يتـ إعبلنو خبلؿ المدة المقررة لتقادـ

 1د.طنطاكم ابراىيـ حامد،مرجع سابؽ ،ص71
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الدعكل الجزائية فإنيا تنقضي كيزكؿ الحكـ باعتباره آخر إجراءاتيا كبالتالي فاف تنفيذ ىذا الحكـ
يككف غير مستند إلى سند كيكلد حالة مف حاالت اإلشكاؿ.1
ت-انتفاء القكة التنفيذية لمحكـ ،أم يككف الحكـ مفتق ار لمقكة التنفيذية متى كاف قاببل لمطعف
فيو بالمعارضة أك االستئناؼ كلـ تنقضي مكاعيد الطعف ،كقد منعت المادة ( )394مف
قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التنفيذ لؤلحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزائية إال إذا
أصبحت نيائية مالـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ،كما كيككف ىذا الحكـ مفتق ار لمقكة
التنفيذية متى صدر بالعقكبة مع كقؼ التنفيذ
ج-استناد اإلشكاؿ إلى كجكد نزاع يتعمؽ بمقدار العقكبة كمثاؿ ذلؾ ،التنفيذ عمى المحككـ
عميو بغرامة بمبمغ يزيد عف مقدار الغرامة التي حكـ بيا عميو .
د -ادعاء المحككـ عميو بمخالفة إجراءات التنفيذ لمقانكف كىذا السند يفترض أف تنفيذ الحكـ
قد كقع بصكرة مخالفة لما نص عميو القانكف.

2

ق-كجكد سبب قانكني لكقؼ التنفيذ ،فإذا شرع بالتنفيذ يككف ىذا الشركع مخالفا لمقانكف
كيصبح بالتالي سببا يستند إليو المحككـ عميو في استشكالو ،كمثاؿ ذلؾ ما نصت عميو
المادة ( )414مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التي نصت عمى مايمي ":اليجكز
تنفيذ حكـ اإلعداـ في المرأة الحامؿ،فإذا كضعت مكلكدا حيا تقضي المحكمة التي
أصدرت الحكـ بالنزكؿ بعقكبة اإلعداـ إلى عقكبة السجف المؤبد".

3

إضافة إلى ذلؾ يجكز لمغير الذم لـ يكف طرفا في الحكـ المنفذ بو أف يعترض عمى التنفيذ إذا
ماكاف التنفيذ يتعارض مع حقكقو ،كلو أف يؤسس إشكالو عمى سبب سابؽ عمى صدكر الحكـ
المستشكؿ فيو ،إذ ليس في ذلؾ ثمة مساس بحجية الحكـ ،الف األحكاـ الحجية ليا عمى
الغير.4

1د.حسني ،محمكد نجيب ،مرجع سابؽ .1036

 2د.براؾ ،احمد محمد ،كد.الكليد ساىر ابراىيـ ،تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفمسطيني ،دراسة تحميمية ،ط،2014 ،1

ص.256

3د.الكليد ،ساىر إبراىيـ ،الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،الجزء الثاني ،ط.2009 ،2ص.180
4ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ص.381

58

فإذا كاف اإلشكاؿ مرفكعا مف غير المحككـ عميو فاف استشكالو يككف مستندا إلى احد األمريف،
األكؿ -:ما أشارت إليو المادة ( )423مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالمتعمؽ بالنزاع
في شخصية المحككـ عميو ،كالثاني /ماكرد في المادة ( )424مف ذات القانكف كالمنصب عمى
تنفيذ األحكاـ المالية عمى أمكاؿ المحككـ عميو إذا قاـ نزاع مف غير المتيـ.

1

إف صكرة اإلشكاؿ في الحالة األكلى مستمدة مف مبدأ شخصية العقكبة التي التنفذ إال فيمف تثبت
مسؤكليتو عف الجريمة بناء عمى حكـ قضائي قطعي ،كبالتالي يفترض بمكجب ىذا الحكـ أف
المحككـ عميو ىك مرتكب الجريمة ،فإذا ما أريد تنفيذ الحكـ عميو فمو أف يدعي انو ليس الشخص
المعني بالحكـ القضائي ،كانما الذم معني بو ىك شخص آخر يشتبو معو باالسـ كازاء ىذا
الكضع فانو يجرم اإلشكاؿ في التنفيذ )2(2.كلعؿ ىذا المبدأ يستمد مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
حيث قاؿ اهلل تعالى ":كالتزر كازرة كزر أخرل".

3

أما الصكرة األخرل كالكاردة في نص المادة ( )424مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،
فيجكز لغير المحككـ عميو أف يرفع إشكاال في التنفيذ إلى المحكمة المدنية طبقا لما ىك مقرر في
قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 2لسنة ،2001كمثالو إذا ادعى المستشكؿ ممكيتو
لؤلمكاؿ التي يراد التنفيذ عمييا حيث يشترط في ذلؾ أف يككف الحكـ المستشكؿ في تنفيذه مف
األحكاـ المالية ،مثؿ الغرامة كالتعكيضات كالرد كالمصاريؼ كال يعتبر مف تمؾ األحكاـ الحكـ
باإلزالة أك اليدـ أك الغمؽ.

4

ثانيا -تعذر التنفيذ ألسباب تتعمق بأىمية المحكوم عميو
أ -الجنون
مف المؤكد أف تنفيذ العقكبة عمى شخص المحككـ عميو تستكجب قانكنا أف يككف ىذا األخير
صالحا لمتنفيذ عميو كاذا ما أصيب المحككـ عميو بالجنكف تتكلد لدينا حالة مف حاالت إشكاالت
1د.الكليد .ساىر ابراىيـ ،مرجع سابؽ ص.181

2د.نمكر ،محمد سعيد ،أصكؿ االجراءات الجزائية ،شرح لقانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية –دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،

ط ،1عماف  ،2004ص.535
3سكرة فاطر ،اية .18

4د.عدلي ،امير خالد ،االرشادات العممية في الدعاكم الجنائية ،منشاة المعارؼ ،ط ،1االسكندرية ،2001 ،ص.535
61

التنفيذ تنصب عمى شخصو،إذ اليعقؿ أف يتـ تنفيذ عقكبة عمى شخص مصاب بالجنكف ،كىنا
فاف المادة ( )403مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني تصدت لمثؿ ىذه الحالة حيث نصت
عمى مايمي":إذا كاف المحككـ عميو بعقكبة سالبة لمحرية مصابا بمرض ييدد حياتو أك يعرض
()1

التنفيذ حياتو لمخطر جاز تأجيؿ تنفيذ العقكبة عميو".

كأكدت أيضا التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني في المادة ( )1140منيا عمى ىذا
النيج اذ جاء فييا":يجب عمى إدارة تنفيذ األحكاـ الجزائية أف تأمر بكضع المحككـ عميو بعقكبة
()2

سالبة لمحرية في أحد المحاؿ المعدة لؤلمراض العقمية حتى يب أر منو".

إف ماتـ اإلشارة إليو أعبله ىك تطبيؽ صحيح لنص المادة ( )404أيضا مف قانكف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني التي نصت عمى ":إذا أصيب المحككـ عميو بعقكبة سالبة لمحرية بجنكف فعمى
النيابة العامة أف تأمر بكضعو في احد المحاؿ المعدة لؤلمراض العقمية حتى يب أر كفي ىذه الحالة
()3

تستنزؿ المدة التي يقضييا في ىذا المحاؿ مف العقكبة المحككـ بيا .

اف تكافر حالة الجنكف يشرع لممحككـ عميو أف يسمؾ طريقا مف أجؿ االستشكاؿ بحيث أف
االستشكاؿ كالحالة ىذه يمنع مف تعرض حياة المحككـ عميو لمخطر،فالمادة ( )1039مف
تعميمات النائب العاـ قضت بذلؾ بؿ كرسمت طريقا لممحككـ عميو مف أجؿ المجكء إلى رفع
كتقديـ استشكاؿ التنفيذ ،حيث جاء فييا ":إذا شرعت النيابة العامة في تنفيذ الحكـ عمى المحككـ
عميو كالذم ثبت جنكنو أك ثبت بأف التنفيذ يعرض حياتو لمخطر أك أمرت إدارة السجف باستمرار
التنفيذ فانو يجب لممحككـ عميو في مثؿ ىذه الحاالت أف يستشكؿ في التنفيذ كأف يبني إشكالو
عمى عدـ أىميتو لمتنفيذ إلصابتو بخمؿ في قكاه العقمية كاذا ثبت صحة مايدعي المحككـ عميو
فعمى القاضي أف يكقؼ التنفيذ.

()4

( )1قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنو  ،2001مادة .403
()2

تعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني لعاـ .2009

( )3قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ،مرجع سابؽ ،مادة .404
( )4تعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني ،مرجع سابؽ.
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إف المستقرئ لنص المادتيف (403ك )404مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كنص
المادتيف (1039ك )1140مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني يجد أف تمؾ المكاد
تشترط أف تككف العقكبة محؿ التنفيذ ىي عقكبة سالبة لمحرية كما أف تمؾ المكاد لـ تضبط
العنصر الزمني إلصابة المحككـ عميو بالجنكف إذ إف ىذه المكاد جاءت عامة فمـ تحدد حالة
إصابة المحككـ عميو بالجنكف فيما إذا كانت في بداية التنفيذ أك إصابتو بالجنكف بعد مضي فترة
مف التنفيذ ،كىنا يبلحظ أف المشرع الفمسطيني قد سار كغالبية التشريعات العربية في ىذا
الخصكص ،اذ نصت المادة ( )487مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى انو ":اذا
أصيب المحككـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية بجنكف كجب تأجيؿ تنفيذ العقكبة حتى يب أر كيجكز
لمنيابة العامة أف تأمر بكضعو في أحد المحاؿ المعدة لؤلمراض العقمية كفي ىذه الحالة تستنزؿ
المدة التي يقضييا في ىذا المحاؿ مف مدة العقكبة المحككـ بيا".
إف ىنالؾ ارتباط كثيؽ مابيف التنفيذ كأىمية المنفذ عميو إذ إف ىذه األخيرة تستمزـ أف يككف المنفذ
عميو (المحككـ عميو) في حالة صحية سميمة كأف إصابتو بالمرض العقمي الذم يط أر عميو يجعؿ
مف استمرار التنفيذ خط ار عمى حياة المحككـ عميو كيجعمو غير قادر تماما عمى مكاصمة
التنفيذ.

()1

كمتى ثبت ذلؾ فاف لممحككـ عميو أف يستشكؿ في التنفيذ ،إال أف الخبلؼ الفقيي قد ثار حكؿ
مسألة تأجيؿ تنفيذ العقكبة فيما إذا تعد إشكاال في التنفيذ أـ ال ،إذ يعتبر جانب مف الفقو أف
طمبات تأجيؿ تنفيذ العقكبة في حالة إصابة المحككـ عميو بمرض الجنكف التعد إشكاال في التنفيذ
كال تعدك عف ككنيا طمبات لتأجيؿ التنفيذ فقط ،كيرل جانب آخر انو كطالما كانت النيابة العامة
خصما في التنفيذ فاف طمبات تأجيؿ تنفيذ العقكبة في حالة مرض المحككـ عميو بالجنكف تعد
إشكاالت تنفيذية كسندىـ في ذلؾ أف النيابة العامة تسعى الستمرار التنفيذ كاف استمرار التنفيذ في
مثؿ ىذه الحالة تكلد منازعة تنفيذية تفتح الباب لممحككـ عميو بعرض األمر عمى محكمة
اإلشكاؿ في صكرة استشكاؿ تنفيذم لتقكؿ كممتيا في

( )1قرني ،محمد سامي ،مرجع سابؽ ،ص.112

( )2بتصرؼ ،ىرشة ،مصطفى مجدم ،مرجع سابؽ ،ص.21-20
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()2
ذلؾ .

إف الباحث يرل أف ما اتجو إليو الرأم الثاني مف الفقو ىك األقرب لمعدالة إذ اليمكف تصنيؼ
تأجيؿ التنفيذ مف الطمبات ،بؿ ىك كفي حالة المرض يخمؽ إشكاال تنفيذيا كيكد الباحث إلى
اإلشارة إلى أف الحيادية تتطمب أف تقؼ محكمة اإلشكاؿ عمى حقيقة إصابة المحككـ عميو
بالجنكف كتقكؿ كممتيا في ذلؾ ،إذ إف التقارير الفنية التي ترتكف إلييا محكمة اإلشكاؿ تحمؿ
قيمة قانكنية أعمى مف تمؾ التي تكردىا النيابة في ظؿ سعي ىذه األخيرة إلى استمرار التنفيذ.
ب-الحمؿ(المرأة الحامؿ)
إف المشرع الفمسطيني قد حظر تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ إذ نصت المادة ()414
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى ":اليجكز تنفيذ عقكبة اإلعداـ في المرأة
الحامؿ،فإذا كضعت مكلكدا حيا تقضي المحكمة التي أصدرت الحكـ بالنزكؿ بعقكبة اإلعداـ إلى
عقكبة السجف المؤبد".
كاف ىذا الحظر تأكد مف خبلؿ نص المادة ( )215مف قانكف العقكبات رقـ  74لسنة 1936
المطبؽ في المحافظات الجنكبية كأيضا مف خبلؿ مانصت عميو المادة ( )2/17مف قانكف
()1

العقكبات األردني رقـ  16لسنة  1960المطبؽ في المحافظات الشمالية.

كفي قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم نصت المادة ( )476منو مايمي":يكقؼ تنفيذ عقكبة
اإلعداـ عمى الحبمى إلى ما بعد شيريف مف كضعيا".

اف ىدؼ المشرع المصرم مف كقؼ تنفيذ عقكبة االعداـ عمى المرأة الحبمى ىك انقاذ الجنيف
()2

طالما أنو مخمكؽ برمء كأف العقكبة تطبؽ كفقا لمبدأ شخصية العقكبات.

اف اغمب التشريعات كاف كانت تختمؼ في مدة كقؼ التنفيذ تتجو إلى ماسار اليو التشريع
المصرم اال انو كمقارنة مع ماسار إليو المشرع الفمسطيني نجد أف ىنالؾ اختبلؼ في ىذه الحالة
بيف كبل التشريعيف الفمسطيني كالمصرم ،فالمشرع الفمسطيني سار إلى استبداؿ عقكبة اإلعداـ
( )1بتصرؼ ،د .البراؾ ،احمد ،تنفيذ االحكاـ الجزائية ،مرجع سابؽ.
( )2فكدة ،عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.247
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بالحبس المؤبد عمى خبلؼ التشريع المصرم كمف سار كاياه الذيف اكتفكا بتأجيؿ التنفيذ دكف
استبدالو ،كىنا فاف المشرع الفمسطيني قد أتاح المجاؿ ليس فقط لمرضاعة بؿ لحضانة المكلكد
كحمايتو بمنحو كافة حقكقو كفي داخؿ التجربة الفمسطينية فاف المادة ( )414مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني صيغت بشكؿ أفضؿ مف المادة ( )215مف قانكف العقكبات رقـ
( )74لسنة ،1936التي لـ تشترط استبداؿ عقكبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ أف تضع مكلكدا
حيا بينما اشترطت المادة ( )414المذككرة أف تضع المرأة مكلكدا حيا الستبداؿ العقكبة إال اف
ىاتيف المادتيف لـ تعالجا مرحمة مابعد كضع المكلكد حيا كمكت المكلكد مثبل بعد مدة مف الزمف.
ج -المحككـ عميو الحدث
لقد عرفت المادة األكلى مف القرار بقانكف رقـ  4لسنة  2016بشأف حماية األحداث باف الحدث
ىك " الطفؿ الذم لـ يتجاكز سنة  18سنة ميبلدية كاممة كقت ارتكابو فعبل مجرما أك عند كجكده
في إحدل حاالت التعرض لبلنحراؼ كيحدد سف الحدث بكثيقة رسمية ،فإذا ثبت عدـ كجكدىا
()1

يقدر سنو بكاسطة خبير تعينو المحكمة أك نيابة األحداث حسب مقتضى الحاؿ".

كيعرؼ الحدث بالمفيكـ االجتماعي كالنفسي بأنو الصغير منذ كالدتو حتى يتـ نضكجو
االجتماعي كالنفسي كتتكامؿ لديو عناصر الرشد التي تتمثؿ في اإلدراؾ أم القدرة عمى فيـ
ماىية كطبيعة فعمو كتقدير نتائجو مع تكافر اإلرادة لديو أم القدرة عمى تكجيو نفسو الى فعؿ
()2

معينا ،االمتناع عنو.

إف المشرع في القرار بقانكف رقـ  4لسنة  2016كفي قانكف المجرميف األحداث رقـ  2لسنة
 1937المطبؽ في المحافظات الجنكبية قد حظر الحكـ عمى الكلد بالحبس كما حظر الحكـ
باإلعداـ عمى الكلد أك الحدث أك الفتى كىذا ماسار إليو قانكف األحداث رقـ  16لسنة .1954
كتجدر اإلشارة إلى أف صفة الحدث كالحالة ىذه تعد مانعا مف مكانع إصدار الحكـ بعقكبة
الحبس أك اإلعداـ كىذا الحظر مكجو إلى القاضي كي اليقضي بيذه األحكاـ ،كمتى صدرت

( )1قرار بقانكف رقـ  4لسنو .2016

( )2عكيف ،زينب احمد ،قضاء االحداث ،دراسة مقارنو ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ط ،2009 ،1ص.17
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أحكاـ عمى الحدث بالحبس أك اإلعداـ فاف ىذه األحكاـ تككف محكر تقديـ اشكاؿ تنفيذم مف
()1

أجؿ عدـ استمرار تنفيذىا كذلؾ تطبيقا لمبدأ عدـ التنفيذ بسبب كجكد مانع.
المطمب الثاني :معيقات تجاوز إشكاالت التنفيذ

مما تجدر اإلشارة إليو أف تنفيذ األحكاـ القضائية يؤدم الى تحقيؽ ىيبة الدكلة كفرض سيادة
القانكف ،كما أكد التأكيد أف الحصكؿ عمى حكـ قضائي يتطمب كقتا كجيدا كبيريف في ظؿ
االكتظاظ الذم تعاني منو المحاكـ كالذم يتزامف مع بطء إجراءات التقاضي كأف الحصكؿ عمى
حكـ قضائي كاصطدامو بعقبات تحكؿ دكف تنفيذه ،تعد مأساة كبرل كلو أثار سمبية كنت قد
أشرت إلييا في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث .
إف مسألة إشكالية تنفيذ األحكاـ قد أصبحت معكقا يحكؿ دكف تحقيؽ العدالة كأف العدؿ اليتحقؽ
فقط مف خبلؿ األحكاـ القضائية بؿ يتحقؽ بتنفيذىا ،إذ لطالما لعبت إشكاالت التنفيذ دك ار ىاما
في عرقمة التنفيذ كأصبحت سببا لضياع حقكؽ المحككـ لو كذلؾ بمجرد تقديـ إشكاؿ التنفيذ أك
إبقاء الحكـ دكف تنفيذ  ،كأف الناظر إلى التجربة الفمسطينية يجد أف معكقات التنفيذ كالعقبات التي
تكاجو تنفيذ األحكاـ القضائية تنقسـ إلى قسميف معكقات كعقبات داخمية كأخرل خارجية سكؼ
نتناكليا بالبحث مف خبلؿ الفرعيف التالييف-:
الفرع األول :المعيقات الداخمية لتجاوز إشكاالت التنفيذ
عديدة ىي اإلحصاءات التي تؤكد حجـ القضايا العالقة بسبب عدـ التنفيذ كلعؿ أىـ ماأشير إليو
في ىذا الجانب ىك ماجاء عمى لساف رئيس مجمس القضاء األعمى السابؽ سامي صرصكر
الذم أكد أف مجمكع القضايا العالقة بسبب عدـ التنفيذ تتجاكز ( )160000ألؼ ممؼ  ،كأف ىذا
()2

العدد يعد بمثابة ناقكس خطر يدؽ في إشارة إلى ضياع الكثير مف الحقكؽ .

كلعؿ أىـ األسباب الداخمية لعدـ تنفيذ األحكاـ القضائية ىي حالة االنقساـ كعدـ استقبلؿ السمطة
القضائية كقمة اإلمكانيات كنقص الكادر البشرم كالتي سكؼ أشير عمييا مف خبلؿ التالي:
( )1بتصرؼ ،البراؾ ،احمد ،مرجع سابؽ.

( )2مقالة نشرت عمى ككالة معا االخبارية لرئيس مجمس القضاء األعمى بتاريخ 2016/2/29
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أكالن :حالة االنقساـ القضائي :
إف كجكد نظامييف قضائييف يتبعاف سياسيتيف مختمفتيف كال يكجد بينيما أم آليات لتنسيؽ العمؿ
المشترؾ يعد عقبة أماـ تنفيذ األحكاـ القضائية فكثيرة ىي أألحكاـ القضائية المتناقضة التي
صدرت عف ىذيف النظاميف الف رؤية القائميف عمى ىذيف النظاميف تختمؼ مكارد كنصكص
القانكف  ،إذ أف تنفيذ األحكاـ القضائية ترتكز عمى حسابات كمصالح شخصية ليا أصؿ
سياسي كامتدت ىذه الخبلفات لتطاؿ صبلحيات الجيات القائمة عمى التنفيذ األمر الذم ألقى
بظبللو السمبية عمى تنفيذ األحكاـ الجزائية ناىيؾ عف الدكر الذم يمعبو االختبلؼ بتشريع كالذم
يعد أيضان سببان حقيقان يطاؿ تنفيذ األحكاـ القضائية لذا ال يمكف كفي ظؿ بحث إشكاالت تنفيذ
()1

األحكاـ القضائية تناسب دكر االنقساـ السياسي في عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية .

ثانيان :عدـ استقبلؿ السمطة القضائية  :إف تغكؿ السمطة التنفيذية كفرض ىيمنتيا كلك بشكؿ
جزئي عمى السمطة القضائية يعد أيضان مف معكقات تنفيذ األحكاـ القضائية كقد أكدت
اإلحصائيات أف األجيزة األمنية ىي األكثر تدخبلن في العمؿ القضائي لما نسبتو  %49كما بيف
ك ازرة العدؿ كرئاسة كمجمس الكزراء تتدخؿ لما نسبتو  %27في أعماؿ القضاء كىذا كمو يعد
()2

ضغطان عمى السادة القضاة كتأثي انر عمى أحكاميـ .

إف مف يقكل عمى التأثير عمى أعماؿ القضاء يقكل عمى التأثير عمى تنفيذ أحكاـ القضاء فكيؼ
إذا ما كاف ىك المخكؿ بتنفيذ األحكاـ القضائية فكثير مف ىي األحكاـ القضائية التي لـ تمقى
تنفيذان أمف جانب األجيزة األمنية إذ تعددت مسألة اإلفراج عف مكقكفيف كالذم تـ إبقاؤىـ قيد
التنفيذ دكف كجو مشركع  ،األمر الذم يؤكد إننا كفي الجانب الفمسطيني لـ نؤمف بعد بمبدأ
الفصؿ بيف السمطات كالذم عد قاعدة دستكرية كاجبة االحتراـ كما أف الحد مف ىيمنة السمطة
القضائية يستكجب إصبلحات في داخؿ السمطة القضائية حتى تككف السمطة قكية تفرض رقابتيا
عمى أعماؿ السمطة التنفيذية كبالتالي الكقكؼ عمى تنفيذ األحكاـ القضائية.

(www.alhadath.ps/article.php?id )1

( )2مقالة بعنكاف القضاء في فمسطيف ...اختناؽ ،تسييس ،كضكء االصبلح خافت ،محمكد الفطافطة ،نشرت عمى صحيفة

الحدث.
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كأف بقاء الحالة القضائية بشكميا الزائد يؤدم إلى نزع ثقة المتخاصميف في السمطة القضائية
كيكلد حالة مجتمعية تستضعؼ أعماؿ القضاء كتؤمف بعدـ إلزامية تنفيذ األحكاـ القضائية لذا
كمجددان فإف عدـ استقبلؿ السمطة القضائية لو بالغ األثر السمبي عمى تنفيذ األحكاـ القضائية .
ثالثان  :قمة اإلمكانيات كنقص الكادر البشرم
عند إعداد ىذا البحث تكجيت لمقاء الناطؽ اإلعبلمي بإسـ الشرطة الفمسطينة المقدـ لؤم
ارزيقات كأكد أف جياز الشرطة كبصفتو مكمفان بتنفيذ األحكاـ الجزائية بإيعاز مف النيابة العامة
يعاني مف نقص في اإلمكانيات كأعداد الككادر البشرية في جانب تنفيذ األحكاـ القضائية كأكد
أيضا أف ذلؾ يعد سببان رئيسيان يحكؿ دكف تنفيذ العديد مف األحكاـ القضائية اذ أف الحجـ اليائؿ
لؤلحكاـ التنفيذية كاجبة التنفيذ تحتاج لطكاقـ كبيرة مف أجؿ تنفيذىا كما أكعز إلى أف النقص
الحاد في اإلمكانيات كالكادر البشرم لو دكر أيضا في عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية حيث أف
جياز الشرطة بحاجة لى ( )3500عنصر جديد حتى تسد جزء مف النقص الذم تعاني منو ،ىذا
باإلضافة إلى العقبات التي تكاجو جياز الشرطة بتنفيذ األحكاـ القضائية كالتي مف أىميا
االحتبلؿ اإلسرائيمي إذ أف أجيزة الشرطة كعند تنفيذىا لؤلحكاـ القضائية ممزمة كفؽ االتفاقيات
الممزمة مع الجانب اإلسرائيمي بالحصكؿ عمى تنسيؽ أمني المعطؿ في ىذه الفترة اذ أف تنفيذ
األحكاـ القضائية كفي ىذا الجانب يبقى رىينان بيد االحتبلؿ اإلسرائيمي
الفرع الثاني-المعيقات الخارجية لتجاوز إشكاالت التنفيذ:
بخبلؼ كافة المجتمعات فإف الحالة الفمسطينية تعتبر غير كيعد أمر تنفيذ األحكاـ القضائية
استثنائيان في بعض المناطؽ كذلؾ بسبب كجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم يسعى لعدـ قياـ أسس
الدكلة الفمسطينية
إف المناطؽ المصنفة ( )cكرغـ خضكعيا لئلدارة المدنية الفمسطينية إال أنيا خاضعة بشكؿ
كامؿ لمسيطرة األمنية اإلسرائيمية كاف ىذه المناطؽ ال تقؿ عف ما نسبتو %60مف مساحة الضفة
الغربية كىذه المناطؽ ال يسمح بدخكؿ أجيزة األمف الفمسطينية إلييا ألداء المياـ األمنية إال مف
خبلؿ التنسيؽ األمني كالمكافقة اإلسرائيمية كالسؤاؿ ىنا كيؼ يمكف في ظؿ ىذا التنسيؽ كالكضع
الراىف الحديث عمى تنفيذ األحكاـ القضائية
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يعني كجكد عقبة حقيقية أماـ تنفيذ األحكاـ القضائية كاذا كاف المحككـ عميو كالحالة ىذه مقيمان
في ىذه المناطؽ فإف التنفيذ يككف مستحيبلن إال إذا تـ الحصكؿ عمى تنسيؽ أمني .
أما المحككـ عمييـ الياربيف إلى مناطؽ ( )48كاألراضي المحتمة عاـ ( )1967ككفؽ ما أبداه
الناطؽ اإلعبلمي بإسـ الشرطة المقدـ لؤم ازريقات قائد تنفيذ األحكاـ القضائية عمييـ يعد أم انر
مستحيبلن.
إف الكضع السياسي كالتقسيـ الجغرافي لممناطؽ الفمسطينية يعتبر السبب الرئيسي في بقاء الكثير
مف األحكاـ القضائية دكف تنفيذ الستحالة التنفيذ في ظؿ الظركؼ التي تعاني فييا تمؾ المناطؽ
بسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي.
إف كؿ ىذه األمكر تعد عقبات حقيقية تكاجو تنفيذ األحكاـ القضائية سيما الجزائية فييا األمر
الذم يكلد أثا ار سمبية عمى كافة جكانب الحياة كتعد ىذه األسباب عقبات صمبة كمستحيمة في
جزء منيا مف تجاكز إشكاالت التنفيذ إذ إف األمر كفي ىذه الحالة ال يحتاج لقانكف معدؿ أك
نقص في التشريع بؿ ىك أمر مفركض لحكـ الكاقع كاالتفاقيات الممزمة كيعد ىذا األمر مأخذ
عمى المفاكض الفمسطيني عند إبرامو إلتفاقية أكسمك.
المبحث الثاني:دعوى إشكاالت التنفيذ
لقد حرصت التشريعات عمى تطبيؽ القانكف كتنفيذه كفقا لؤلحكاـ القضائية فإنيا أكلت أيضا
اىتماما آللية التنفيذ كطريقتو التي يجب أف تككف مكافقة لمشكؿ التي صدرت بو في األحكاـ
الجزائية كاف تجاكز ماتـ الحكـ بو أك تنفيذ األحكاـ بخبلؼ القانكف يجعؿ لممحككـ عميو الحؽ في
المجكء لمسمطة القضائية برفع دعكل إشكاؿ التنفيذ مف أجؿ كقؼ ىذا التجاكز كارجاعو إلى
الطريؽ السميـ كيضمف ىذا الحؽ تكفير الحماية لممحككـ عميو كيحد مف تعسؼ السمطة التنفيذية
كيمزميا بتنفيذ األحكاـ الجزائية كفؽ صحيح القانكف ،األمر الذم يجعؿ إشكاالت التنفيذ كفي
جكىرىا ىي حؽ لممحككـ عميو كالتزاـ عمى سمطة التنفيذ باالمتناع عف التنفيذ الخاطئ.
ككما كؿ الدعاكل األخرل البد لدعكل إشكاؿ التنفيذ مف شركط حتى تقبؿ ،كىذه الشركط قد
تككف شكمية كقد تككف مكضكعية حتى يتـ الكصكؿ لمنتيجة المرجكة مف رفع اإلشكاؿ ،كاف
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تخمؼ إحدل عناصر ىذه الشركط يجعؿ دعكل اإلشكاؿ دعكل غير مقبكلة أك مردكدة ،كبالتالي
فاف تكافر ىذه الشركط كبالمقابؿ يجعؿ ىدؼ دعكل اإلشكاؿ محققا.
كباإلضافة إلى ماسبؽ البد لممستشكؿ أف يسمؾ الطريؽ الصحيح في رفع اإلشكاؿ كاف يكافؽ
القانكف بإجراءات رفع اإلشكاؿ ،إذ ككما أكضحت المادة ( )421مف قانكف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني يجب عمى المستشكؿ أف يرفع إشكالو إلى المحكمة المختصة بكاسطة النيابة العامة
التي تتكلى –أم المحكمة المختصة -بعد ذلؾ إجراءات نظر اإلشكاؿ،

كاف عدـ لجكء

المستشكؿ لمنيابة كإجراء أكلي إنما يجعؿ إشكالو غير مقبكؿ ،كمف ىنا يتضح أف استشكاؿ
التنفيذ يقكـ عمى تكافر شركط كاتباع إجراءات عند نظر إشكاالت التنفيذ سأشير الييا في الفرع
األكؿ مف المطمب األكؿ مف ىذا المبحث كما كسأبيف في الفرع الثاني االختصاص في نظر
إشكاؿ التنفيذ كالخبلؼ الفقيي حكلو كرؤية المشرع الفمسطيني في بياف المحكمة المختصة في
نظر إشكاؿ التنفيذ .
أما في المطمب الثاني مف ىذا المبحث فإنني سأبيف الفصؿ في إشكاؿ التنفيذ ،إذ سأتناكؿ في
الفرع األكؿ اآلثار التي تنجـ عف رفع األشكاؿ التنفيذم كاآلثار التي تتكلد عف الحكـ في دعكل
اإلشكاؿ كالتي تككف ىذه اآلثار ناتجة عف بحث محكمة األشكاؿ في مكضكع دعكل اإلشكاؿ
كسماع البينات فييا.
المطمب األول :الحق في دعوى إشكال التنفيذ
إف تنفيذ األحكاـ الجزائية يجب أف يتـ كفؽ الصكرة التي أنبأت عنيا تمؾ األحكاـ،فكما أف ىذه
األحكاـ تحرص عمى تحقيؽ غاية القانكف فإنيا يجب أف تنفذ كفؽ صحيح القانكف كأف المشرع
كعند عدـ التنفيذ الصحيح لتمؾ األحكاـ قد منح المحككـ عميو آلية تتمثؿ في كقؼ التنفيذ
الخاطئ لتمؾ األحكاـ كالحد مف تعسؼ سمطة التنفيذ كاجبارىا عمى التنفيذ بطريقة صحيحة كأف
دعكل اإلشكاؿ ىي حؽ أصيؿ لممحككـ عميو يستخدمو مف أجؿ الحفاظ عمى حقكقو القانكنية
كاف ىذا الحؽ يقكـ عمى شركط كما كيجب إتباع إجراءات جكىرية كسميمة أثناء نظر اإلشكاؿ.
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الفرع األول :شروط واجراءات اإلشكال التنفيذي
عند رفع اإلشكاؿ التنفيذم البد لنا مف مراعاة تحقؽ شركط معينة حتى يضحي اإلشكاؿ
مقبكال،حيث إف تخمؼ ىذه الشركط إنما يفقد اإلشكاؿ التنفيذم مضمكنو كيفرغ محتكاه ،اضافة
الى ذلؾ يجب عند رفع اإلشكاؿ التنفيذم مراعاة تحقؽ إجراءات رفع اإلشكاؿ المنصكص عمييا
قانكنا ،األمر الذم يدفعني لتقسيـ ىذا الفرع إلى نقطتيف سأتناكؿ في النقطة االكلى شركط
اإلشكاؿ التنفيذم كفي النقطة الثانية سأبيف إجراءات نظر إشكاؿ التنفيذ .
أوال :شروط قبول إشكاالت التنفيذ
كأم دعكل أخرل يشترط لقبكؿ دعكل اإلشكاؿ شركط معينة ،حيث إف دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ
يتطمب لقبكليا تكافر شركط معينة كبدكف ىذه الشركط التقبؿ دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ ،كقد
قسـ الفقو ىذه الشركط إلى قسميف :ىناؾ شركط شكمية كأخرل مكضكعية ،كالتي سكؼ نقؼ
عمييما مف خبلؿ اآلتي-:

أ -الشروط الشكمية
إف المقصكد بالشركط الشكمية ىي الشركط المتعمقة بمكاعيد رفع دعكل اإلشكاؿ التنفيذم كطريقة
رفعيا ،حيث نبلحظ في القانكف اإلجرائي المصرم انو لـ يحدد مكعدا معينا يسقط بفكاتو حؽ
المحككـ عميو أك الغير في اإلشكاؿ في التنفيذ ،إذا لـ يستعمؿ حقو في ىذا الميعاد ،إال أنو طبقا
لمقكاعد العامة يسقط حؽ المحككـ عميو في اإلشكاؿ في التنفيذ إذا ما قاـ بتنفيذ ىذا الحكـ ،إذ
تنتيي مصمحتو مف اإلشكاؿ بمجرد تنفيذ ىذا الحكـ ،الميـ إال إذا تقدـ بإشكالو قبؿ تنفيذ الحكـ،
أما بالنسبة لغير المحككـ عميو الذم نفذ الحكـ عمى مالو باعتبار انو ماؿ المحككـ عميو ،فبل
يسقط حقو في اإلشكاؿ في التنفيذ إال بعد ثبكت عممو بتنفيذ الحكـ عمى أمكالو كمف ثـ تقاعسو
عف اإلشكاؿ لفترة يرجع تقديرىا إلى المحكمة المختصة بنظر ىذا اإلشكاؿ.

1
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أما قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فمـ يتعرض لمكاعيد محددة لرفع دعكل اإلشكاؿ في
التنفيذ بخبلؼ الطعف باألحكاـ الذم حدد ليا آجاال معينة ،كعمى ضكء ذلؾ فانو يجكز تقديـ
دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ كمما تكافرت الصفة كالمصمحة  ،كمع ذلؾ فاف قانكف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني قد أشار إلى ضركرة تقديـ اإلشكاؿ إلى المحكمة المختصة عمى كجو السرعة
دكف تحديد مدة أك ميعاد معيف.
كشأف دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ شأف أم دعكل أخرل ’ يجكز رفعيا مرة أخرل متى تكافرت
أسباب جديدة مختمفة عف األسباب التي استندت إلييا دعكل اإلشكاؿ في المقامة سابقا.

1

ب :الشروط الموضوعية
إف دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ يشترط لقياميا تكفر شرطيف كىما الصفة كالمصمحة ،كاف ىذيف
الشرطيف ىما شرطيف يجب أف يتكف ار في كؿ دعكل تقاـ كليس فقط في دعكل إشكاؿ التنفيذ.

:1شرط الصفة
لقد نصت المادة ( )420مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى مايمي ":كؿ إشكاؿ مف
المحككـ عميو في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ".
في حيف نصت المادة ( )424مف ذات القانكف عمى مايمي ":إذا قاـ نزاع مف غير المتيـ بشػأف
األمكاؿ المطمكب التنفيذ عمييا في حالة تنفيذ األحكاـ المالية عمى أمكاؿ المحككـ عميو ،يرفع
األمر إلى المحاكـ المدنية طبقا لما ىك مقرر في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية".
ليذا أكدت المادة ( )420سالفة الذكر ،أف اإلشكاؿ في التنفيذ يرفع مف المحككـ عميو ،في حيف
أكدت المادة ( )424مف القانكف المذككر أف اإلشكاؿ في التنفيذ قد يرفع مف غير المحككـ عميو.

1بتصرؼ.د.عمياف غساف ،مرجع سابؽ.
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لما تقدـ يتبيف لنا أف المحككـ عميو كغير المتيـ الذم ينازع بشاف األمكاؿ المطمكب التنفيذ
عمييا ،ىما مف ليما صفة في رفع دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ ،كىذا يعني أف النيابة العامة
التممؾ ىذا الحؽ -أم الصفة كالمصمحة -عمى اعتبار أنيا ىي السمطة التي تشرؼ عمى تنفيذ
األحكاـ الجزائية كفقا لنص المادة ( )1/394مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التي
نصت عمى أف...":تتكلى النيابة العامة تنفيذ األحكاـ الصادرة في الدعاكل الجزائية كفقا لما ىك
مقرر في ىذا القانكف ...ىذا يعني اف النيابة العامة تككف مجرد كسيط مادم لرفع اإلشكاؿ كذلؾ
في غير الحاالت المنصكص عمييا في القانكف ".
كمف جانب آخر فاف المشرع اإلجرائي قد أعطى الحؽ لمنيابة العامة بكقؼ تنفيذ األحكاـ الجزائية
بصكرة مؤقتة دكف المجكء إلى القضاء كذلؾ كفؽ ماجاءت بو المادة ( )422مف قانكف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني التي نصت عمى ":لمنيابة العامة عند االقتضاء كقبؿ تقديـ النزاع إلى
المحكمة أف تكقؼ تنفيذ الحكـ مؤقتا ألسباب صحية".

1

أما في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم فقد ثار الخبلؼ حكؿ جكاز تقديـ االستشكاؿ في تنفيذ
األحكاـ الجنائية مف النيابة العامة مف عدمو ،فقد ذىب جانب مف الفقو إلى تخكيؿ النيابة
العامة حؽ رفع دعكل اإلشكاؿ مف تمقاء نفسيا لتحسـ النزاع عمى التنفيذ.
كحسب نص المادة  524مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم أجاز المشرع لمنيابة العامة عند
االقتضاء كقبؿ تقديـ النزاع إلى المحكمة أف تكقؼ تنفيذ الحكـ مؤقتا  ،كىذا يعني أف النيابة
العامة غير مخكلة باالستشكاؿ ،إذ إف القانكف أجاز ليا كفؽ مؤدل نص المادة المذككرة أف تأمر
بكقؼ التنفيذ مؤقتا كبالتالي لـ يعد ىنالؾ مايبرر التجائيا إلى القضاء لتحقيؽ ىذا الغرض.
كلكف الرأم الغالب فقيا في التشريع المصرم ،فقد ذىب إلى أف المشرع لـ يخكؿ النيابة العامة
حؽ اإلشكاؿ في تنفيذ الحكـ كتفسيره ،إنما قد عيد إلييا بتنفيذ األحكاـ الصادرة في الدعكل
الجنائية مما يعني انو ألزميا بذلؾ األمر الذم اليتسؽ مع االعتراؼ ليا بصفة اإلشكاؿ في
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التنفيذ ،إضافة لذلؾ فقد ألزميا المشرع بإرجاء التنفيذ في بعض الحاالت كخكليا في حاالت
أخرل السمطة التقديرية في اإلرجاء ،مما اليدع مجاال لتخكيميا صفة اإلشكاؿ في التنفيذ.

1

كمايستفاد مف نص المادة  524مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم أف النيابة العامة ىي
التي تقدمو إلييا كاليغني عف ىذا اإلجراء أم إجراء آخر فبل يقبؿ اإلشكاؿ إذا قدمو المستشكؿ
إلى المحكمة عف طريؽ قمـ الكتاب أك إذا رفعو أماـ المحضر أك لدل سمطة عامة كاليقبؿ
اإلشكاؿ الذم يرفعو إلى المحكمة عف طريؽ جية غير النيابة العامة .
 -2المصمحة
إف تكافر الصفة في شخص المستشكؿ غير كاؼ لقياـ كرفع اإلشكاؿ في التنفيذ ،فتباعا لتكافر
الصفة البد مف تكفر المصمحة مف رفع اإلشكاؿ في التنفيذ ،كالبد مف أف تككف ىذه المصمحة
ىي مصمحة قانكنية كليا سند كقت رفع االستشكاؿ حيث يعكد تقدير تكافر المصمحة مف عدميا
لسمطة المحكمة .
لما تقدـ فاف المصمحة في رفع اإلشكاؿ تتكافر حتى لك أمرت النيابة العامة بكقؼ التنفيذ مؤقتا،
حيث إف مصمحة المستشكؿ ىي الحصكؿ عمى حكـ قضائي يمزـ النيابة العامة باإليقاؼ بدال
مف أف يككف اإليقاؼ مترككا لسمطتيا التقديرية.

2

ليذا تنتفي المصمحة بالنسبة لممستشكؿ إذا لـ يكف باإلمكاف إعادة الحاؿ إلى ماكانت عميو،
كبالتالي إذا كاف التنفيذ قد تـ كانتيى فبل مصمحة مف كراء استشكالو ،كأف يتـ تنفيذ الحكـ،
كمثاؿ ذلؾ التقبؿ دعكل اإلشكاؿ إذا كاف الحكـ صاد ار بإزالة مبنى كقد تمت إزالتو ،كفي ذلؾ
قضت محكمة النقض المصرية  ":إذا رفع المحككـ عميو إشكاؿ طمب فيو كقؼ التنفيذ كحكـ
برفضو فطعف بيذا الحكـ بطريؽ النقض ككاف الظاىر مما أكرده في طعنو أف الحكـ قد تـ تنفيذه
عميو ،فيذا الطعف اليككف ىناؾ ثمة كجو لنظره كذلؾ لعدـ جدكل".3
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أم بمعنى آخر انو إذا رفع اإلشكاؿ بعد تماـ التنفيذ ،فانو يجب عمى القاضي حينئذ أف يحكـ
بعدـ قبكؿ اإلشكاؿ إذ المصمحة مف كراء رفع المستشكؿ لدعكل اإلشكاؿ إذا كاف التنفيذ قد
انتيى.

1

فمصمحة المستشكؿ قد تتكفر قبؿ التنفيذ أك أثناءه ،أما بعد انتياء تنفيذ الحكـ فبل مصمحة تذكر
إلقامة دعكل إشكاؿ التنفيذ ،حيث تعتبر المصمحة مناط الحؽ في الدعكل كالحؽ في الطعف
سكاء بسكاء ،فبل دعكل بغير مصمحة ،كيشترط لقبكؿ اإلشكاؿ شاف أم دعكل أخر ىأف يككف
لرافعو مصمحة جدية في رفعو.2
ثانيا :إجراءات نظر إشكال التنفيذ
لقد نصت المادة ( )421مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى انو":يقدـ اإلشكاؿ إلى
المحكمة بكاسطة النيابة العامة عمى كجو السرعة كيعمف ذكك الشأف بالجمسة التي تحدد لنظره"،
كىذا ماأكدتو أيضا المادة ( )525مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم كالفقرة الثانية مف المادة
()363مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
يتبيف لنا مف النص السابؽ أف دعكل اإلشكاؿ ترفع بكاسطة طمب يتقدـ بو المحككـ عميو أك غير
المحككـ عميو إذا كاف اإلشكاؿ في التنفيذ يتعمؽ بشخصية المحككـ عميو أك غيره إلى النيابة
العامة ،باعتبارىا السمطة التي خكليا المشرع اإلشراؼ عمى تنفيذ األحكاـ الجزائية ،كعمى
النيابة العامة فكر تسمميا ليذا الطمب تقديمو عمى كجو السرعو لممحكمة المختصة ،كاعبلف ذكك
الشأف بالجمسة المحددة لنظر الدعكل.3
إذف اإلجراء األكؿ الذم يرفع بو اإلشكاؿ ،ىك تقديمو إلى النيابة العامة كاليغني عف ىذا اإلجراء
أم إجراء آخر ،فبل يقبؿ اإلشكاؿ إذا قدمو المستشكؿ إلى المحكمة عف طريؽ قمـ الكتاب أك إذا
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رفعو أماـ المحضر أك لدل السمطة العامة أثناء إجراء التنفيذ ،حيث يعتبر اإلشكاؿ مرفكعا مف
تاريخ تقديمو إلى النيابة العامة.1
إف ىذا اإلجراء فرض عمى النيابة العامة كاجبات عند تقديـ اإلشكاؿ إلييا ،فأكجب عمييا أف
تحيمو عمى كجو السرعة إلى المحكمة ،كالمقصكد بعبارة عمى كجو السرعة ىك حث النيابة العامة
عمى سرعة إحالة اإلشكاؿ أماـ المحكمة بمجرد تقديمو إلييا ،ذلؾ أف طمب المستشكؿ إنما ىك
مف المحكمة كليس مف النيابة ،كاذا ماتباطئت النيابة في ذلؾ ،فمممستشكؿ التظمـ أماـ الدرجة
األعمى في النيابة،كبالتالي ليس لمنيابة العامة سمطة تقديرية في تحكيؿ اإلشكاؿ إلى المحكمة مف
عدمو بؿ يجب عمييا إحالتو إلى المحكمة في جميع األحكاؿ.

2

إال أف التساؤؿ الذم يثكر بيذا الصدد ىك ماذا لك ذكر المتيـ في صحيفة إشكالو كحدد محكمة
معينة لنظر اإلشكاؿ كمف ثـ طمب مف النيابة العامة تحكيميا إلييا ،فيؿ يجكز لمنيابة العامة
االمتناع عف تقديـ اإلشكاؿ لممحكمة المحددة فيو عمى اعتبار أنيا غير مختصة؟؟
إف الرأم في ىذه الحالة يكجب عمى النيابة العامة تقديـ اإلشكاؿ إلى ذات المحكمة التي حددىا
المستشكؿ في استشكالو كلك تبيف أنيا غير مختصة ،ذلؾ أف الحكـ بعدـ قبكؿ اإلشكاؿ أك عدـ
جكازه إنما ىك أمر عائد لممحكمة كليس لمنيابة ،إذ إف مسالة االختصاص مف عدمو إنما ترجع
لممحكمة التي تنظر اإلشكاؿ.3
كبما أف دعكل اإلشكاؿ التنفيذم ىي كأم دعكل جزائية أخرل ،فمتى أحيؿ طمب االستشكاؿ إلى
المحكمة كأصبحت ىذه األخيرة صاحبة االختصاص في نظره ،فانو البد حينئذ مف حضكر
النيابة العامة كحضكر المحككـ عميو كحسب ق اررات محكمة النقض المصرية ليس كاجبا أثناء
نظر اإلشكاؿ سكاء أماـ محكمة الجنح أك الجنايات طالما كانت منعقدة في غرفة المشكرة إذا
كاف الحكـ المستشكؿ فيو صاد ار منيا ماداـ محاميو قد حضر كسمعت أقكالو كىك يمثؿ
المستشكؿ  ،كما كلممحكمة الحؽ بإجراء التحقيقات البلزمة لمكصكؿ لمحقيقة.
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إال أف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ،ىك ىؿ ينظر االستشكاؿ في جمسة عمنية أـ في جمسة غير
عمنية؟
نكد اإلشارة إلى أف األصؿ في الجمسات عمنيتيا كىذه قاعدة رئيسية أكدتيا معظـ دساتير دكؿ
العالـ كقكانينيا اإلجرائية الجزائية،كقد نصت المادة ()105مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى
أف األصؿ في الجمسات أف تككف عمنية ،إذ جاء فييا ":جمسات المحاكـ عمنية إال إذا قررت
المحكمة أف تككف سرية مراعاة لمنظاـ العاـ أك اآلداب كفي جميع األحكاؿ يتـ النطؽ بالحكـ في
جمسة عمنية"،كىذا األمر تـ التأكيد عميو في المادة ( )213مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية
األردني.
إذ إف العبلنية ىي ضماف لمصالح العاـ كذلؾ ليتمكف الجميكر مف مراقبة أعماؿ القضاء ،األمر
الذم يدعـ ثقتيـ بو ،كبالتالي فاف مف حؽ الجميكر أف يطمئف إلى أف العدالة تؤدل عمى أكمؿ
كجو كيجب أف يعممكا كيؼ تؤدل ىذه العدالة ،ىذا باإلضافة إلى تحقيؽ غاية الردع ،إال أف ىذا
األصؿ يرد عميو بعض االستثناءات ،إذ أجاز القانكف نظر بعض الدعاكم في جمسات سرية
مراعاة لآلداب العامة كحفاظا عمى النظاـ العاـ ،كأف ىذا االستثناء ينشأ مف نكع الدعكل ،إذ إف
نكع الدعكل ىك الذم يحدد عقد جمساتيا عمنية أـ ال ،كما أف المستفاد مف نص المادة ()525
مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ىك أف المحكمة تنظر في اإلشكاؿ في غرفة المشكرة أم
في غير عبلنية كليس في جمسة عمنية ،كبالتالي تسرم ىذه القاعدة سكاء اختصت محكمة الجنح
المستأنفة بنظر اإلشكاؿ أـ محكمة الجنايات.
إال أف جمسة النطؽ بالحكـ ،يجب أف تككف في جمسة عمنية حتى لك كانت الدعكل قد نظرت في
جمسة سرية.

1

لكؿ ماتقدـ سكؼ أستعرض كما أسمفت سابقا حضكر النيابة العامة كالمحككـ عميو اذا كاف كاجبا
كسماعيما كمكاجيتيما ،كحؽ المحكمة بإجراء التحقيؽ لمكصكؿ لمحقيقة مف خبلؿ اآلتي-:
أ -حضكر النيابة العامة

1بتصرؼ.ـ .الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ.
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لقد نصت المادة ( )421مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى ...":تفصؿ المحكمة في
اإلشكاؿ بعد سماع طمبات النيابة العامة كذكك الشأف. "...
لما تقدـ يتبيف لنا أف األشكاؿ في التنفيذ إنما يرفع في جميع األحكاؿ إلى المحكمة المختصة
بكاسطة النيابة العامة كتمثيؿ النيابة العامة أثناء نظر دعكل اإلشكاؿ كاجب ،فالنيابة العامة تعد
جزءا مف التشكيؿ القضائي ،كاذا ماتحركت اإلجراءات أماـ قاضي اإلشكاؿ ،يككف لمنيابة العامة
تقديـ الطمبات كمناقشة الخبراء كالطعف في الحكـ الصادر في دعكل اإلشكاؿ.1
كنحف نرل كعمى ضكء ماسبؽ كماداـ أف النيابة العامة خصـ في االستشكاؿ ،فاف حضكرىا ىك
شرط لصحة انعقاد الجمسة القانكنية لنظر االستشكاؿ ،كعدـ حضكرىا يؤدم إلى عدـ انعقاد
الجمسة ،كاف انعقاد الجمسة بدكف النيابة العامة يجعؿ مف انعقادىا منعدما.
ب-حضكر المستشكؿ
لقد ثار الخبلؼ حكؿ كجكب حضكر المستشكؿ بنفسو إجراءات نظر االستشكاؿ أـ أف ذلؾ غير
كاجب كيكفي حضكر محاميو الذم يمثمو.
ليذا ذىب رأم إلى القكؿ بأنو يشترط لقبكؿ االستشكاؿ في التنفيذ متى كاف المستشكؿ ىك
المحككـ عميو ،ىك أف يككف قد كضع نفسو تحت تصرؼ سمطة التنفيذ ،كمف ثـ فبل يقبؿ
اإلشكاؿ مف المحككـ عميو اليارب.

2

في حيف يرل الجانب اآلخر مف الفقو إلى القكؿ أف القانكف اليستمزـ حضكر المستشكؿ شخصيا
في جمسة نظر اإلشكاؿ ،إنما يجكز لو أف يككؿ احد أقاربو أك أصياره إلى الدرجة الثالثة طبقا
لقكاعد الحضكر في القضاء بكجو عاـ ،كىذه القاعدة ىي قاعدة عامة تسرم سكاء في مجاؿ
القضاء المدني أك في مجاؿ اإلشكاؿ الجنائي كالذم خمت مكاده في قانكف اإلجراءات الجنائية
مف ثمة نص عمى ىذه الحالة.

3

1نفس المرجع السابؽ ،ص.437

2د.سبلمة مامكف ،محمد ،قانكف االجراءات الجنائية ،مع تعميؽ بالفقو كأحكاـ النقض ،دار الفكر العربي ،القاىرة،1980 ،

ص.1298

3ـ.ىرجة مصطفى ،مرجع سابؽ ،ط ،1ص.42
76

كعمى ضكء ذلؾ فمممستشكؿ الحؽ في أف ينيب عنو محاميا إلبداء دفاعو ،حيث يستكم في ىذا
الشأف أف يككف نظر اإلشكاؿ أماـ محكمة الجنح المستأنفة أك أماـ محكمة الجنايات إذا كاف
الحكـ المستشكؿ صاد ار فييا.
لما تقدـ فقد قضت محكمة النقض المصرية صراحة بشأنو ،أف اليككف حضكر المستشكؿ
بشخصو كاجبا ماداـ محاميو قد حضر كسمعت أقكالو ،كىك يمثؿ الطاعف كأشير ىنا الى القرار
الصادر في النقض الجزائي رقـ 918يتاريخ  ،1955/10/10فتحقؽ بذلؾ سماع ذكم الشأف
الذيف يكجب القانكف سماع أقكاليـ كما قضت بو أيضا بالنسبة لمجنايات.

1

إال أف لممحكمة الحؽ في أف تأمر بحضكر المستشكؿ أماميا لسماع أقكالو ،إذا رأت أف حضكره
ضركرم لمفصؿ في ىذا اإلشكاؿ ،كالحالة التي يدعي بيا المستشكؿ انو ليس ىك المقصكد
بالحكـ. 2
كمف الكاضح أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني قد سار عمى ىذا االتجاه ،إذ لـ يستمزـ
حضكر المستشكؿ بجمسة نظر اإلشكاؿ كىذا ما أكدتو جممة (سماع طمبات النيابة العامة كذكم
الشأف) الكاردة في نص المادة ( )421مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،إذ إف عبارة
(كذكم الشأف) امتازت بالعمكمية كالشمكلية ،ألنيا تعني المستشكؿ نفسو أك ككيمو الخاص ،كاف
عدـ حضكر المستشكؿ لجمسة المحاكمة رغـ إعبلنو إعبلنا صحيحا ،يككف الحكـ في االستشكاؿ
صاد ار بحقو غيابيا ،كبالتالي يككف كالحالة ىذه قاببل لممعارضة في الجنح كالمخالفات كالسقكط
في الجنايات.

3

ت-سماع الخصكـ
لقد نصت المادة ( )421مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى انو  ...":تفصؿ محكمة
اإلشكاؿ بعد سماع طمبات النيابة العامة كذكم الشأف كليا أف تجرم التحقيقات البلزمة."...
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لما تقدـ كحتى يككف القاضي قناعو كعقيدة في الدعكل المنظكرة أمامو ،البد مف سماع الخصكـ
حتى يؤسس حكمو عؿ بينتو كمف ثـ تتأتى ىذه البينة مف خبلؿ مبدأ المكاجية ،حيث يقصد
بالمكاجية أف يكاجو كؿ خصـ خصمو بما لديو مف أدلة كأسانيد ،فالمستشكؿ يقدـ طمباتو بنفسو
أك بكاسطة محاـ ،كما تقدـ النيابة العامة رأييا في االستشكاؿ،حيث أف المحكمة تتصؿ بدعكل
اإلشكاؿ كقت تقديـ الطمب مف النيابة العامة ،إذ تبدأ بسماع أقكاؿ النيابة العامة أكال عمى أساسا
أنيا صاحبة االدعاء بالتنفيذ ،كما أنيا المدعية في خصكمة التنفيذ ،كمف ثـ تسمع النيابة العامة
أقكاؿ ذكم الشأف ،كأخي ار كدائما يككف المستشكؿ ىك آخر مف يتكمـ.

1

كنحف نرل أنو فيما يتعمؽ بأدكار مف ليـ الحؽ بالبدء بتقديـ الطمبات باالستشكاؿ التنفيذم ،أف
الرأم الذم سار عميو الدكتكر ابراىيـ حامد طنطاكم ىك األقرب لمحقيقة ،حيث رأل انو ال إلزاـ
عمى المحكمة باف يككف المتيـ ىك آخر مف يتكمـ ،باعتباره في مركز المدعى عميو ذلؾ أف
المتيـ قد يككف ىك المدعي كأف النيابة العامة قد تككف في اغمب الحاالت مدعى عمييا بالتنفيذ
الخاطئ ،لذلؾ فانو يتعيف أف تككف ىي آخر مف يتكمـ لكجكد مايبرر ذلؾ ،كال يؤثر في ذلؾ
ككف النيابة العامة ىي التي تتكلى تقديـ دعكل اإلشكاؿ لممحكمة ،فيذا محض إجراء تنظيمي ال
يؤثر عمى مراكز الخصكـ في الدعكل التي تتحد كفقا لمكاقع ،إال أف المشرع اإلجرائي الفمسطيني
ككما أسمفت سابقا لـ يخرج عف ماكرد في نص المادة ( ،)421إذ تفصؿ المحكمة في اإلشكاؿ
بعد سماع النيابة العامة كذكك الشأف،

أم أف النيابة العامة ىي التي تبدأ بادكار نظر

االستشكاؿ.
ث-حؽ المحكمة في إجراء التحقيقات البلزمة
يجكز لمحكمة اإلشكاؿ كفقا لنص المادة ( )525مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ،كالتي
يقابميا في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني المادة ( )421أف تجرم التحقيقات البلزمة،
كاليدؼ مف ىذه التحقيقات ىك التكصؿ إلى حقيقة مايدعيو المستشكؿ مف عدـ جكاز التنفيذ عميو

1بتصرؼ ،د .طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ.
78

أك إرجاء ذلؾ التنفيذ مؤقتا إذا كاف المستشكؿ ىك المحككـ عميو ،أك عندما يككف المراد ىك
الفصؿ في شخصية المحككـ عميو.

1

لما تقدـ فاف لممحكمة الحؽ في أجراء التحقيقات الضركرية البلزمة لمفصؿ في مكضكع اإلشكاؿ،
إال انو ينبغي عمييا أال تتكسع في ذلؾ حتى التنتفي المحكمة مف نظاـ اإلشكاؿ ،فالمحكمة
التحاكـ المحككـ عميو مف جديد كليس ليا أف تستدعي شيكد لتناقشيـ في ذات الكقائع التي
كانت أساسا لمتحقيقات التي أجرتيا المحكمة التي أصدرت الحكـ المستشكؿ فيو.2
فقد يشمؿ التحقيؽ ندب الخبراء كسماع الشيكد حكؿ كقائع االستشكاؿ ،دكف أف يمس ذلؾ
حجية الحكـ المستشكؿ في تنفيذه.

3

الفرع الثاني:االختصاص في نظر إشكاالت التنفيذ
مما الشؾ فيو أنو الخبلؼ بيف كؿ مف نص المادة  420مف قانكف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني كنص المادة ( )363فقرة ( )1مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالتي
يقابميما نص المادة  524مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ،أشارت جميعيا الى أف
المحكمة التي أصدرت الحكـ الجزائي المستشكؿ في تنفيذه ىي المختصة بنظر اإلشكاؿ في
التنفيذ ،كقد انتيت محكمة النقض الفرنسية إلى أف االختصاص بنظر دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ
كأصؿ عاـ لمجية التي صدر عنيا الحكـ المستشكؿ في تنفيذه كصارت معظـ التشريعات العربية
عمى ذلؾ .
فاالختصاص في نظر دعكل اإلشكاؿ ينعقد لمحكمة الصمح إذا كاف الحكـ المستشكؿ في تنفيذه
صاد ار عنيا في جنحة ،كيككف لمحكمة الجنايات إذا كاف الحكـ المستشكؿ في تنفيذه صاد ار
عنيا في جناية ،كقد يككف لمحكمة البداية بصفتيا االستئنافية كفؽ مقتضى الحاؿ.
كبمفيكـ آخر فاف نظر دعكل اإلشكاؿ إنما يككف مف اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكـ
المستشكؿ في تنفيذه.
1ـ.ىرجة مصطفى مجدم ،مرجع سابؽ ،ط 2ص.40
2د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.148
3ـ.ىرجة ،مصطفى ،نفس المرجع السابؽ.ص.40
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كلعؿ ىذا االختصاص لو أسباب كدكافع كليس كليد العبث ،إذ إف جكىر ىذا االختصاص إنما
يستند إلى أف المحكمة مصدرة الحكـ المستشكؿ في تنفيذه ىي األقدر كاألكفأ عمى الفصؿ في
اإلشكاؿ ،فيي مف نظرت ىذه الدعكل ككاكبت إجراءاتيا كما أنيا ىي مف تمتمؾ كؿ تفاصيميا.
إف ىذا االختصاص بالرغـ مف كجكد نص عميو في القانكف ،إال انو تعرض النتقادات فقيية،
كمف ىنا كاف لزاما عمي مف بياف االختصاص في نظر ىذا اإلشكاؿ كالخبلؼ الفقيي حكلو،
كتحديدا في القانكف اإلجرائي المصرم كذلؾ في المطمب األكؿ ،كما كسكؼ أتناكؿ في المطمب
الثاني المحكمة المختصة في نظر ىذا اإلشكاؿ كفؽ رؤية المشرع اإلجرائي الفمسطيني.
أوال :الخالف الفقيي حول االختصاص في نظر اإلشكال
لطالما كاف الخبلؼ الفقيي مخيما عمى المحكمة المختصة بنظر االستشكاؿ في التنفيذ ،كاف
ىذا الجدؿ الدائر لـ يكف حديثا حكؿ تحديد المحكمة المختصة بنظر إشكاالت التنفيذ الجنائية،
كقبؿ البحث في ىذا الخبلؼ الفقيي كالكقكؼ عمى رأم الفقو في تحديد المحكمة المختصة في
نظر إشكاالت التنفيذ ،كاف لزاما عمينا استعراض اختصاصات المحاكـ ذات االختصاص العاـ
في نظر االستشكاؿ كالمحاكـ ذات االختصاص االستثنائي في نظره أيضا ،كأخي ار المحكمة
المختصة في نظر االستشكاؿ في حاالت خاصة كذلؾ كفقا لمايمي:
أ– المحكمة ذات االختصاص العام
البد مف التمييز في ماىية المحكمة ذات االختصاص بنظر االستشكاؿ في القانكف اإلجرائي
المصرم كذلؾ مف خبلؿ مرحمتيف ىما ،األكلى قبؿ التعديؿ بالقانكف رقـ  170لسنة ،1981
كالثانية مابعد التعديؿ بيذا القانكف ،كذلؾ كفقا لبلتي-:
أكال -مرحمة ماقبؿ تعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم
حيث كانت المادة ( )524مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كقبؿ تعديميا تنص عمى أف
":كؿ إشكاؿ مف المحككـ عميو في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ ،كمع ذلؾ إذا
كاف النزاع خاصا في تنفيذ حكـ صادر مف محكمة الجنايات ،يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة في غرفة المشكرة بالمحكمة االبتدائية".
80

مف ىنا نرل أف المشرع قد كضع مبدأ عاـ في ىذه المادة كىك مبدأ اختصاص المحكمة التي
أصدرت الحكـ بنظر االستشكاؿ في التنفيذ ،كبالرغـ مما تقدـ فقد أكرد بعد ذلؾ استثناء عميو
كىك اختصاص محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشكرة بالمحكمة االبتدائية بنظر
اإلشكاؿ في تنفيذ الحكـ الصادر مف محكمة الجنايات. 1
كتطبيقا لمبدأ اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكـ بنظر اإلشكاؿ في تنفيذ األحكاـ الصادرة
منيا ،فإننا نشير إلى أنو إذا كاف النزاع خاصا بتنفيذ حكـ صادر مف محكمة أكؿ درجة ،فيرفع
ىذا اإلشكاؿ إلى ىذه المحكمة سكاء لـ يطعف فيو باالستئناؼ أك طعف فيو كلكف لـ يفصؿ في
الطعف بعد .
أما في حالة صدكر الحكـ مف محكمة الجنح المستأنفة ،فقد اتجو الرأم الغالب في الفقو
كالقضاء إلى انو يجب التمييز بيف ما إذا كاف ىذا الحكـ قد أيد حكـ محكمة أكؿ درجة أك عدلو
أك ألغاه .
فإذا أيد حكـ محكمة الدرجة الثانية حكـ محكمة الدرجة األكلى دكف تعديؿ ،أك إذا حكمت بعدـ
قبكؿ الطعف أك سقكطو أك عدـ جكازه ،فاف الحكـ أالستئنافي الصادر في ىذه الدعكل اليجعؿ
المحكمة االستئنافية ىي التي أصدرت ىذا الحكـ مباشرة ،إنما يبقى الحكـ االبتدائي منتجا ألثاره
مف كقت صدكره.

2

كبالتالي فاف الحكـ الصادر مف محكمة الدرجة األكلى ،ىك الذم يعتبر سند التنفيذ كمف ثـ
كينعقد االختصاص لمحكمة الدرجة األكلى في اإلشكاالت التي تثكر بشاف تنفيذ ىذا الحكـ ،أما
إذا كاف الحكـ أالستئنافي قد عدؿ الحكـ االبتدائي ،فاف االختصاص في نظر االستشكاؿ في
التنفيذ ينعقد حينئذ لمحكمة االستئناؼ سكاء أكاف ىذا التعديؿ منصبا عمى نكع العقكبة أك عمى
أساس اإلدانة باعتبار أف حكميا ىك كاجب التنفيذ.
لكف إذا كاف حكـ محكمة الدرجة األكلى قاضيا بالبراءة ثـ ألغت محكمة االستئناؼ ىذا الحكـ
كقضت بتكقيع عقكبة ،فاف االختصاص حينئذ ينعقد لمحكمة االستئناؼ في نظر االستشكاؿ
1ـ .الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.120
2ـ .فكدة ،عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.144+143
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الذم يجب أف يرفع إلييا عمى اعتبار إنيا ىي التي أصدرت الحكـ كفي ىذه الحالة ال
اختصاص لمحكمة الدرجة األكلى في ذلؾ ،ككف حكميا في األصؿ قد صدر بالبراءة ،كبالتالي
ىي لـ تحكـ بشيء حتى يجكز االستشكاؿ أماميا.

1

كمع ذلؾ كرغـ التفريؽ بيف الحاالت السابقة الذكر ،فاف ىناؾ رأم مف الفقو يذىب إلى أف
محكمة االستئناؼ ىي المحكمة المختصة بنظر االستشكاؿ في التنفيذ بغض النظر عف الحكـ
الصادر عنيا ،سكاء كاف حكما ممغيا أك مؤيدا أك معدال لحكـ محكمة الدرجة األكلى .

2

ثانيا -مرحمة مابعد تعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية بالقانكف رقـ  170لسنة 1981
إف المادة ( )524المعدلة مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم نصت عمى ":كؿ إشكاؿ مف
المحككـ عميو في التنفيذ ،يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كاف الحكـ صاد ار منيا كالى محكمة
الجنح المستأنفة فيما عدا ذلؾ ،كينعقد االختصاص في الحالتيف لممحكمة التي تختص محميا
بنظر الدعكل المستشكؿ في تنفيذ الحكـ الصادر فييا ".
كيبلحظ البعض أف التعديؿ الذم ادخؿ عمى نص المادة ( )524اغفؿ المبدأ العاـ كىك
اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكـ بنظر اإلشكاؿ في التنفيذ.

3

كاف ىذا المبدأ يقكـ عمى أف المحكمة التي أصدرت الحكـ ،ىي األقدر عمى فيمو كتفسيره،
كبالتالي ىي األقدر عمى الفصؿ في اإلشكاؿ الذم يثار في تنفيذه ،كانطبلقا مف ىذا النص فاف
محكمة الجنح المستأنفة ىي صاحبة االختصاص العاـ بنظر اإلشكاؿ في التنفيذ في األحكاـ
الجنائية ،أم إنيا ككفقا لنص المادة ( )524ىي المختصة بنظر اإلشكاؿ في التنفيذ ،سكاء
كاف الحكـ صاد ار مف محكمة أكؿ درجة أك مف محكمة الجنح المستأنفة ،كسكاء أيدت أك عدلت
حكـ محكمة الدرجة األكلى أك ألغت حكـ ىذه األخيرة القاضي بالبراءة كأصدرت حكما قضى

1بتصرؼ ،عدلي ،عبد الباقي ،مرجع سابؽ.

2د.عبد المطيؼ ،محمد حسني ،مرجع سابؽ ،ص.99
3د.حسني ،محمكد نجيب ،مرجع سابؽ ،ص.1336
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بالعقكبة ،كىي بذلؾ قد أنيت الخبلؼ المشار إليو سابقا في تحديد المحكمة المختصة في نظر
اإلشكاؿ.

1

ب -المحكمة ذات االختصاص االستثنائي
نكد اإلشارة إلى أف المحاكـ الجنائية العادية متنكعة ،فيي إما أف تككف محكمة جزئية كتسمى
بمحكمة الجنح،

كقد تككف محكمة استئنافية ألحكاـ محكمة الجنح كتسمى بمحكمة الجنح

المستأنفة ،كقد تككف محكمة جنايات ،كقد تككف محكمة نقض ،كأكد اإلشارة ىنا إلى أف
المحكمة المدنية تككف مختصة في نظر اإلشكاؿ في تنفيذ األحكاـ المالية عمى أمكاؿ المحككـ
عميو كما تختص المحكمة المدنية أيضا بنظر اإلشكاؿ في تنفيذ األحكاـ الصادرة في الدعكل
المدنية مف المحكمة الجنائية كبالتالي فاف المشرع المصرم جعؿ االختصاص بنظر اإلشكاؿ في
التنفيذ منكطا بنكع المحكمة التي أصدرت الحكـ المستشكؿ في تنفيذه ال بنكع الجريمة التي حكـ
فييا.
عمى ضكء ذلؾ سكؼ نتطرؽ لؤلشكاؿ التنفيذم الذم يقدـ أماـ كؿ محكمة مف المحاكـ سالفة
الذكر كفقا لمتالي -:
أوال -اإلشكال في تنفيذ أحكام محكمة الجنح
قبؿ تعديؿ المادة ( )524مف قانكف اإلجراءات الجنائية بالقانكف رقـ  170لسنة  ،1981ككما
أسمفت سابقا ،فقد كاف االختصاص بنظر إشكاالت التنفيذ في األحكاـ الصادرة مف محاكـ الجنح
لذات محكمة الجنح ،كبعد صدكر القانكف المذككر عدلت المادة ( )524سالفة الذكر بحيث
أصبحت محكمة الجنح المستأنفة ىي جية االختصاص بالنظر في إشكاالت التنفيذ في أحكاـ
محاكـ الجنح ،كعطفا عمى ذلؾ فاف االختصاص بنظر اإلشكاؿ ينعقد حينئذ لمحكمة الجنح
المستأنفة التي تختص محميا بنظر الدعكل المستشكؿ في تنفيذ الحكـ الصادر فييا.

2

كىنا البد مف اإلشارة إلى عدـ الخمط بيف اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر اإلشكاؿ في
األحكاـ الصادرة مف محكمة الدرجة األكلى ،كبيف اختصاصيا بنظر الطعف في االستئناؼ في
1بتصرؼ.ـ .الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.123
2د.بتصرؼ .د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ.
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الحكـ ذاتو الصادر بالمكضكع ،كما أف نظرىا لئلشكاؿ اليؤثر عمى صبلحيتيا لنظر الطعف في
المكضكع ألنيا التبدم رأيا في المكضكع.

1

حيث إف التعديؿ الذم ادخؿ عمى المادة ( )524بمكجب القانكف رقـ  170لسنة  ،1981قد
سمب مف محكمة الدرجة األكلى اختصاصيا بنظر اإلشكاؿ في األحكاـ التي قد تصدر عنيا،
كنقؿ ىذا االختصاص لمحكمة الدرجة الثانية ،كاف ىذا التعديؿ قد لقي انتقادات فقيية كاسعة،
فذىب البعض الى أف المحكمة التي تصدر الحكـ –كىنا إشارة إلى محكمة الدرجة األكلى -ىي
األقدر مف غيرىا عمى الفصؿ في اإلشكاؿ الذم يثار إباف تنفيذ األحكاـ ،باعتبار أنيا ىي
المحكمة المطمعة عمى ظركؼ الدعكل كتمتمؾ مف القدرة مايجعميا تكشؼ غمكض الحكـ كتفسيره
.

2

ثانيا -اإلشكال في تنفيذ أحكام محاكم الجنح المستأنفة
لقد أصبح االختصاص بنظر إشكاالت التنفيذ في األحكاـ الجنائية كبعد صدكر القانكف رقـ 170
لسنة  1981منعقدا لمحكمة الجنح المستأنفة ،كبالتالي أصبح ليذه المحكمة اختصاص عاـ،
فيي كاضافة الختصاصيا بنظر إشكاالت التنفيذ في األحكاـ الصادرة عنيا ،فإنيا تختص أيضا
بنظر إشكاالت التنفيذ الصادرة مف محاكـ أكؿ درجة كما أسمفت سابقا.

3

كنكد اإلشارة إلى أف ىذا االختصاص اليقتصر عمى نكع معيف مف األحكاـ ،إنما يمتد إلى كؿ
حكـ صادر منيا كرفع بشأنو إشكاال في التنفيذ ،أم أف كافة األحكاـ الصادرة منيا سكاء بالتأييد
أك التعديؿ أك اإلدانة إذا أثير حكلو استشكاال ،فاف االختصاص يككف حينئذ منعقدا ليا في نظر
إشكاالت التنفيذ.

4

كما كيطاؿ اختصاص محكمة الجنح المستأنفة األحكاـ الصادرة مف المحاكـ المدنية في جرائـ
الجمسات ،فقد تصدر المحكمة المدنية حكما بعقكبة جنائية كما لك تعدل شخص ما عمى احد
أعضائيا أك العامميف فييا ،كبالتالي يككف حكـ المحكمة المدنية نافذا في ىذه الحالة كىنا يككف
1ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.124
2د.ابكخطكة ،احمد شكقي ،مرجع سابؽ ،ص.66
3د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص93
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االختصاص بنظر اإلشكاؿ في تنفيذ الحكـ الجنائي الصادر عف المحكمة المدنية لمحكمة الجنح
المستأنفة ،باعتبارىا صاحبة االختصاص األصيؿ بنظر اإلشكاالت بمقتضى المادة ( )524مف
قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.1
ثالثا -اإلشكال في تنفيذ أحكام محكمة الجنايات
إف التعديؿ الذم ادخؿ عمى المادة ( )524مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كفقا لمقانكف
رقـ  170لسنة  ،1981قد منح بمكجبو محكمة الجنايات اختصاص النظر في إشكاالت التنفيذ
خاصة في األحكاـ الصادرة منيا ،إذ إف تحديد االختصاص كفؽ ذلؾ إنما ىك منكط بنكع
المحكمة التي أصدرت الحكـ ال بنكع الجريمة التي صدر فييا الحكـ ،كبالتالي فاف محكمة
الجنايات تختص بنظر إشكاالت التنفيذ في األحكاـ الصادرة عنيا في جناية أك جنحة كالجنح
التي تحكـ فييا باعتبارىا مف جرائـ الجمسات كالجنح المحالة إلييا بكصؼ الجناية ،حيث ترل
ىذه المحكمة بعد تحقيقيا بأنيا جنحة ككذلؾ الجنح المرتبطة بجناية.

2

كما تختص محكمة الجنايات بنظر اإلشكاؿ في تنفيذ الحكـ الصادر عنيا ،حتى كلك قدـ
اإلشكاؿ في غير ادكار انعقادىا ،إضافة إلى ذلؾ ينعقد اختصاصيا أيضا بنظر اإلشكاؿ سكاء
كاف مرفكعا مف المحككـ عميو أك مف غيرىا إذا انصب النزاع عمى شخصية المحككـ عميو .
كما كيككف اختصاصيا أيضا بنظر اإلشكاؿ سكاء نشأ اإلشكاؿ أثناء دكر االنعقاد أك في غيره،
كقد طاؿ انتقاد الفقو ذلؾ االختصاص كذلؾ الف محاكـ الجنايات ليست دائمة كاف نشكء اإلشكاؿ
في غير ادكار انعقادىا معناه انو لف ينظر كلف يفصؿ فيو إال عندما يحؿ أكؿ دكر مف ادكار
االنعقاد ليذه المحاكـ ،كىذا يتنافى بدكف شؾ مع الطبيعة الخاصة التي تقكـ عمييا إشكاالت
التنفيذ كالتي تعتبر منازعات عاجمة بالرغـ مف أف عدـ نظر اإلشكاؿ بالسرعة المطمكبة انما
يمحؽ بالمستشكؿ أض ار ار بالغة مف ىذا التنفيذ الخاطئ إذا ماكاف استشكالو صحيحا .
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3

كحتى اليتـ النيؿ مف الطبيعة القانكنية لمفيكـ اإلشكاؿ ،فقد قدمت الحككمة المصرية مشركعا
عف قانكف اإلجراءات الجنائية إلى البرلماف ينص عمى ...":كمع ذلؾ إذا كاف اإلشكاؿ خاصا
بتنفيذ حكـ صادر عف محكمة الجنايات كنشأ في غير كقت االنعقاد ،فيرفع إلى غرفة المشكرة
أك المحكمة التي أصدرت أمر اإلحالة" ،كجاء بالمذكرة اإليضاحية تعميقا عمى تمؾ المادة ":إذا
كاف اإلشكاؿ أك النزاع خاصا بتنفيذ حكـ صادر مف محكمة الجنايات كنشا في غير دكر انعقاد،
فيرفع إلى غرفة المشكرة أك المحكمة التي أصدرت أمر اإلحالة حسب األحكاؿ كذلؾ كي
اليتعطؿ الفصؿ في النزاع مع أف لو بطبيعة الحاؿ صفة االستعجاؿ."...
إال أف المشركع عدؿ مف لجنة مجمس الشيكخ كحذفت عبارة "كنشأ في غير دكر االنعقاد"،
كقالت المجنة في تقريرىا أف ىذا الحذؼ اجرم ليككف الحكـ عاما ،فيرفع اإلشكاؿ إلى غرفة
المشكرة سكاء نشأ أثناء دكر انعقاد أك في غيره ،كذلؾ تخفيفا لمعبء عمى محكمة الجنايات. 1
إال أف ىذا النص أيضا قد تعرض لنقد الفقو حيث تأسس ىذا النقد عمى أف المحكمة التي
أصدرت الحكـ ىي اقدر مف غيرىا عمى حؿ اإلشكاالت ،في حيف يرل البعض األخر إلى أف
نص مشركع الحككمة إنما ييدؼ إلى تخيؼ العبء عف محكمة الجنايات ،كما يرل آخركف أف
ينظر قاضي التنفيذ دعكل اإلشكاؿ بصفة استثنائية في حالة األحكاـ الصادرة مف محكمة
الجنايات. 2
لكؿ ماتقدـ فقد نادل البعض بضركرة تشكيؿ دائرة خاصة مف بيف دكائر محاكـ الجنايات ،يككف
ليا صفة مف االستقرار كالدكاـ لمفصؿ في إشكاالت التنفيذ التي التحتمؿ بطبيعتيا االنتظار إلى
حيف الدكر المقبؿ إلحدل محاكـ الجنايات.
إشارة إلى ماسبؽ نرل أف المحكمة المختصة محميا بنظر اإلشكاؿ ىي محكمة الجنايات
المختصة أصبل كمحميا بنظر الدعكل الجنائية التي صدر منيا الحكـ المستشكؿ في تنفيذه ،كما
أنو ليس ببلزـ أف يعرض اإلشكاؿ عمى ذات الدائرة التي أصدرت الحكـ ،كانما يصح أف تنظره
أم دائرة مف دكائر محكمة الجنايات المختصة أصبل كمحميا بالدعكل ،كىذا مايجرم عميو العمؿ
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مف إسناد الفصؿ في اإلشكاؿ إلى ذات الدائرة التي أصدرت الحكـ المستشكؿ في تنفيذه كىذا
اليعدك أف يككف مف قبيؿ التنظيـ اإلدارم لمعمؿ. 1

1ـ.فكدة ،عبد الحكـ ،مرجع سابؽ ،ص.156
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رابعا -اإلشكال في تنفيذ أحكام محكمة النقض
نكد اإلشارة إلى أف األحكاـ التي تصدر عف محكمة النقض تتنكع ،فمنيا مف يقضي بعدـ جكاز
الطعف أك بعدـ قبكلو ك منيا مايؤدم إلى نقض الحكـ مع اإلحالة.

1

فإذا كاف الحكـ صاد ار عف محكمة النقض بعدـ قبكؿ الطعف أك عدـ جكازه أك مثبل بنقض الحكـ
مع اإلحالة ،فاف االستشكاؿ في التنفيذ يرفع حينئذ إلى المحكمة التي كانت تختص بو فيما لك لـ
يطعف بيذا الحكـ بطريؽ النقض ،كآية ذلؾ أف السند التنفيذم الذم يجرم التنفيذ بمقتضاه انما
ىك الحكـ المطعكف فيو ،كليس الحكـ الذم يصدر عف محكمة النقض ،كىذا يعني انو إذا كاف
الحكـ المطعكف فيو صاد ار مف محكمة الجنايات كطعف فيو بطريؽ النقض كمف ثـ قضت
محكمة النقض برفض الطعف أك عدـ قبكلو أك عدـ جكازه أك نقضو أك إحالتو ،فاف نظر
اإلشكاؿ يككف حينئذ مف اختصاص محكمة الجنايات باعتبار أف الحكـ المستشكؿ في تنفيذه
صاد ار منيا ،كما ينطبؽ ىذا األمر أيضا عمى الحكـ المطعكف فيو الذم يككف قد صدر مف
محكمة الجنح المستأنفة.

2

إف حكـ محكمة النقض إذا صدر كفقا لما تـ بيانو سابقا ،فانو اليعتبر سندا تنفيذيا في ذاتو كما
أنو اليصمح أساسا لئلشكاؿ في التنفيذ.

3

ليذا نرل أنو إذا ثار نزاع بيف المحككـ عميو كبيف النيابة العامة حكؿ تنفيذ حكـ محكمة
المكضكع الذم طعف فيو بالنقض كقضت ىذه األخيرة بعدـ الجكاز أك عدـ القبكؿ أك نقض
الحكـ مع اإلحالة ،فاف ىذا الحكـ حينئذ اليصمح أف يككف سندا تنفيذيا يجكز االستشكاؿ عميو،
كبالتالي إذا قدـ إشكاال عمى ضكء ذلؾ لمحكمة النقض كجب عمييا أف تقضي بعدـ
اختصاصيا.

4
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لما تقدـ يكجب ىذا األمر عمى المحككـ عميو أف يرفع إشكالو لممحكمة التي أصدرت الحكـ محؿ
اإلشكاؿ التي ىي صاحبة االختصاص ،حيث إف النيابة العامة تستند عندئذ إلى حكميا (حكـ
محكمة المكضكع) في التنفيذ.
كمع ذلؾ فاف محكمة النقض قد تصدر أحكاما باعتبارىا محكمة مكضكع كما ىك الحاؿ عندما
يصدر عنيا حكـ في طعف قدـ ليا في المرة الثانية ،كالسؤاؿ الذم يثكر بيذا الصدد ىنا ىك ىؿ
تعتبر محكمة النقض في ىذه الحالة مختصة في نظر اإلشكاؿ في التنفيذ كالحالة ىذه أـ ال؟؟
فمحكمة النقض كعطفا عمى ماسبؽ قد تقضي بنقض الحكـ كتصحيحو بما يجعؿ حكميا فصبل
في المكضكع ،كأحكاميا الصادرة بتعديؿ العقكبة المحككـ بيا ،كاجابة عمى السؤاؿ المطركح
سابقا فاف الفقو قد اختمؼ بانعقاد االختصاص لمحكمة النقض أك المحكمة الصادر عنيا القرار
المطعكف فيو بالنقض في نظر اإلشكاؿ.

1

كبالرغـ مما تقدـ فقد ذىب رأم الى القكؿ باف محكمة النقض حيف تتصدل لمفصؿ في المكضكع
فانيا تتساكل في الدرجة مع محكمة المكضكع المختصة أصبل بالفصؿ فيو ،كالتختمؼ عنيا إال
في أف حكميا غير قابؿ لمطعف بأم مف طرؽ الطعف ،فمحكمة النقض تعتبر محكمة جنايات
حينما تفصؿ في مكضكع جريمة مف اختصاص محكمة الجنايات ،كبالتالي فاف اإلشكاؿ في
تنفيذ الحكـ الصادر منيا تختص بو محكمة الجنايات المختصة محميا بنظر الدعكل ،ككذلؾ
األمر ينطبؽ عمى أحكاـ محكمة النقض الصادرة في الجرائـ التي ىي مف اختصاص محكمة
الجنح المستأنفة ،حيث اف اإلشكاؿ في تنفيذ األحكاـ الصادرة منيا انما تختص بو محكمة
الجنح المستأنفة

2

في حيف ذىب رأم آخر لمقكؿ باف محكمة الجنح المستأنفة بكصفيا محكمة ذات اختصاص عاـ
بنظر إشكاالت التنفيذ ،انما ىي صاحبة االختصاص بنظر اإلشكاؿ في تنفيذ أحكاـ محكمة
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النقض الصادرة منيا بصفتيا محكمة مكضكع ،كيستكم في ذلؾ أف يككف الحكـ الصادر مف
محكمة النقض في مكضكع الدعكل صاد ار في جناية أك جنحة

1

كنكد االشارة الى أف ىناؾ رأم ينادم باف االختصاص انما ينعقد لمحكمة النقض بنظر
اإلشكاالت في تنفيذ أحكاميا تطبيقا لممبدأ العاـ الذم يحكـ نظاـ اإلشكاؿ.

2

كعمى مايبدك أف الرأم األخير ىك االتجاه األكلى باإلتباع ،إذ إف المشرع كاف لـ ينص صراحة
عمى المحكمة المختصة بالنظر في إشكاالت التنفيذ المتعمقة باألحكاـ الصادرة مف محكمة
النقض بكصفيا محكمة مكضكع ،إال انو كتماشيا مع المبدأ الذم يحكـ إشكاالت التنفيذ كىك أف
المحكمة التي أصدرت الحكـ ،ىي األقدر مف غيرىا عمى حؿ الصعكبات التي يثيرىا تنفيذ ىذا
الحكـ الصادر منيا انما يقتضي القكؿ بجعؿ االختصاص لمحكمة النقض.
خامسا -اختصاص المحكمة المدنية باإلشكال في تنفيذ اإلحكام الصادرة بالدعوى الجنائية
لقد نصت المادة ( )527مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى انو-:
"في حالة تنفيذ األحكاـ المالية عمى أمكاؿ المحككـ عميو إذا قاـ نزاع مف غير المتيـ بشاف
األمكاؿ المطمكب التنفيذ عميو ،يرفع األمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما ىك مقرر في قانكف
المرافعات".
يتبيف لنا مف ىذا النص أف االختصاص بالفصؿ في إشكاالت التنفيذ المتعمقة باألحكاـ المدنية
الصادرة مف المحكمة الجنائية،انما ينعقد لممحكمة المدنية متى تكافرت شركط معينة ،كىذا
مايستكجب منا بياف ىذه الشركط حتى يصار إلى انعقاد االختصاص لممحكمة المدنية بنظر
إشكاالت التنفيذ المتعمقة باألحكاـ المدنية الصادرة مف المحاكـ الجنائية-:
 -1أف يككف اإلشكاؿ مرفكعا مف غير المتيـ (المحككـ عميو)
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كفقا لنص الفقرة (إذا قاـ نزاع مف غير المتيـ) الكاردة في المادة ( )527مف قانكف اإلجراءات
الجنائية المصرم ،فاف اشتراط انعقاد اختصاص المحكمة المدنية ىك أف يككف اإلشكاؿ مرفكعا
مف غير المتيـ.
إف المتيـ ىك الطرؼ الثاني في الدعكل الجنائية كىك الخصـ الذم يكجو إليو االتياـ بكاسطة
تحريؾ الدعكل الجنائية ضده ،اذ اليكفي ارتكاب الشخص لجريمة حتى يعتبر متيما انما يتعيف
تحريؾ الدعكل الجنائية قبمو حتى تمحقو ىذه الصفة.

1

أما إذا صدر ضد المتيـ حكما باتا باإلدانة ،فحينئذ تزكؿ عنو صفة المتيـ كمف ثـ يكتسب صفة
جديدة ىي ككنو محككما عميو.
إف المادة ( )253مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم قد أجازت لمنيابة العامة أف تدخؿ
المسؤكلية عف الحقكؽ المدنية كلك لـ يكف في الدعكل مدع بالحقكؽ المدنية لمحكـ عمييـ
بالمصاريؼ (التعكيضات المدنية المستحقة لمحككمة بسبب رفع الدعكل) ،فيـ كالحالة ىذه
يشترككف مع المتيـ في الدعكل المدنية ال في الدعكل الجنائية.
لما تقدـ فاف اإلشكاؿ الذم يثار مف ىؤالء المسؤكليف ،انما ىك نزاع مف غير المتيـ ،فإذا رفع
اإلشكاؿ في تنفيذ األحكاـ المالية مف غير المتيـ ،فاف قاضي التنفيذ حينئذ يككف ىك المختص
بنظر اإلشكاؿ كقاضي التنفيذ لو النظر فقط في تأثير ىذه األحكاـ عمى حقكؽ المستشكؿ المالية
إذا كاف مف الغير ،أما إذا كاف المستشكؿ ىك المحككـ عميو فبل اختصاص حينئذ لممحكمة
المدنية في نظر االستشكاؿ حتى كاف كاف اإلشكاؿ منصبا عمى حكـ مف األحكاـ المالية.

2

 -2أن يكون الحكم المستشكل فيو ماليا
لكي تختص المحكمة المدنية بنظر اإلشكاؿ المرفكع مف الغير بشأف حكـ صادر مف محكمة
جنائية ،يتعيف أف يككف الحكـ المستشكؿ فيو حكما ماليا ،أم أف يقضي الحكـ بجزاء نقديا
1د .قرني ،محمكد سامي ،مرجع سابؽ ،ص.41
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جنائي أك غير جنائي ،كما يجب أف تككف كسيمة التنفيذ ىي مف طرؽ التنفيذ المدنية المنصكص
عمييا في قانكف المرافعات كالحجز كالبيع الجبرم.

1

كمف األمثمة عمى ذلؾ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجنائية القاضية بالغرامة أك التعكيضات أك
المصاريؼ ،فإذا قاـ نزاع مف غير المتيـ بشأف األمكاؿ المطمكب التنفيذ عمييا ،فاف األمر يرفع
حينئذ إلى المحكمة المدنية طبقا لما ىك مقرر في قانكف المرافعات ،كبالرغـ مف ذلؾ فاف
الخبلؼ قد ثار حكؿ مفيكـ األحكاـ المالية كمالمقصكد بيا ،فالمقصكد بالحكـ المالي ىك الحكـ
الجنائي الصادر بتكقيع عقكبة غرضيا االنتقاص مف الجانب االيجابي لذمة المحككـ عميو
المالية ،كاضافة ىذا الجزء إلى الجانب السمبي لمذمة المالية لمدكلة بكصفيا شخصا معنكيا.

2

 -3أن يكون اإلشكال منصبا عمى األموال المطموب التنفيذ عمييا
حيث اليكفي الختصاص القضاء المدني أف يككف المستشكؿ ىك غير المتيـ ،بؿ يجب أف
يككف سبب االستشكاؿ متعمقا باألمكاؿ المطمكب التنفيذ عمييا ،كأف يدعي الغير ممكية ىذه
األمكاؿ أك أف يككف في التنفيذ عمييا إض ار ار بحقكقو المتعمقة بيا.

3

سادسا -المحكمة المختصة في نظر االستشكال في حاالت خاصة
مما يجدر اإلشارة إليو أف العديد مف التساؤالت تثار حكؿ المحكمة المختصة بنظر اإلشكاؿ في
تنفيذ األحكاـ الصادرة مف محاكـ األحداث التي استحدث ليا القانكف رقـ  31لسنة 1974
محاكـ خاصة تسمى محاكـ األحداث ،كالتي مف شانيا التعرؼ عمى الحالة االجتماعية لؤلحداث
كالبيئة التي ينشئكف فييا كاألسباب التي أدت إلى دفعيـ إلى ارتكاب الجرائـ ،كما تختص ىذه
المحكمة في الجرائـ المتعمقة باألحداث ،حيث يختص قاضي محكمة األحداث بمنازعة التنفيذ
المقصكرة عمى األحكاـ الصادرة مف محكمة األحداث عمى األحداث نفسيـ ،أما غيرىـ مف
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البالغيف فاف االختصاص ينعقد في نظر إشكاالت التنفيذ لمحكمة الجنح المستأنفة ذات
االختصاص العاـ.

1

أما فيما يتعمؽ باألحكاـ الصادرة مف محاكـ امف الدكلة،

فانو لـ يرد قكاعد خاصة تحكـ

إشكاالت التنفيذ الصادرة عنيا كالمحكمة المختصة بنظرىا ،إال انو كفقا لمقانكف رقـ  105لسنة
 1980الذم بمكجبو انشأ المشرع محاكـ امف الدكلة العميا منيا كالجزئية ،فانو كفقا لممادة
الخامسة مف ىذا القانكف فانو يسرم عمى إشكاالت التنفيذ في تمؾ األحكاـ القكاعد العامة الكاردة
في قانكف اإلجراءات الجنائية ،بحيث إف إشكاالت تنفيذ أحكاـ محاكـ امف الدكلة العميا إنما ترفع
إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكـ المستشكؿ في تنفيذه ،في حيف أف اإلشكاؿ في تنفيذ
األحكاـ الصادرة مف محكمة امف الدكلة الجزئية أك مف الدائرة المختصة بمحكمة الجنح المستأنفة
إنما يرفع إلى ىذه الدائرة.

2

أما فيما يتعمؽ بأحكاـ المحاكـ العسكرية التي أنشأت بمكجب قانكف األحكاـ العسكرية رقـ 25
لسنة  ،1966كعمى الرغـ مف أف ىذا القانكف لـ ينظـ إشكاالت التنفيذ ،فانو مف الكاجب تطبيؽ
القكاعد العامة إلشكاالت التنفيذ ،فاالتجاه يسرم إلى اختصاص كؿ محكمة مف محاكـ القضاء
العسكرم بنظر إشكاالت التنفيذ في األحكاـ الصادرة فييا ،أما فيما يتعمؽ باالختصاص المحمي،
فاف المحكمة التي تختص محميا بنظر الدعكل المستشكؿ في تنفيذ الحكـ الصادر فييا ،أم
بمعنى أف االختصاص ينعقد لممحكمة التي أصدرت الحكـ.3
أما فيما يتعمؽ في تنفيذ األكامر الجنائية كالتي أطمؽ عمييا قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية
األردني مصطمح (األصكؿ المكجزة) حسب ماجاء في نص المادة ( )195منو،عمما أف المشرع
الفمسطيني كنظيره المصرم لـ ينظما االختصاص باإلشكاؿ في تنفيذ األمر الجنائي (األصكؿ
المكجزة) الصادرة مف النيابة العامة،فيرل الفقو أف المحكمة المختصة بنظر ىذه اإلشكاالت
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المثارة حكليا ،انما يككف لمقاضي الجزئي بصفتو صاحب االختصاص األصمي بنظر إشكاالت
التنفيذ في األكامر الجنائية.1
أما فيما يتعمؽ بإشكاالت التنفيذ في األحكاـ الصادرة مف محاكـ االشتباه ،كلما كاف القانكف رقـ
 195لسنة  1983قد خبل مف تنظيـ إشكاالت التنفيذ ،إال أف المادة  18مف القانكف رقـ 110
لسنة  1980قد أكجبت إعماؿ القكاعد الكاردة في قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم في المكاد
 524كمابعدىا بشأف إشكاالت التنفيذ الصادرة كفقا لقانكف االشتباه ،حيث إف الفصؿ في ىذه
الدعاكم إنما يككف مف اختصاص محكمة تنعقد في عاصمة كؿ محافظة ،كمف ثـ تتشكؿ مف
قاضي كاحد كتستأنؼ أحكامو أماـ إحدل دكائر المحكمة االبتدائية.2
كأماـ ذلؾ كمو فقد ثار الجدؿ مابيف النيابة العامة كالمحكمة المدنية كمحكمة الجنح كبيف
المحكمة مصدرة الحكـ ،ثار الجدؿ حكؿ انعقاد االختصاص بنظر إشكاالت تنفيذ األحكاـ
الجنائية ،فيناؾ مف ينادم إلى أف النيابة العامة ىي القائمة عمى تنفيذ الحكـ الجنائي ،كتبعا
لذلؾ ينعقد ليا حؿ المنازعات التي تثكر بشأف التنفيذ ،كذلؾ انطبلقا مف أف مف يممؾ العمؿ
اإلجرائي يممؾ العدكؿ عنو كيصحح مايقع فيو مف أخطاء طالما لـ تتعمؽ بو حقكؽ الغير،ك ىذا
االتجاه يذىب إلى القكؿ أف االختصاص في حؿ منازعات التنفيذ إنما ينعقد لمنيابة العامة.3
كبالرغـ مما تقدـ فاف ىذا الرأم قد تعرض النتقاد الفقو كذلؾ ،الف تنفيذ األحكاـ بشكؿ عاـ ىك
مف كظيفة القضاء كاف عمؿ السمطة القضائية يكتمؿ بكجكد سمطة ليا عمى تنفيذ مايصدر عنيا
مف أحكاـ كق اررات بغض النظر عف آلية تنفيذ ىذه األحكاـ ،إذإف االستعانة بالسمطات األخرل
غير القضائية في تنفيذ األحكاـ القضائية ،التعدك ككنيا استعانة بالجانب المادم مف التنفيذ
حيث يبقى لسمطة القضاء اإلشراؼ عمى تنفيذ األحكاـ كحؿ منازعاتيا.4
كمع ذلؾ ذىب رأم آخر إلى القكؿ أف االختصاص باإلشكاالت الجنائية إنما ينعقد لممحكمة
المدنية التي يجرم التنفيذ في دائرتيا ،سكاء أكاف التنفيذ منصبا عمى األشخاص أك عمى
1د.عبد المطيؼ ،محمد حسني ،مرجع سابؽ ،ص.78
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األمكاؿ ،حيث ينادم أصحاب ىذا الرأم باختصاص المحكمة المدنية في ذلؾ ،ككنيا ذات
اختصاص عاـ ،كيستند ىذا الرأم إلى القكؿ أف ىناؾ مف األحكاـ الجنائية مايفقد صفتو الجنائية
بمجرد صدكره ،كأحكاـ الغرامة كالمصادرة ،كبالتالي يسرم عمى اإلشكاؿ في تنفيذ ىذه األحكاـ
مايسرم عمى اإلشكاؿ في تنفيذ األحكاـ المدنية.1
كعمى الرغـ مما تقدـ فقد تعرض ىذا الرأم لبلنتقاد أيضا ،ككف أف كبل مف المحكمتيف المدنية
كالجنائية ليستا إال شعبا مف شعب التشكيؿ القضائي كال سمطة إلحداىا عمى األخرل ،باإلضافة
إلى أف الحكـ الذم يصدر في الدعكل يتبع الكصؼ الذم تكصؼ بو الدعكل ،فصدكر الحكـ في
دعكل مدنية يجعؿ الحكـ الصادر فييا مدنيا كصدكر الحكـ في دعكل جنائية ،يجعؿ الحكـ
الصادر فييا جنائيا ،كبالتالي إف النطؽ بالحكـ ليس إال إخراجو إلى حيز الكجكد بعد تحديد
نكعو.2
أما الرأم الثالث فيرل أف االختصاص بإشكاالت التنفيذ انما ينعقد لمحكمة الجنح التي يجرم
التنفيذ في دائرتيا ،كقد بينت سابقا االنتقادات الفقيية التي طالت أصحاب ىذا االتجاه ،إذ
التممؾ محكمة الجنح ككفقا لممنطؽ سمطة لمتصدم لتفسير منطكؽ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ
األعمى منيا كمحاكـ الجنايات أك الجنح المستأنفة.3
لما تقدـ يمكننا القكؿ أنو ككفقا لمرأم اآلخر فاف االختصاص في نظر إشكاالت التنفيذ إنما ينعقد
لممحكمة التي أصدرت الحكـ ،لما ليا مف رقابة عمى تنفيذ األحكاـ الصادرة عنيا ،كككنيا
األقدر مف غيرىا عمى الفصؿ في اإلشكاالت التي تثكر في صدد التنفيذ ،إال أف ىذا الرأم أيضا
قد تعرض لمنقد ،كذلؾ ألف الحكـ الجنائي ككما بينت سابقا في اختصاص محكمة الجنايات في
نظر إشكاالت التنفيذ ،قد يصدر مف محكمة مؤقتة كمحكمة الجنايات ،كما قد ينشأ اإلشكاؿ في
التنفيذ في غير ادكار انعقادىا ،كىذا ما يتناقض مع المبدأ الذم يقكـ عميو االستشكاؿ كىك صفة
االستعجاؿ ككجكب السرعة في البت فيو ،مع التأكيد أيضا أف ىذه االنتقادات قد لقيت ردكدا فيما
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يتعمؽ باإلشكاالت التي قد تثار أثناء غير ادكار محكمة الجنايات كذلؾ بانعقاد اختصاص
محكمة الجنح المستأنفة ،باعتبار أنيا أعمى محكمة جنائية مستديمة ،أك انعقاد االختصاص
لييئات أخرل في نظر إشكاالت التنفيذ مف محاكـ الجنايات.

1

أما أصحاب الرأم الرابع ،فيركف أف االختصاص بنظر إشكاالت تنفيذ األحكاـ الجنائية يجب أف
ينعقد لممحكمة التي أصدرت الحكـ ،مستنديف في ذلؾ إلى أف ىذا االختصاص لو حجة منطقية
كحجة عممية .2
كلعؿ الرأم األخير ىك األكلى باإلتباع ،حيث إف اإلشكاؿ التنفيذم إنما يثكر بمناسبة التنفيذ كاف
التنفيذ ىك نتيجة لمحكـ ،كبالتالي فاف المحكمة التي أصدرت ىذا الحكـ ىي األقدر عمى نظر
دعكل اإلشكاؿ ،كما أنيا األقدر عمى تفسير الحكـ ،ألنيا ىي مف أصدرتو كتعمـ حيثياتو
ككقائعو كاجراءاتو ،كعمى ىذا األساس ذىب المشرع الفمسطيني كاألردني كالمصرم كالفرنسي
حيث تبنت ىذه التشريعات كغيرىا أف كؿ إشكاؿ قانكني قضائي في التنفيذ يرفع إلى المحكمة
التي أصدرت الحكـ.
ثانيا :المحكمة المختصة في نظر اإلشكال وفق رؤية المشرع اإلجرائي الفمسطيني
لقد قاـ المشرع اإلجرائي الفمسطيني بإرساء مبدأ عاما فيما يتعمؽ باختصاص المحكمة التي
أصدرت الحكـ الجزائي بنظر اإلشكاؿ بالتنفيذ ،كيتجمى ىذا المبدأ بالكضكح التاـ مف خبلؿ نص
المادة ( )420مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  2001التي نصت
عمى":كؿ إشكاؿ مف المحككـ عميو في التنفيذ،

يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ"،

كمؤدل ذلؾ أف المحكمة التي أصدرت الحكـ ،ىي التي تختص بنظر اإلشكاؿ بالتنفيذ سكاء
أكانت محكمة نظامية أـ محكمة خاصة ،فإذا أثير نزاع عمى تنفيذ حكـ صادر عف محكمة
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الدرجة األكلى رفع اإلشكاؿ ليا ،سكاء طعف فيو كلـ يفصؿ في ىذا الطعف بعد ،أك لـ يطعف فيو
باالستئناؼ.
إال انو قد يثار تساؤال ىاما حكؿ أحكاـ محكمة الدرجة الثانية التي بدكرىا تؤيد ق اررات محكمة
الدرجة األكلى ،كاألحكاـ الصادرة عف ذات المحكمة التي بمكجبيا تمغي أحكاـ البراءة الصادرة
عف محكمة الدرجة األكلى كمف ثـ تقضي بالعقكبة أك تعدليا مقدا ار كنكعا ،فمف ىي ىذه
المحكمة التي تختص باإلشكاالت التي تنشأ عند تنفيذ ىذه األحكاـ؟
لئلجابة عمى مثؿ ىذا التساؤؿ البد مف التفريؽ كالحالة ىذه بيف فرضيتيف-:
الفرضية األكلى -:إذا أيد حكـ محكمة االستئناؼ حكـ محكمة الدرجة األكلى كلـ تعدلو أك تمغيو
أك تقرر رد االستئناؼ شكبل ألم سبب قانكني مما يؤدم إلى رده ،كبالتالي فاف االختصاص
بنظر إشكاالت التنفيذ إنما يككف لمحكمة الدرجة األكلى الف حكميا بقي منتجا آلثاره القانكنية
كما كيعد سندا تنفيذيا أصيبل ،كعمى ضكء ذلؾ ال اختصاص لمحكمة االستئناؼ في نظر
اإلشكاالت التنفيذية التي تثار عمى الحكـ الجزائي.
الفرضية الثانية -:إذا كاف حكـ محكمة الدرجة الثانية مغاي ار لحكـ محكمة الدرجة األكلى ،أم
إذا قضت األكلى بالبراءة كقضت الثانية بالعقكبة أك عدلت محكمة االستئناؼ العقكبة في
األساس أك النكع ،فاف االختصاص كالحالة ىذه إنما ينعقد في نظر إشكاالت التنفيذ لمحكمة
االستئناؼ التي تنظر في اإلشكاؿ التنفيذم الذم يثار عمى حكميا كالذم يعتبر كفؽ ماتـ بيانو
سابقا ىك السند التنفيذم ،كبانعقادىا كمحكمة مكضكع تككف قد أصدرت حكما جديدا.

1

كبناء عمى ماسبؽ فاف االختصاص في نظر االستشكاؿ،انما يككف لممحكمة التي أصدرت الحكـ
كالتي قد تككف محكمة أكؿ درجة ،كما لك كاف اإلشكاؿ يتعمؽ بتنفيذ حكـ أصدرتو محكمة
الصمح أك البداية ،كما قد يككف االختصاص لمحكمة الدرجة الثانية الذم يككف حكميا معدال
لحكـ محكمة الدرجة األكلى ،فيرفع اإلشكاؿ التنفيذم لممحكمة التي أصدرت الحكـ.

1بتصرؼ.عمياف ،غساف فضؿ ،مرجع سابؽ ، ،ص.26
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أما فيما يتعمؽ باالختصاص في نظر اإلشكاؿ التنفيذم الذم قد يثار حكؿ أحكاـ محكمة
النقض ،فبل بد مف التفرقة بيف الحاالت التي يصدر فييا حكـ محكمة النقض ،فحكـ ىذه
األخيرة إما أف يقضي برفض الطعف أك عدـ قبكلو أك عدـ جكازه أك يقضي بنقض الحكـ مع
اإلحالة أك بدكنيا ،كانطبلقا مف المبدأ العاـ المشار إليو في نص المادة ( )420مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،فاف االختصاص في نظر اإلشكاؿ التنفيذم في حالة صدكر
حكـ محكمة النقض برفض الطعف أك عدـ قبكلو أك عدـ جكازه أك نقضو مع اإلحالة ،انما ينعقد
لممحكمة التي كانت تختص بو فيما لك لـ يطعف عمى الحكـ بطريؽ النقض ،كمؤدل ذلؾ أف
السند التنفيذم الذم يجرم التنفيذ بو ىك الحكـ المطعكف فيو ،كليس الحكـ الصادر عف محكمة
النقض ،أم يعتبر حكـ محكمة االستئناؼ كالحالة ىذه ىك السند التنفيذم.

1

إال أف محكمة النقض كخبلفا لما سبؽ ،فقد تفصؿ في مكضكع الدعكل كفؽ مؤدل نص المادة
( )374مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التي نصت عمى":إذا طعف في الحكـ الصادر
بعد النقض األكؿ ،تنظر محكمة النقض في مكضكع الدعكل" ،فإذا ألغت محكمة النقض كأثناء
نظرىا لمطعف لممرة الثانية أك عدلت الحكـ المطعكف فيو كأصدرت ق ار ار جديدا ،فإنيا تتساكل في
الدرجة مع المحكمة المختصة أصبل بالفصؿ في الدعكل ،كالتختمؼ عنيا في ىذا الجانب سكل
أف حكميا –أم محكمة النقض -اليقبؿ الطعف بأم مف طرؽ الطعف.
لما تقدـ فاف  -محكمة النقض -تعتبر كحيف فصميا في مكضكع الدعكل كمحكمة درجة أكلى،
حيث أف االختصاص بنظر اإلشكاؿ في تنفيذ الحكـ الجزائي انما ينعقد لممحكمة المختصة محميا
بنظر الدعكل الجنائية ،أم اف اإلشكاؿ في تنفيذ الحكـ الصادر عف محكمة النقض انما يككف
مف اختصاص المحكمة المختصة محميا بنظر الدعكل الجنائية ،سكاء كانت محكمة الصمح أـ
محكمة البداية كذلؾ حسب مكضكع الدعكل الجنائية فيما إذا كانت جنحة أك جناية.
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ىذا إذا كاف اإلشكاؿ في التنفيذ مرفكعا مف المحككـ عميو ،إال انو قد يككف المستشكؿ شخصا
آخر غير المحككـ عميو (غير المتيـ) ،فمف ىي المحكمة المختصة في نظر االستشكاؿ الذم
يرفعو غير المتيـ بشاف األمكاؿ المطمكب التنفيذ عمييا؟؟
أما المادة ( )424مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فقد نصت عمى "إذا قاـ نزاع مف غير
المتيـ بشاف األمكاؿ المطمكب التنفيذ عمييا في حالة تنفيذ األحكاـ المالية عمى أمكاؿ المحككـ
عميو ،يرفع األمر إلى المحاكـ المدنية طبقا لما ىك مقرر في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية"،
عمما أف النص اإلجرائي األردني جاء خاليا مف ذلؾ.
كاستنادا لما تقدـ ،فإذا رفع اإلشكاؿ مف غير المحككـ عميو ككاف مستندا عمى كجكد نزاع بشاف
األمكاؿ المطمكب التنفيذ عمييا ،فاف االختصاص بنظر اإلشكاؿ في التنفيذ ينعقد حينئذ لممحكمة
المدنية ،كاليجكز رفعو أماـ المحكمة الجزائية ،كاف كاف اإلشكاؿ يتعمؽ بتنفيذ حكـ أصدرتو
محكمة جزائية بالدعكل المدنية بالتبعية ،حيث يرجع ذلؾ إلى أف تبعية الدعكل المدنية لمدعكل
الجزائية أماـ القضاء الجزائي ،إنما تكجب خضكع الدعكل المدنية لجميع اإلجراءات التي تحكـ
سير الدعكل أماـ المحكمة الجزائية كصدكر الحكـ فييا كطرؽ الطعف كمكاعيده ،كبالتالي تنتيي
بذلؾ ىذه التبعية ،فالحكـ الذم تصدره المحكمة الجزائية في الدعكل المدنية المرفكعة بالتبعية
لمدعكل الجزائية انما يخضع ألحكاـ قانكف أصكؿ محاكمات مدنية فيما يتعمؽ بالتنفيذ.

1

في حيف نصت المادة ( )395مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أف ":األحكاـ
الصادرة في دعكل الحؽ المدني يككف تنفيذىا بناء عمى طمب المدعي بالحؽ المدني طبقا لما
ىك مقرر في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية".
كأكد اإلشارة إلى أف المحاكـ الجزائية انما تختص بالنظر في دعاكل الحؽ المدني ،كأف ىذا
االختصاص نصت عميو المادة ( )170مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التي جاء فييا
":تنظر المحاكـ الجزائية في دعاكل الحؽ المدني بتعكيض الضرر الناشئ عف الجريمة ميما
بمغت قيمتو كتنظر في ىذه الدعكل تبعا لمدعكل الج ازئية".
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كنحف نرل أف المشرع االجرائي الفمسطيني كاف مكفقا بجعؿ االختصاص في نظر إشكاؿ تنفيذ
الحكـ الجزائي لممحكمة التي أصدرت الحكـ ،إذ أنيا ىي األقدر عمى الفصؿ في النزاعات التي
تثكر حكؿ تنفيذ األحكاـ الجزائية لما ليا مف دراية عميقة في ىذه األحكاـ التي كانت قد عالجتيا
كناقشت مكضكعيا كحيثياتيا ،فيي األقدر عمى تفسير ىذه األحكاـ كمف ثـ ىي صاحبة
االختصاص بالرقابة عمى تنفيذ ىذه األحكاـ الجزائية كفؽ منطكؽ أحكاميا.
المطمب الثاني :الفصل في إشكال التنفيذ
بعد تحقؽ شركط اإلشكاؿ التنفيذم الشكمية منيا كالمكضكعية كبعد أف يرفع اإلشكاؿ كفؽ
اإلجراءات المرسكمة قانكنا كالمنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني النافذ
تبحث محكمة اإلشكاؿ في مكضكع دعكل اإلشكاؿ كتفرد سمطتيا عميو األمر الذم يكلد آثا ار
ناجمة عف رفع اإلشكاؿ سكؼ أتناكليا في الفرع األكؿ مف ىذا المطمب ،كما سنعالج في الفرع
الثاني آثار الحكـ في دعكل االستشكاؿ كالية الطعف فيو .
الفرع األول:آثار رفع اإلشكال وسمطتي النيابة العامة والمحكمة في وقف التنفيذ مؤقتا.
سكؼ أتناكؿ في ىذا الفرع مدل سمطة محكمة االستشكاؿ كالنيابة العامة كفي كقؼ التنفيذ مؤقتا
كذلؾ كفقا لبلتي:
أوال -سمطة محكمة االستشكال في وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في االستشكال
بادم ذم بدء البد لنا مف اإلشارة إلى أف ىنالؾ فارقا بيف كقؼ التنفيذ النيائي ،كبيف كقؼ
التنفيذ المؤقت لحيف الفصؿ في كقؼ التنفيذ النيائي بالنسبة لممستشكؿ ،كذلؾ سكاء أكاف
االستشكاؿ منصبا عمى تنفيذ العقكبات البدنية أك المالية ،فكقؼ تنفيذ العقكبة مؤقتا انما ىك
إجراء كقتي ،كأف قانكف اإلجراءات الجزائية قد منح المحكمة سمطة كاسعة في كقؼ التنفيذ مؤقتا
أك عدمو حيث نرل أنو في جميع األحكاؿ فاف كقؼ التنفيذ المؤقت أك عدمو ىك حكـ ال يحكز
أم حجية كال يكشؼ عف اتجاه المحكمة .1
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كما نشير الى أف اختصاص المحكمة في نظر إيقاؼ التنفيذ مؤقتا ،انما ينعقد مف الكقت الذم
يرفع االستشكاؿ إلييا ،كمتى رفع إلييا ىذا االستشكاؿ ،أصبحت ىي صاحبة االختصاص في
كقؼ التنفيذ مؤقتا،

كىذا مايستفاد مف نص المادة " "421مف قانكف اإلجراءات الجزائية

الفمسطيني الذم جاء فيو " ...كيجكز ليا أف تأمر بكقؼ التنفيذ حتى يفصؿ في النزاع".
ليذا فإف سمطة المحكمة في كقؼ التنفيذ مؤقتا ،إنما ىي سمطة تقديرية كاممة لؤلمر بكقؼ
التنفيذ أك رفض طمب األمر بو ،حيث تقدر المحكمة مف ظاىر األكراؽ احتماؿ قبكؿ االستشكاؿ
أك عدـ قبكلو ،كعمى ضكء مدل خطكرة النتائج المترتبة عمى ىذا التنفيذ الخاطئ ،فاف المنطؽ
كقكة الكاقع ينصحاف بعدـ كقؼ التنفيذ خاصة إذا شعرت المحكمة أف االستشكاؿ سيرفض ،في
حيف إذا ترجح ليا قبكلو ككاف يخشى مف التنفيذ كقكع ضرر جسيـ بالمستشكؿ ،فإنيا تأمر
حينئذ بكقؼ التنفيذ حتى يفصؿ في النزاع.1
كال بد لنا مف اإلشارة كالتأكيد عمى أف سمطة المحكمة في كقؼ التنفيذ ىي سمطة تقديرية بحتة،
كال رقابة عمييا في ىذا الصدد مف محكمة النقض ،كما كيجكز انطبلقا مف مدل ىذه السمطة
التقديرية أف تعدؿ المحكمة مف قرار كقؼ التنفيذ المؤقت أثناء تداكؿ االستشكاؿ أماميا.2
لكف إذا ما أمرت المحكمة بكقؼ التنفيذ ،فيظؿ التنفيذ مكقكفا طكاؿ المدة التي ينظر فييا
االستشكاؿ أماـ المحكمة ،ما لـ تعدؿ ىذه المحكمة عف حكميا في جانب كقؼ التنفيذ المؤقت،
فإذا فصؿ في ىذا االستشكاؿ فاف الحاؿ اليخمك مف احد أمريف-:
أ -أف يقضي برفض االستشكاؿ
ففي ىذه الحالة مثبل يزكؿ األثر الكاقؼ لمتنفيذ كبالتالي يصبح مف حؽ النيابة العامة أف تكاصؿ
السير في إجراءات التنفيذ حتى كلك لـ ينص في منطكؽ حكـ الرفض باالستمرار في التنفيذ،
ذلؾ أف الحكـ برفض االستشكاؿ اليعتبر سندا تنفيذيا جديدا.
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ب-أما إذا صدر الحكـ في االستشكاؿ بكقؼ التنفيذ ،فاف التنفيذ يظؿ مكقكفا بناء عمى الحكـ
الصادر في االستشكاؿ.

1

كبالرغـ مما تقدـ فقد تعرضت سمطة المحكمة التقديرية في كقؼ التنفيذ المؤقت كعدمو النتقادات
فقيية ،في جانب آخر نرل أف المحكمة كمتى أمرت بكقؼ التنفيذ مؤقتا ،ألنيا التممؾ العكدة
عف ما قضت بو باعتباره حكما قطعيا حتى كاف كاف في مسالة فرعية ،كمع ذلؾ فإننا نؤيد الرأم
الذم يعطي المحكمة سمطة تقديرية في كقؼ التنفيذ المؤقت أك الرجكع عنو ،ككف ىذه السمطة
ىي مسالة تقديرية لممحكمة منصبة عمى مبدأ العدالة كما أنيا ترتكز عمى اعتبارات مكضكعية
متغيرة ،اذ ال يكجد مايمنع المحكمة مف الرجكع عف أمر كقؼ التنفيذ المؤقت كمما استباف ليا
انتفاء األسباب التي دفعتيا لمحكـ بكقؼ التنفيذ المؤقت كالعكس صحيح.2
ثانيا -سمطة النيابة العامة في وقف تنفيذ الحكم مؤقتا
لقد نصت المادة ( )422مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي تقابميا المادة ()525
مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى مايمي-:
"...لمنيابة العامة كعند االقتضاء كقبؿ تقديـ النزاع إلى المحكمة ،أف تكقؼ تنفيذ الحكـ مؤقتا
ألسباب صحية ."...
يتبيف لنا مف ىذا النص ،أف المشرع االجرائي قد أجاز لمنيابة العامة عند تقديـ االستشكاؿ في
التنفيذ كقبؿ تقديـ النزاع إلى المحكمة ،أف تأمر بكقؼ تنفيذ الحكـ مؤقتا إذا ما تكافرت أسباب
صحية مف شأنيا أف تعرض حياة المستشكؿ لمخطر.
كقد نصت المادة ( )1552مف التعميمات القضائية لمنيابة العامة عمى ":يجكز لمنيابة العامة عند
تقديـ اإلشكاالت في التنفيذ إلييا كقبؿ تقديـ النزاع إلى المحكمة ،أف تأمر بكقؼ التنفيذ مؤقتا،
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كذلؾ إذا ما تكافرت حالة االقتضاء ،فإذا رفع االستشكاؿ إلى المحكمة المختصة لنظره ،فانو
اليجكز لمنيابة العامة أف تأمر بكقؼ التنفيذ كيصبح ىذا الحؽ لممحكمة كحدىا".1
يتبيف لنا أف اليدؼ مف االستشكاؿ ىك حماية حؽ المستشكؿ ،كعند تقديـ االستشكاؿ إلى النيابة
العامة ،فاف ليذه األخيرة عند االقتضاء األمر بكقؼ التنفيذ مؤقتا إلى حيف الفصؿ في النزاع
المثار حكؿ التنفيذ مف محكمة االستشكاؿ ،كمف ثـ فانو يتعيف عمييا إحالة االستشكاؿ لممحكمة
لتعمؽ حؽ المستشكؿ في ذلؾ ،كحتى ال تعكد النيابة إلى إلغاء أمرىا ،فاف الكقؼ المؤقت مف
النيابة اليقيد محكمة االستشكاؿ عند نظرىا لمكضكع النزاع حكؿ التنفيذ فقد تقضي بعكسو حسبما
يتراءل ليا.2
يتبيف لنا مف ىذه النصكص سالفة الذكر سكاء في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالمصرم
أك تعميمات النائب العاـ ،أف سمطة النيابة في كقؼ التنفيذ المؤقت تتكقؼ بمجرد تقديـ
االستشكاؿ لممحكمة ،كما أف سند كقؼ التنفيذ المؤقت حسب ماجاء في نص المادة ( )422مف
قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني إنما ينطمؽ مف األسباب الصحية فقط ،كيعد ذلؾ مأخذا
عمى المشرع اإلجرائي الفمسطيني ،إذ كاف عميو أف اليحصر سمطة النيابة العامة فقط في جانب
األسباب الصحية لممستشكؿ كاف كاف عميو أف يكسع األمر ألسباب أخرل كاف مف شانيا أيضا
أف تعطي النيابة العامة السمطة في كقؼ تنفيذ األحكاـ الجزائية ألسباب غير صحية ،كالنزاع
الذم يحدث في شخصية المحككـ عميو باإلعداـ كالذم حدد مكعد لتنفيذ الحكـ عميو.

3

الفرع الثاني -:آثار الحكم في دعوى اإلشكال والية الطعن فيو
مما ال اختبلؼ فيو فاف دعكل اإلشكاؿ التنفيذم ىي دعكل جنائية تكميمية ،كماداـ األمر كذلؾ،
فانو يتبع في شانيا مايتبع في إصدار الحكـ الجزائي ،كبالتالي فاف الحكـ الصادر فييا اليخرج
عف القكاعد العامة المتعمقة بصدكر األحكاـ الجزائية ككؿ،حيث إف المشرع قد نص عمى ىذه
القكاعد في المكاد (272كمابعدىا) مف أحكاـ الفصؿ السادس مف قانكف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني رقـ  3لسنة .2001
1التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني (مرجع سابؽ) .
2ـ.ىرجة مصطفى مجدم ،مرجع سابؽ ،ط ،2ص.44
3د.عمياف ،غساف ،مرجع سابؽ ،ص .35

003

كبالتالي حتى يككف الحكـ في دعكل اإلشكاؿ التنفيذم صحيحا ،البد مف إجراء المداكلة كالنطؽ
بالحكـ كتحريره ،كما يجب أف يشتمؿ الحكـ عمى بيانات ثبلث،
كالمنطكؽ.

كىي الديباجة كاألسباب

1

كبعد أف يكلد الحكـ في دعكل اإلشكاؿ التنفيذم ،فانو يرتب آثا ار قانكنية ىامة ىي-:
 )1خركج النزاع مف كالية المحكمة
متى أصدرت محكمة اإلشكاؿ حكميا ،فاف ذلؾ يترتب عميو زكاؿ كاليتيا بالنسبة لمنزاع ،اذ ليس
ليا بعد ذلؾ المساس بالحكـ بالتعديؿ أك بالحذؼ أك باإلضافة ،مالـ يتعمؽ األمر بخطأ مادم لـ
يترتب عميو البطبلف ،فميا في ىذا تصحيح الخطأ المادم.

2

كبالرغـ مما تقدـ فإنيا تممؾ بداىة العدكؿ عف ىذا القضاء إذا كاف الحكـ الصادر منيا غيابيا،
كطعف فيو أماميا بالمعارضة ،الف المعارضة مف شأنيا أف تعيد طرح المكضكع مف جديد عمى
ذات المحكمة التي فصمت بالحكـ الغيابي.
ليذا فاف الحكـ الصادر في اإلشكاؿ نافذ بمجرد صدكره ،فإذا قضى بكقؼ التنفيذ أك بعدـ جكازه،
فانو يتعيف عمى النيابة العامة إعماؿ مضمكف ذلؾ الحكـ حتى لك طعنت فيو باالستئناؼ أك
بالنقض ،في حيف إذا قضى بعدـ قبكؿ اإلشكاؿ أك برفضو أك االستمرار بالتنفيذ ،كاف ذلؾ
القضاء نافذا حتى كلك طعف فيو المستشكؿ.3
 )1حجية الحكـ الصادر في اإلشكاؿ
إف الحكـ الصادر في اإلشكاؿ إنما ىك حكـ كقتي ينقضي أثره بصيركرة الحكـ المستشكؿ فيو
نيائيا ،كما أف حجتو مؤقتة حيث تختمؼ ىذه الحجية بالنسبة لممحكمة التي أصدرت الحكـ في
اإلشكاؿ عف تمؾ التي تنظر الطعف في الحكـ أم محكمة المكضكع.4
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ليذا فاف الحكـ الصادر في اإلشكاؿ اليحكز قكة الشيء المقضي أماـ محكمة المكضكع ،كمف ثـ
ال يجكز النعي عمى حكـ محكمة المكضكع بمخالفتو الحكـ الصادر في اإلشكاؿ ،حيث قضي
باف مايثيره الطاعف في شاف قضاء محكمة اإلشكاؿ  -بعد صدكر الحكـ المطعكف فيو– بقبكؿ
االستئناؼ شكبل إنما ىك مردكد ألف اإلشكاؿ في التنفيذ ليس طريقا مف طرؽ الطعف في
األحكاـ ،كمف ثـ فإذا كاف قد كرد في أسباب الحكـ الصادر في اإلشكاؿ المقدـ مف الطاعف
كىي مقاـ تبرير كقؼ تنفيذ الحكـ المستشكؿ فيو -أف االستئناؼ الذم أقامو الطاعف مقبكؿ شكبل
لما أبداه المستشكؿ مف عذر المرض – فاف ذلؾ اليحكز قكة األمر المقضي في شاف شكؿ
االستئناؼ كما اليناؿ مف صحة الحكـ المطعكف فيو السابؽ صدكره بعدـ قبكؿ االستئناؼ
شكبل.

1

ليذا فاف الحجية التي يحكزىا الحكـ الصادر في اإلشكاؿ إنما تككف في مكاجية المحكمة التي
أصدرت الحكـ ،كبالتالي فبل يجكز ليا العدكؿ عنو ،كما انو ممزـ لمخصكـ ،كحكمو يككف أيضا
ممزما لمنيابة العامة ،حيث اليجكز أيضا لممستشكؿ أف يقيـ إشكاال جديدا كيستند لذات األسباب
التي استند إلييا في اإلشكاؿ األكؿ ،لكف بمفيكـ المخالفة فمو الحؽ في إقامة إشكاال آخر متى
تغيرت األسباب ،أما إذا كاف الحكـ في اإلشكاؿ قطعيا أم مستندا لسبب دائـ كانعداـ الحكـ ،أك
إلغاء نص التجريـ أك انقضاء العقكبة ،فانو يحكز حينئذ حجيتو أماـ المحكمة التي أصدرتو.2
ذلؾ أف اإلشكاؿ القطعي الييدؼ إلى كقؼ التنفيذ مؤقتا إنما يبحث في مدل جكاز تنفيذ الحكـ
الكاجب التنفيذ مف عدمو ،كما لو حجية أماـ محكمة الطعف ،الف المحكمة التي أصدرت الحكـ
في اإلشكاؿ تككف قد نظرتو مف الجانب المكضكعي كقضت بو ،فيي تنظر في اختصاص
أصيؿ كغيرىا مف المحاكـ كتقؼ عمى ذات الدرجة.3
 -3نفاذ الحكـ الصادر في اإلشكاؿ-:

1نقض  22نكفمبر  ،1970مجمكعة االحكاـ ص ،1118طعف رقـ  1187سنة  ،40رقـ  ،271اشار اليو الطيب
احمد عبد الظاىر في مؤلفو اشكاالت التنفيذ في المكاد الجنائية ،ص.465

2د.محمكد .نجيب حسني ،مرجع سابؽ ،ص .1058-1057
3د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.156
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الحكـ الصادر في اإلشكاؿ كاجب النفاذ بمجرد صدكره ،سكاء قضى بكقؼ التنفيذ أك بعدمو،
كعمى النيابة العامة إعماؿ مضمكف ذلؾ الحكـ حتى لكطعنت فيو باالستئناؼ أك بالنقض ،ليذا
إذا قضي بعدـ قبكؿ اإلشكاؿ أك برفضو كاالستمرار بالتنفيذ كاف ىذا القضاء نافذا بمجرد صدكره
حتى كلك طعف فيو المستشكؿ.1
إف القاضي مثمو مثؿ أم إنساف معرض لمخطأ ،ليذا فاف حكمو يطعف بو مف قبؿ الخصكـ كفؽ
طرؽ الطعف في األحكاـ المبينة في القانكف كالتي ىي طرؽ طعف عادية كطرؽ طعف غير
عادية ،فالمعارضة كاالستئناؼ ىما طريقاف عادياف لمطعف ،كالنقض كطمب إعادة النظر طريقاف
غير عادييف لمطعف ،كيسمؾ الطاعف طريؽ الطعف بيدؼ تجديد النزاع كاعادة الحكـ كفقا لطرؽ
الطعف العادية ،كقد يككف سبب الطعف كما أسمفت سابقا بسبب خطأ أك سيك أك نسياف أك
مجانبة الصكاب مف قبؿ المحكمة ،كقد يعزل إلى قصكر مف الخصكـ أنفسيـ بعدـ تقديـ أدلتيـ
ك/أك جزء منيا ،ككما ىك معمكـ لدينا فاف الطعف في األحكاـ إنما ىك مشركط ككما أسمفت سابقا
في المبحث الثاني مف ىذا البحث بتكافر كؿ مف المصمحة كالصفة في الطعف كحيث اف المشرع
لـ ينظـ مسالة الطعف في األحكاـ الصادرة في دعكل اإلشكاؿ ،األمر المكجب لتطبيؽ القكاعد
العامة التي تنظـ طرؽ الطعف في األحكاـ الجنائية ،كبالعكدة إلى قانكف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني فقد حدد طرقا اكجب عمى الخصكـ أف يسمككىا مف اجؿ الطعف في األحكاـ كفؽ
الطرؽ العادية كغير العادية ،كمما الشؾ فيو كبما أف الحكـ الصادر في دعاكل اإلشكاؿ
التنفيذية يككف كأم حكـ صادر في الدعاكم الجنائية ،فانو يخضع لجميع طرؽ الطعف ،كما
يطعف في تمؾ األحكاـ سكاء بالمعارضة إف كاف الحكـ غيابيا أك باالستئناؼ كالنقض ،كالتي
سكؼ استعرضيا كفؽ اآلتي-:

1ـ.الطيب احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص .467
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أوال -الطعن بالمعارضة-:
إف المعارضة انما ىي طريؽ مف طرؽ الطعف العادية تمنح لممحككـ عميو ،إلعادة النظر في
الحكـ الصادر في غيبتو أماـ المحكمة التي أصدرتو في مكاد الجنح كالمخالفات.

1

كقد نصت المادة ( )314مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني –التي تقابميا المادة ()398
مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم -عمى" -:لممحككـ غيابيا في مكاد الجنح كالمخالفات أف
يعترض عمى الحكـ خبلؿ عشرة أياـ"،أما المادة ( )184مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية
األردني فقد نصت":لممحككـ عميو أف يعترض عمى الحكـ في ميعاد عشرة أياـ ابتداء مف اليكـ
الذم يمي تاريخ تبمغو الحكـ كذلؾ باستدعاء يرفعو إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ إما مباشرة
كاما بكاسطة محكمة مكطنو".
كما نرل أف الفقو يجمع عمى أف الحكـ الصادر في األشكاؿ يقبؿ الطعف فيو بطريؽ المعارضة.

2

كعمة تقرير المعارضة أف الحكـ الغيابي إنما ىك حكـ ضعيؼ كيحتمؿ أف يككف غير صحيح إذ
لـ يستند إلى عمـ كافي بعناصر الدعكل ،كذلؾ تطبيقا لمبدأ المكاجية حتى يتسنى مكاجية
طرفي الدعكل كبالتالي لـ يتح لطرؼ مكاجية ادعاءات الطرؼ اآلخر.

3

ليذا فاف المعارضة في الحكـ الصادر في دعكل اإلشكاؿ إنما تجكز مف المستشكؿ فقط ،أما
النيابة العامة فاف اإلشكاؿ في التنفيذ يرفع بكاسطتيا إلى المحكمة المختصة،

كحضكرىا

ضركرم لصحة تشكيؿ محكمة اإلشكاؿ ،كمف ثـ فبل يتصكر بداىة صدكر حكـ غيابي بالنسبة
لمنيابة العامة ،كبالتالي اليتصكر تخكيميا الحؽ في المعارضة.

4

حيث تجكز المعارضة في الحكـ الغيابي الصادر في اإلشكاؿ مف محكمة الجنح المستأنفة أك
مف محكمة الجنح الجزئية في حاالت اختصاصيا بنظر اإلشكاؿ ،أما إذا كاف الحكـ في اإلشكاؿ
قد صدر غيابيا مف محكمة الجنايات ،فانو التجكز فيو المعارضة إذا كاف الحكـ المستشكؿ في
1د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص .162

2ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص .481
3د.طنطاكم ،ابراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص.162
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تنفيذه صاد ار في جناية ،كانما تجكز ىذه المعارضة إذا كاف الحكـ المستشكؿ فيو صاد ار في
جريمة مقدمة إلى محكمة الجنايات بكصؼ الجنحة.

1

الطعن باالستئناف
نشير إلى أف االستئناؼ إنما ىك طريؽ عادم أيضا لمطعف في حكـ محكمة الدرجة األكلى أماـ
محكمة الدرجة الثانية بيدؼ تجديد النزاع مف اجؿ إلغاء الحكـ المستأنؼ أك تعديمو ،ليذا فاف
الحكـ الصادر في اإلشكاؿ التنفيذم انما يخضع لمطعف بطريؽ االستئناؼ شانو في ذلؾ شاف
األحكاـ الجزائية ،كبالتالي يككف لمحكمة االستئناؼ تأييد الحكـ المستأنؼ أك نقضو جزئيا أك كميا
أك تعديمو كفؽ نص المادتيف (335ك )336مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

2

أما بالنسبة لقانكف اإلجراءات الجنائية المصرم فاف األحكاـ الصادرة في دعكل اإلشكاؿ مف
محكمة الجنايات اليجكز استئنافيا ،سكاء أكاف الحكـ المستشكؿ في تنفيذه صاد ار مف محكمة
الجنايات في جناية أك جنحة أك مخالفة ،إضافة إلى أف األحكاـ الصادرة في دعكل اإلشكاؿ مف
محكمة الجنح المستأنفة إنما ىي آخر درجة لمتقاضي كمف ثـ التقبؿ االستئناؼ أيضا.

3

الطعن بالنقض
يجكز الطعف بالنقض في األحكاـ الصادرة في دعكل اإلشكاؿ في التنفيذ ،سكاء أكاف الحكـ
صاد ار مف محكمة الجنح المستأنفة أك محكمة الجنايات.

4

إذ إف النقض إنما ىك طريؽ طعف غير عادم في األحكاـ النيائية الصادرة عف المحكمتيف
المذككرتيف ،إذ يستيدؼ الطعف بالنقض فحص الحكـ لمتحقؽ مف مطابقتو لمقانكف ،سكاء مف
حيث القكاعد المكضكعية أك مف حيث اإلجراءات التي استند عمييا ،كالييدؼ الطعف بالنقض

1د.قرني ،محمكد سامي ،مرجع سابؽ ،ص .157
2خطيب .محمد صبحي ،مرجع سابؽ ،ص.112

3ـ.الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص .483
4نفس المرجع السابؽ .ص.484
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إلى إعادة عرض الدعكل عمى القضاء ،كانما ييدؼ إلى عرض الحكـ عمى محكمة النقض
لفحصو في ذاتو استقبلال عف كقائع الدعكل لتقرير مدل اتفاقو مع القانكف.

1

كبما أف الحكـ الصادر في اإلشكاؿ يعد مف تكابع الحكـ الصادر في المكضكع ،فيك يقبؿ
الطعف بالنقض ،كبالتالي يككف لمحكمة النقض رقابة ليس عمى المكضكع بؿ عمى صحة تطبيؽ
القانكف مف عدمو ،ليذا قضت محكمة النقض ":مف المقرر أف الحكـ الصادر في اإلشكاؿ يتبع
الحكـ الصادر في مكضكع الدعكل الجنائية مف حيث جكاز أك عدـ جكاز الطعف فيو بطريؽ
النقض".

2

كبما أف األمر كذلؾ فإذا كاف الحكـ صاد ار في إشكاؿ في تنفيذ حكـ صادر في جريمة مخالفة،
فاف الطعف في ىذا الحكـ اليككف جائزا.

3

أما إذا كاف الحكـ في اإلشكاؿ صاد ار في جناية أك جنحة فانو يقبؿ الطعف فيو بالنقض.
مما تقدـ يتعيف لقبكؿ الطعف بالنقض في الحكـ الصادر في اإلشكاؿ ،أف يككف الحكـ محؿ
تنفيذ بالفعؿ أك باألقؿ قاببل لمتنفيذ ،فإذا كاف الحكـ قد أكقؼ تنفيذه بالفعؿ قبؿ نظر الطعف،
فعند إذف تنتفي المصمحة مف الطعف.

4

كأخي ار البد لنا مف اإلشارة أيضا إلى انو يتعيف تطبيؽ القكاعد العامة كاإلجراءات المنصكص
عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بشاف الطعف بالنقض عمى األحكاـ الصادرة في
إشكاالت التنفيذ.

1عبد المطمب ،ايياب ،المكسكعة الجنائية الحديثة في شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،ط 1المركز القكمي لئلصدارات

القانكنية ،مصر .2008

2نقض جنائي مصرم صادر بتاريخ  ،1971/10/18اشار اليو احمد ابراىيـ في مؤلفو اشكاالت التنفيذ في االحكاـ
الجزائية فقيا كقضاء ،دار الكتب القانكنية ،مصر ،2003 ،ص.44

3سميماف ،محمد عمي ،الحكـ الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص.214
4د.طنطاكم ،إبراىيـ حامد ،مرجع سابؽ ،ص .168
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كجدير باإلشارة إلى أف الطعف جائز مف النيابة العامة كالمستشكؿ سكاء كاف محككما عميو أك
مف الغير في الحاالت التي نص عمييا القانكف ،حيث اليترتب عمى الطعف بالنقض إيقاؼ تنفيذ
الحكـ الصادر في اإلشكاؿ إال فيما يتعمؽ بالحكـ الصادر باإلعداـ.

1

إعادة المحاكمة في الحكم الصادر في اإلشكال
البد مف اإلشارة إلى أف إعادة المحاكمة ىي مف طرؽ الطعف غير العادية يقررىا القانكف في
حاالت كردت عمى سبيؿ الحصر حسب نص المادة ( )377مف قانكف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني،

كيجكز تقديـ طمب إلعادة المحاكمة في الحكـ النيائي في اإلشكاؿ التنفيذم

كطمبات إعادة المحاكمة المستندة لمنزاع حكؿ شخصية المحككـ عميو ،إال أف الساحة القضائية
ناد ار ماتشيد طمبات إعادة محاكمة في دعاكم إشكاؿ التنفيذ لبعد احتماؿ تحقؽ فركض طمبات
إعادة المحاكمة.2

1نفس المرجع السابؽ ،ص169

2ـ .الطيب ،احمد عبد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.489
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الخاتمة والتوصيات
تتجو كؿ قكانيف الدكؿ الحديثة كدساتيرىا إلى إرساء كافة المبادئ القانكنية التي تيدؼ إلى حماية
حقكؽ األفراد كاحاطتيا بضمانات متعددة ،ككاف كراء ىذا السعي دك ار ميما لمؤسسات المجتمع
المدني التي ما انفكت عف السعي مف اجؿ بزكغ ىذه المبادئ كالقكانيف كلـ تكف تشريعات الدكؿ
الحديثة في منأل عف ذلؾ ،حيث استجابت لكؿ تكجو يسعى لحماية حرية الفرد ككرامة المكاطف
باعتباره المبنة األساسية لممجتمع ،األمر الذم كاف رادفا لي مف اجؿ البحث كالدراسة في ىذا
المكضكع الياـ كىك إشكاالت تنفيذ األحكاـ الجنائية في قانكف اإلجراءات الجزائية ،إذ كبالرجكع
إلى نصكص المكاد  420كماتبلىا في الباب الثالث مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ
 3لسنة  ،2001فاف المشرع قد تناكؿ إشكاؿ تنفيذ األحكاـ الجزائية في ىذه المكاد كلك بشكؿ
مقتضب ،كلعؿ أىمية ىذا المكضكع أال كىك إشكاالت تنفيذ األحكاـ الجزائية إنما ينبع مف ما
يعترم تنفيذ ىذه األحكاـ مف أخطاء ،إذ يعتبر سبلحا بيد المحككـ عميو يمجأ بو لممحكمة
المختصة مف اجؿ الحد مف التنفيذ الخاطئ لؤلحكاـ الجزائية كدرءا لتعسؼ سمطة التنفيذ.
إف تنفيذ األحكاـ الجزائية ىي المرحمة التي تتبع صدكر الحكـ الجزائي المكجب لمتنفيذ كىذا
مايسمى بتنفيذ العقكبة ،كىذه األخيرة تبنى عمى خطكرة كبيرة أك بالتالي يجب أف تنفذ ىذه
العقكبة كفؽ ماصدرت عميو في األحكاـ الجزائية .
كحيث إف تنفيذ األحكاـ الجزائية منكط بالنيابة العامة ،إال أف رقابة القضاء عمى تنفيذ ىذه
األحكاـ لو أىمية قصكل تتجمى بضركرة تنفيذ العقكبات بشكؿ صحيح كسميـ .
ككغيره مف القكانيف األخرل فقد عجز قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001
عف إيراد تعريؼ محدد كشامؿ لمفيكـ إشكاالت التنفيذ ،بحيث ترؾ األمر في ذلؾ لمفقو كالقضاء
األمر الذم كلد خبلفا فقييا حكؿ اإلجماع عمى تعريؼ محدد ليذا المفيكـ ،كما كتباينت أحكاـ
القضاء في ذلؾ ،األمر الذم دفعني لبياف التعريفات التي سيقت فقيا كقضاء في جانب بياف
مفيكـ إشكاؿ التنفيذ كذلؾ في المطمب األكؿ مف المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ،

ىذا

باإلضافة إلى بياف نكعي إشكاالت التنفيذ الكقتي كالمكضكعي بكجيييما كقد تناكلت تمييز
اشكاالت التنفيذ عف المفاىيـ المجاكرة في المطمب الثاني ،أما في المبحث الثاني مف الفصؿ
االكؿ فقد تناكؿ الباحث صكر إشكاالت التنفيذ كشركط تحقؽ إشكاؿ التنفيذ في المطمب األكؿ
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مف ىذا المبحث باإلضافة إلى بياف أىمية الحكـ الجزائي كاثر اإلشكاؿ عمى النكاحي القضائية
كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
كما كتناكلت في الفصؿ الثاني تجاكز حاالت إشكاؿ التنفيذ مف بياف ليذه الحاالت كاشارة إلى
عقبات تجاكزىا كتجاكز تنفيذ األحكاـ الجزائية كذلؾ في المبحث األكؿ مف الفصؿ الثاني ،أما في
المبحث الثاني مف الفصؿ المشار إليو فقد بينت دعكل إشكاؿ التنفيذ كالحؽ في إقامتيا كشركط
كاجراءات نظر اإلشكاؿ إضافة إلى االختصاص في نظر اإلشكاؿ كالفصؿ فيو كاآلثار الناجمة
عف الفصؿ في اإلشكاؿ كالية الطعف فييا  ،كىنا كفي جانب تحديد االختصاص فاف الباحث
يؤيد االتجاه الذم سار إلى جعؿ االختصاص لنظر إشكاؿ التنفيذ ىك لممحكمة التي أصدرت
الحكـ ،إذ تعتبر ىي األقدر عمى الفصؿ في منازعات التنفيذ لما ليا مف عمـ كدراية تامة
بمكضكع الحكـ الجزائي ،إذ إنيا ىي مف كانت تفرد سمطتيا عمى الحكـ الجزائي المستشكؿ في
تنفيذه.
كأشير إلى أف المشرع الفمسطيني قد سار عمى ىذا المنيج كالتثريب عميو فيما سار ،انما في
نياية األمر فاف الباحث يكصي بمايمي-:
أكال -إضافة نص في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001ينص صراحة
عمى رقابة القضاء عمى تنفيذ األحكاـ الجزائية ،األمر الذم مف شانو الحد مف الخطأ في تنفيذ
العقكبة كاخضاعيا لرقابة القضاء .
ثانيا -إلزاـ النيابة العامة كفكر تقديمو الدعكل اإلشكاؿ بإحالتيا لممحكمة المختصة خبلؿ مدة ال
تتجاكز أربع كعشريف ساعة بحيث يتـ استبداؿ جممة عمى كجو السرعة الكاردة في المادة 421
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001بالمدة المكصى بيا .
ثالثا -عدـ حصر سمطة النيابة العامة في كقؼ التنفيذ المؤقت في األسباب الصحية فقط ،إذ إف
ىنالؾ أسباب أخرل التقؿ أىمية عف األسباب الصحية مف اجؿ كقؼ النيابة لمتنفيذ مؤقتا
كاالختبلؼ في شخصية المحككـ عميو .
رابعا -إضافة مادة لمباب الثالث مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001
تنص صراحة عمى أف الحكـ في دعكل اإلشكاؿ التنفيذم يككف قاببل لمطعف .
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خامسا -استبداؿ المادة  423مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001التي
كردت بالشكؿ التالي ":إذا حصؿ نزاع في شخصية المحككـ عميو يفصؿ في ذلؾ النزاع بالكيفية
كاألكضاع المقررة في المكاد السابقة ".بالنص التالي "إذا أبدل المنفذ عميو انو ليس ىك المحككـ
عميو فاف عمى النيابة العامة كقؼ التنفيذ مؤقتا ،كيفصؿ في ذلؾ بالكيفية كاألكضاع المقررة في
المكاد السابقة".
سادسا -ترسيخ مبدأ الفصؿ بيف السمطات كالتأكيد عمى مبدأ استقبلؿ القضاء كمبدأ دستكرم
كاجب االحتراـ كاصبلح النظاـ القضائي الفمسطيني كالحد مف تأثير السمطة التنفيذية كاألجيزة
األمنية عمى األحكاـ القضائية كالزاميـ بتنفيذ األحكاـ الصادرة عف القضاء.
سابعا -إنياء حالة االنقساـ السياسي كالتي ليا بالغ األثر عمى تعزيز االنقساـ القضائي كالعمؿ
بنظاـ قضائي كفؽ سياسة كاحدة .
ثامنا -العمؿ كمف خبلؿ االتفاقيات التي تبرـ مع الجانب اإلسرائيمي عمى ضماف حؽ الجية
القائمة عمى تنفيذ األحكاـ داخؿ المناطؽ المصنفة ( )cدكف قيد أك شرط كالزاـ الجانب
االسرائيمي بضركرة تسميـ الياربيف مف القانكف الى المناطؽ المحتمة عاـ ( )1948أك تمؾ التي
تحت السيادة االسرائيمية.
تاسعا -العمؿ كمف خبلؿ مؤسسات المجتمع المدني عمى تعزيز الثقة بيف المكاطنيف في الجياز
القضائي كزرع مبدأ احتراـ األحكاـ القضائية مف خبلؿ عقد الندكات ككرش العمؿ .
كلعؿ ىذا األمر مف اجؿ تجاكز مفيكـ النزاع المنصكص عمييا في المادة ( ،)423إذإف النزاع
قد يطكؿ ،أما مايبديو المنفذ عميو مف ككنو ليس الشخص المقصكد بالتنفيذ ،فانو يمنع الكلكج
حتى في تنفيذ العقكبة كيككف ىذا اإلبداء سببا ممزما لمنيابة العامة مف اجؿ كقؼ التنفيذ مؤقتا
حتى الفصؿ فيما أبداه المنفذ عميو .
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