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امللخص
يعد علم اإلحصاء أهم الوسائل املنهجية وأكثرها فائدة في مجال العمل القضائي والقانوني،
بالنظر إلى دقته في بيان مؤشرات كفاءة األداء والدراسات في اجملال القضائي .لذلك ،تسعى
اإلدارات القضائية في العديد من األنظمة القانونية على االستعانة بهذا العلم ،من أجل رصد
مؤشرات أداء احملاكم ،والوقوف على حجم اإلشكاليات التي تواجهها ،األمر الذي يضع بني
يدي صاحب القرار صورة رقمية حول وضع العدالة بشكل عام ،تكون صاحلة هذه الصورة
الستثمارها في عملية دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات وتلبية احتياجات املستخدمني،
وصوال ً إلى حتقيق اجلودة الشاملة في العمل القضائي.
وهذا ما قمنا به في هذا التقرير ،إذ جلأنا إلى استخدام هذا العلم ،في عمل مسح إحصائي
محايد لألحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة في رام اهلل سنة
 2014ميالدي ،وذلك بهدف بناء صورة رقمية لوضع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في
نواح عدة .بحيث ميكن للمعنيني استخدامها في الوقف على بعض
النظام الفلسطيني من ٍ
إشكاليات هذه الرقابة ،والعمل على حلها وتطويرها في املستقبل.
اشتمل التقرير على ثالثة بنود رئيسية ،تكون األول من مقدمة ،اشتملت بدورها على نطاق
التقرير ومنهجيته واملفاهيم األساسية التي يتضمنها ومراجعة سريعة مختصرة لبعض
األدبيات السابقة ،ومن ثم عرض للنتائج األساسية التي توصلنا إليها ،وما خلصنا له من
توصيات .فيما عرضنا في الثاني لدراسة متهيدية مختصرة لوضع القضاء اإلداري في فلسطني.
أما في البند الثالث واألخير ،فقد عرضنا للمسح اإلحصائي لعينة من األحكام الصادرة عن
محكمة العدل العليا املنعقدة في رام اهلل سنة  ،2014وذلك بإحصاء وعَ دْ مجموعة من
املتغيرات التي مت االستدالل عليها من خالل ما يشتمل عليه احلكم نفسه من بيانات.
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 .1مقدمة
تعد حماية حقوق األفراد وحرياتهم ،السمة األساسية لدولة القانون ،وهي أيضا ً إحدى أهم
وظائف الدولة احلديثة .وبالنظر إلى هذه األهمية ،فلم تكد تخلو مقدمات الدساتير وإعالنات
احلقوق الوطنية واإلقليمية والعاملية -في املاضي واحلاضر -من النص على احلقوق واحلريات
والتأكيد على حمايتها .ولكن ،مهما بلغت هذه النصوص من درجة تأكيدها على ذلك احلق
أو تلك احلرية ،فإنها تبقى قاصرةٌ عن توفير حماية حقيقة لها ،مالم تقترن هذه النصوص
بوجود ضمانات توفر هذه احلماية ،من خالل رد االعتداء وإنصاف الضحايا.
ولتلك الغاية ،أوجدت النظم احلديثة ،عددا ً من الضمانات ،أهمها :وجود نظام قوي وفاعل
ملراقبة أعمال اإلدارة وتصرفاتها في مواجهة األفراد؛ الطرف األضعف في هذه العالقة ،بالنظر
إلى ما تتمتع به اإلدارة من امتيازات وسلطات ،أو بحسب ما يعبر عنه أحيانا ً «بامتالكها
وسائل العنف املشروعة» .وفي هذا السياق ،ظهرت الرقابة القضائية على أعمال وتصرفات
اإلدارة ،والتي عرفت في كثير من البلدان برقابة القضاء اإلداري ،كأحد أهم ضمانات احترام
وحماية احلقوق واحلريات ،فهي رقابة ترمي إلى خلق توازن بني سلطات الدولة الثالث ،وكبح
جماح جتاوزات السلطة التنفيذية ،وردها إلى جادتها القانونية وإنصاف ضحاياها عند االعتداء.
فضال ً عن اعتبار القضاء هو أكثر تخصصا ً وقدرةً فيما يتعلق بالرقابة على أعمال اإلدارة
والفصل في املنازعات اإلدارية 1.ولكن ،ليست حماية احلقوق واحلريات هي املبرر الوحيد لوجود
هذا النوع من الرقابة ،فحماية مبدأ املشروعية ،واحملافظة على سير املرافق العامة بانتظام
واطراد ،واملوازنة بني املصلحة العامة وما عداها من املصالح ،مبررات دفعت هي األخرى إلقرار
رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة وتصرفاتها.
وتعتمد فعالية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة على مدى حيدة وقوة اجلهاز الذي يتوالها
واستقالله في مواجهة سلطات الدولة األخرى ،وبخاصة السلطة التنفيذية ،فالقضاء
القوي املستقل يخلق بيئة حتترم احلقوق وتصان فيها احلريات ،بيئة حتترم مبدأ املشروعية،
وحتافظ على سير املرافق العامة بانتظام واطراد 2.باإلضافة إلى ذلك ،فإن حتقيق ما يرمي
إليه وجود القضاء اإلداري ،يتطلب متكني الناس من الوصول إليه بسهولة ،خملاصمة ظامليهم
عما حلق بهم من ضرر .لذلك ،كان حق التقاضي
ومعتديهم ،ومن ثم إنصافهم وتعويضهم َّ
مبا يشمله من حتقيق النصفة القضائية ،البوابة الرئيسية لتوفير حماية حقيقية حلقوق
3
األفراد وحرياتهم بوجه خاص.
 1حسني أبو هنود ،محاكم العدل العليا الفلسطينية :التطورات ،واإلشكاليات ،واألداء في مجال احلقوق واحلريات،
سلسلة التقارير القانونية ( ،)13الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن :رام اهلل ،أكتوبر  ،1999ص  3- 2وص
.11- 9
 2املرجع السابق ،ص .1
 3نصت املادة ( )30من القانون األساسي املعدل لسنة  ،2003املنشور على الصفحة ( ،)5من عدد الوقائع الفلسطينية
(عدد ممتاز) ،بتاريخ  .2003/3/19على أنه -1« :التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق
االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،وينظم القانون إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل في القضايا -2 .يحظر
النص في القوانني على حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء -3 .يترتب على اخلطأ القضائي تعويض من
السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته».
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كل من الضفة
منذ إنشائها سنة  ،2001أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في ٍ
الغربية وقطاع غزة الكثير من األحكام التي أكدت فيها على قدرتها على حماية حقوق
األفراد وحرياتهم ،وظهر ذلك جليا ً في أحكامها الصادرة في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن
لإلفراج عن املوقوفني بوجه غير مشروع «االعتقال التعسفي» ،ودعاوى املوظفني ،وفي غيرها
ُ
يخل من إخفاقات هنا وهناك ،وهذا أمر ٌ طبيعي.
من الدعاوى .ولكن األمر لم
خالل الفترة األخيرة ،ثار النقاش بني األوساط القانونية حول أداء محكمة العدل العليا
الفلسطينية املنعقدة في رام اهلل ،وكان هذا النقاش مصحوب بحالة من عدم الرضا عن
ذلك األداء ،نظرا ً لكثرة األحكام التي أصدرتها برد الدعاوى والطلبات املقدمة إليها .وفي
هذا السياق يأتي تقريرنا ،في محاولة منا إلجراء مسح دقيق ومحايد لألحكام الصادرة عن
محكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة في رام اهلل خالل السنة امليالدية  ،2014بغية
الوقوف على مضمون هذه األحكام ،وبناء صورة رقمية لها.

 .1-1نطاق التقرير

ميسح هذا التقرير عينة مختارة من األحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا
4
الفلسطينية املنعقدة في رام اهلل خالل السنة امليالدية  ،2014يبلغ عددها ( )324حكم.
وتقترب هذه العينة في عددها من مجمل األحكام القضائية الصادرة عن نفس احملكمة
خالل نفس السنة بحسب التقرير السنوي التاسع جمللس القضاء األعلى والبالغ عددها
( )336حكم 5.إن قرب عدد األحكام القضائية التي جرى مسحها في هذا التقرير من مجمل
األحكام الصادرة في نفس السنة واملشار إليها في التقرير السنوي التاسع جمللس القضاء
األعلى ،يجعل من األول ،معبرا ً عن الواقع إلى حد كبير ،فعينته تشكل ما نسبته ( )%96من
مجمل األحكام الصادرة في سنة .2014

 .2-1منهجية التقرير

يتبع هذا التقرير املنهج الكمي ،وذلك من خالل استخدام أداة اإلحصاء في جمع البيانات حول
عينة التقرير ،وع ّدها رقمياً ،واستخراج نسبتها املئوية وفقا ً للمتغيرات اخملتارة .وقد مت حتديد
هذه املتغيرات من خالل البيانات التي يشتمل عليها احلكم القضائي ،حيث اخترنا بعض هذه
البيانات كمتغيرات يجري عليها املسح اإلحصائي.
 4مت احلصول على هذه األحكام عن طريق التواصل مع عدد من احملاميني الذين ترافعوا أمام محكمة العدل العليا
خالل سنة البحث ،وعن طريق الوصول إلى منظومة القضاء والتشريع في فلسطني «املقتفي» ،على الرابط اآلتي:
./http://muqtafi.birzeit.edu
 5مجلس القضاء األعلى ،التقرير السنوي التاسع للعامني  2013و ،2014مجلس القضاء األعلى :رام اهلل ،2014 ،ص
 .180ميكن االطالع على هذا التقرير بزيارة املوقع الرسمي جمللس القضاء األعلى على الرابط اآلتي:
http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=2UPyZea198916377a2UPyZe،
تاريخ االسترداد.2015/7/15 :
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باإلضافة إلى ذلك ،يتبع هذا التقرير املنهج الوصفي ،وذلك من خالل عرض األرقام والنسب
املئوية حول عينة التقرير ،والتي مت استخراجها باستخدام املنهج الكمي ،بهدف بناء صورة
رقمية ألحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة في رام اهلل خالل السنة امليالدية
 ،2014بحيث ميكن االستناد إليها في أي عملية إصالح قضائي مستقبلية ،واالستعانة بها
في أي دراسات تُعنى بالشأن القضائي.

 .3-1املفاهيم األساسية

تضمن هذا التقرير عددا ً من املصطلحات واملفاهيم التي ينبغي لنا حتديد املفهوم اإلجرائي
لكل منها ،وهذه املصطلحات هي:
احملكمة :محكمة العدل العليا الفلسطينية املنعقدة في رام اهلل.
األحكام القضائية املبحوثة أو األحكام املبحوثة :هي األحكام الصادرة عن احملكمة والتي
جرى مسحها في هذا التقرير والبالغ عددها ( )324حكما ً.
الدعاوى املبحوثة :هي الدعاوى التي صدرت فيها األحكام القضائية املبحوثة.
سنة البحث :هي السنة التي صدرت فيها األحكام القضائية املبحوثة ( 2014ميالدي).
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رفض الدعوى :استخدم املشرع الفلسطيني في قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية
رقم ( )2لسنة  7،2001مصطلحات عدة تعبر احملكمة من خاللها عن النتيجة التي تخلص
إليها في الدعاوى املنظورة أمامها .فعلى سبيل املثال :نصت املادة ( )96منه على أنه:
«يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابال ً لالستئناف» .فهنا استخدم املشرع
مصطلح «عدم القبول» ومصطلح «الرفض» للتعبير عن نفس النتيجة .وفي التعبير
عن نتيجة واحدة أيضاً ،استخدم املشرع في املادة ( )160من ذات القانون مصطلح «رد
الدعوى» إلى جانب مصطلح «عدم القبول» ،حيث نصت هذه املادة على أنه« :إذا قضت
احملكمة بعدم قبول دعوى اخملاصمة أو بردها ،حتكم على املدعي .»...وهناك أمثلة أخرى في
قانون األصول املدنية ،وقانون اإلجراءات اجلزائية ،ميكن تتبعها الستخراج هذا االختالف في
استخدام املصطلحات التي يعبر من خاللها عن نتيجة واحدة .وقد انعكس االختالف املذكور
على اللغة التي تستخدمها احملكمة في التعبير عن النتيجة التي تخلص إليها .ومن أجل
تفادي حدوث نوع من اإلرباك للقارئ في هذا التقرير بسبب ذلك االختالف ،فقد عمدنا إلى
استخدام مصطلح واحد للتعبير عن كافة املصطلحات السابقة ،وهو مصطلح «رفض
الدعوى» .فحيثما ورد مصطلح رفض الدعوى في هذا التقرير ،فإنه يشير إلى أحد املصطلحات
 6يختلف مصطلح السنة امليالدية عن مصطلح السنة القضائية ،حيث يشير األخير إلى الفترة الزمنية املمتدة من
األول من سبتمبر من كل عام وحتى اخلامس عشر من متوز (تاريخ بدء اإلجازة القضائية) .وفي العادة جتري األبحاث
وتعد التقارير التي تعنى بالعمل القضائي بنطاق زمني محدد هو السنة القضائية وليس السنة امليالدية .وهذا ما
لم نعتمده في هذا التقرير ،حيث جرى املسح لألحكام الصادرة خالل السنة امليالدية  ،2014األمر الذي يجعله شامال ً
جلزء من األحكام الصادرة خالل السنة القضائية  ،2014/2013وجلزء من األحكام الصادرة خالل السنة القضائية
.2015/2014
 7املنشور على الصفحة ( ،)5من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)38بتاريخ .2001/9/5
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اآلتية :رد الدعوى ،عدم قبول الدعوى أو عدم قبول الطعن ،رفض الدعوى أو رفض الطعن .يذكر أن
األحكام املبحوثة ،أظهرت استخدام احملكمة جلميع هذه املصطلحات.

 .4-1األدبيات السابقة

لم جند في املكتبة القانونية الفلسطينية ،تقارير إحصائية حول أداء محكمة العدل العليا
الفلسطينية من خالل مسح إحصائي لألحكام الصادرة عنها في فترة أو فترات زمنية معينة،
وذلك باستثناء التقارير السنوية الصادرة عن مجلس القضاء األعلى ،والتي لم تتطرق إلى
املسح اإلحصائي لطبيعة األحكام الصادرة على نحو ما قمنا به في هذا التقرير .ومع ذلك،
وجدنا بعض الدراسات والتقارير التي تناولت في جزء أو قسم منها تقييم ألداء احملكمة بنا ًء
على ما تصدره من أحكام ،وهذه الدراسات هي:
حسني أبو هنود ،محاكم العدل العليا الفلسطينية :التطورات ،واإلشكاليات،واألداء في مجال حماية احلقوق واحلريات ،سلسلة تقارير قانونية ( ،)13الهيئة
الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن :رام اهلل ،أكتوبر .2000
تطرق هذا التقرير في اجلزئية األخيرة منه إلى تقييم أداء احملكمة بنا ًء على ما أصدرته
من أحكام في فترة زمنية محددة.
محمد خضر ،التنظيم الدستوري في فلسطني :دراسة متهيدية لغايات اقتراحالنصوص الناظمة للحقوق واحلريات والسلطة القضائية في دستور دولة فلسطني
املقبل «دراسة محكمة» ،املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء «مساواة»:
رام اهلل ،نيسان .2015
تطرقت هذه الدراسة في أحد بنودها إلى تقييم ألداء احملكمة بنا ًء على عينة عشوائية
من األحكام القضائية الصادرة عنها.

 .5-1النتائج األساسية

لقد توصلنا من خالل مسحنا اإلحصائي لعينة هذا التقرير إلى مجموعة من النتائج،
جنملها في اآلتي:
عما كانت عليه في السنوات 2011
تراجع معدل إجناز احملكمة خالل سنة البحث َّو ،2012إذ بلغت نسبة املفصول إلى الوارد في سنة البحث ( )%103فقط ،بينما
جاوزت هذه النسبة ( )%140في سنة  .2012ومن امللفت لالنتباه في هذا السياق،
وجود أربع دعاوى مدورة منذ ما يقارب  14سنة ،خلصت احملكمة فيها جميعا ً
حكم برد الدعوى ،بنا ًء على طلب وكيل املستدعي وزوال مصلحته
إلى إصدار
ٍ
في استمرار متابعتها .وذلك نتيجة للمصاحلة بني اجلهة املستدعية واجلهة
املستدعى ضدها ،وميكن حتديد سبب طول املدة التي استغرقتها هذه الدعاوى
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إلى محامي اجلهة املستدعية.
يالحظ املتتبع ألحكام احملكمة حالة من عدم العناية بقواعد الصياغة اجليدةفيها ،باإلضافة إلى اختالف وتنوع املصطلحات املستخدمة في التعبير عن
مقصد واحد ،فضال ً عن االفتقاد إلى وجود منهجية موحدة لبناء وصياغة وترتيب
األحكام القضائية.
نسبة قليلة من الدعاوى ال تتجاوز ( )%15فقط ،قضت احملكمة فيها بإجابةطلبات املستدعني واحلكم ضد املطعون ضدهم .واستندت احملكمة في رفضها
نسبة كبيرة من الدعاوى إلى عدة أسباب؛ كاخللل في الشكل واإلجراءات (الرد
شكال ً) ،فاحملكمة في بادئ األمر تفحص الدعوى من حيث الشكل ،فيما إذا كانت
مرفوعة على شخص ليس له صفة مثال ً .وتقرر احملكمة على ضوء ذلك؛ إما رد
الدعوى أو السير فيها.
ومن األسباب التي استندت إليها احملكمة في رفضها للدعاوى :عدم قدرة
املستدعي على إثبات مخالفة القرار املطعون فيه للقانون (الرد موضوعا ً) -علما ً
أن املستقر فقها ً وقضا ًء أن عبء اإلثبات يقع على املستدعي -أو عدم حضور
وكيل املستدعي جللسات احملاكمة ،أو تركه للدعوى ،أو الصلح بينه وبني اجلهة
املطعون ضدها ،أو سحب هذه األخيرة للقرار املطعون فيه .ألن الدعوى وفي كلتا
احلالتني األخيرتني تصبح غير ذي موضوع ،مما يستوجب ردها.
وكان من امللفت في تفحص األسباب التي استندت إليها احملكمة في رفضها
للدعاوى ،هي تلك املتعلقة بعدم قابلية القرار املطعون فيه للطعن فيه باإللغاء
أمام احملكمة ،وفوات ميعاد الطعن ،والتي عبَّرنا عنها في هذا التقرير بـ “عدم
قبول الدعوى” ،أو “عدم قبول الطعن” ،فقد كانت هذه األسباب؛ األكثر استنادا ً
إليها من قبل احملكمة في رفضها للدعاوى املبحوثة ،وهذا يتحمل مسؤوليته
وكيل املستدعي.
قاض من قضاة احملكمة خالل سنة البحث ()54
بلغ عبء العمل القضائي لكل ٍدعوى من مجموع الدعاوى املبحوثة ،علما ً أن بعض القضاة لم يشارك في
اجللوس مع هيئة احملكمة.
منازعات الوظيفة العامة هي أكثر املنازعات تداوال ً أمام احملكمة .بينما شكلتمنازعات احلكم احمللي أقل املنازعات التي أجابت فيها احملكمة طلبات املستدعون،
تلتها في ذلك منازعات احلقوق واحلريات ،بنسبة ( )%8لألخيرة ،و( )%7لألولى.
احلكومة بوزاراتها وممثليها أكثر اجلهات اختصاما ً من قبل املستدعني ،تلتهمفي ذلك ،األجهزة األمنية ،فيما كانت املؤسسات العامة ورئيس السلطة
الوطنية أقل اجلهات اختصاما ً أمام احملكمة .وقد شكلت النقابات املهنية أكثر
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اجلهات املطعون ضدها خسارة للدعاوى عن طريق احلكم لصالح املستدعني
في مواجهتها ،وقد كانت احلكومة أحد هؤالء املستدعني الذين حكم لصاحلهم
في مواجهة النقابات .فيما لم يحكم لصالح هذه األخيرة في أي من الدعاوى
والطلبات التي تقدمت بها ضد احلكومة أو إحدى اجلهات الرسمية.
املوظفون العموميون هم األكثر شكوى من قرارات اإلدارة ،ولكنهم من بنيأقل املستدعني ممن حكمت احملكمة لصاحلهم في مواجهة إداراتهم .فكثيرة
هي الدعاوى التي رفضت فيها احملكمة إجابة طلب املوظفني ،بالرغم من كم
الشكاوى التي تقدموا بها للمحكمة.

 .6-1التوصيات

بنا ًء على ما توصلنا إليه من نتائج ،فإننا نوصي باآلتي:
للسادة قضاة احملكمة:o oالعمل على إرساء اجتهادات قضائية جديدة توسع من مفهوم القرار
اإلداري الذي يقبل الطعن فيه أمام احملكمة .ومبا يؤدي إلى توسيع
اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في الطعون اإلدارية.
o oالعناية بصياغة األحكام القضائية ،وترتيب مكونات احلكم ،واتباع
منهجية موحدة لذلك.
o oتوحيد املصطلحات التي يعبر من خاللها عن النتيجة الصادرة بعدم
إجابة احملكمة لطلب املستدعي أو الطاعن ،وذلك مبا يتفق واملصطلحات
املنصوص عليها في القانون.
جمللس القضاء األعلى: o oتشكيل هيئتني للمحكمة بدال ً من هيئة واحدة ،وفي ذات الوقت العمل
على زيادة أعضاء احملكمة ،بانتداب عددا ً من قضاة احملكمة العليا أو
8
االستئناف إلى تشكيلتها.
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يذكر في هذا السياق ،أن التشكلية القضائية التي صدرت مؤخراً ،تشكيلة السنة القضائية (،)2016/2015
أظهرت تشكيل مجلس القضاء األعلى لهيئتني حملكمة العدل العليا بدال ً من هيئة واحدة ،باإلضافة إلى وجود عضو
احتياط .ميكن الرجوع إلى التشكيلة القضائية لسنة  2015/2015بزيارة املوقع الرسمي جمللس القضاء األعلى على
الرابط اآلتي:
،http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=tNcLCsa11572364727atNcLCs
تاريخ االسترداد.2015/8/24 :
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 .2القضاء اإلداري في فلسطني :توطئة

باتت كافة األنظمة القانونية احلديثة تتضمن القواعد القانونية التي تنظم وحتكم نظام
فض املنازعات التي تثور بني األفراد من جهة ،والدولة وأجهزتها الرسمية من جهة أخرى
(املنازعات اإلدارية) ،وهي تهتدي فيما تضعه من القواعد لتلك الغاية بأحد نظامني عامليني
ال ثالث لهما؛ نظام القضاء املوحد أو الواحد ،والذي تسند فيه للمحاكم العادية والية النظر
والفصل في كافة املنازعات ،سوا ًء تلك الدائرة بني األفراد أنفسهم أو بينهم وبني الدولة.
وتعتبر إنكلترا مهد هذا النظام ،حيث تنظر احملاكم العادية فيها في كافة املنازعات؛ مدنية،
جتارية ،جنائية ،إدارية .أما النظام اآلخر ،فهو نظام القضاء املزدوج ،والذي يقوم على أساس
وجود محاكم إدارية إلى جانب احملاكم العادية ،تختص بالنظر والفصل في املنازعات التي تثور
9
بني األفراد واإلدارة ،أو بني اجلهات اإلدارية نفسها .وتعتبر فرنسا مهد هذا النظام.
في فلسطني ،اختلف نظام فض املنازعات اإلدارية املعتمد ،باختالف األنظمة القانونية التي
مت فرضها من قبل القوى التي تعاقبت على حكم هذا اجلزء من الوطن العربي ،وإن كان منذ
بداية االنتداب البريطاني وحتى يومنا هذا قضا ًء موحدا ً.
ففي فترة احلكم العثماني لفلسطني ( ،)1917- 1516كانت احملاكم النظامية تختص بالنظر
والفصل في كافة الدعاوى التي تقام على اإلدارة أو التي تقيمها هذه األخيرة على األفراد.
ومع ذلك ،فقد شهدت هذه الفترة ،وبخاصة بعد حركة اإلصالحات التي فرضت على الدولة
العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،بعض مالمح القضاء اإلداري املزدوج،
تأثرا ً منها بنظام القضاء اإلداري الفرنسي ،فقد أنشأ العثمانيون سنة  ،1865مجلس شورى
الدولة العثماني محاكاة منهم في ذلك جمللس الدولة الفرنسي ،حاصرين اختصاصه في
نظر بعض املنازعات اإلدارية اخلاصة مبوظفي الدولة ،كما أنشأوا اجملالس اإلدارية التي اختصت
10
بالفصل في بعض املنازعات التي تثور بني اإلدارة واألفراد ،أو بني األفراد واملوظفني.
في فترة االنتداب البريطاني ( ،)1948- 1917نص مرسوم دستور فلسطني لسنة ،1922
على اختصاص احملكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا بالنظر والفصل في كافة
املنازعات اإلدارية ،وقد تضمن قانون احملاكم االنتدابي رقم ( )31لسنة  12،1940األحكام اخلاصة
بانعقاد احملكمة العليا بتلك الصفة ،مؤكدا ً في الوقت ذاته على ما نص عليه مرسوم دستور
فلسطني بانعقاد احملكمة العليا كمحكمة عدل عليا تختص بالنظر والفصل في املنازعات
اإلدارية .وبذلك ،يكون االنتداب البريطاني قد أرسى أسس نظام القضاء املوحد في فلسطني،
من خالل إسناده النظر في املنازعات اإلدارية إلى احملكمة العليا ،والتي إلى جانب ذلك ،كانت
13
تختص بالنظر والفصل في الدعاوى املدنية واجلنائية بصفتها محكمة استئناف.
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للمزيد حول نظام القضاء املوحد والقضاء املزدوج ،انظر :سليمان محمد الطماوي ،القضاء اإلداري ،دار الفكر العربي:
القاهرة ،1996 ،ص  34وما بعدها؛ حسني أبو هنود ،مرجع سابق ،ص .12- 11
حسني أبو هنود ،مرجع سابق ،ص .02- 91
املنشور على الصفحة ( ،)3303من قوانني فلسطني (مجموعة درايتون –االنتداب البريطاني) ،بتاريخ .1937/1/22
املنشور على الصفحة ( ،)151من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)1032بتاريخ .1940/7/25
أشرف صيام ،القضاء اإلداري في فلسطني :التطورات واخلصائص ،في العدالة والقضاء :دراسات في القضاء
الفلسطيني ،مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان :رام اهلل ،2013 ،ص .94
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استمر الوضع على ما هو عليه ،حتى سنة  ،1948وهي السنة التي شهدت جالء االنتداب
البريطاني عن فلسطني ،وإقامة دولة إسرائيل ،وإنحسار النفوذ العربي تبعا ً لذلك في الضفة
الغربية وقطاع غزة فقط ،ففي األولى (الضفة الغربية) تولت األردن صالحيات احلكم واإلدارة،
وصدر دستور سنة  14،1952جتسيدا ً لقرار الوحدة بني الضفتني ،والذي اتخذ سنة ،1950
وأخذت السلطات األردنية زمام املبادرة التشريعية ،فأصدرت قانون تشكيل احملاكم النظامية
املؤقت لسنة  ،1951والذي أصبح قانونا ً دائما ً فيما بعد ،حتت رقم ( )26لسنة  .1952ونص
هذا القانون على اختصاص محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بالنظر والفصل
في املنازعات اإلدارية .أما في األخرى (قطاع غزة) ،فقد تولت السلطات املصرية صالحيات
احلكم واإلدارة ،وفيما يخص القضاء اإلداري ،فقد أبقت على التنظيم القانوني االنتدابي
للمحكمة العليا ،والتي تعقد بصفتها محكمة عدل عليا للنظر والفصل في املنازعات
15
اإلدارية ،ومحكمة استئناف للنظر والفصل في االستئنافات املدنية واجلنائية.
وعلى إثر الهزمية العربية سنة  ،1967احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأصدرت
تبعا ً لذلك العديد من األوامر العسكرية التي تنظم وحتكم جهة القضاء اإلداري ،حيث عملت
على إلغاء محكمة التمييز في الضفة الغربية ،وخولت محكمة االستئناف صالحية النظر
والفصل في املنازعات اإلدارية إلى جانب اختصاصها بالنظر والفصل في املنازعات العادية،
وفي قطاع غزة أبقت إسرائيل على اختصاص احملكمة العليا بالنظر والفصل في املنازعات
16
اإلدارية.
بعد تولي السلطة الوطنية الفلسطينية صالحيات حكم وإدارة في مناطق من الضفة
الغربية وقطاع غزة عقب اتفاقيات أوسلو سنة  ،1994أصدر رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية قانونا ً بشأن مدْ والية احملكمة العليا في غزة 17.وبالتالي ،أبقى على اختصاصها
بالنظر والفصل في املنازعات اإلدارية بصفتها محكمة عدل عليا ،ووسع من اختصاصها
املكاني ليشمل باإلضافة إلى قطاع غزة ،الضفة الغربية.
استمر الوضع على ما هو عليه حتى إصدار السلطة رزمة التشريعات القضائية ،ومن ضمنها
قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة  18،2001والذي نصت املادة ( )23منه على
تكوين احملكمة العليا من محكمة النقض ،ومحكمة العدل العليا ،ومسندا ً لها والية النظر
والفصل في املنازعات اإلدارية ،وهذا النص يتشابه إلى حد كبير مع نص املادة ( )6من قانون
السلطة القضائية رقم ( )1لسنة  19،2002والذي اعتبر احملكمة العليا أحد جهات القضاء
النظامي ،والتي تتكون بدورها من محكمتي؛ النقض ،والعدل العليا.
14
15
16
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املنشور على الصفحة ( ،)3من عدد اجلريدة الرسمية األردنية رقم ( ،)1039بتاريخ .1952/1/8
حسني أبو هنود ،مرجع سابق ،ص  29وما بعدها.
املرجع السابق ،ص  42وما بعدها.
وهو القانون رقم ( )2لسنة  1994بشأن مد والية احملكمة العليا بغزة ،املنشور على الصفحة ( ،)11من عدد الوقائع
الفلسطينية رقم ( ،)2بتاريخ .1995/1/8
املنشور على الصفحة ( ،)279من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)38بتاريخ .2001/9/5
املنشور على الصفحة ( ،)9من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)40بتاريخ .2002/5/18
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إن النصني السابقني يشيران إلى أن نظام القضاء اإلداري في فلسطني ينتمي إلى القضاء
املوحد وليس املزدوج ،فاحملكمة؛ أي محكمة العدل العليا الفلسطينية ،هي أحد مكونات
احملكمة العليا ،والتي بدورها تعد إحدى احملاكم النظامية بحسب ما أنبأت عنه املادة ( )6من
قانون السلطة القضائية سالفة الذكر .وبالتالي ،فإن احملكمة ال تستقل عن جهة القضاء
النظامي ،األمر الذي يتنافى مع طبيعة القضاء املزدوج ،والذي يتطلب استقالل جهتي
القضاء عن بعضهما البعض ،وهو ما يفتقد إليه التنظيم الفلسطيني احلالي .باإلضافة
إلى ذلك ،فإن عدم وجود قانون خاص للقضاء اإلداري يحدد محاكمه ودرجاتها واختصاصاتها
وإجراءات التقاضي أمامها ،وذلك على غرار الدول التي تبنت منوذج القضاء املزدوج مثلما هو
احلال في النظام الفرنسي والنظام املصري ،يدعم التفسير الذي يعتبر قضاء فض املنازعات
اإلدارية في فلسطني؛ قضاء موحد.
وبالرغم من نص القانون األساسي املعدل لسنة  20،2003على تولية احملكمة العليا مؤقتا ً
كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية ،»...وعلى إجازته إنشاء محاكم إدارية بقانون من أجل
النظر في املنازعات اإلدارية ،»...إال أن املشرع الدستوري لم ينص في القانون األساسي على
قيام قضاء إداري مستقل يقف على قدم املساواة بجانب القضاء العادي حتى نقول أنه حدد
قضاء مزدوج.
هوية النظام القضائي بأنه
ٌ

 .1-2اختصاصات محكمة العدل العليا

حدد قانون تشكيل احملاكم النظامية اختصاصات احملكمة ،حيث نصت املادة ( )33منه على
أنه« :تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
1.1الطعون اخلاصة باالنتخابات.
2.2الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية
النهائية املاسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام مبا في ذلك
النقابات املهنية.
3.3الطلبات التي هي من نوع املعارضة في احلبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج
عن األشخاص املوقوفني بوجه غير مشروع.
4.4املنازعات املتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيني أو الترقية أو العالوات أو
املرتبات أو النقل أو اإلحالة إلى املعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل ،وسائر ما
يتعلق باألعمال الوظيفية.
5.5رفض اجلهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا ً ألحكام
القوانني أو األنظمة املعمول بها.
6.6سائر املنازعات اإلدارية.
 20املنشور على الصفحة ( ،)5من عدد الوقائع الفلسطينية (عدد ممتاز) ،بتاريخ .2003/3/19
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7.7املسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن
صالحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها حتقيقا ً للعدالة.
8.8أية أمور أخرى ترفع إليها مبوجب أحكام القانون».
وقد جرى تعديل هذه املادة مبوجب القرار بقانون رقم ( )15لسنة  21،2014ليتم توسيع
اختصاص احملكمة فيما يتعلق بنظر الطعون التي يقدمها أصحاب املصلحة إللغاء القرارات
اإلدارية ،لتصبح شاملة باإلضافة إلى ما اشتملت عليه في السابق؛ قرارات مؤسسات
التعليم العالي ،واالحتادات املسجلة حسب األصول واجلمعيات ذات النفع العام.
أحدثت هذه املادة خالفا ً قانونيا ً بخصوص نطاق اختصاص احملكمة ،فبينما يرى الكثيرون
وعلى رأسهم قضاء احملكمة ذاته ،حصر اختصاص احملكمة بالنظر والفصل في االستدعاءات
املقدمة إليها للطعن في القرارات اإلدارية فقط ،مستندين في ذلك إلى نص املادة ()34
من قانون تشكيل احملاكم النظامية 22،واملادة ( )1/284من قانون أصول احملاكمات املدنية
والتجارية 23.يرى آخرون عكس ذلك متاماً ،فاحملكمة من وجهة نظرهم لها والية النظر والفصل
في كافة الدعاوى اإلدارية ،وليس فقط املنازعات املنصوص عليها من الفقرة ( )5- 1من املادة
( ،)33ويستندون في قولهم هذا إلى الفقرتني السادسة والسابعة من املادة ( )33سالفة
الذكر .فمحكمة العدل العليا كما يقال ويقولون «محكمة من ال محكمة له» 24.بحيث
يتحدد اختصاصها في احلاالت التي ال يوجد فيها قضاء موازي يختص بنظر الطعن اإلداري.

 .2-2صالحية محكمة العدل العليا في دعوى اإللغاء

بالرغم من أن النصوص الناظمة للمحكمة ال تقصر صالحيتها على إلغاء القرار اإلداري
املطعون فيه بشكل صريح ،إال أنها؛ أي محكمة العدل العليا ،قد درجت بنفسها على قصر
صالحيتها على إلغاء القرار دون أن تتعداه إلى صالحيات أخرى كتعديل القرار اإلداري ،وتعويض
املتضرر ،وإصدار أوامر ونوا ٍه لإلدارة؛ وذلك باستثناء صالحية احملكمة بالنظر في املنازعات
اخلاصة مبرتبات التقاعد ،حيث متلك احملكمة في هذه املنازعات صالحية إلغاء القرار الصادر
21
22

23
24

بشأن تعديل قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ( )5لسنة  ،2001املنشور على الصفحة ( ،)35من عدد الوقائع
الفلسطينية رقم ( ،)108بتاريخ .2014/7/15
نصت هذه املادة على أنه« :يشترط في الطلبات والطعون املرفوعة حملكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة
في املادة ( )33من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقا ً بواحد وأكثر مما يلي:
 -1االختصاص.
 -2وجود عيب في الشكل.
 -3مخالفة القوانني أو اللوائح أو اخلطأ في تطبيقها أو تأويلها.
 -4التعسف أو االنحراف في استعمال السلطة على الوجه املبني في القانون».
فطاملا اشترطت هذه املادة توفر أحد هذه العيوب للطعن في القرار اإلداري املشكو منه ،فإنها بذلك تكون قد حصرت
اختصاص احملكمة في منازعات القرارات اإلدارية.
نصت هذه املادة على أنه« :يكون ميعاد تقدمي االستدعاء إلى محكمة العدل العليا ستني يوما ً من تاريخ نشر القرار
اإلداري املطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن ،وفي حالة رفض اإلدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ امليعاد من
تاريخ انقضاء ثالثني يوما ً على تقدمي الطلب إليها».
انظر :محمد خضر ،التنظيم الدستوري في فلسطني :دراسة متهيدية لغايات اقتراح النصوص الناظمة للحقوق
واحلريات والسلطة القضائية في دستور دولة فلسطني املقبل ،املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء
«مساواة» :رام اهلل ،نيسان  ،2015ص  100وما بعدها.
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بخصوص مرتبات التقاعد وإصدار احلكم بتحديد راتب التقاعد .وباستثناء صالحيتها بإصدار
25
أوامر اإلفراج عن األشخاص املوقوفني بوجه غير مشروع.
وحتى متلك محكمة العدل العليا اختصاصا ً كامال ً مبا يعني حكمها باإللغاء والتعويض،
فيجب أن يتضمن القانون نصا ً صريحا ً يعطيها هذه الصالحية ،يحدد آلية رفع دعوى
التعويض.
هذا وميكن القول من خالل قراءة بعض النصوص الناظمة لعمل احملكمة ،وبخاصة املادة
( )291من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية ،بأن صالحية احملكمة ال تقف عند حد
اإللغاء ،بل لها أيضا ً تعديل القرار اإلداري املطعون فيه ،حيث نصت تلك املادة على أنه« :تصدر
احملكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار املطعون
فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية» .ولكن ،ال تزال احملكمة وكثير من
26
الباحثني يعتبر القضاء اإلداري في فلسطني؛ قضاء إلغاء وليس قضاء كامل.

 .3-2إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا

أشرنا سابقا ً إلى عدم وجود قانون خاص للقضاء اإلداري في فلسطني ،يحدد آلية تشكيل
محاكم القضاء اإلداري ودرجاتها وطبقاتها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها،
ومجمل ما ورد في النظام الفلسطيني في هذا اخلصوص ،هو مجموعة نصوص تشريعية
متفرقة تنظم جهة القضاء اإلداري واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها .من ذلك الباب
الرابع عشر من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية (املواد  ،)291 :283والتي حددت
إجراءات التقاضي أمام احملكمة .مع العلم أن احملكمة ترجع إلى نصوص ذلك القانون -من غير
مواد الباب الرابع عشر -في حالة عدم وجود نص خاص بخصوص بعض اإلجراءات ،بشرط أال
27
يتعارض هذا النص مع طبيعة دعوى اإللغاء.

 25عيسى أبو شرار ،محكمة العدل العليا :اختصاصها وإجراءات التقاضي أمامها ،في اجلديد في القضاء اإلداري
والدستوري الفلسطيني ،املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء «مساواة» :رام اهلل ،2004 ،ص .16
 26للمزيد حول صالحية محكمة العدل العليا ،انظر :محمد خضر ،مرجع سابق ،ص  102وما بعدها؛ عيسى أبو شرار،
مرجع سابق ،ص .16
 27انظر :احلكم رقم ( ،)2005/43بتاريخ ( 2005/10/4منشورات املقتفي).
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 .3عرض اإلحصائيات

يعد علم اإلحصاء أهم الوسائل املنهجية وأكثرها فائدة في مجال العمل القضائي والقانوني،
بالنظر إلى دقته في بيان مؤشرات كفاءة األداء والدراسات في اجملال القضائي .لذلك ،تسعى اإلدارات
القضائية في العديد من األنظمة القانونية على االستعانة بهذا العلم ،من أجل رصد مؤشرات
أداء احملاكم ،والوقوف على حجم اإلشكاليات التي تواجهها ،األمر الذي يضع بني يدي صاحب القرار
صورة رقمية حول وضع العدالة بشكل عام ،ومن ثم استثمارها في عملية دعم اتخاذ القرار ورسم
28
السياسات وتلبية احتياجات املستخدمني ،وصوال ً إلى حتقيق اجلودة الشاملة في العمل القضائي.
في هذا القسم ،نعرض إلحصائيات األحكام القضائية املبحوثة وفق سبعة متغيرات مختارة.

 .1-3متغير الوارد واملدور

يعرض هذا البند لألحكام الصادرة عن احملكمة بحسب متغير الدعاوى الواردة واملدورة .وهو يشير إلى
مدى حتقيق احملكمة للعدالة الناجزة 29،بالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه إلصدار حكم في الدعوى
30
منذ قيدها في سجل األساس لدى قلم احملكمة.
وقد مت االستدالل على تاريخ تسجيل الدعوى في األحكام املبحوثة من خالل رقمها ،فاألخير يتكون
من مقطعني ،هما :الرقم التسلسلي للقضية في سجل األساس ،والسنة التي مت فيها قيد الدعوى،
مثل .2014/100 :فالرقم ( )100هو الرقم التسلسلي في سجل أساس احملكمة ،والسنة (،)2014
هي السنة التي مت فيها قيد الدعوى 31.ومت االستدالل على تاريخ صدور احلكم من خالل احلكم نفسه،
حيث إن تاريخ صدور احلكم هو أحد البيانات الرئيسية التي يجب أن تشتمل عليها األحكام القضائية
32
بوجه عام.
28
29

30

31
32

انظر في ذلك :دائرة القضاء ،اإلحصائيات القضائية ،دائرة القضاء :أبو ظبي.2013 ،
يقصد بالعدالة الناجزة :تطبيق مجموعة اإلجراءات والبدائل بهدف الوصول إلى حل املنازعات في وقت قصير،
والتغلب على مشكلة بطء إجراءات التقاضي في احملاكم ،وذلك دون إخالل بتحقيق العدالة وسالمة اإلجراءات ودقة
احملتوى( .للمزيد ،انظر :أحمد الصقيه ،العدالة الناجزة من جديد ،املوقع اإللكتروني جلريدة احلياة السعودية ،على
الرابط اآلتي:
http://alhayat.com/Opinion/Writers/1112489/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D
 ،8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AFتاريخ
االسترداد2015/7/20 :؛ انظر أيضا ً :االحتاد الدولي لتميز احملاكم ،إطار العمل الدولي لتميز احملاكم ،املركز القومي
حملاكم الواليات :الواليات املتحدة األمريكية .)2008
ترفع أو تقام الدعوى أمام القضاء بإيداع الئحة االستدعاء أو الئحة الدعوى قلم كتاب احملكمة ،وفق نص املادة ()55
من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية .1« :تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ
طلب تأجيل دفع الرسوم» (للمزيد حول رفع أو إقامة الدعوى ،انظر :عثمان التكروري ،الكافي في شرح قانون أصول
احملاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  ،2001مكتبة دار الفكر :أبو ديس.)2013 ،
نصت املادة ( )45من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه« :يقيد قلم احملكمة الئحة الدعوى يوم
إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم وتعطى رقما ً مسلسال ً وتختم بخامت احملكمة ويدون التاريخ باليوم
والشهر والسنة».
قررت املادة ( )174من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001وجوب تضمني األحكام القضائية
بيان تاريخ صدور احلكم ،حيث نصت هذه املادة على أنه« :يجب أن يشتمل احلكم على اسم احملكمة التي أصدرته
ورقم الدعوى وتاريخ إصدار احلكم وأسماء القضاء  ،»...ولكن أغلب الفقه والقضاء املقارن ال يرتب على إغفال تاريخ
الصدور بطالن احلكم ،طاملا ميكن التأكد منه بالرجوع إلى محضر جلسة النطق باحلكم ،فيعتبر تاريخ هذا احملضر
هو تاريخ احلكم ،باعتبار أن األخير يعتبر مرجع للتأكد من صحة شكل احلكم ،وفي هذا قضت محكمة النقض
املصرية بأنه« :العبرة في إثبات تاريخ احلكم مبا تتضمنه محاضر اجللسات» (نقض مصري (مدني) ،رقم  ،255سنة
 24ق ،1973/2/17 ،مشار إليه لدى :أحمد أبو الوفا ،،نظرية األحكام في قانون املرافعات ،دار املطبوعات اجلامعية:
اإلسكندرية  ،2007ص – 126في الهامش).
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 .1-1-3نتائج مسح متغير الوارد واملدور

بلغ عدد األحكام التي أصدرتها احملكمة في الدعاوى الواردة )146( :حكم ،فيما بلغ عدد األحكام التي
أصدرتها في الدعاوى املدورة من سنوات سابقة )178( :حكم .وتعود الدعاوى املدورة من سنوات
سابقة واملفصولة في سنة البحث إلى ما قبل ( )14سنة تقريباً ،وهي موزعة على النحو اآلتي:
( )15أحكام مدورة من سنة 2000؛ )1( 33مدور من سنة 2007؛ ( )3مدورة من سنة 2009؛ ( )9مدورة
من سنة 2010؛ ( )7مدورة من سنة 2011؛ ( )44مدورة من سنة 2012؛ ( )110مدورة من سنة .2013
يبني اجلدول رقم ( )1عدد األحكام الصادرة بحسب سنة قيد الدعوى:
اجلدول رقم ( :)1عدد األحكام الصادرة حسب متغير الوارد واملدور

سنة قيد الدعوى

املفصول سنة 2014

2014

146

2013

110

2012

44

2011

7

2010

9

2009

3
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1
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يالحظ بنا ًء على اجلدول السابق ،تأخر احملكمة في الفصل في الدعاوى الواردة ،فلم تصل
نسبة الفصل في الدعاوى الواردة؛ نصف الدعاوى املبحوثة في هذا التقرير ،فقد بلغت (،)%45
فيما بلغت نسبة األحكام الفاصلة في الدعاوى املدورة (.)%55
 33وهي األحكام التي حتمل األرقام ( ،)2000/59و( ،)2000/60و( ،)2000/63الصادرة بتاريخ  ،2014/5/7واحلكم رقم
( ،)200/73الصادر بتاريخ  ،2000/6/30ومتثل موضوع هذه األحكام في طعن أفراد من عائلة زيادة في رام اهلل بواسطة
وكالئهم احملاميني :موريس زيادة ،ومجدي زيادة ،في القرار الصادر عن مجلس التنظيم األعلى واملتضمن املوافقة على
توصية اللجنة املركزية بخصوص االعتراضات ووضع مشروع التنظيم الهيكلي اإلضافي رقم  1500/13/98واخلاص
بأراضي مدينة رام اهلل موضع التنفيذ حسب اخملططات املعلنة في مقر احلكم احمللي /رام اهلل والبيرة ،وذلك استنادا ً
لنص املادة  4/21من قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم  79لسنة  1966وأنه يعتبر نافذا ً بعد مضي خمسة عشر
يوما ً من تاريخ نشر اإلعالن في صحيفتني محليتني وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية وهو القرار املنشور في عدد
جريدة القدس الصادر بتاريخ .2000/7/5
وقد انتهى هذا النزاع بصدور األحكام املذكورة والقاضية برد الدعوى بنا ًء على طلب وكيل املستدعني والذي لم تعد
له مصلحة في متابعة الدعوى حسبما جاء في منت األحكام املذكورة ،وذلك بعد أن توالت تأجيالت الدعاوى أمال ً في
املصاحلة.
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يبني الشكل رقم ( )1نسبة األحكام الصادرة حسب متغير الوارد واملدور:
الشكل رقم ( :)1نسبة األحكام الصادرة حسب متغير الوارد واملدور

يبني الشكل رقم ( )1-1نسبة األحكام الصادرة بحسب سنة قيد الدعوى:
الشكل رقم ( )1-1نسبة األحكام الصادرة بحسب سنة قيد الدعوى

وال يقتصر قياس سرعة إجناز احملكمة على مجرد مسح األحكام حسب متغير الوارد واملدور
فقط ،فمعادلة نسبة املفصول إلى الوارد ،هي من أكثر املعادالت استخداما ً في قياس سرعة
21

إجناز احملكمة .وقد بلغت هذه النسبة في سنة البحث وفق التقرير السنوي التاسع جمللس
34
القضاء األعلى (.)%103

 .2-3متغير نتيجة األحكام :القبول والرفض

هذا البند أهم بنود هذا التقرير ،فهو يعرض ملتغير نتيجة األحكام املبحوثة (القبول
والرفض) ،وهو يشكل أحد األسباب التي دفعتنا إلى إعداد هذا التقرير 35.ويدلل هذا املتغير
على السياسة القضائية التي انتهجتها احملكمة خالل سنة البحث ،فيما إذا كانت تعمد عن
طريق ما تصدره من أحكام إلى توسيع اختصاصها أم على العكس من ذلك؟
وقد مت الوصول إلى نتيجة األحكام من خالل تتبع منطوق كل حكم في الغالب «الفقرة
احلكمية» ،أو املنطوق .بالرغم من أن بعض األحكام قد ورد في منطوقها نتيجتني؛ فاحلكم
رقم ( )2013/79على سبيل املثال 36،جاء في منطوقه:
«لهذه األسـبــاب
تقرر احملكمة:
1.1رد الطعن فيما يتعلق بالقرارين املطعون فيهما األول والرابع.
2.2إلغاء القرارين املطعون فيهما الثاني والثالث”.
وجاء في منطوق احلكم رقم (:)2012/197

37

«لهذه األسـبــاب
تقرر احملكمة:
1.1إلغاء الشق األول من القرار املطعون فيه في عدم تسكني املستدعي على هيكلية
اجلهاز الذي يعمل فيه وفي عدم منحه امتيازات للرتبة التي يشلغها.
2.2رد الشق الثاني من القرار املطعون فيه والذي يتعلق بعدم ترقية املستدعي إلى رتبة
عميد.
وثمة بعض األحكام تضمن تسبيبها مجموعة من القرارات ،بينما لم يتضمن منطوقها
سوى «رد الدعوى» .فمثالً ،في سياق تسبيب احلكم قد تلحظ قرارا ً برد الطعن شكال ً عن
أحد املطعون ضدهم لعدم صحة اخلصومة ،وقرارا ً آخر يقضي بعدم قبول الدعوى عن أحد
القرارات املطعون فيها لفوات امليعاد ،بيد أنك تلحظ في ذات احلكم قرارا ً يقضي بقبول
34
35

36
37

مجلس القضاء األعلى ،مصدر سابق ،ص .180
إن احلديث والنقاش املتصاعدين حول أداء محكمة العدل العليا في رام اهلل واملتمثل في إصدارها أحكام كثيرة
برفض الدعاوى املقامة لديها ،وعدم رغبة الوسط القانوني عن هذا األداء ،هو أحد األسباب التي دفعتنا إلى إعداد هذا
التقرير ،والذي يبحث بنظرة إحصائية واقعية محايدة طبيعة األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا ،والوقوف
على حقيقة هذا األداء.
الصادر بتاريخ .2014/12/2
الصادر بتاريخ .2012/4/30
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الطعن في أحد القرارات املطعون فيها األخرى ،أو في شق من القرار دون اآلخر 38،وبالرغم من
39
هذا كله ال جتد في املنطوق سوى «رد الدعوى» ،ومثال ذلك :احلكم رقم (:)2013/102
«بالتدقيق واملداولة وبعد االطالع على الئحة الدعوى والالئحة اجلوابية والبينات املقدمة
وسماع مرافعات الطرفني جتد احملكمة أن القرار املطعون فيه األول صادر وموقع ...ومبا أن
اخلصومة من النظام العام تثيرها احملكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها أحد من
األطراف وأن دعوى العدل العليا تقام على مصدر القرار وهو الذي وقعه وليس ملن نسب إليه
لذلك فإن احملكمة جتد أن الطعن في القرار املطعون فيه األول غير وارد وهو واجب الرد شكال ً...
أما فيما يتعلق بالقرار املطعون فيه الثاني ،فإن احملكمة جتد أنه بالرجوع إلى القرار املطعون
فيه الوارد ضمن حافظة املسندات وعليه فان احملكمة جتد أن القرار املطعون فيه الثاني متفق
وأحكام القانون وأن ما أورده وكيل املستدعي غير وارد وواجب الرد.
لهـــــــــذ ّه األســــــــــــــــــــباب
تقرر احملكمة رد الدعوى”.
ومن أجل جتاوز هذه املشكلة وتسهيل إجراء اإلحصائيات وتوخي دقتها ،فقد اعتمدنا لغاية
مسح هذا املتغير على منطوق احلكم بالدرجة األولى ،وعدَّينا األحكام التي تضمن منطوقها
القبول والرفض معا ً ضمن عداد األحكام الصادر بالقبول.

 .1-2-3نتائج مسح متغير نتيجة األحكام

بلغ مجموع األحكام الصادرة بقبول الطعن )49( :حكم فقط ،بينما بلغ مجموع األحكام
الصادرة بالرفض )275( :حكم ،فاألحكام الصادرة بالقبول لم تشكل سوى ( )%15من
مجموع األحكام املبحوثة ،بينما شكلت األحكام الصادرة بالرفض ما نسبته (.)%85
40

يبني اجلدول رقم ( )2عدد األحكام الصادرة بالقبول وعدد األحكام الصادرة بالرفض:
اجلدول رقم ( :)2عدد األحكام الصادرة بالقبول وعدد األحكام الصادرة بالرفض

املتغير

عدد األحكام

األحكام الصادرة بالرفض

275

األحكام الصادرة بالقبول

49

 38يعبر عن إلغاء شق من القرار دون الشق اآلخر ،باإللغاء اجلزئي للقرارات اإلدارية أو اإللغاء النسبي ،والذي غالبا ً ما
يكون في القرارات اإلدارية الفردية ،مثل القرارات التي تشتمل على تخطي ترقية الطاعن ،وذلك عندما يكون جزء
من القرار سليم من الناحية القانونية ،واجلزء اآلخر معيب بأحد عيوب التي تلحق في القرارات اإلدارية ،فيلغى القرار
فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيني أو الترقية ،ويحوز هذا اإللغاء حجية مطلقة في اجلزء الذي جرى إلغاؤه
فقط (سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص .)889
 39الصادر بتاريخ .2014/2/3
 40شامل ًة األحكام التي تضمن منطوقها الرفض والقبول معا ً.
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يبني الشكل رقم ( )2نسبة األحكام الصادرة بالقبول ونسبة الصادرة بالرفض من مجموع
األحكام املبحوثة:
الشكل رقم ( :)2نسبة األحكام الصادرة بالقبول ونسبة الصادرة بالرفض

 .2-2-3متغير أسباب الرفض

تنوعت واختلفت األسباب التي استندت إليها احملكمة في رفضها للدعاوى ،وقد قمنا
بتقسيم هذا األسباب إلى خمس مجموعات على النحو اآلتي:
الرفض ألسباب شكلية أو إجرائية (رد الدعوى شكال ً)أصدرت احملكمة أحكاما ً برد الدعوى شكالً ،في حاالت اجلهالة الفاحشة في وكالة وكيل
املستدعي ،وفي حالة عدم االختصاص ،وعدم صحة اخلصومة ،وهي حاالت تستند إليها
احملكمة لرفض الدعوى ،وجميعها تعتبر من النظام العام ،يجب على احملكمة أن تتصدى لها
من تلقاء نفسها ،حتى وإن لم يطلب اخلصوم منها ذلك ،كما يجب عليها البث فيها قبل
الدخول في أساس الدعوى.
الرفض ألسباب موضوعية (رد الدعوى موضوعا ً)أصدرت احملكمة أحكاما ً برد الدعوى موضوعاً ،في حاالت كون القرار املطعون فيه يتفق وحكم
القانون ،وحالة عدم إثبات توفر أحد العيوب التي تلحق في القرارات اإلدارية في القرار املطعون
فيه .وفي رد الدعوى موضوعاً ،تكون احملكمة قد أصدرت حكمها بعد مناقشة املوضوع.
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الرفض لعدم حضور وكيل املستدعيكانت محكمة العدل العليا قبل النصف الثاني من سنة  ،2015تصدر حكما ً برد الدعوى
في حال عدم حضور وكيل املستدعي املوعد احملدد جللسة احملكمة بالرغم من املناداة عليه
وانتظاره إلى آخر الدوام بحسب ما كان يتم تدوينه في كثير من األحكام الصادرة بالرفض
لهذا السبب .ولكن هذا احلال تغير في النصف الثاني من سنة  ،2015حيث أصدرت الهيئة
العامة للمحكمة العليا من خالل دائرتها اخملتصة بإزالة تناقض املبادئ القانونية في احملكمة
العليا بتاريخ 2015/06/14؛ حكما ً يقضي بإلزام محكمة العدل العليا بإجراء شطب الدعوى
بدال ً من ردها في حال تغيب احملامي عن جلسة احملاكمة ،أو في حال عدم حضوره في املوعد
احملدد دون معذرة مشروعة ،وفي هذا رجوع عن مبدأ قضائي سابق يقضي بأن الدعوى اإلدارية
تأبى الشطب 41.وهو يخالف ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة املصري ،وما استقر عليه
قضاء محكمة العدل العليا األردنية .كما أنه؛ أي قرار احملكمة العليا لم يصدر في خصومة
قضائية مما يفقده صفات وخصائص احلكم القضائي.
الرفض بنا ًء على رغبة وكيل املستدعي أو سحب القرار املطعون فيه أو املصاحلةبني اخلصوم
أصدرت احملكمة أحكاما ً برد الدعوى عند طلب وكيل املستدعي ذلك (وهذا ما يعرف بـ «ترك
الدعوى») 42،أو في حال قامت اإلدارة بسحب القرار املطعون فيه ،أو حصول املصاحلة بني
الطرفني ،فهنا تصبح الدعوى غير ذات موضوع 43.مما يستوجب حينها عدم قبول الدعوى أو
ردها.
 عدم قبول الطعنأصدرت احملكمة أحكاما ً بعدم قبول الدعوى في حال عدم أحقية املستدعي بإقامة الدعوى،
 41من األمثلة على تناقض أحكام محكمة العدل العليا بخصوص شطب دعوى اإللغاء في حال عدم حضور وكيل
املستدعي :حكمها رقم ( ،)2005/132الصادر بتاريخ  ،2005/10/9وحكمها رقم ( ،)1999/48الصادر بتاريخ
 ،2003/6/10وحكمها رقم ( ،)2010/549الصادر بتاريخ  ،2014/4/14والذي أكدت فيهم على أن دعوى اإللغاء تتأبى
الشطب ،بينما أكدت في حكمها رقم ( ،)2003/50الصادر بتاريخ  ،2003/12/15وحكمها رقم ( ،)1999/11الصادر
بتاريخ  ،2003/5/8شطب دعوى اإللغاء باالستناد إلى نص املادة ( )1/88:85من قانون أصول احملاكمات املدنية
والتجارية ،وهي ذات النصوص التي استندت إليه دائرة توحيد املبادئ القضائية في احملكمة العليا في إصدار حكمها
الذي قضى بإلزام محكمة العدل العليا بإجراء شطب الدعوى في حال تغيب وكيل املستدعي عن حضور جلسة
احملاكمة في املوعد احملدد ،وليس أن تقوم برد الدعوى (منشورات املقتفي).
 42يقصد بترك الدعوى :التنازل عنها والتخلي عن اإلجراءات التي متت فيها ،بيد أنه ال مينع من جتديد الدعوى مرة أخرى
(للمزيد ،انظر :عثمان التكروري ،مرجع سابق ،ص .)583
ونظم املشرع الفلسطيني أحكام ترك الدعوى في املواد ( )140 :139 :138من قانون أصول احملاكمات املدنية
والتجارية ،حيث نصت املادة ( )138على أنه« :يحق للمدعي في غياب املدعى عليه أن يطلب ترك دعواه في أي
مرحلة تكون عليها الدعوى ،فإذا كان املدعى عليه حاضرا ً فال يجوز للمدعي طلب ترك دعواه إال مبوافقة املدعى عليه
ومع ذلك ال يلتفت العتراضه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع احملكمة من نظر الدعوى».
 43انظر على سبيل املثال؛ حكم محكمة العدل العليا رقم ( ،)2014/12الصادر بتاريخ  ،2014/1/26وهو حكم في
طعن تقدمت به احلكومة ضد نقابة األطباء ،ولكن اجلهة الطاعنة طلبت رد الدعوى لقيام اجلهة املطعون ضدها
بسحب القرار املطعون فيه ،فحكمت احملكمة برد الدعوى كونها أصبحت غير ذات موضوع؛ انظر أيضا ً :احلكم رقم
( ،)2014/31الصادر بتاريخ  ،2014/2/19وهو حكم في طعن تقدم به أحد املوقوفني بوجه غير مشروع ،ولإلفراج عنه
عند النطق باحلكم ،حكمت احملكمة برد الدعوى كونها أصبحت غير ذات موضوع.
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نظرا ً لعدم توفر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول دعوى اإللغاء ،كانتفاء املصلحة من
الطعن ،أو انعدام الصفة ،أو فوات ميعاد الطعن ،أو ألن القرار املطعون فيه ال يعتبر قرارا ً إدارياً،
أو ألن الدعوى سابقة ألوانها .ففي هذه احلاالت كانت احملكمة تصدر حكمها بعدم قبول
44
الطعن وهذا يتحمل مسؤوليته وكيل الطاعن ،ألنه مطالب بفحص دعوى موكله.
 .1-2-2-3نتائج مسح متغير أسباب الرفض
من خالل مراجعتنا لألحكام التي صدرت بالرفض وأسباب هذا الرفض ،تبني لنا أن احملكمة
أصدرت )113( :حكما ً بعدم قبول الدعوى من مجموع األحكام الصادرة بالرفض ،وغالبا ً ما
استندت في هذه األحكام إلى فوات ميعاد الطعن ،وإلى عدم اعتبار القرار املطعون فيه قرار
إداري يقبل الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا .فيما بلغ عدد األحكام الصادرة بالرفض
ألسباب تتعلق بالشكل واإلجراءات )24( :حكم من مجموع األحكام الصادرة بالرفض،
وتستند احملكمة في الرفض لهذا السبب إلى عدم صحة اخلصومة أو عدم اختصاص احملكمة
بنظر الطعن واعتباره من اختصاص احملاكم النظامية ،وبخاصة في الدعاوى التي تتعلق بنزاع
مالي 45.وهذا يتحمل مسؤوليته في الغالب وكيل املستدعي.
وبلغ عدد األحكام التي استندت احملكمة في رفضها ألسباب موضوعية )48( :حكما ً من
مجموع األحكام الصادرة بالرفض ،وتستند احملكمة في رفض الدعاوى ألسباب موضوعية
إلى عدم إثبات املستدعي ألحد العيوب التي تعتري القرارات اإلدارية وجتعلها غير مشروعة،
وبخاصة عيب االنحراف أو التعسف باستعمال السلطة 46،أو بسبب اقتناع احملكمة بأن
القرار املطعون فيه يتفق وأحكام القانون .فيما بلغ عدد األحكام الصادرة بالرفض بسبب ترك
املستدعي لدعواه (الرفض بنا ًء على رغبة املستدعي) ،أو بسبب سحب اإلدارة للقرار املطعون
فيه ،أو بسبب وقوع املصاحلة بني اخلصوم )63( :حكما ً من مجموع األحكام الصادرة بالرفض،
فيما بلغ عدد األحكام التي رفضتها احملكمة بسبب تغيب وكيل املستدعي أو عدم حضوره
للجلسة احملاكمة في املوعد املعني )27( :حكما ً من مجموع األحكام الصادرة بالرفض.
 44يشترط لقبول دعوى اإللغاء .1 :أن يكون القرار املطعون فيه قرارا ً إداريا ً نهائيا ً تنفيذيا ً صادر عن سلطة وطنية وأن
يكون من شأنه التأثير في املركز القانوني للطاعن ،وأال يكون قرارا ً سياديا ً أو تشريعيا ً .2 .أن يكون للطاعن مصلحة
حقيقية بالطعن في القرار .3 .أن يتم الطعن في القرار خالل املدة القانونية احملددة في القانون .4 .انعدام طريق
الطعن املوازي.
انظر في شروط قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري :عدنان عمرو ،إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني ،الهيئة
الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن :رام اهلل ،2001 ،ص  15وما بعدها؛ عيسى أبو شرار ،مرجع سابق ،ص 25؛ انظر
في شروط قبول الدعاوى بشكل عام :عثمان التكروري ،مرجع سابق ،ص .295- 283
 45انظر على سبيل املثال :احلكم رقم ( ،)2013/105الصادر بتاريخ  ،2014/4/30حيث جاء فيه« :وحيث إن الهيئة
العامة للبترول تطالب الشركة املستدعية بدفع املبالغ املستحقة عليها ثمن محروقات التي تورد إليها ومبا أن
الهدف من إقامة هذه الدعوى أمام محكمة العدل العليا هو منع الهيئة العامة للبترول من مطالبة املدعية
بصفتها املالكة حملطة اجلفتلك للمحروقات من دفع املستحقات املالية املستحقة عليها لصالح الهيئة العامة
للبترول ثمن احملروقات فتعتبر بالتالي الدعوى دعوى حقوقية وتدخل ضمن اختصاص احملاكم النظامية العادية التي
لها صالحية البحث بقانونية مطالبة الهيئة العامة للبترول للمستدعية باملبالغ املستحقة عليها أم ال وليس من
اختصاص محكمة العدل العليا وتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم االختصاص».
 46يطلق على عيب االنحراف باستعمال السلطة أيضا ً :إساءة استعمال السلطة أو التعسف باستخدامها ،ويقصد
به استعمال رجل اإلدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به ،ويعد هذا العيب أصعب العيوب إثباتاً،
نظرا ً لكونه أكثرها خفا ًء (سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص  228و.)766
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يبني اجلدول رقم ( )3عدد األحكام الصادرة بحسب سبب الرفض:
اجلدول رقم ( :)3عدد األحكام الصادرة بحسب سبب الرفض

عدد األحكام

سبب الرفض
عدم القبول

113

رد الدعوى شكال ً

24

رد الدعوى موضوعا ً

48

رد الدعوى بسبب الترك أو سحب القرار اإلداري أو املصاحلة بني اخلصوم

63

رد الدعوى بسبب عدم حضور وكيل املستدعي

27

يالحظ بنا ًء على اجلدول السابق ،أن سياسة احملكمة برفض الدعوى ،ترتكز بالدرجة األولى
على الرفض ألسباب شكلية –إجرائية ال عالقة لها باملوضوع ،وأكثر ما ترتكز إليه احملكمة
في هذا السياق؛ تضيقها ملفهوم القرار اإلداري ،األمر الذي حال من احلكم ملصلحة الطاعنني
في مواجهة اإلدارة وأجهزتها في كثير من الدعاوى.
يبني الشكل رقم ( )3نسبة األحكام الصادرة بحسب سبب الرفض ،وذلك من مجموع األحكام
الصادرة بالرفض:
الشكل رقم ( :)3نسبة األحكام الصادرة بحسب سبب الرفض
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 .3-3العبء السنوي للقضاة (متغير الهيئة احلاكمة)

قاض من القضاة الذين
يستعرض هذا البند عبء العمل القضائي امللقى على عاتق كل ٍ
تكونت منهم احملكمة خالل سنة البحث ،وذلك من خالل قسمة مجموع األحكام الصادرة
في السنة على عدد القضاة في احملكمة .ولكن ،ينبغي لنا اإلشارة هنا إلى أن هذه املعادلة
ليست هي الوحيد التي ميكن االستناد إليها لقياس عبء العمل القضائي امللقى على عاتق
قاض ،ألنه ليس شرطا ً أن يكون القضاة الذين حضروا جلسة تالوة احلكم ،هم أنفسهم
كل ٍ
القضاة الذي وقعوا مسودة احلكم .حيث يقتصر دور الهيئة اجلديدة حينها على تالوة احلكم
47
مع اإلشارة إلى أن الهيئة السابقة قد تداولته.
تكونت احملكمة خالل سنة البحث من ( )6قضاة ،تناوبوا على عضوية ورئاسة هيئتني من
تاريخ  2014/1/1إلى تاريخ  ،2014/8/31وعلى عضوية ورئاسة هيئة واحدة من تاريخ 2015/9/1
إلى تاريخ  .2015/12/31مبعنى أن سنة البحث شهدت تغيريني هيكليني في بنية احملكمة.
ويرجع ذلك ،إلى اختالف التشكيلة القضائية للسنة القضائية  ،2014/2013عن تشكيلة
السنة  .2015/2014وعلى ذلك ،سوف نتعامل في إجراء مسحنا ومعادالتنا املتعلقة بهذا
املتغير مع عدد القضاة وتشكيلة الهيئة ،ال مع هيئات مختلفة باعتبارها أجسام مستقلة
عن بعضها البعض .ومن املالحظ أن تشكيلة هيئة احملكمة قد اختلفت في سنة البحث
تسع مرات.
قاض من قضاة احملكمة خالل سنة البحث ،باالستناد إلى
وقد بلغ عبء العمل القضائي لكل ٍ
املتغير املتعلق باشتراك القاضي في إصدار احلكم )54( :دعوى؛ أي ما نسبته ( .)%17ويرتفع
هذا العبء إلى دعويني ،إذا مت القياس على عدد األحكام الصادرة بحسب التقرير السنوي
التاسع جمللس القضاء األعلى والبالغة ( )336حكم .ويتقارب عبء العمل القضائي لقضاة
محكمة العدل العليا الفلسطينية مع عبء العمل القضائي لقضاة محكمة العدل العليا
األردنية خالل سنة  ،2013والبالغ عددهم ( )11قاضيا ً موزعني على هيئتني ،إذ بلغ هذا العبء
48
( )51دعوى لكل قاضي ،وذلك من مجموع الدعاوى املفصولة في تلك السنة.

 47تنص املادة ( )169من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه“ :يحضر جلسة النطق باحلكم القضاة الذين
اشتركوا في املداولة ،فإذا كانت مسودة احلكم موقعة من هيئة املداولة وتغيب بعضهم فيجوز تالوته من هيئة
أخرى على أن يثبت ذلك في محضر اجللسة”.
 48انظر :اجمللس القضائي األردني ،التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية للعام  ،2013اجمللس القضائي األردني:
عمان ،2013 ،ص  .15ميكن الرجوع إلى هذا التقرير بزيارة املوقع الرسمي للمجلس القضائي األردني على الرابط اآلتي:
 ،http://www.jc.jo/sites/default/files/book.pdfتاريخ االسترداد.2015/6/1 :
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 .1-3-3عبء العمل القضائي لتشكيالت هيئة احملكمة

يبني اجلدول رقم ( )4عبء العمل القضائي لكل تشكيلة من التشكيالت اخملتلفة لهيئة
احملكمة:
اجلدول رقم ( :)4عبء العمل القضائي لتشكيالت هيئة احملكمة

تشكيلة الهيئة

عبء العمل القضائي

التشكيلة األولى

141

التشكيلة الثانية

17

التشكيلة الثالثة

47

التشكيلة الرابعة

57

التشكيلة اخلامسة

38

التشكيلة السادسة

12

التشكيلة السابعة

2

التشكيلة الثامنة

5

التشكيلة التاسعة

5

يبني الشكل رقم ( )4عبء العمل القضائي لكل تشكيلة من التشكيالت اخملتلفة لهيئة
احملكمة بالنسبة املئوية:
الشكل رقم ( :)4عبء العمل القضائي لتشكيالت هيئة احملكمة
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 .2-3-3تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على التشكيالت اخملتلفة لهيئة
احملكمة

يبني اجلدول رقم ( )5عدد األحكام الصادرة عن كل تشكيلة من تشكيالت هيئة احملكمة،
بحسب متغير قبول الدعوى ورفضها:
اجلدول رقم ( :)5عدد األحكام الصادرة عن تشكيالت الهيئة بحسب متغير قبول الدعوى ورفضها
تشكيلة الهيئة

مجموع األحكام الصادرة األحكام الصادرة بالقبول األحكام الصادرة بالرفض

التشكيلة األولى

141

22

119

التشكيلة الثانية

17

4

13

التشكيلة الثالثة

47

7

40

التشكيلة الرابعة

57

13

44

التشكيلة اخلامسة

38

1

37

التشكيلة السادسة

12

2

10

التشكيلة السابعة

2

0

2

التشكيلة الثامنة

5

0

5

التشكيلة التاسعة

5

0

5

يبني الشكل رقم ( )5نسبة األحكام الصادرة عن كل تشكيلة من التشكيالت اخملتلفة لهيئة
احملكمة ،بحسب متغير قبول الدعوى ورفضها:
الشكل رقم ( :)5نسبة األحكام الصادرة عن تشكيالت الهيئة بحسب متغير قبول الدعوى ورفضها
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 .4-3متغير موضوع الدعوى

يستعرض هذا البند طبيعة املوضوعات التي نظرتها وفصلت فيها احملكمة خالل سنة
البحث ،وذلك عن طريق تصنيف هذه املوضوع في مجموعات ،ومن ثم حتديد أكثر املوضوعات
تداوال ً أمام احملكمة ،باالستناد في ذلك إلى التكييف الذي أقرته احملكمة للطلب املقدم إليها.
باإلضافة إلى ذلك ،يعنى هذا البند بتطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على موضوعات
الدعاوى ،وذلك بهدف حتديد أكثر املوضوعات قبوال ً وأكثرها رفضا ً .هذا ،وميكن من خالل حتديد
موضوع الدعوى االستدالل على املركز القانوني للجهة الطاعنة واجلهة املطعون ضدها،
والعكس صحيح ،إذ ميكن االستدالل على موضوع الدعوى من خالل التعرف على املركز
القانوني للطاعن ،أو من خالل التعرف على اجلهة الطاعنة ،ولكن ليس شرطا ً في جميع
احلاالت الوصول إلى هذه االرتباط أو االستدالل.
لقد مت تصنيف موضوعات الدعاوى املبحوثة إلى ( )16مجموعة ،وذلك على النحو اآلتي:
 -إجراءات احملاكم وقضايا التنفيذ

شملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في أي من إجراءات احملاكم
النظامية أو النيابة العامة ،كالطعن في قرارات رفض تسجيل الدعاوى املدنية أو رفض
تسجيل الشكاوى اجلزائية ،كما تشمل الطعن في قرارات قضاة دوائر التنفيذ في احملاكم
النظامية .وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة )6( :دعاوى.
األحوال الشخصيةشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في قرارات أو إجراءات صادرة عن
جهات لها عالقة بنظر قضايا األحوال الشخصية ،من غير األحكام القضائية الصادرة عن
احملاكم الشرعية بصدد ممارستها لوظيفتها القضائية؛ أي القرارات واإلجراءات الصادرة عن
اجلهات اإلدارية أو السياسية ذات العالقة بقضايا األحوال الشخصية كديوان قاضي القضاة،
واجمللس األعلى للقضاء الشرعي ،وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة :دعوى واحدة فقط.
األراضيشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في قرارات تتعلق باألراضي
والعقارات بشكل عام ،كالطعن في القرارات املتعلقة بتسجيل األراضي أو رفض تسجيلها،
واحلجز عليها وفكه ،ومنع التصرف بها وإجازته ،باإلضافة إلى اشتمالها على الدعاوى الذي
متثل موضوعها بالطعون املقدمة في القرارات املتعلقة بالتصديق على الوكاالت الدورية،
وتنفيذها ،ونزاعات ملكية األراضي وحكر الوقف وغيرها 49.وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة:
( )17دعوى.

 49هناك بعض منازعات األراضي التي حتكم احملكمة فيها برد الدعوى لعدم االختصاص ،وذلك في حالة كون النزاع على
ملكية األرض أو حق املنفعة فيها ،انظر على سبيل املثال :احلكم رقم ( ،)2013/236الصادر بتاريخ ،2014/10/29
حيث جاء فيه« :ومبا ان املستدعي يدعي بانه املنتفع لقسيمة االرض موضوع الدعوى وهناك اشخاص وجهات اخرى
تنازع في هذا احلق كوازرة االسكان واملستأجرين وحقوق وكالة الغوث فيكون النزاع واحلالة هذه حول تثبيت امللكية
لقطعة االرض ومن هو املنتفع وبالتالي يكون النزاع هو نزاع حقوقي يخرج النظر فيه عن اختصاص محكمة العدل
العليا ويدخل ضمن اختصاص احملاكم النظامية ...مما يعني ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد».
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اآلثارشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في قرارات جهات سياحية وذات
أراض أو منع التصرف بها لغايات
عالقة باآلثار ،وتتعلق غالبا ً بهدم منازل أو االستيالء على ٍ
سياحية .وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة؛ دعوى واحدة فقط.
 التجارةشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في قرارات تتعلق باملصادقة
على تداول منتجات أو إلغاء هذه املصادقة ،باإلضافة إلى القرارات التي تتعلق بأذونات ورخص
االستيراد والتصدير ،واملنازعات التي تتعلق بتزويد محطات احملروقات بالوقود .أما املنازعات
املتعلقة بترخيص محطات احملروقات وإفراز قطع األراضي لها ،فقد مت تصنيفها ضمن
موضوعات احلكم احمللي ،نظرا ً لعالقة مجالس الهيئات احمللية بهذه املنازعات .وقد بلغ عدد
دعاوى هذه اجملموعة؛ ( )6دعاوى.
احلكم احملليشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها باملنازعات املتعلقة بالتنظيم والبناء،
واملنازعات املتعلقة باملركز القانوني للهيئات احمللية وأوضاعها .وغالبا ً ما تكون اجلهة
املطعون ضدها في هذه الدعاوى؛ الهيئات احمللية ،ومجلس التنظيم األعلى ،واللجان املركزية
واإلقليمية واحمللية للتنظيم والبناء ،باإلضافة إلى بعض اجلهات التابعة لوزارة احلكم احمللي،
أو الوزارة نفسها .ومن األمثلة على موضوعات هذه الدعاوى :الطعن في قرارات إزالة املنشآت
أو التعديات وهدمها ،منح رخص البناء أو رخص إقامة محطات احملروقات وإلغائها ،ومعامالت
إفراز األراضي ،واعتماد مخططات املشاريع التفصيلية والهيكلية ووضعها موضع التنفيذ
وإيداعها وتعديلها .باإلضافة إلى الطعن في قرارات حل اجملالس البلدية أو القرارات املتعلقة
بأوضاعها املالية ،كقرارات تثبيت مديونيتها في مواجهة احلكومة .وقد بلغ عدد دعاوى هذه
اجملموعة؛ ( )28دعوى.
اجلامعاتشملت هذه اجملموعة الدعاوى التي كان موضوعها على عالقة باملؤسسات التعليمية؛
الرسمية منها كوزارة التربية والتعليم ،وجامعة القدس املفتوحة ،أو غير الرسمية (األهلية)،
كاجلامعات األهلية الفلسطينية ،مبا يشمل أوضاع العاملني في األخيرة ،وطلبتها ،واخلدمات
التي تؤديها ،كالطعن في قرارات معادلة الشهادات ،وبخاصة تلك الصادرة عن مؤسسات
تعليمية في اخلارج ،قرار منح شهادة ،أو احلرمان منها ،أو القرارات ذات الصلة بتأديب الطلبة
أو موظفي هذه اجلهات من غير موظفي وزارة التربية والتعليم .وقد بلغ عدد دعاوى هذه
اجملموعة؛ ( )14دعوى.
احلقوق واحلرياتتعد موضوعات دعاوى هذه اجملموعة أكثر حساسية وإثارة للنقاش من غيرها من املوضوعات
التي تدخل ضمن اختصاص احملكمة ،فاألخيرة تختص مبراقبة مشروعية أعمال اإلدارة
وتصرفاتها ،والتي غالبا ً ما تكون على متاس مباشر بحقوق األفراد وحرياتهم العامة .وأن
حماية حقوق األفراد وحرياتهم من تعسف اإلدارة ،متثل إحدى أهم وظائف القضاء اإلداري
وأحد مبررات وجوده على نحو ما أشرنا إليه سابقا ً.
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وتشمل موضوعات هذه الدعاوى؛ الطعون في قرارات التوقيف اإلداري أو التوقيف بوجه غير
مشروع ومن ضمنها قرارات االعتقال السياسي 50.والطعون في قرارات املنع من السفر،
وحجز البطاقات الشخصية ،وإغالق احملال ،أو وقفها عن العمل ،كما تشمل املنازعات املتعلقة
بترخيص اجلمعيات األهلية ،وحلها ،وكافة القرارات املتعلقة بأوضاعها الداخلية ،كإجراءات
انتخاباتها الداخلية وتشكيل مجلس إدارتها .وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة؛ ( )50دعوى.
الشركاتشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها باملنازعات املتعلقة باألوضاع الداخلية
للشركات التجارية أو في مركزها القانوني ،كالطعن في قرار الدعوة الجتماع الهيئة العامة
للشركة املساهمة العامة ،والطعن في قرار زيادة رأس مال الشركة ،أو الطعن في قرار
ترخيص عمل شركة .وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة؛ ( )3دعاوى فقط.
الشؤون االجتماعيةشملت هذه اجملموعة الدعاوى التي متثل موضوعها بالطعن في قرارات تخص فئة معينة من
فئات اجملتمع ،وقد انحصرت هذه الفئة في الدعاوى املبحوثة في األسرى احملررين ،كالطعن في
قرار قطع راتب أسير محرر .وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة؛ دعويني فقط.
العقود اإلداريةشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في قرارات أو إجراءات إبرام
العقود اإلدارية كالعطاءات احلكومية ،كما شملت الدعاوى الذي متثل موضوعها باملنازعات
املالية بني اجلهات احلكومية من جهة ،والقطاع اخلاص من جهة أخرى .وقد بلغ عدد دعاوى
هذه اجملموعة؛ ( )3دعاوى فقط.
 العالمات التجاريةشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في قرارات مسجل العالمات
التجارية وفي قرارات مسجل امتيازات االختراعات والرسوم الصناعية في وزارة االقتصاد
الوطني ،كالطعن في قرار تسجيل عالمة جتارية أو رفضه ،وقرار ترقني العالمة التجارية ،أو
شطبها ،باإلضافة إلى القرارات الصادرة في منازعات استعمال الرسوم الصناعية أو تسجيل
براءات االختراع .وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة؛ ( )21دعوى.
املهن واحلرفشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في قرارات ترخيص مهنة،
ومزاولتها ،أو منع مزاولتها ،أو وقفها ،أو وقف بعض األشخاص عن مزاولتها .وتقترب هذه
اجملموعة في موضوعاتها من مجموعة «النقابات» ،إال أن الفارق بينهما هو أن الطعون في
هذه اجملموعة ال توجه إلى النقابات ،بل إلى اجلهات الرسمية التي لها عالقة بتنظيم مهنة
معينة .وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة؛ ( )12دعوى.
 50غالبا ً ما انتهت احملكمة في الطعون املقدمة من املوقوفني بوجه غير مشروع برد الدعوى ،وذلك بسبب اإلفراج
عن املستدعي ،أو عدم حضور وكيل املستدعي جلسة احملاكمة (انظر على سبيل املثال :احلكم رقم (،)2014/94
الصادر بتاريخ 2014/6/17؛ احلكم رقم ( ،)2014/61الصادر بتاريخ 2014/4/2؛ احلكم رقم ( ،)2014/30الصادر بتاريخ
2014/4/9؛ احلكم رقم ( ،)2014/31الصادر بتاريخ .)2014/2/19
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املواصالتشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها بالطعن في قرارات ترخيص املركبات
على اختالف أنواعها ،وإلغاء هذه الرخص ،أو شطب أرقام املركبات .وقد بلغ عدد دعاوى هذه
اجملموعة؛ ( )8دعاوى.
النقاباتشملت هذه اجملموعة الدعاوى الذي متثل موضوعها باملنازعات التي تتعلق باملركز القانوني
للنقابة وبنشاطاتها ،باإلضافة إلى املنازعات املتعلقة باألوضاع الداخلية للنقابة وعالقتها
بأعضائها ،كالطعن في القرارات املتعلقة باالنتماء إلى النقابة ،وقرارات إنهاء العضوية أو
وقف مزاولة املهنة ،وفي قرارات تأديب األعضاء بشكل عام ،أو في القرارات املتعلقة بإجراء
االنتخابات وتأجيلها .وقد بلغ عدد دعاوى هذه اجملموعة؛ ( )12دعوى.
الوظيفة العامةكانت هذه اجملموعة األكبر حجما ً من بني اجملموعات األخرى ،واشتملت على كافة املنازعات
املتعلقة بالوظيفة العامة واملوظفني العموميني ،كالطعن في قرارات التعيني وإنهاء اخلدمات
واإلحالة إلى التقاعد ووقف الراتب أو قطعه ،وقرارات تأديب املوظفني بشكل عام ،واحتساب
الدرجات الوظيفية والعالوات وغيرها .وشملت هذه اجملموعة باإلضافة إلى منازعات موظفي
الدوائر احلكومية ،املنازعات املتعلقة مبوظفي الهيئات احمللية .وقد بلغ عدد دعاوى هذه
اجملموعة؛ ( )139دعوى.
يبني اجلدول رقم ( )6عدد األحكام الصادرة بحسب موضوع الدعوى:

51

اجلدول رقم ( :)6عدد األحكام الصادرة بحسب موضوع الدعوى
العدد
املوضوع
6
إجراءات احملاكم وقضايا التنفيذ
1
األحوال الشخصية
17
األراضي
1
اآلثار
6
التجارة
28
احلكم احمللي
14
اجلامعات
50
احلقوق واحلريات
3
الشركات
2
الشؤون االجتماعية
3
العقود اإلدارية
21
العالمات التجارية
12
املهن واحلرف
8
املواصالت
12
النقابات
139
الوظيفة العامة

 51هناك حكم واحد لم يتم االستدالل على موضوعه.
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يبني الشكل رقم ( )6نسبة كل موضوع من موضوعات األحكام الصادرة:
الشكل رقم ( :)6نسبة كل موضوع من موضوعات األحكام الصادرة

وفيما يتعلق بنسبة القبول في كل مجموعة على حدة ،فيالحظ أن نسبة القبول في
مجموعة العقود اإلدارية هي األكبر ،حيث بلغت هذه النسبة ( )%67من مجموع دعاوى هذه
اجملموعة 52،فيما بلغت نسبة القبول في مجموعة احلكم احمللي ( )%7من مجموع دعاوى هذه
اجملموعة ،لتشكل –تبعا ً لذلك -أقل اجملموعات التي مت قبول الدعاوى فيها .تلتها مباشرةً
مجموعة احلقوق واحلريات بنسبة قبول ال تتجاوز (.)%8
 52قد تبدو هذه النسبة كبيرة جداً ،وبخاصة كونها تتعلق مبنازعات العقود اإلدارية ،التي أقرت احملكمة في كثير من أحكامها عدم
اختصاصها بنظر مثل هذه املنازعات ،واختصاص احملاكم النظامية بها ،ومع ذلك هناك بعض املنازعات التي تتعلق بالعقود
اإلدارية وتقبل احملكمة نظرها وتعتبرها تدخل في اختصاصها .وقد أوضحت احملكمة هذه القاعدة في العديد من أحكامها،
منها :احلكم رقم ( ،)2013/67الصادر بتاريخ  ،2014/6/30والذي جاء فيه« :وال بد من التنويه أن القرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة
عن إراداتها املنفردة ،فيتعني استبعاد العقود اإلدارية من ميدان منازعات اإللغاء باعتبارها ثمره التقاء إرادتني على األقل وليس
تعبيرا ً عن إرادة منفردة ،وبالتالي فقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على عدم جواز قبول دعوى اإللغاء املقدمة ضد عقد
من العقود ألن الدعوى تنصب على الطعن في القرار من ناحيته التعاقدية ال من ناحيته اإلدارية التي ال تدخل في اختصاص
محكمة العدل العليا بل يعود أمر النظر فيها إلى احملاكم العادية إال أن هناك مجموعة من اإلجراءات اإلدارية التي استقر
القضاء اإلداري على قابلتها لالنفصال عن العملية العقدية وتكون قابلة للطعن باإللغاء أمام محكمة العدل العليا باعتبارها
قرارات إدارية مستقلة وقائمة بذاتها وأية ذلك أن العملية العقدية عملية مركبة تقتضي اتخاذ العديد من اإلجراءات اإلدارية
الالزمة إلبرام العقد كاألعمال التمهيدية مثل تشكيل اللجان وضع شروط املناقصة واإلعالن عنها وتلقى العطاءات املقدمة
واملفاضلة بني العطاءات وإرساء املناقصة كل ذلك يتم بقرارات إدارية تتخذها اإلدارة لإلفصاح عن إرادتها وأن كل ما يتخذ من
قرارات في هذا الصدد يعتبر من القرارات اإلدارية التي تخضع من حيث االختصاص حملكمة العدل العليا دون املساس بأصل
العقد ذاته الذي يتم على أساسها بل يظل هذا العقد قائما ً بحالته إلى أن تفصل احملكمة املدنية في املنازعة املتعلقة به»؛
للمزيد حول اختصاص محكمة العدل العليا بنظر املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية ،انظر :محمد خضر ،مرجع سابق ،ص 100
وما بعدها.
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يبني الشكل رقم ( )7نسبة القبول في كل مجموعة على حدة:
الشكل رقم ( :)7نسبة القبول في كل مجموعة على حدة

 .5-3متغير املطعون ضدهم

يستعرض هذا البند ،اجلهات الرسمية املطعون ضدها؛ أي اجلهات التي مت اختصامها من قبل
املستدعني (الطاعنني) 53،والتي مت االستدالل عليها من خالل بيان أسماء اخلصوم في األحكام
القضائية املبحوثة ،والذي يعد أحد البيانات الرئيسية التي يجب أن يشتمل عليها احلكم
54
القضائي.
وقد مت تقسيم اجلهات املطعون ضدها إلى ( )49جهة ،مت توزيعها على ( )10مجموعة
رئيسية .ومت التعامل مع هذه اجلهات على أساس وجود جهة رئيسية واحدة ،تشمل الطعون
املقدمة ضد هذه اجلهة ،باإلضافة إلى الطعون املقدمة ضد العاملني فيها أو الدوائر واألجهزة
التي تتبعها .فمثال ً الطعون املقدمة ضد مدير عام احلكم احمللي ،اعتبرناه طعن مقدم ضد
وزارة احلكم احمللي ،والطعن املقدم ضد نقيب احملاميني أو ضد مجلس نقابة احملاميني ،اعتبر
طعن مقدم ضد نقابة احملامني وهكذا.
وينبغي لنا اإلشارة هنا إلى أنه في سياق تصنيف هذه اجلهات قد قمنا باستبعاد النائب العام
أو النيابة العامة كجهة مطعون ضدها حيثما كان اختصامه أمرا ً شكليا ً يرتبه القانون
 53ميكن أن يوجه الطعن في دعوى اإللغاء إلى أفرادا ً أو أشخاص معنوية من القطاع اخلاص باإلضافة إلى اختصام جهة رسمية،
وأكثر ما يظهر مثل هذا االختصام في الدعاوى التي تشتمل على طعن في قرارات مسجل العالمات التجارية ،فباإلضافة إلى
اختصام األخير ،يجب اختصام الشخص العادي أو املعنوي ذو العالقة في منازعة العالمة التجارية التي أصدر فيها مسجل
العالمات التجارية قراره املطعون فيه.
 54نصت املادة ( )174من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية على أنه « :يجب أن يشتمل احلكم على اسم احملكمة التي
أصدرته ...وأسماء اخلصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم»؛ للمزيد ،انظر :عبد العزيز الفتحاوي ،مرجع سابق ،ص  20وما
بعدها.
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في حال اختصام رئيس السلطة أو احلكومة أو إحدى دوائرها باعتباره املمثل القانوني لهذه
اجلهات أمام القضاء 55.وقد اعتبرنا النائب العام جهة مطعون ضدها رئيسية إذا لم يجر
اختصامه بتلك الصفة؛ أي اختصامه بصفته الشخصية والوظيفية باعتباره اجلهة التي
أصدرت القرار املطعون فيه .ومما جتدر اإلشارة إليه أيضاً ،هو إمكانية تعدد اجلهات املطعون
ضدها في احلكم الواحد .وفيما يلي توزيع اجلهات املطعون ضدها على ( )10مجموعات
رئيسية:
األجهزة األمنيةشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية،
باإلضافة إلى الطعون ضد اجلهات اإلدارية املسؤولة عنها ،وقد متثلت هذه اجلهات في جهاز
االستخبارات العسكري ،وجهاز األمن الوطني ،واألمن الوقائي ،واخملابرات العامة ،وأمن الرئاسة،
والشرطة ،باإلضافة إلى هيئة التنظيم واإلدارة ،وقد بلغ عدد مرات اختصام هذه اجملموعة
( )107مرات.
السلطة القضائيةشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد أعضاء القضاء النظامي أو أحد دوائره أو مكوناته
كمجلس القضاء األعلى ،أو النيابة العامة ،كما اشتملت على الطعون املقدمة ضد القضاء
العسكري والقضاء الشرعي أو إحدى دوائر أيهما أو كليهما .وقد بلغ عدد مرات اختصام هذه
اجملموعة ( )23مرة.
أجهزة احلكم احملليشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد اجملالس احمللية (البلديات واجملالس القروية)،
باإلضافة إلى جلان التنظيم والبناء ومجلس التنظيم األعلى ،وقد بلغ عدد مرات اختصام هذه
اجملموعة ( )60مرة.
احلكومةشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد مجلس الوزراء ،ورئيس الوزراء ،والوزارات ،والوزراء،
وقد بلغ عدد مرات اختصام هذه اجملموعة ( )236مرة.
رئيس السلطة الوطنيةشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،وقد بلغ
عدد مرات اختصامه ( )9مرات.
 55ويستند متثيل النائب العام للحكومة ورئيس السلطة الوطنية أمام القضاء إلى املادة ( )2/3من قانون دعاوى احلكومة األردني
رقم ( )25لسنة  1958وتعديالته ،حيث نصت هذه املادة على أنه « :ب -تقام الدعاوى التي ضد احلكومة على النائب العام كمدع
عليه بصفته ممثال ً عن احلكومة».
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احملافظاتشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد احملافظني ،أو احملافظات باعتبارها شخصية
معنوية مستقلة ،وقد بلغ عدد مرات اختصام هذه اجملموعة ( )27مرة.
املؤسسات العامةشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد املؤسسات أو الهيئات العامة ،والتي تتمتع
بالشخصية املعنوية ،وبدرجة من االستقالل املالي واإلداري ،كسلطة الطاقة ،وسلطة
األراضي ،ومؤسسة املواصفات واملقاييس ،وهيئة التقاعد والهيئة العامة للبترول .وقد بلغ
عدد مرات اختصام هذه اجملموعة ( )37مرة.
األجهزة اإلدارية املساعدةشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد ديوان املوظفني العام أو رئيسه أو أحد املوظفني
العاملني فيه .وقد بلغ عدد مرات اختصامه ( )49مرة.
النقاباتشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد النقابات املهنية ،كنقابة احملامني واألطباء
واملهندسني وغيرها ،وقد بلغ عدد مرات اختصام هذه اجملموعة ( )18مرة.
مؤسسات التعليم العاليشملت هذه اجملموعة الطعون املقدمة ضد اجلامعات األهلية في األراضي الفلسطينية ،وقد
انحصرت في جامعة القدس املفتوحة ،وجامعة النجاح الوطنية ،وبلغ عد مرات اختصامها
( )4مرات.
يبني اجلدول رقم ( )7اجملموعات الـ ( )10الرئيسية وعدد مرات اختصامها:
اجلدول رقم ( :)7اجلهات املطعون ضدها وعدد مرات اختصامها

عدد مرات االختصام
107
23
60
236
9
27
37
49
18
4

اجملموعة
األجهزة األمنية
السلطة القضائية
أجهزة احلكم احمللي
احلكومة
رئيس السلطة الوطنية
احملافظات
املؤسسات العامة
األجهزة اإلدارية املساعدة
النقابات
مؤسسات التعليم العالي
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يبني الشكل رقم ( )8نسبة اختصام كل مجموعة من اجملموعات الـ ( )10املشار إليه آنفا ً:
الشكل رقم ( :)8نسبة اختصام اجلهات املطعون ضدها

وبتطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على مجموعات اجلهات املطعون ضدها ،وذلك بهدف
حتديد أكثر اجلهات الرسمية التي مت احلكم في مواجهتها ملصلحة املستدعني ،يتبني أن
احلكومة ممثلة بوزارتها ،هي أكثر اجلهات خسارة في دعاوى العدل العليا خالل سنة البحث،
وبخاصة وزارة االقتصاد الوطني ،من خالل احلكم بإلغاء معظم قرارات مسجل العالمات
التجارية املطعون فيها .فيما لم تخسر مؤسسات التعليم العالي ،ورئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ،واحملافظات أي من الدعاوى التي مت اختصامهم فيها.
يبني اجلدول رقم ( )8عدد مرات احلكم ضد مجموعات اجلهات املطعون ضدها مقارنة بعدد مرات
اختصامها:
اجلدول رقم ( :)8تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على مجموعات اجلهات املطعون ضدها
اجملموعة

عدد مرات االختصام

عدد مرات احلكم ضدها

األجهزة األمنية

107

6

السلطة القضائية

23

5

أجهزة احلكم احمللي

60

8

احلكومة

236

28

رئيس السلطة الوطنية

9

0

احملافظات

27

0

املؤسسات العامة

37

5

األجهزة اإلدارية املساعدة

49

2

النقابات

18

5

مؤسسات التعليم العالي

4

0
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يبني الشكل رقم ( )9نسبة احلكم ضد كل مجموعة من مجموع مرات االختصام:
الشكل رقم ( :)9تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على مجموعات اجلهات املطعون ضدها

 .6-3متغير الطاعنون

يستعرض هذا البند األحكام القضائية املبحوثة وفق متغير طبيعة الطاعنني أو املستدعني
والذين تقدموا باستدعاءات (دعاوى) ضد اإلدارة طالبني إلغاء قراراتها ،وقد مت االستدالل على
هذا املتغير (متغير طبيعة الطاعنني) من خالل بيان أسماء اخلصوم في األحكام القضائية.
كما يستعرض هذا البند األحكام القضائية املبحوثة وفق صفة الطاعنني أو املستدعني ،وقد
مت االستدالل على هذا املتغير (متغير صفة الطاعنني) باالستعانة مبوضوع الدعوى واجلهات
املطعون ضدها .باإلضافة إلى ذلك ،يعنى هذا البند بتطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها
على كل من متغيري طبيعة وصفة الطاعنني.

 .1-6-3نتائج مسح متغير طبيعة الطاعنني

مت تصنيف الطاعنني بحسب طبيعتهم إلى ( )8مجموعات ،يبينها اجلدول رقم ( ،)9كما يبني
عدد الدعاوى التي تقدمت بها كل مجموعة على حدة:
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اجلدول رقم ( :)9طبيعة الطاعنني

عدد الطعون التي تقدمت بها

اجملموعة
اإلناث

24

الذكور

246

اإلناث والذكور معا ً

6

احلكومة

3

اجلمعيات

5

النقابات

2

الهيئات احمللية

2

األشخاص املعنوية
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يبني الشكل رقم ( )10النسبة املئوية للطعون املقدمة من كل مجموعة على حدة:
الشكل رقم ( :)10نسبة الطعون بحسب طبيعة الطاعنني
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يبني اجلدول رقم ( )10نتائج تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على متغير طبيعة
الطاعنني ،بهدف استخراج نسبة القبول والرفض في كل مجموعة على حدة ،مقارنة
بعدد الطعون التي تقدمت بها:
اجلدول رقم ( :)10تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على متغير طبيعة الطاعنني

اجملموعة
اإلناث
الذكور
اإلناث والذكور معا ً
احلكومة
اجلمعيات
النقابات
الهيئات احمللية
األشخاص
1
املعنوية

عدد الطعون التي
تقدمت بها
24
246
6
3
5
2
2
36

عدد الدعاوى املقبولة عدد الدعاوى املرفوضة
2
30
2
1
1
0
0
13

22
216
4
2
4
2
2
23

يبني الشكل رقم ( )11نسبة قبول الدعاوى لكل مجموعة ،وذلك من مجموع الدعاوى التي
تقدمت بها:
الشكل رقم ( :)11تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على متغير طبيعة الطاعنني
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 .2-6-3نتائج مسح متغير صفة الطاعنني

مت تصنيف الطاعنني بحسب صفاتهم إلى ( )4مجموعات ،يبينها اجلدول رقم ( ،)11كما
يبني عدد الدعاوى التي تقدمت بها كل مجموعة على حدة:
اجلدول رقم ( :)11صفة الطاعنني

اجملموعة

عدد الطعون التي تقدمت بها

املوظفني

141

احملامني

11

القضاة

1

املواطنني

124

غيرهم

47

2

يبني الشكل رقم ( )12النسبة املئوية للطعون املقدمة من كل مجموعة على حدة:
الشكل رقم ( :)12نسبة الطعون بحسب صفة الطاعنني
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يبني اجلدول رقم ( )12نتائج تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على متغير صفة
الطاعنني بهدف استخراج نسبة القبول والرفض في كل مجموعة على حدة ،مقارنة
بعدد الطعون التي تقدمت بها:
اجلدول رقم ( :)12تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على متغير صفة الطاعنني

اجملموعة

عدد الطعون
التي تقدمت بها

عدد الدعاوى املقبولة عدد الدعاوى املرفوضة

املوظفني

141

17

124

احملامني

11

2

9

القضاة

1

1

0

املواطنني

124

14

110

يبني الشكل رقم ( )13نسبة قبول الدعاوى لكل مجموعة ،وذلك من مجموع الدعاوى
التي تقدمت بها:
الشكل رقم ( :)13تطبيق متغير قبول الدعوى ورفضها على متغير صفة الطاعنني

44

 .7-3متغير محاميي الطاعنني

يستعرض هذا البند متغير وكالء الطاعنني؛ أي احملامني الذين تقدم الطاعنني بواسطتهم
باستدعاءاتهم لدى احملكمة للطعن في قرارات اإلدارة املاسة بهم 56.ومت االستدالل عليهم
من خالل بيان وكالء اخلصوم في األحكام القضائية ،فغالبا ً ما يتضمن احلكم القضائي
اسم املمثل أو املمثلني القانونيني للجهة املدعية (املستدعية /الطاعنة) ،هذا وقد يتعدد
وكالء الطاعنني في الدعوى الواحدة ،ويتم بيان ذلك في احلكم .وعليه ،فقد عملنا في سياق
إحصائنا ألعداد احملامني املترافعني أمام احملكمة على إدخال كافة احملامني الذين ورد اسمهم
في احلكم.
محام
بلغ عدد احملامني الذين وردت أسماؤهم في األحكام القضائية املبحوثة)209( :
ٍ
ومحامية .منهم ( )5محامني تقدموا بـ ( )10طعون فأكثر ،وهم :احملامي ( ،)Aواحملامي
57
( ،)Bواحملامي ) ،(Cواحملامي ( ،)Dواحملامي (.)E
يبني اجلدول رقم ( )13عدد الدعاوى التي تقدم بها كل محامي من هؤالء احملامني اخلمسة:
اجلدول رقم ( :)13أكثر احملامني مرافعة أمام احملكمة

احملامي

عدد الدعاوى التي تقدم بها

A

31

B

20

C

17

D

28

E

16

 56ويستند وجوب متثيل الطاعنني باحملاميني أمام محكمة العدل العليا إلى نص املادة ( )61من قانون أصول احملاكمات املدنية
والتجارية ،حيث نصت هذه املادة على أنه« :ال تقبل دعوى في محاكم البداية أو االستئناف أو النقض دون محام مزاول».
 57لقد شارك احملاميني اخلمسة زمالء آخرين في عدة دعاوى كممثلني عن املستدعني.
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يبني الشكل رقم ( )14نسبة الدعاوى التي ترافع فيها كل محامي من احملامني اخلمسة
املشار إليها آنفا ً من مجموع الدعاوى املبحوثة:
الشكل رقم ( :)14نسبة الدعاوى التي ترافع بها أكثر احملامني مرافع ًة

وعليه ،يتبني أن احملامني اخلمسة املشار إليهم قد ترافعوا مبا نسبته ( )%35من الدعاوى املبحوثة،
فيما تركت النسبة املتبقية ( )%65إلى ( )204من احملاميني.
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