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كلمة هيئة مكافحة الفساد

ــراف  ــاطات أط ــس لنش ــع الرئي ــاد املرج ــة الفس ــة ملكافح ــرتاتيجية الوطني ــرب االس تعت
تنفيــذ االســرتاتيجية، ويف القلــب منهــا هيئــة مكافحــة الفســاد، التــي اكــدت عــى اهميــة 
ــمية،  ــري الرس ــمية وغ ــن الرس ــتى امليادي ــاد، ويف ش ــة الفس ــي يف مكافح ــث العلم البح
ويســعدنا يف هــذا املقــام ان نعلــن للمواطــن الفلســطيني عــن هــذه الدراســة املتواضعــة 
التــي تؤكــد عــى مــا ارشنــا لــه مــرارا وتكــرارا بخصــوص التأخــر غــري القانونــي وغــري 
املــربر يف البــت بقضايــا الفســاد التــي ترفعهــا الهيئــة مــن خــال نيابتهــا اىل محكمــة 
جرائــم الفســاد. فوضحــت الدراســة بمــا ال يــرتك مجــاال للشــك ان الشــعب الفلســطيني 
الــذي ناضــل ويناضــل عــرب التاريــخ بحاجــة اىل مؤسســات ترقــى بخدماتهــا اىل مســتوى 
هــذا النضــال، ورسعــة محاســبة املســؤولني عــن جرائــم الفســاد هــي مطلــب للشــعب 
الفلســطيني قبــل ان يكــون لهيئــة مكافحــة الفســاد، فنحــن بحاجــة اىل مقاضــاة رسيعــة 

وعادلــة لهــؤالء املســؤولني عــن نهــب امــوال الشــعب واالســتخفاف بمقدراتــه. 

ــاد  ــة الفس ــة مكافح ــا هيئ ــي تنرشه ــات الت ــل الدراس ــن اوائ ــة م ــذه الدراس ــد ه تع
منــذ تأسيســها، وتأتــي ضمــن الرشاكــة القائمــة بــني هيئــة مكافحــة الفســاد والهيئــة 
األهليــة الســتقال القضــاء وســيادة القانــون- اســتقال، وتعــد أحــد األنشــطة املعــربة 
عــن الرشاكــة القائمــة بــني هيئــة مكافحــة الفســاد وجميــع مؤسســات املجتمــع املدنــي 
الفلســطيني بغــض النظــر عــن مــكان تواجدهــا او اختصاصاتهــا. حيــث يجــري تنفيــذ 
ــات  ــاد ومؤسس ــة الفس ــة مكافح ــني هيئ ــرتكة ب ــل مش ــات عم ــرشة اتفاقي ــن ع ــر م اكث
مجتمــع مدنــي، لتشــكل حــوايل نصــف اتفاقيــات العمــل املشــرتكة التــي تنفذهــا الهيئــة 

ورشكائهــا يف القطاعــني الحكومــي وغــري الحكومــي.

ــل  ــدة لعم ــة جدي ــة حقب ــا بداي ــة وتوصياته ــذه الدراس ــات ه ــكل مخرج ــل أن تش نأم
محكمــة جرائــم الفســاد، تغــري انطباعــات الجمهــور الخاصــة بفاعليــة مكافحــة الفســاد 
ــان  ــى ضم ــريا ع ــول كث ــي تع ــاد الت ــة الفس ــة مكافح ــود هيئ ــزز وج ــطني، وتع يف فلس
االرساع بالبــت بقضايــا جرائــم الفســاد، ولكــن دون املســاس بضمانــات املحاكمــة العادلة 

للجميــع. واللــه ويل التوفيــق.

رفيق شاكر النتشة
رئيس الهيئة
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كلمة الهيئة األهلية 

الستقالل القضاء وسيادة القانون

يســعدنا يف الهيئــة االهليــة الســتقال القضــاء وســيادة القانــون )اســتقال( أن نقــدم 
للجمهــور الفلســطيني التقريــر االول الــذي تصــدره اســتقال، حيــث نفذتــه بالرشاكــة 
مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، وفيــه تــم االطــاع عــى واقــع عمــل محكمــة جرائم الفســاد 
ــاذ  ــدف اتخ ــا به ــي تواجهه ــات الت ــى املعيق ــرف ع ــا والتع ــايض امامه ــراءات التق وإج
ــرج  ــة، وخ ــق العدال ــان تحقي ــا وضم ــّت يف القضاي ــإرساع يف الب ــة ل ــراءات الازم اإلج
التقريــر بمجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها تعزيــز دور القضــاء ورسعــة البــت 

يف قضايــا الفســاد املنظــورة امــام املحكمــة.

تنــاول التقريــر اإلطاريــن القانونــي واملؤســي الخــاص بمتابعــة وماحقــة جرائــم 
الفســاد يف مرحلتــي التحقيــق واملحاكمــة؛ وهــو يعالــج املوضــوع مــن حيــث االجــراءات 
وال يقيــم القــرارات القضائيــة. فقــد تنــاول التقريــر بنــوع مــن التفصيــل والتحليــل عدد 
ــد  ــول أم ــى ط ــك ع ــر ذل ــا وأث ــباب تأجيله ــة واس ــدى املحكم ــجلة ل ــا املس ــن القضاي م
املحاكمــات. كمــا تطــرق التقريــر اىل قضايــا الفســاد املنظــورة امــام محاكــم االســتئناف 
وامــام محكمــة النقض  ولكــن ليــس بنفــس الدرجــة التــي تــم فيهــا تناول  االجــراءات 
لــدى محكمــة جرائــم الفســاد، حيــث مــن املمكــن معالجــة هــذا املوضــوع بإســهاب يف 

تقريــر الحــق.

نأمــل أن تكــون التوصيــات الــواردة يف هــذه الدراســة محــل متابعــة وتنفيــذ الجهــات 
ــة  ــة بمراقب ــات املتعلق ــن الدراس ــد م ــادرة ملزي ــة ب ــذه الدراس ــون ه ــة وأن تك املعني
ــا  ــة، ليــس يف قضاي اجــراءات املحاكمــة لفحــص مــدى ضمــان قواعــد املحاكمــة العادل

ــي تنظرهــا املحاكــم. ــا الت ــف القضاي ــل بمختل الفســاد فحســب، ب

ــذي  ــل ال ــق العم ــر لفري ــكر والتقدي ــعنا اال ان نتقدم  بالش ــبة ال يس ــذه املناس  وبه
انجــز هــذه الدراســة، خصوصــاً الباحــث ســعيد زيــد، والباحث املســاعد ســجى يوســف، 
والفريــق الــذي تابــع انجــاز هــذه الدراســة ســواء مــن الهيئــة االهليــة الســتقال القضاء 

وســيادة القانــون او هيئــة مكافحــة الفســاد.

   عيىس أبو رشار
رئيس مجلس االدارة
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مقدمة:

تعانــي فلســطني كغريهــا مــن الــدول واملجتمعــات مــن انتشــار الفســاد الــذي يثــريُ 
ــم  ــاف القي ــة وإضع ــاة املختلف ــب الحي ــى جوان ــرة ع ــاره املدم ــراً آلث ــرياً نظ ــاً كب قلق
األساســية للمجتمــع وإعاقــة التنميــة، إضافــًة إىل تأثــريه الســلبي عــى املــرشوع الوطنــي 

ــة مســتقلة. ــب الفلســطيني بإقامــة دول ــة املطل الفلســطيني بتقويــض رشعي

ــة  ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــل مختلف ــطني عوام ــاد يف فلس ــي الفس ــف وراء تف يق
ــة  ــت معاقب ــي تول ــاتية الت ــة واملؤسس ــة الترشيعي ــف املنظوم ــهَم ضع ــة، وأس وقانوني
وماحقــة الفاســدين وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعــدد األجهــزة املختصــة بجمــع االســتدالالت 
والتحقيــق مــن إفــات عــدد كبــري مــن الفاســدين مــن العقــاب وزيــادة انتشــاره. لذلــك 
ــن  ــد م ــات للح ــراءات والسياس ــن اإلج ــدداً م ــطينية ع ــة الفلس ــلطة الوطني ــذت الس اتخ
ــدد  ــة ع ــاد وإقام ــة الفس ــون مكافح ــرار بقان ــرار الق ــا: إق ــاد كان أهمه ــر الفس مخاط
مــن الهيئــات واملؤسســات املتخصصــة بمكافحــة الفســاد مثــل: هيئــة جمــع االســتدالالت 
وتلقــي الشــكاوى والتحقيــق املتمثلــة بهيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة املنتدبــة فيهــا، 
ــك ال  ــم ذل ــاد، ورغ ــم الفس ــة جرائ ــل يف محكم ــص املتمث ــاء املتخص ــًة إىل القض إضاف
زالــت فلســطني تتلمــس طريقهــا للوصــول إىل مجتمــع ونظــاٍم خــاٍل مــن الفســاد؛ ألن 

ــن.   ــور والتكوي ــور التط ــت يف ط ــات ال زال املؤسس

يهــدف هــذا التقريــر لاطــاع عــى واقــع عمــل محكمــة جرائــم الفســاد وإجــراءات 
ــراءات  ــاذ اإلج ــى اتخ ــل ع ــدف العم ــة به ــات املختلف ــى املعيق ــرف ع ــايض والتع التق
الازمــة لــإرساع يف البــّت يف القضايــا مــع ضمــان تحقيــق العدالــة، خاصــة وأن القضــاء 
ــا يف املســعى الرامــي ملكافحــة الفســاد،  ــا مركزيً ــلُّ مكانً ــه العــادل يحت املســتقل والنزي
ويف الوقــت نفســه ال يهــدف التقريــر إىل تقييــم الجهــاز القضائــي أو القائمــني عليــه أو 

إجــراء تحقيــق حــول نجاعــة قراراتــه والرقابــة عليــه.

ويتنــاول التقريــر اإلطــار القانونــي واملؤســي الخــاص بمتابعــة وماحقــة جرائــم 
ــدار  ــى إص ــق وحت ــتدالالت والتحقي ــع االس ــة بجم ــات املعني ــن املؤسس ــدءاً م ــاد، ب الفس
ــدرة  ــى ق ــلباً ع ــُر س ــا يؤث ــاً منه ــف أي ــات ضع ــلة حلق ــكل سلس ــا تش ــكام؛ ألنه األح
املؤسســات األخــرى عــى القيــام بمهامهــا بفعاليــة. كمــا ســيبحث يف إجــراءات التقــايض 
بنــوع مــن التفصيــل والتحليــل لعــدد مــن القضايــا املســجلة لــدى املحكمــة واألســباب 
التــي تدفــع باملحكمــة إىل تأجيــل جلســاتها يف محاولــة لفهــم األســباب واملعوقــات التــي 

تــؤدي إىل إطالــة املــدة الازمــة للبــّت يف قضايــا الفســاد.
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ويعتمــُد إعــداُد هــذا التقريــر عــى املنهــج الوصّفــي والتحليــيّ مــن خــال دراســة 
ــع  ــات م ــراء املقاب ــا، وإج ــول به ــة املعم ــورات واألنظم ــق واملنش ــة الوثائ ومراجع
ــة  ــل هيئ متخصصــني ومســئولني مــن أصحــاب العاقــة مــن املؤسســات املختصــة، مث
مكافحــة الفســاد والنيابــة املنتدبــة لــدى الهيئــة إضافــًة إىل القضــاة الحاليــني والســابقني 
يف محكمــة جرائــم الفســاد وعــدد مــن املحاميــني، إضافــة إىل مراجعــة القضايــا املســجلة 
واملــدورة ودراســة يف الفــرتة مــا بــني 2010-2013، كمــا تــم عقــد ورشــة عمــل خاصــة 
ملناقشــة مســودة هــذا التقريــر قبــل إعــداده بصورتــه النهائيــة علمــا بــأن الورشــة قــد 

عقــدت بتاريــخ 2014/6/12 بحضــور عــدد مــن املختصــني.
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تمهيد: 

ــٍل  ــه كلُّ عم ــة »بأنَّ ــفافية الدولي ــة الش ــه منّظم ــد عّرفتُ ــاٍت، فق ــّدُة تعريف ــاِد ع للفس
يتضمــن ســوء اســتخدام املنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة«، يف حــني لــم تضــع 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد تعريفــاً محــدداً للفســاد بــل عّرفتــه مــن خــال 
ــس  ــٌر للمجل ــَم فســاد،  وعــرَّف تقري ــدُّ جرائ ــي تُع اإلشــارة إىل األفعــال واملمارســات الت
الترشيعــي عــام 1997 الفســاد »بالخــروج عــى أحــكام القانــون أو األنطمــة الصــادرة 
ــدف  ــام به ــف الع ــل املوظ ــن قب ــدة م ــة املعتم ــات العام ــة السياس ــه، أو مخالف بموجب
ــكٍل واٍع  ــون بش ــاب القان ــتغال غي ــة، أو اس ــن ذوي عاق ــه، أو آلخري ــب ل ــي مكاس َجنْ
للحصــول عــى هــذه املنافــع«، وتتفــق التعريفــات يف مجملهــا عــى أنَّ الفســاَد يقــوم عــى 
أســاس اســتغال املنصــب العــام أو املوقــع يف الوظائــف العامــة لتحقيــق مصالــح ذاتيــة 
وهــو عمــل مخالــف للقانــون والنظــام وغــري منســجم مــع القيــم األخاقيــة الســائدة يف 

املجتمــع وهــو ســوُء ســلوٍك ذاتــي ينعكــُس ســلبًا عــى اآلخريــن واملجتمــع1. 

ــا  ــع تعريًف ــم يض ــاد ل ــة الفس ــون مكافح ــرار بقان ــارة إىل أنَّ الق ــن اإلش ــدَّ م وال ب
ــاد،  ــة الفس ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــج يف اتفاقي ــس النه ــى نف ــاد وتبنّ ــّدداً للفس مح
لــة  فقــد حــدَّدت املــادة )1( منــه الجرائــم التــي تصنــف كجرائــم فســاد بالجرائــم املخَّ
ــم  ــارية،2 وجرائ ــني الس ــا يف القوان ــوص عليه ــة املنص ــة العام ــة والثق ــات الوظيف بواجب
ــؤدي إىل  ــي ت ــال الت ــوال، واألفع ــل األم ــون غس ــا يف قان ــوص عليه ــوال املنص ــل األم غس
املســاس باألمــوال العامــة، وإســاءة اســتعمال الســلطة خاًفــا للقانــون وقبــول الواســطة 
ــات  ــواردة يف االتفاقي ــع األفعــال ال ــا وتحــقُّ باطــًا، وجمي واملحســوبية التــي تلغــي حًق
ــلطة  ــا الس ــت إليه ــا أو انضم ــت عليه ــي صادق ــاد الت ــة الفس ــة ملكافح ــة والعربي الدولي
الوطنيــة الفلســطينية، هــذا يــدل عــى أن القانــون قــد توســع كثــريًا يف تعريــف الجرائــم 
التــي تقــع تحــت بنــد جرائــم الفســاد مــا قــد يــؤدي إىل زيــادة األعبــاء عــى محكمــة 

ــه.  ــة بمكافحت ــات املختص ــاد واملؤسس ــم الفس جرائ

1   عبــري مصلــح “إرشاف عزمــي الشــعيبي”. النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف مواجهــة الفســاد. رام اللــه: االئتــاف 

مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة. ط3،2013. ص17-16

ــخصية  ــة ش ــى منفع ــول ع ــة والحص ــتثمار الوظيف ــوة واس ــات- الرَّش ــون العقوب ــاً لقان ــمل - وفق ــي تش 2  الت

ودخــول املنــازل بشــكٍل غــري قانونــي وإســاءة اســتعمال الســلطة والتهــاون بــا ســبب مــرشوع يف القيــام بواجبات 

الوظيفــة، وانتحــال الهويــة وإســاءة اســتعمال شــهادة حســن األخــاق وغريهــا مــن الجرائــم. ملزيــد مــن املعلومــات 

انظــر املــواد )170-183( وتشــمل املــواد املخلــة بواجبــات الوظيفــة العامــة واملــواد )236-272( وتضــم الجرائــم 

املخلــة بالثقــة العامــة مــن قانــون العقوبــات األردنــي لســنة 1960
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 وال تخضــع قضايــا الفســاد وكل مــا يتعلــق بهــا مــن إجــراءات للتقــادم 3، كمــا أنَّ 
ــل مــن الكســب غــري املــرشوع ال يكــون  انقضــاء الدعــوى فيمــا يتعلــق بــردِّ املــال املتحصِّ
يف حالــة الوفــاة إال بقــرار مــن املحكمــة املختصــة بنــاًء عــى طلــب الهيئــة4، وذلــك خاًفــا 
لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة الــذي نــصَّ عــى انقضــاء الدعــوى الجزائيــة يف حالــة وفــاة 

.5 ملتهم ا

www. pacc.pna.ps 3  املادة )33( من قانون مكافحة الفساد رقم 1 املعدل لعام 2005 عى موقع هيئة مكافحة الفساد
4  املادة )26( من قانون مكافحة الفساد، املصدر السابق

5  املادة )9/ فقرة 3( من قانون اإلجراءات الجزائية.



اإلطار القانوني 
المنظم لمكافحة 

جرائم الفساد
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اإلطار القانوني المنظم لمكافحة جرائم الفساد

أواًل: اإلتفاقيات 
أعلنــت فلســطني التزامهــا باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن جانــب واحد 
6، وتعتــرب هــذه االتفاقيــة وثيقــة دوليــة ذات أهميــة خاصــة كونهــا أول 

منــذ العــام 2005 
اتفاقيــة عامليــة ملكافحــة الفســاد، تشــري إىل أنَّ الفســاد لــم يُعــّد شــأنًا داخليــاً، وهنــاك 
تصميــٌم مــن املجتمــع الــدويل عــى مكافحتــه، وتتألــف االتفاقيــة مــن ديباجــة مقتضبــة 
ــري  ــري والتداب ــن املعاي ــًة م ــت مجموع ــوٍل تضمن ــِة فص ــمة إىل ثماني ــادة مقس و)71( م
ــا  ــر منظومته ــل تطوي ــن أج ــا م ــراف تطبيقه ــدول األط ــى ال ــب ع ــراءات الواج واإلج

القانونيــة واإلداريــة والقضائيــة وتمكينهــا يف مجــال مكافحــة الفســاد7. 

ــا  ــي تبنته ــاد الت ــة الفس ــة بمكافح ــة الخاص ــى االتفاقي ــطني ع ــت فلس ع ــا وقَّ كم
الجامعــة العربيــة عــام 2010، والتــي ال تختلــف كثــريًا عــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة، فقــد 
كــّررت الكثــريَ مــن النصــوص التي جــاءت بهــا اتقافيــة األمــم املتحــدة املتعلقــة بالتدابري 
الوقائيــة والتجريــم والتعــاون االقليمــي بــني الــدول األطــراف، كمــا وقعــت فلســطني عى 
كل مــن االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واتفاقيــة الريــاض 
ــاد،  ــة الفس ــرى يف مكافح ــورة أو بأخ ــاعد بص ــني تس ــي وكا االتفاقيت ــاون القضائ للتع

وماحقــة الفاريــن واألمــوال املتحصلــة عــن جرائــم الفســاد8.

ويأتــي انضمــام فلســطني لهــذه االتفاقيــات انســجاماً مــع نــص املــادة )10/ 2( مــن 
ــدل الــذي نــصَّ عــى انضمــام  الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إىل  القانــون األســايس املعَّ
اإلعانــات واملواثيــق اإلقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق اإلنســان9، كمــا أنَّ جرائــَم 

الفســاد الــواردة يف هــذه االتفاقيــات تعتــرب جرائــم يحاســب عليهــا القانــون.

ــة  ــة: هيئ ــاد العربي ــة الفس ــات مكافح ــاد. هيئ ــة الفس ــة مكافح ــس هيئ ــة رئي ــاكر النتش ــق ش ــتاذ رفي 6   االس
ــاض: جامعــة  ــة حــول النزاهــة ومكافحــة الفســاد. الري ــدوة العملي مكافحــة الفســاد الفلســطينية نموذجــاً يف الن
ــة، 3-5 حزيــران 2012. ص18 انضمــت فلســطني رســميا بتاريــخ 2014/5/2 اىل  ــوم األمني ــة للعل نايــف العربي

ــر.  ــذا التقري ــودة ه ــداد مس ــد إع ــاد بع ــة الفس ــة مكافح اتفاقي
7    انظر: عبري مصلح،  مصدر سبق ذكره.

8    االستاذ رفيق شاكر النتشة. مصدر سبق ذكره.
9    البند )2( من املادة )10( من القانون األسايس املعدل
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ثانيًا: القوانين 

ــة  ــكيل هيئ ــى تش ــنة 2005 ع ــم )1( لس ــرشوع رق ــري امل ــب غ ــون الكس ــصَّ قان ن
ــب  ــة الكس ــة جريم ــى معالج ــون ع ــر القان ــرشوع10، واقت ــري امل ــب غ ــة الكس مكافح
ــري  ــب غ ــة الكس ــح هيئ ــاد، ومن ــم الفس ــن جرائ ــا م ــاول غريه ــم يتن ــرشوع، ول ــري امل غ
املــرشوع اختصاصــات وصاحيــات ضيِّقــة مرتبطــة فقــط بحفــظ إقــرارات الذمــة املالية 

ــرشوع.11 ــري امل ــب غ ــة الكس ــة بجريم ــكاوى املتعلق ــق يف الش ــا، والتحقي وفحصه

ــة الفلســطينية يف شــهر نيســان مــن العــام 2010  وأصــدر رئيــس الســلطة الوطني
مرســوًما رئاســيًا بتعيــني الســيد رفيــق النتشــة رئيًســا لهيئــة الكســب غــري املــرشوع، 
ويف خطــوة الحقــة تــم إجــراء العديــد مــن التعديــات عــى قانــون هيئــة الكســب غــري 
ــنة 2005  ــم )1( لس ــاد رق ــة الفس ــون مكافح ــرار بقان ــدار ق ــا إص ــج عنه ــرشوع نت امل
ــدل لقانــون الكســب غــري املرشوع.  بتاريــخ 2010/6/20، عــى شــكل قــرار بقانــون معَّ
ــاد،  ــم الفس ــمولني بجرائ ــخاص املش ــد األش ــق بتحدي ــاٍت تتعل ــة تعدي ــم إضاف ــث ت حي
ــع الجرائــم التــي تنــدرج تحــت مفهــوم الفســاد بإضافــة أفعــال لــم تكــن مجرَّمــة  ووسَّ
يف القوانــني الســابقة مثــل جريمــة الواســطة واملحســوبية12، ونــصَّ عــى انتــداب نيابــة 
ــر  ــاد، وق ــم الفس ــة بجرائ ــة خاص ــاء محكم ــاد وإنش ــة الفس ــة مكافح ــة بهيئ خاص
آجــال التقــايض قــي قضايــا الفســاد واعتــرب جرائــم غســل األمــوال الــواردة يف القــرار 

بقانــون رقــم )9(  لســنة 2007 بشــأن غســل األمــوال جرائــم فســاد13.

 وتحــدد قوانــني العقوبــات الســارية يف األرايض الفلســطينية عقوبــة الكثــري مــن جرائم 
الفســاد وأهــم هــذه القوانــني: قانــون العقوبــات األردنــي رقــم )16( لســنة 1960 الــذي 
مــا زال مطبًقــا يف الضفــة الغربيــة،  وقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936  املطبــق 
ــاك  ــي أنَّ هن ــداب الربيطانــي، وهــذا يعن ــذي وضــع خــال فــرتة االنت يف قطــاع غــزة ال

ازدواجــاً قانونيــاً يف موضــوع العقوبــات.

وتنطبــق القوانــني الخاصــة بالســلطة القضائيــة عــى محكمــة جرائــم الفســاد مثــل: 
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، وقانــون تشــكيل املحاكــم رقــم )5( 

10  لــم يتــم إنشــاء هيئــة الكســب غــري املــرشوع أو تعيــني رئيســاً لهــا إال عــام 2010 أي ظــل قانــون الكســب غــري 
املــرشوع دون تنفيــذ حتى عــام 2010.

ــاد”،  ــة الفس ــوي ومكافح ــدور الرتب ــي “ال ــل التدريب ــم. الدلي ــة والتعلي ــاد ووزارة الرتبي ــة الفس ــة مكافح 11   هيئ
ص50  ،2012

12   عبري مصلح. مصدر سبق ذكره. ص184 
13   ملزيــد مــن املعلومــات حــول جرائــم غســل األمــوال انظــر املــادة )2( مــن القــرار بقانــون بشــان غســل األمــوال 

للعــام 2007 التــي حــددت األفعــال التــي تعتــرب جرائــم غســل أمــوال.
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ــا  ــة جلســات املحاكــم إالَّ اذا قــررت املحكمــة خاًف لســنة 2001، الــذي نــصَّ عــى علني
لذلــك، عــى أن يكــون النطــق بالحكــم يف جميــع األحــوال يف جلســة علنيــة، وكذلــك األمــر 

بالنســبة لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001.





اإلطار المؤسسي 
المنظم لمكافحة 

جرائم الفساد
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اإلطار المؤسسي المنظم لمكافحة 
جرائم الفساد

أوال: هيئة مكافحة الفساد

ــري  ــن التداب ــاره م ــن انتش ــد م ــاد والح ــة الفس ــمية ملكافح ــة رس ــاء هيئ ــل إنش يمث
الرضوريــة األوليــة التــي يتعــنيَّ عــى الــدول املوقعــة عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة القيــام 
بهــا14، ومنحــت الهيئــة شــخصية اعتباريــة واســتقال مــايل وإداري لتتمكــن مــن القيــام 

بمهامهــا عــى أكمــِل وجه15. 

ــر  ــتوياته بمخاط ــة مس ــع بكاف ــة املجتم ــى توعي ــاد ع ــة الفس ــة مكافح ــل هيئ تعم
ــة  ــكاوى الخاص ــات والش ــي الباغ ــاد وتلقَّ ــم الفس ــة جرائ ــاره وماحق ــاد وآث الفس
يتهــا والقيــام بأعمــال التحــري وجمع  بجرائــم الفســاد ودراســتها والتأكــد مــن مــدى جدِّ
ــك  ــة16، وبذل ــع األدّل ــاوزات وجم ــات والتج ــن املخالف ــف ع ــأنها والكش ــتدالالت بش االس
يكــون القانــون قــد حــدد جهــة مختصــة بجمــع االســتدالت والتحقيقــات األوليــة بــدالً 
مــن الجهــات املختلفــة التــي كانــت تقــوم بذلــك ومنهــا األجهــزة األمنيــة كاّفــة والنيابــة 

العامــة. 

ــات  ــات والتحقيق ــارشة التحري ــق يف مب ــاد الح ــة الفس ــة مكافح ــون لهيئ ــح القان من
ــب أي  ــني، وطل ــهود واملعني ــتدعاء الش ــاد واس ــا الفس ــن قضاي ــة أي م ــة ملتابع الازم
ــه  ــز أموال ــون وحج ــكام القان ــف أح ــن يخال ــة م ــات وماحق ــات أو أوراق أو معلوم ملف
املنقولــة وغــري املنقولــة ومنعــه مــن الســفر وطلــب كــّف يــده عــن العمــل ووقــف راتبــه 
ــة  ــات املختص ــع الجه ــيق م ــزوم والتنس ــد الل ــة عن ــتحقاقاته املالي ــائر اس ــه وس وعاوات

ــوال17. ــرتداد األم ــز واس ــط وحج ــب وضب لتعق

ــة مكافحــة الفســاد بدراســة الشــكوى والتأكــد مــن أنهــا تقــع ضمــن  وتقــوم هيئ
اختصاصهــا ومــن وجــود شــبهات قويــة عــى وقــوع  جريمــة فســاد، ثــم تحيــل امللــف 
إىل النيابــة بقــرار مــن رئيســها18، وتختــص الهيئــة أيضــا بحفــظ إقــرارات الذمــة املاليــة 
ــات ذات  ــع الجه ــاون م ــاد بالتع ــة الفس ــة ملكافح ــات العام ــم السياس ــا ورس وفحصه

العاقــة19.

14  انظر املادة )36( من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد
15  املادة )3( من قانون مكافحة الفساد
16  املادة )9( من قانون مكافحة الفساد
17  املادة )9( من قانون مكافحة الفساد

18   مقابلة مع االستاذة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية يف هيئة مكافحة الفساد، رام الله.
19  املادة )8( من قانون مكافحة الفساد 



18

تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض

ثانيًا: نيابة مكافحة الفساد

ــح  ــع والصال ــل املجتم ــية وتمث ــة الرئيس ــد أركان العدال ــة أح ــة العام ــرب النياب تعت
ــأداء  ــوم ب ــي. ويق ــرف املدَّع ــا الط ــاوى باعتباره ــة الدع ــه يف إقام ــوب عن ــام، وتن الع
وظيفــة النيابــة العامــة النائــب العــام، وعــدد مــن األعضــاء، وتختــص النيابــة بشــكل 
ــة  ــوز للنياب ــون، وال يج ــاً للقان ــا20 وفق ــة ومبارشته ــوى الجزائي ــة الدع ــايس بإقام أس
العامــة وقــف الدعــوى أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو تعطيــل ســريها أو التصالــح عليهــا 
إالَّ يف الحــاالت الــواردة يف القانــون21، وتمثــل النيابــة الدولــة يف القضايــا التــي ترفــع منهــا 
ــة،  ــر بالنياب ــاص منح ــو اختص ــي وه ــق االبتدائ ــارشة التحقي ــوم بمب ــا22، وتق وعليه
ــاء  ــة للقض ــظ أو اإلحال ــا بالحف ــرف به ــم والت ــق يف الجرائ ــاه بالتحقي ــوم بمقتض تق
ومتابعتهــا حتــى يصــدر بهــا حكًمــا نهائيًــا23، وتــرشف النيابــة عــى مأمــوري الضبــط 

القضائــي24. 

ــة  ــدى هيئ ــة ل ــة متخصص ــداب نياب ــدل إىل انت ــاد املع ــة الفس ــون مكافح ــص قان ن
مكافحــة الفســاد25 تحــت مســمى نيابــة مكافحــة الفســاد، وتعتــرب جــزءاً مــن النيابــة 
العامــة26، وهــي نيابــة متخصصــة ومنتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد تقــوم بمهــام 
وصاحيــة النيابــة املنصــوص عليهــا يف القانــون بمــا فيهــا تمثيــل هيئــة مكافحة الفســاد 
ــل  ــاد تتص ــة الفس ــة مكافح ــام، إالَّ أنَّ نياب ــب الع ــًا للنائ ــا ممث ــم بصفته ــام املحاك أم
ــة مكافحــة الفســاد،  ــس هيئ ــرار مــن رئي ــا بق ــف له ــة املل بدعــوى الفســاد بعــد إحال
ويكــون ذلــك بعــد أن تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بالتحــري واالســتدالل حــول البــاغ 
أو الشــكوى املقدمــه لهــا، فــإذا وجــدت شــبهات قويــة يحيــل رئيــس الهيئــة القضيــة 
للنيابــة27، وال يمكــن للنيابــة تلقــي الشــكاوى والباغــات إال بعــد إحالتهــا لهيئــة مكافحة 

الفســاد28. 

20  املادة )1( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001
21  املادة )2( من قانون االجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001

22  املادة )4( البند )أ( من التعليمات القضائية للنائب العام. القسم الجزائي لسنة 2009 
23  املادة )55( البند )1( من قانون اإلجراءات الجزائية  واملادة )124( من تعليمات النائب العام 

24  املادة )19( قانون اإلجراءات االجزائية
25  انظر املادة )9 مكرر2( من قانون مكافحة الفساد.

26  مقابلة مع االستاذ أكرم الخطيب، النائب العام املساعد املنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد.  
2014/3/26      بتاريــخ 

27  مقابلة مع االستاذة رشا عمارنة. مصدر سبق ذكره.
28  مقابلة مع االستاذ اكرم الخطيب. مصدر سبق ذكره.
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أوجــب القانــون عــى النيابــة القيــام بإجــراءات التحقيــق عى وجــه االســتعجال ودون 
تباطــؤ، ولتمكــني النيابــة املنتدبــة مــن القيــام بمهامهــا عــى أكمــل وجــه، ولاســتعجال 
ــة وأحــد مســاعدي  ــداب عــدد مــن أعضــاء النياب ــون عــى انت يف اإلجــراءات نــصَّ القان
النائــب العــام ملــا يتمتــع بــه مــن صاحيــات يف التــرف بالقضايــا29 باإلحالــة للقضــاء 
أو الحفــظ يف مــواد املخالفــات والجنايــات وإصــدار األوامــر بمراقبــة املحادثــات الهاتفيــة 
والضبــط لــدى الربيــد30، وهــذا يســاعد عــى تنفيــذ اإلجــراءات برسعــة، حيــث ال يكــون 
هنــاك حاجــة إىل إرســال القضيــة وانتظــار اتخــاذ اإلجــراءات مــن مكتــب النائــب العــام.

وال بــّد مــن اإلشــارة إىل أنَّ وجــود نيابــة منتدبــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد ال يعنــي 
تبعيتهــا لهيئــة مكافحــة الفســاد أو تلقــي األوامــر والتوجيهــات مــن الهيئــة، وبالعكــس 
بمــا أنَّ موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد لهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة فــإن مــن مهام 
النيابــة وصاحيتهــا اإلرشاف عــى موظفــي الضبــط القضائــي وفقــاً لقانــون اإلجــراءات 
الجزائيــة31، كمــا يجــوز للنيابــة وباســتقالية كاملــة التــرف بالقضيــة املحالــة إليهــا 

مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وفًقــا للقانــون بالحفــظ أو اإلحالــة. 

وتعتــرب النيابــة الجهــة الوحيــدة املخولــة بتحويــل ملفــات الفســاد إىل املحكمــة، وذلك 
ــات، 32 ويســاعد  بعــد إجــراء التحقيقــات الازمــة إلعــداد ملــف متكامــل بكافــة الحيثي
ــني  ــاءلة املتهم ــة ومس ــى ماحق ــاد ع ــة الفس ــة مكافح ــدى هيئ ــة ل ــة منتدب ــود نياب وج

ــة.33 ــاد كاف ــا الفس بقضاي

ثالثًا: المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الفساد

محكمة جرائم الفساد. 1

 تختــّص عــادًة املحاكــم الجزائيــة بالنظــر يف الجرائــم، إالَّ أنَّ قانــون مكافحــة الفســاد 
للعــام 2005 املعــدل قــد نــصَّ عــى أنَّ جرائــم الفســاد تنظــر أمــام املحكمــة املختصــة 
بجرائــم الفســاد، حيــث تــم بتاريــخ 2010/10/20 اقامــة “محكمــة جرائــم الفســاد“ 
وجــاء هــذا النــص إلكمــال الحلقــة الخاصــة بماحقــة الفاســدين، حيــث أصبــح هنــاك 

29  أشــار االســتاذ اكــرم الخطيــب أن النائــب العــام املســاعد يمتلــك صاحيــة النائــب العــام داخــل هيئــة مكافحــة 
الفســاد فيمــا يتعلــق بإصــدار قــرار االتهــام واألعمــال التحقيقيــة وتمديــد التوقيــف. 

30  ســعيد زيــد )إرشاف: عزمــي الشــعيبي(. فعاليــة نظــام النزاهــة يف النيابــة العامــة. انظــر أيضــا املــواد )51( 
مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.

31  املادة )19( من قانون اإلجراءات الجزائية
32  اإلئتاف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«. تقرير الفساد ومكافحته 2010. ص35.

33  هيئة مكافحة الفساد ووزارة الرتبية والتعليم.  مصدر سبق ذكره. ص72.



20

تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض

جهــات متخصصــة بجمــع االســتدالت والتحقيــق وقضــاء متخصــص األمــر الــذي يمكــن 
ــربات،   ــم الخ ــاءة وتراك ــن الكف ــع م ــاد ويرف ــة الفس ــال مكافح ــص يف مج ــن التخص م

ويســاعد عــى التغلــب عــى إشــكالية إطالــة أمــد البــّت يف القضايــا .

 تتشــكل هيئــة املحكمــة بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعــى بنــاًء عــى طلــب رئيــس 
هيئــة مكافحــة الفســاد، وتنعقــد برئاســة قــاٍض بدرجــة رئيــس محكمــة بدايــة وعضوية 
قاضيــني ال تقــل درجتهــم عــن قضــاة محكمــة بدايــة34، بحضــور النيابــة املنتدبــة لــدى 
هيئــة مكافحــة الفســاد، وتعتــرب محكمــة جرائــم الفســاد محكمــة متخصصــة باملوضــوع 
ــة، ويعــاد  ــم الفســاد بغــض النظــر عــن مــدة أو مقــدار العقوب ــع جرائ تنظــر يف جمي
تشــكيل هيئــة املحكمــة يف بدايــة كل عــام قضائــي35، وبــدأت املحكمــة عملهــا عــام 2010 
باالنعقــاد مرتــني يف األســبوع بســبب قلــة عــدد القضايــا ونقص القضــاة ويف عــام 2013 

أصبــح للمحكمــة هيئــة متفرغــة36.

ــس  ــن رئي ــب م ــاد بطل ــم الفس ــة جرائ ــكيل محكم ــارة إىل أنَّ تش ــن اإلش ــدَّ م وال ب
الهيئــة37 ال يرتتــب عليــه أي مســؤولية لرئيــس الهيئــة عــى املحكمــة وال يعنــي التدخــل يف 
تشــكيلة أو إجــراءات املحكمــة ولــن يؤثــر عــى اســتقالية املحكمــة، وقــدَّم رئيــس الهيئة 
الطلــب مــرة واحــدة لرئيــس مجلــس القضــاء تنفيــذًا لقانــون مكافحــة الفســاد، وبعــد 

ذلــك أصبــح مجلــس القضــاء يــدرج يف تشــكيلة املحاكــم محكمــة جرائــم الفســاد38. 

ــا  ــاط به ــدور املن ــا بال ــى قيامه ــة ع ــة املحكم ــد فعالي ــرى تعتم ــٍة أخ ــن ناحي م
بالفصــل يف القضايــا التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا يف وقــت محــدود ومعقــول وعــى 
توفــر املــوارد البرشيــة واملاديــة، وبمراجعــة مــدى توفــر ذلــك تبــني أن هيئــة املحكمــة 
ــة، وهــو  ــة املهــام اإلداري ــان يقومــان بكاف تتكــون مــن ثــاث قضــاة يســاندهم موظف
طاقــم غــري كاٍف39، ولهــا مقــر موجــود يف مبنــى مجلــس القضــاء األعــى بمدينــة رام اللــه 
يتكــون مــن ســتة غــرف، ثــاث منهــا مخصصــة إىل القضــاة وإحداهــا قاعــة، والغرفتــني 
الباقيتــني مخصصتــني للموظفــني، ويعتــرب املــكان مناســبًا للمحكمــة40، أمــا فيمــا يتعلــق 
باملوظفــني املســاندين يتبــني أن املحكمــة تعانــي مــن نقــص يف عــدد املوظفــني اإلداريــني 

34  املادة )9 مكرر1( من قانون مكافحة الفساد
35 مقابلة مع القايض اياد تيم. رئيس محكمة جرائم الفساد، أجريت بتاريخ 2014/3/26.

36 مقابلــة مــع القــايض حســني عبيــدات، قــايض محكمــة االســتئناف ورئيــس محكمــة جرائــم الفســاد الســابق 
ــخ 4/2 / 2014 بتاري

37 البنــد )1( مــن املــادة )9( مكــرر )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد نــص “بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعــى 
بنــاء عــى طلــب رئيــس الهيئــة تشــكل محكمــة مختصــة بالنظــر يف قضايــا الفســاد........”

38 مقابلة مع االستاذة رشا عمارنة. مصدر سبق ذكره
39 مقابلة مع القايض اياد تيم، مصدر سبق ذكره.

40  نفس املصدر السابق 
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وقــد يؤثــر عــى قــدرة املحكمــة عــى أداء مهامهــا وواجباتهــا، ويــؤدي إىل تراكــم القضايا 
والتأخــر يف إنجازهــا.

٢. املحاكم النظامية )العادية(

ــرار  ــدار الق ــل إص ــاد قب ــم الفس ــر يف جرائ ــة النظ ــة العادي ــم النظامي ــت املحاك تولَّ
بقانــون مكافحــة الفســاد الــذي نــصَّ عــى إنشــاء قضــاء متخصــص بجرائــم الفســاد، 
ــم  ــة املحاك ــاد بقي ــم الفس ــر يف جرائ ــة بالنظ ــة مختص ــة محكم ــن إقام ــم م ــى الرغ وع
العاديــة تنظــر يف جرائــم الفســاد املنظــوره أمامهــا، وذلــك اســتناًدا إىل قــرارات محكمــة 
ــاء  ــارت إىل أنَّ إنش ــي أش ــخ 2011/6/24 و2011/7/3، الت ــادرة بتاري ــض الص النق
ــي ســلب اختصــاص املحاكــم األخــرى النظــر يف هــذه الدعــاوى  ــة فســاد ال يعن محكم
باعتبارهــا املحاكــم املختصــة، وبنــاًء عــى ذلــك اســتمرت املحاكــم النظاميــة العاديــة يف 

النظــر بالقضايــا املنظــورة أمامهــا قبــل إصــدار قانــون مكافحــة الفســاد. 

3. محاكم االستئناف والنقض

ــم  ــة بجرائ ــة مختص ــكيل محكم ــى تش ــاد ع ــم الفس ــة جرائ ــون محكم ــص قان  ن
الفســاد إال أنــه لــم ينــص عــى وجــود قضــاء متخصــص لكافــة دراجــات التقــايض لــذا 
ــه النظــر يف  االســتئنافات املرفوعــة اليهــا  ــة رام الل ــوىل محاكــم االســتئناف41 يف مدين تت
ــة  ــة متخصص ــا محكم ــاد كونه ــم الفس ــة جرائ ــن محكم ــادرة ع ــكام الص ــأن األح بش
وليــس اســتثنائية أو ذات صاحيــات غــري عاديــة،  وتختــص محكمــة النقــض بالنظــر 
ــة  ــتئناف والبداي ــم االس ــن محاك ــادرة ع ــكام الص ــن األح ــا ع ــة اليه ــون املرفوع يف الطع

ــتئنافية42. ــا االس بصفته

41  ملزيــد مــن املعلومــات حــول اختصــاص محاكــم االســتئناف انظــر املــادة )22( مــن قانــون تشــكيل املحاكــم 
النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001

42  املادة )30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001
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إجراءات التقاضي
أواًل: إجراءات التقاضي في محكمة جرائم الفساد

ــوارده  ــات ال ــول املحاكم ــة بأص ــراءات الخاص ــاد اإلج ــم الفس ــة جرائ ــق محكم تطب
ــات  ــات وإدارة الجلس ــة املحاكم ــث علني ــن حي ــة م ــراءات الجزائي ــول اإلج ــون أص يف قان
ــم  ــور املته ــاٍم وحض ــداب مح ــغ وانت ــام والتبلي ــرار االته ــواردة يف ق ــم ال ــاوة الته وت
وغريهــا مــن األحــكام43. ويمكــن القــول أنَّ إجــراءات التقــايض يف محكمــة جرائم الفســاد 
ــدء  ــة للب ــال الخاص ــق باآلج ــا يتعل ــرى، إالَّ فيم ــة أخ ــة بداي ــن أي محكم ــف ع ال تختل
بالنظــر يف القضيــة، حيــث تبــدأ هيئــة محكمــة جرائــم الفســاد بالنظــر يف أيــة قضيــة 
تــرد إليهــا خــال مــدة ال تزيــد عــن عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمهــا، وتعقــد جلســتها 
لهــذا الغــرض يف أيــام متتاليــة، وال يجــوز تأجيــل املحاكمــة ألكثــر مــن ثاثــة أيــام إالَّ 
ــال  ــا خ ــة حكمه ــدر املحكم ــل، وتص ــرار التأجي ــر يف ق ــباب تذك ــرضورة، وألس ــد ال عن
مــدة ال تزيــد عــن عــرشة أيــام مــن تاريــخ اختتــام املحاكمــة، وللمحكمــة تأجيــل ذلــك 
ملــرة واحــدة فقــط ملــدة ال تزيــد عــن ســبعة أيــام.44 وتهــدف هــذه اإلجــراءات إىل تعزيــز 
ــي  ــم تعان ــة أن املحاك ــاد خاص ــة الفس ــراءات مكافح ــي وبإج ــام القضائ ــة يف النظ الثق
مــن االختنــاق القضائــي نتيجــة لرتاكــم القضايــا وقلــة عــدد القضــاة45، ويــرى البعــض 
أنَّ اآلجــال القصــرية املحــددة بالقانــون قــد تفقــد املتهمــني بجرائــم الفســاد حقهــم يف 
ترتيــب الدفــوع بطريقــة جيــدة وماءمــة مــا قــد يــؤدي إىل املســاس بقواعــد العدالــة46.

ــا املــدورة عــام 2013 مثــل:  ــد الجلســات يف عــدد مــن القضاي ــد مراجعــة مواعي عن
القضيــة رقــم )2013/1( والقضيــة رقــم )2013/3(، والقضيــة )2013/6( والقضيــة 
)2013/10(، تبــني عــدم التــزام محكمــة جرائــم الفســاد باآلجــال املحــددة للتقــايض يف 
ــة رقــم )2013/1( مــدور يف الفــرتة الواقعــة مــا  ــال القضي القانــون، فعــى ســبيل املث
ــدل  ــة أي بمع ــاتها 18 جلس ــدد جلس ــت ع ــى 2014/3/5، بلغ ــني 3/4/ 2013 وحت ب
جلســة واحــدة كل 20 يــوم. ويــرى البعــض أنَّ عــدم التــزام املحكمــة باآلجــال املحــددة 
ــم  ــن املته ــاع ع ــًة للدف ــًة كافي ــه فرص ــاع بإعطائ ــق الدف ــان ح ــاء لضم ــد ج ــا ق قانونً

43  انظــر املــواد )185-188( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الخاصــة بتبليــغ األوراق القضائيــة، واملــواد )189-
193( املتعلقــة بحفــظ النظــام يف الجلســات، املــواد )29-32( الخاصــة يف القبــض عــى املتهــم، املــواد )-77 93( 
ــرات  ــة بمذك ــادة )106( املتعلق ــم، وامل ــتجواب املته ــة باس ــواد )-94 105( الخاص ــهود، وامل ــماع الش ــة بس الخاص
الحضــور واإلحضــار، واملــواد )237-271( املتعلقــة بأصــول املحاكمــات لــدى محاكــم البدايــة، واملــواد )277-272( 

املتعلقــة بالحكــم.
44  املادة )9( مكرر )1( من قانون مكافحة الفساد  املعدل رقم )1( لسنة 2005. 

45  مقابلة مع االستاذة رشا عمارنة. مصدر سبق ذكره 
46  مقابلة مع املحامي رائد عبد الحميد، قايض محكمة استئناف سابق، بتاريخ 2014/3/29



26

تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض

ومراعــاًة للوضــع الفلســطيني الــذي يحــول دون إحضــار الشــهود يف الوقــت املحــدد47؛ 
ألن اآلجــال قصــرية نســبيًا، وال تتمكــن املحكمــة مــن تبليــغ الشــهود واملتهمــني والتنســيق 
ــا  ــزام املحكمــة باآلجــال املنصــوص عليه ــرى أن عــدم الت ــاك مــن ي إلحضارهــم48. وهن
يف املــادة )9 مكــرر1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، يرجــع إىل كــون النــص عــى هــذه 

املواعيــد هــو  عمــل تنظيمــي وال يرتتــب عــى مخالفتــه أي جــزاء او بطــان49.

ــًة يف  ــا عقبــًة حقيقي مــن جهــة أخــرى يمكــن أن تشــكل اآلجــال الزمنيــة املحــددة قانونً
املســتقبل أمــام املحكمــة إذا مــا ازداد عــدد القضايــا املنظــورة أمامهــا، وقــد تحــاول املحكمــة 
التغلــب عــى هــذه العقبــة بتأجيــل انعقــاد الجلســات ممــا يــؤدي إىل إطالــة مــدد التقــايض 
يف قضايــا الفســاد، األمــر الــذي يتطلــب حينئــذ إجــراء تعديــل قانونــي، أو انشــاء أكثــر مــن 
هيئــة ملحكمــة لجرائــم الفســاد، ونعتقــد أن هــذا الحــل هــو األفضــل يف حــال زاد عــدد القضايا 
ــة مــدد  ــق إطال ــد يف طري ــي الدخــول مــن جدي ــد يعن ــدد ق ــاء امل ــة؛ ألن إلغ ــة للمحكم املحال

التقــايض، وبالتــايل ُفقــدان الثقــة بإجــراءات وقــدرة املحكمــة عــى رسعــة البــت القضايــا.

ثانيًا: إجراءات التقاضي في محاكم االستئناف والنقض

ــن  ــادرة ع ــرارات50 الص ــكام والق ــى األح ــتئناف  ع ــة باالس ــكام الخاص ــرسي األح ت
ــكام  ــتئناف األح ــوم اس ــوز للخص ــكام، يج ــبة لألح ــاد، فالنس ــم الفس ــة جرائ محكم
ــم  ــدى قل ــتئناف ل ــة االس ــداع عريض ــون بإي ــتئاف ويك ــة االس ــام محكم ــة أم الحضوري
املحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو قلــم محكمــة االســتئناف خــال خمســة عــرَش يوًمــا 
ــة  ــه، وللنياب ــخ تبليغ ــن تاري ــاً أو م ــم إذا كان حضوري ــق بالحك ــايل للنط ــوم الت ــن الي م

ــم51. ــق بالحك ــايل للنط ــوم الت ــن الي ــدأ م ــاً، تب ــني يوم ــال ثاث ــتئناف، خ االس

ــاد  ــم الفس ــة بجرائ ــتئناف والخاص ــة االس ــن محكم ــادرة ع ــكام الص ــع األح وتخض
للطعــن يف محكمــة النقــض خــال أربعــني يومــاً تبــدأ مــن اليــوم التــايل لصــدور »الحكم 
إذا كان حضوريــاً أو مــن اليــوم الــذي يــي تبليغــه إذا كان الحكــم بمثابــة الحضــوري«52، 

47  مقابلة مع االستاذ حسني شبانة، نقيب املحامني بتاريخ 21014/3/24
48  تقرير الفساد ومكافحته، فلسطني، 2010. ص35، مصدر سبق ذكره

49  مقابلة مع القايض اياد تيم. مصدر سبق ذكره.
ــن  ــدر ع ــا يص ــي م ــكام فه ــا االح ــة أم ــة للمحكم ــة القضي ــد احال ــداوالت أو عن ــاء امل ــدر أثن ــرارات تص 50  الق

ــض. ــتئناف والنق ــة لاس ــون قابل ــا وتك ــكام يف القضاي ــن اح ــة م ــة  املختص املحكم
51  املواد ) -228 329( من قانون اإلجراءات الجزائية. 

52  املــادة )355( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة. تنــص عــى مــا يــي: 1. ان يكــون ميعــاد تقديــم طلــب الطعــن 
بالنقــض للنيابــة العامــة، واملحكــوم عليــه واملدعــي بالحــق املدنــي واملســؤول عــن الحقــوق املدنيــة خــال أربعــني 
يومــا.  2. يبــدأ ميعــاد الطعــن بالنقــض مــن اليــوم الــذي يــي تاريــخ صــدور الحكــم إذا كان حضوريــاً، أو مــن 

اليــوم الــذي يــي تبليغــه إذا كان الحكــم بمثابــة الحضــوري
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وتنظــر املحكمــة يف الطعــون تدقيقــاً ويجــوز أن تعقــد جلســات »لســماع أقــوال النيابــة 
ووكاء الخصــوم إذا ارتــأت ذلــك«53 وتــرسي األحــكام الخاصــة باآلجــال الــواردة يف املــادة 
)9 مكــرر1( عــى اإلجــراءات يف محكمــة االســتئناف أو النقــض وفًقــا لقانــون مكافحــة 

الفســاد، إال أن ذلــك غــري مطبــق. 

ــن النظــام القضائــي مــن االســتئناف يف أي قــرار يصــدر عــن  مــن جانــب أخــر يمكِّ
محكمــة جرائــم الفســاد، فهنــاك دفــوع تثار حــول أســاس الدعــوى وتتعلــق باالختصاص 
ــة  ــدد آلي ــم يح ــون ل ــدة، فالقان ــرة واح ــوع م ــدم الدف ــوى وال تق ــول الدع ــدم قب أو ع
تقديــم الدفــوع بــل تــرك األمــر ألصحــاب املصلحــة54. ويقــوم بعــض املحامــني - رغــم 
علمهــم-  بتقديــم طلبــات غــري قابلــة لاســتئناف بهــدف إطالــة املــدة، واملحكمــة تــرد 
ــؤدي إىل  ــا ي ــه55، م ــن تقديم ــاع م ــع الدف ــتطيع أن تمن ــا ال تس ــتئناف، إالَّ أنَّه ــى االس ع
ــد  ــة عن ــر يف القضي ــف النظ ــاد توق ــم الفس ــة جرائ ــا ألن محكم ــّت يف القضاي ــري الب تأخ
تقديــم طعــن أو اســتئناف إىل املحاكــم املختصــة حتــى يصــدر قــرار بالطلبــات املقدمــة، 
ويف حــال رّد الطلــب مــن محكمــة االســتئناف يطعــن بالقــرار يف محكمــة النقــض، وهناك 
قضايــا اســتغرق النظــر فيهــا يف محاكــم االســتئناف والنقــض مــدة تزيــد عــن خمســة 

شــهور56 وهــذا يزيــد مــن تكلفــة العدالــة57.

مــن ناحيــٍة أخــرى ال تلتــزم محاكم االســتئناف والنقــض باآلجــال املنصــوص عليها يف 
قانــون مكافحــة الفســاد رغــم طلبــات هيئــة مكافحــة الفســاد املتكــررة، ويــرى البعــض 
ــذه  ــى ه ــب ع ــة، وللتغل ــد تنظيمي ــي مواعي ــال ه ــري اآلج ــة بتقص ــوص الخاص أنَّ النص
املشــكلة أصــدر مجلــس القضــاء األعــى مذكــرة أو تعميــم ملحاكــم االســتئناف لالتــزام 
بمــا ورد يف قانــون مكافحــة الفســاد مــن آجــال58، بهــدف لفــت النظــر إىل أهميــة قضايــا 
الفســاد والتعجيــل فيهــا59. إنَّ عــدم التــزام قضــاة االســتئناف والنقــض بتقصــري مــدد 

التقــايض يخلــق انطبــاع بــأنَّ القضــاة ال يلتزمــوا بالقانــون.

53  مادة )366( من قانون اإلجراءات الجزائية
54  مقابلة مع النائب العام املساعد أكرم الخطيب. مقابلة مع القايض إياد تيم. مصدر سبق ذكره

55  مقابلة مع القايض إياد تيم. مصدر سبق ذكره
56  مقابلة مع القايض اياد تيم. مصدر سبق ذكره. انظر أيضا: القضية رقم 12/ 2013

ــذا  ــودة ه ــة مس ــدت ملناقش ــي عق ــل الت ــة العم ــى يف ورش ــاء االع ــس القض ــس مجل ــا رئي ــي مهن ــور ع 57  الدكت
ــخ 2014/6/12 . ــرية بتاري ــة الب ــاد بمدين ــة الفس ــة مكافح ــر هيئ ــر يف مق التقري

58  مقابلة مع االستاذه رشا عمارنة. مصدر سبق ذكره.
59  مقابلة مع القايض إياد تيم. مصدر سبق ذكره
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القضايا الموجودة لدى محكمة جرائم الفساد

تتنــوع الجرائــم املنظــورة أمــام محكمــة جرائــم الفســاد مابــني اختــاس واســتثمار 
الوظيفــة والتهــاون بــأداء الواجبــات والتزويــر، وعــرِض وطلــِب وقبــول الرِّشــوة وغريهــا 
مــن الجرائــم التــي تصنــف تحــت بنــد جرائــم الفســاد، كمــا أنَّ املتهمــني املحالــني إىل 
املحكمــة مختلفــني مــن حيــث الدرجــات الوظيفيــة، فمنهــم العســكري ومــدراء الدوائــر 

والــوزراء الســابقني وغريهــا مــن الوظائــف والدرجــات.

الجدول )1(: القضايا املسجلة واملدورة واملنظورة واملفصولة )2013-2010( 60

السنة

القضايا 
املدورة)أ( 
من السنة 

السابقة

القضايا 
املسجلة)ب( 
)الواردة(

القضايا 
املنظورة)ت(

القضايا 
املفصولة)ث(

نسبة القضايا 
املفصولة سنوياً 

إىل مجموع 
القضايا 
املفصولة

نسبة القضايا 
املفصولة 

من القضايا 
املنظورة يف 

العام

2010-1515--
20111523381644%42%
20122226481336%27%
2013351954719%13%
201447---

%36100)ج(83املجموع 

60   قلم محكمة جرائم الفساد )برنامج بيسان(

)أ(  عدد القضايا املدورة = عدد القضايا املنظورة – عدد القضايا املفصولة

 وعــى ســبيل املثــال: عــدد القضايــا املــدورة نهايــة عــام 2011 = )38( عــدد القضايــا املنظــورة عــام -2011 )16( 
عــدد القضايــا املفصولــة = 22 قضيــة مــدورة.

ــة مــن  ــا املحال ــواردة ألول مــرة إىل املحكمــة وتشــمل القضاي ــا ال ــا املســجلة هــو عــدد القضاي )ب(  عــدد القضاي
ــة. املحاكــم واملســجلة مــن النياب

)ت(  عدد القضايا املنظورة يف العام يساوي عدد القضايا املسجلة + عدد القضايا املدورة يف العام السابق 

فعــى ســبيل املثــال عــدد القضايــا املنظــورة عــام 2011 = )23( عــدد القضايــا املســجلة عــام 2011 + )15( عــدد 
القضايــا املــدورة نهايــة عــام 2010 = 38  قضيــة منظــورة امــام املحكمــة عــام 2011

)ث(  يشــمل عــدد القضايــا املفصولــة القضايــا املحكــوم بهــا بالــرباءة أو اإلدانــة أو عــدم االختصــاص، تــم احتســاب 
عــدد القضايــا املفصولــة يف العــام اســتنادا اىل البيانــات املتوفــرة مــن قلــم محكمــة جرائــم الفســاد املوجــودة عــى 
برنامــج بيســان اضافــة اىل ســجل القضايــا لعــدم ادخــال 8 قضايــا مســجلة عــام 2010عــى الربنامــج املذكــور 

حيــث تــم إحصــاء القضايــا املفصولــة يف كل ســنة.

ــوام 2010،  ــجلة يف األع ــا املس ــن القضاي ــام 2014 م ــا ع ــت يف 10 قضاي ــد فصل ــة ق ــان املحكم ــم ب ــع العل )ج(  م
ــام 2014  ــة اىل ع ــن 2013 ومرحل ــدورة م ــام 2014 م ــة ع ــا املفصول ــرب القضاي ــث تعت 2011،2012،2013، حي

ــم  )2( انظــر الجــدول رق
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)القضايا املسجلة واملفصولة واملدوره واملنظورة 2013-2010(
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األعوام بمحكمة جرائم الفساد في  المسجمةالقضايا عدد ىناك ارتفاع في  أن  يبين الجدول والشكل أعاله 
وال يمكن تفسير ىذا االنخفاض أو  ،، بعكس التوقعات2013في عام  اً وانخفاض 2012و 2011

المقدمة لييئة مكافحة الفساد والمحالة لمنيابة، وبالتالي انخفاض عدد الشكاوى انخفاض إلى رجاعو إ

وتشــري املعطيــات املتوفــرة مــن الجهــاز القضائــي إىل أنَّ إجمــايل القضايــا املســجلة لــدى 
محكمــة جرائــم الفســاد قــد بلــغ 83 قضيــة منــذ إنشــائها عــام 2010 حتــى نهايــة 2013.
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وال يمكن تفسير ىذا االنخفاض أو  ،، بعكس التوقعات2013في عام  اً وانخفاض 2012و 2011

المقدمة لييئة مكافحة الفساد والمحالة لمنيابة، وبالتالي انخفاض عدد الشكاوى انخفاض إلى رجاعو إ

يبــني الجــدول والشــكل أعــاه أنَّ هنــاك ارتفــاع يف عــدد القضايــا املســجلة بمحكمــة 
جرائــم الفســاد يف األعــوام 2011 و2012 وانخفاضــاً يف عــام 2013، بعكــس التوقعــات، 
ــة  ــكاوى املقدم ــدد الش ــاض ع ــه إىل انخف ــاض أو إرجاع ــذا االنخف ــري ه ــن تفس وال يمك
لهيئــة مكافحــة الفســاد واملحالــة للنيابــة، وبالتــايل انخفــاض الثقــة بإجــراءات مكافحــة 
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ــاع  ــاد يف ارتف ــة الفس ــة مكافح ــة إىل هيئ ــكاوى املقدم ــطني، ألن الش ــاد يف فلس الفس
ــاد  ــة الفس ــة مكافح ــة بهيئ ــاع الثق ــى ارتف ــدل ع ــي ي ــؤرش إيجاب ــذا م ــتمر61، وه مس
ــى  ــد ع ــة يعتم ــدى املحكم ــجلة ل ــا املس ــدد القضاي ــأنَّ ع ــا ب ــرى، علًم ــات األخ واملؤسس
عــدد القضايــا املحّولــة إىل هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة املنتدبــة ونوعيــة الشــكاوى 

ــة. ــاص الهيئ ــا باختص ــة ومــدى عاقاته املقدم

مــن ناحيــٍة أخــرى بلــغ عــدد القضايــا املفصولــة)36(62 قضيــة منــذ إنشــاء املحكمــة عــام 
2010 وحتــى نهايــة 2013، أي مــا نســبته %43.4 مــن القضايــا املســجلة البالــغ عددهــا )83(.

الجدول رقم )2(: القضايا املسجلة واملفصولة وفقا لسنة التسجيل وسنة الفصل 
يف الفرتة )2013-2010(63

سنة 

التسجيل

عدد 

القضايا 

املسجلة

القضايا املدورة 

وفقاً لسنة 

التسجيل  

عدد القضايا 

املفصولة وفقاً 

لسنة التسجيل

عدد القضايا املفصولة وفقا لسنة الفصل

20102011201220132014

201015114-122

201123914-482

2012261214-365

201319154-13

461613710)ح(83املجموع

تشــري البيانــات إىل انخفــاض يف عــدد القضايــا املفصولــة ســنويًا بالنســبة إىل القضايا 
ــوام  2011، 2012، 2013  ــا 16، 13، 7  يف األع ــغ عدده ــد بل ــورة، فق ــجلة واملنظ املس
ــبوع  ــتني يف األس ــدت جلس ــا عق ــة عمله ــة يف بداي ــة املحكم ــم أنَّ هيئ ــوايل64، رغ ــى الت ع
وبعــد فــرتة أصبحــت تعقــد جلســتها خمســة أيــام أســبوعيًا، والقضــاء والنيابــة زادت 
خربتهــم يف التعامــل مــع القضايــا الخاصــة بجرائــم الفســاد، لهــذه األســباب املنطقيــة 

61  ملزيد من املعلومات انظر تقارير هيئة مكافحة الفساد السنوية )2011، 2012، 2013(
62  القضايــا املســجلة واملفصولــة وفقــا لســنة التســجيل وســنة الفصــل يف الفــرتة )2010-2013( ال يشــمل هــذا 

العــدد القضايــا املفصولــة عــام 2014 وعددهــا 10 كمــا هــو موضــح يف الجــدول رقــم )2(
63  »قلم محكمة جرائم الفساد«

64  انظر الجدول رقم  )2(. 

)ح(  يشــمل مجمــوع عــدد القضايــا املفصولــة وفقــا لســنة التســجل 10 قضايــا مفصولــة عــام 2014 وال يجــوز 
احتســابها مــع القضايــا املنجــزة يف  الفــرتة التــي تتناولهــا الدراســة مــن 2010 وحتــى نهايــة  عــام ٢٠١٣.
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يجــب أن يــزداد عــدد القضايــا املفصولــة يف املحكمــة. ولــم تفصــل املحكمــة عــام 2010 
يف أي قضيــة مــن القضايــا املســجلة فيــه، وقــد يرجــع ذلــك إىل حداثــة إنشــاء املحكمــة.

)القضايا املفصولة(

 20 

في ارتفاع مكافحة الفساد ن الشكاوى المقدمة إلى ىيئة أل في فمسطين، جراءات مكافحة الفسادإالثقة ب
، عمًما يجابي يدل عمى ارتفاع الثقة بييئة مكافحة الفساد والمؤسسات األخرىإوىذا مؤشر  ،66مستمر

لقضايا المسجمة لدى المحكمة يعتمد عمى عدد القضايا المحّولة إلى ىيئة مكافحة الفساد بأن  عدد ا
 والنيابة المنتدبة ونوعية الشكاوى المقدمة ومدى عالقاتيا باختصاص الييئة.

وحتى نياية  2010قضية منذ إنشاء المحكمة عام  67(36من ناحيٍة أخرى بمغ عدد القضايا المفصولة)
 .(83% من القضايا المسجمة البالغ عددىا )43.4و ، أي ما نسبت2013

تشير البيانات إلى انخفاض في عدد القضايا المفصولة سنوًيا بالنسبة إلى القضايا المسجمة والمنظورة، 
، رغم أن  ىيئة 68عمى التوالي 2013، 2012، 2011في األعوام    7، 13، 16فقد بمغ عددىا 

المحكمة في بداية عمميا عقدت جمستين في األسبوع وبعد فترة أصبحت تعقد جمستيا خمسة أيام 
أسبوعًيا، والقضاء والنيابة زادت خبرتيم في التعامل مع القضايا الخاصة بجرائم الفساد، ليذه األسباب 

في أي  2010فصل المحكمة عام ولم ت المنطقية يجب أن يزداد عدد القضايا المفصولة في المحكمة.
 قضية من القضايا المسجمة فيو، وقد يرجع ذلك إلى حداثة إنشاء المحكمة.

 

                                                           
 (3103، 3103، 3100نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد اَظش رمبسٚش ْٛئخ يكبفحخ انفغبد انغُٕٚخ ) 66
ال ٚشًم ْزا  (3103-3101انمؼبٚب انًغجهخ ٔانًفظٕنخ ٔفمب نغُخ انزغجٛم ٔعُخ انفظم فٙ انفزشح )( حٛث ٚجٍٛ 3اَظش انًشفك سلى )  67

 (3كًب ْٕ يٕػح فٙ انجذٔل سلى ) 01ٔػذدْب  3102انؼذد انمؼبٚب انًفظٕنخ ػبو 
 ُخ انزغجٛم ٔعُخ انفظم. ( انمؼبٚب انًفظٕنخ ٔفمبً نغ3انًشفك سلى )( 0ٔانًشفك سلى )نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد اَظش   68
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)القضايا املفصولة(
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% من القضايا المسجمة 56.6، ما نسبتو 2013قضية في نياية عام  47بمغ عدد القضايا المدورة 
ات المتوفرة من قمم ويالحظ من البيان، 2013وحتى نياية عام  2010في الفترة الممتدة ما بين العام 

وال زالت منظورة حتى  2011و 2010أن ىناك عشر قضايا سجمت في األعوام  محكمة جرائم الفساد
انخفاض عدد القضايا المفصولة، ما ا بسبب. ويالحظ أن  عدد القضايا المدورة يرتفع سنوًيا 69تاريخو

وأن عدد القضايا المنظورة  يشمل  خاصة ،أدى إلى ارتفاع عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة سنوياً 
 عدد القضايا المسجمة والمدورة.

 

                                                           
 (0نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد اَظش انًشفك سلى ) ٔغٛشْب. 1/3100، 2/3100، 3/3100ٔانمؼبٚب  03/3101يثم انمؼٛخ سلى  69

بلــغ عــدد القضايــا املــدورة 47 قضيــة يف نهايــة عــام 2013، مــا نســبته %56.6 من 
القضايــا املســجلة يف الفــرتة املمتــدة مــا بــني العــام 2010 وحتــى نهايــة عــام 2013، 
ــرش  ــاك ع ــاد أن هن ــم الفس ــة جرائ ــم محكم ــن قل ــرة م ــات املتوف ــن البيان ــظ م وياح



32

تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض

قضايــا ســجلت يف األعــوام 2010 و2011 وال زالــت منظــورة حتــى تاريخــه65. وياحــظ 
ــة،  ــا املفصول ــا املــدورة يرتفــع ســنويًا بســبب انخفــاض عــدد القضاي أنَّ عــدد القضاي
ــا املنظــورة أمــام املحكمــة ســنوياً، خاصــة وأن عــدد  ــاع عــدد القضاي ــا أدى إىل ارتف م

القضايــا املنظــورة  يشــمل عــدد القضايــا املســجلة واملــدورة.
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 (0نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد اَظش انًشفك سلى ) ٔغٛشْب. 1/3100، 2/3100، 3/3100ٔانمؼبٚب  03/3101يثم انمؼٛخ سلى  69

 22 

 

فكمما ارتفع عدد  والمنظورة، ا مع عدد القضايا المدورةلقضايا المفصولة عكسيً يتناسب عدد ونسبة ا
عدد القضايا المدورة والمنظورة، أما عدد القضايا المنظورة فيتناسب طرديًا مع  القضايا المفصولة قل  

 القضايا المسجمة والمدورة، فكمما ارتفع عدد ىذه القضايا ارتفع عدد القضايا المنظورة. عدد

 

 

صولة يطرح الجدوى من تشكيل محكمة خاصة المف إلىاالرتفاع المستمر في نسبة القضايا المدورة  ن  إ
ع عدد محكمة النخفاض عدد القضايا المفصولة وارتفاالشير عمى ضعف فعالية وي بجرائم الفساد،

لييا لتشكيل محكمة إالمبررات التي تم االستناد  بأن   اً مما يعطي انطباع والمنظورة، القضايا المدورة
من جية قيق األىداف المرجوة منيا، تح إلى فساد وتقصير آجال التقاضي لم تؤدِ مختصة بجرائم ال

ــدورة  ــا امل ــدد القضاي ــع ع ــيًا م ــة عكس ــا املفصول ــبة القضاي ــدد ونس ــب ع يتناس
واملنظــورة، فكلمــا ارتفــع عــدد القضايــا املفصولة قــلَّ عــدد القضايــا املــدورة واملنظورة، 

65  مثــل القضيــة رقــم 2010/13 والقضايــا 2011/3، 2011/5، 2011/6 وغريهــا. ملزيــد مــن املعلومــات انظــر 
الجــدول رقــم  )2(
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أمــا عــدد القضايــا املنظــورة فيتناســب طرديــاً مــع عــدد القضايــا املســجلة واملــدورة، 
ــا املنظــورة. ــا ارتفــع عــدد القضاي فكلمــا ارتفــع عــدد هــذه القضاي

 22 

 

فكمما ارتفع عدد  والمنظورة، ا مع عدد القضايا المدورةلقضايا المفصولة عكسيً يتناسب عدد ونسبة ا
عدد القضايا المدورة والمنظورة، أما عدد القضايا المنظورة فيتناسب طرديًا مع  القضايا المفصولة قل  

 القضايا المسجمة والمدورة، فكمما ارتفع عدد ىذه القضايا ارتفع عدد القضايا المنظورة. عدد

 

 

صولة يطرح الجدوى من تشكيل محكمة خاصة المف إلىاالرتفاع المستمر في نسبة القضايا المدورة  ن  إ
ع عدد محكمة النخفاض عدد القضايا المفصولة وارتفاالشير عمى ضعف فعالية وي بجرائم الفساد،

لييا لتشكيل محكمة إالمبررات التي تم االستناد  بأن   اً مما يعطي انطباع والمنظورة، القضايا المدورة
من جية قيق األىداف المرجوة منيا، تح إلى فساد وتقصير آجال التقاضي لم تؤدِ مختصة بجرائم ال

ــدوى  ــرح الج ــة يط ــدورة إىل املفصول ــا امل ــبة القضاي ــتمر يف نس ــاع املس إنَّ االرتف
مــن تشــكيل محكمــة خاصــة بجرائــم الفســاد، ويشــري عــى ضعــف فعاليــة املحكمــة 
ــا املــدورة واملنظــورة، ممــا  ــة وارتفــاع عــدد القضاي ــا املفصول النخفــاض عــدد القضاي
ــة  ــة مختص ــكيل محكم ــا لتش ــتناد إليه ــم االس ــي ت ــربرات الت ــأنَّ امل ــاً ب ــي انطباع يعط
بجرائــم الفســاد وتقصــري آجــال التقــايض لــم تــؤِد إىل تحقيــق األهــداف املرجــوة منهــا، 
مــن جهــة أخــرى قــد ينعكــس ذلــك ســلباً عــى املبلغــني عــن جرائــم الفســاد خاصــة إذا 

ــب املحاســبة. ــة وتجن ــة أمــد التقــايض هــو بهــدف املماطل شــعروا أنَّ إطال
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القضايا أمام محكمة االستئناف والنقض 

ــة  ــاء محكم ــذ إنش ــض من ــتئناف والنق ــم االس ــة إىل محاك ــا املحال ــة القضاي بمراجع
ــة  ــودة يف محكم ــة واملوج ــا املفصول ــدد القضاي ــنّي أنَّ ع ــام 2010، تب ــاد ع ــم الفس جرائ
النقــض 3 قضايــا مــا نســبته %3.7 مــن القضايــا املســجلة، ولــدى محكمــة االســتئناف 
ــودة  ــدورة املوج ــا امل ــا القضاي ــجلة، أم ــا املس ــن القضاي ــبته %4.8 م ــا نس ــات م 4 ملف
ــجلة  ــا املس ــن القضاي ــبة %3.7 م ــا بنس ــتئناف 3 قضاي ــض واالس ــي النق ــدى محكمت ل
ــري مــن  ــذا ال يمكــن إرجــاع ســبب وجــود عــدد كب ــدورة،66 ل ــا امل و%6.8 مــن القضاي
القضايــا املــدورة لإجــراءات يف محاكــم االســتئناف والنقــض ألن عــدد القضايــا املــدورة 

ــق بمحكمــة جرائــم الفســاد. مرتفــع باألســاس ألســباب تتعل

أسباب تأجيل جلسات المحكمة

بهــدف التعــرف عــى أســباب ازديــاد عــدد القضايــا املــدورة ســنوياً تمــت مراجعــة 
األســباب التــي أدت إىل تأجيــل جلســات 17 قضيــة مــدورة مســجلة لــدى محكمــة جرائــم 
ــأن  ــا ب ــل علم ــة للتأجي ــرار املحكم ــواردة يف ق ــباب ال ــب األس ــام 2013 حس ــاد ع الفس
القــايض هــو صاحــب الصاحيــة باتخــاذ القــرار وغــري ملــزم باالســتجابة اىل الطلبــات 
لــت جلســاتها 246  املقدمــة مــن الخصــوم )الدفــاع والنيابــة(. وتبــني أن املحكمــة قــد أجَّ
ــع  ــا يجتم ــة، فيم ــباب مختلف ــة  2013/3/1 و 2014/4/1 ألس ــرتة الواقع ــرة يف الف م

أكثــر مــن ســبب يف بعــض األحيــان لتأجيــل جلســة واحــدة.

66  قلم محكمة جرائم الفساد
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الجدول )3(: أسباب تأجيل القضايا يف محكمة جرائم الفساد

سبب التأجيل

عدد مرات 

اسباب 

التأجيل* 

 نسبة سبب 

التأجيل من 

اجمايل عدد 

األسباب 

5.2%15عدم اكتمال النصاب لهيئة املحكمة

1%3تأجيل من املحكمة لتدقيق امللف

3.5%10أسباب مختلفة )ارضاب النقابة، احوال الجو، الثلج، عطل(

نهاية يوم العمل 
1%3)أجلت الجلسة بعد أن أصبحت الساعة 2:30 بعد الظهر(

42.6%123دعوة الشهود

طلبات الدفاع مثل الطاع عى امللف، تحضري الدفوع، استجواب 

الشهود 
21%7.3

2.4%7توكيل محامي

9%26تبليغ الدفاع

طلبات النيابة )تقديم بينه، تقرير موقف من بينه، رد عى الدفع، 
استكمال أوراق (

17.6%51)خ(

7.6%22تبليغ املتهم أو احضاره

0.7%2عدم حضور النيابة

%2.1 6 الطعون يف محاكم االستئناف والنقض

100%289االجمايل

* ماحظــة: يف بعــض األحيــان تؤجــل الجلســة ألكثــر مــن ســبب واحــد. ونتيجــة لذلــك هنــاك فــرق بــني 

مجمــوع عــدد الجلســات املؤجلــة ومجمــوع مــرات اســباب التأجيــل.

)خ(  يشمل هذا العدد الجلسات اإلجرائية

)2013-2010(



36

تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض

ــل  ــا مح ــاتها يف القضاي ــل جلس ــة لتأجي ــي أدت باملحكم ــباب الت ــد  األس ــد رص عن
ــي:  ــني ماي ــة تب الدراس

الشــهود: كان الشــهود )دعــوة أو تبليــغ أو اعــادة تبليــغ أو احضــار(  مــن أكثــر . 1
األســباب التــي أدَّت باملحكمــة إىل تأجيــل جلســاتها، حيــث بلــغ عــدد الجلســات 
لــت لهــذا الســبب بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش حــوايل 123 جلســة،  التــي أُجِّ
يرجــع ذلــك لعــدة أســباب منهــا: عــدم إقــرار دليــل أو نظــام منشــور لحمايــة 
الشــهود حتــى تاريخــه وبالتــايل غيــاب آلليــة عمليــة لحمايتهــم 67، وعــدم التــزام 
املبلــغ بالحضــور ألســباب شــخصية وكثرة عــدد الشــهود يف بعض القضايــا وعدم 
ــن  ــة طاقــم املحرضي ــدة وعــدم كفاي وضــوح عنوانهــم يف أماكــن ســكنهم البعي
املخصــص لإبــاغ68. يضــاف إىل ذلــك آليــة التبليــغ69 املعتمــدة، حيــث ال تقــوم 
ــل ترســل  ــارشة إىل املعنيــني، ب ــم الفســاد بإرســال التبليغــات مب محكمــة جرائ
ــا  ــوم بدوره ــة لتق ــات املختلف ــم يف املحافظ ــس إىل املحاك ــرب الفاك ــات ع التبليغ
باإلبــاغ70، وتبــدو هــذه اآلليــة رسيعــة وعمليــة ألنها توفــر الوقــت والجهــد إالَّ أنَّ 

ارتفــاع أســباب التأجيــل املتعلقــة بالتبليغــات يــدل عــى غــري ذلــك.

ــا . 2 ــة، أي م ــوايل 51 جلس ــاد ح ــم الفس ــة جرائ ــت محكم ــة: أجل ــات النياب طلب
نســبته %17.6 تقريبًــا مــن عــدد الجلســات املؤجلــه اســتجابة لطلبــات النيابــة 
املتمثلــه ب )تقديــم بينــه، تقريــر موقفهــا مــن البينــه، الرد عــى الدفع، اســتكمال 
أوراق النيابــة، ســماع اقــوال الشــهود حتــى لــو كانــت النيابــة قــد ســمعتها مــن 
ــات  ــا جلس ــون غالبً ــات االوىل تك ــار أن الجلس ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــل(. م قب
إجرائيــة لتــاوة التهمــة ودعــوة النيابــة لتقديــم بينتهــا ودعــوة الشــهود، علمــاً 
بــأن طاقــم النيابــة املنتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد يتكــون مــن مســاعد 
ــة  ــني وأربع ــة موظف ــن خمس ــم إداري م ــة وطاق ــتة وكاء نياب ــام وس ــب ع نائ
أفــراد مــن الرشطــة القضائيــة يقدمــون الدعــم واإلســناد اإلداري والتواصــل مــع 

67  مقابلة مع القايض حسني عبيدات. مصدر سبق ذكره.
68  تمــارا عــواد. “دراســة التبليغــات أســاس اإلنجــاز” يف: قضاءنــا، نــرشة فصليــة تصــدر عــن الســلطة القضائيــة 

)مجلــس القضــاء األعــى(، أذار 2014. ص7
69  حــدد قانــون اصــول املحاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001 )املنشــور يف الوقائــع الفلســطينية، 
العــدد 38، ســبتمر 2001(  طــرق التبليــغ يف املــادة )7( باالتيــة بواســطة أمــور التبليــغ أو بالربيــد املســجل مــع 

الوصــول بواســطة كتــاب املحكمــة أو أيــة طريقــة أخــرى تقررهــا املحكمــة. 
70  مقابلــة مــع االســتاذة لينــا خميــس. رئيــس ديــوان محكمــة جرائــم الفســاد 2014/4/2. نــص البنــد )2( مــن 
املــادة )7( مــن قانــون اصــول املحاكمــات املدنيــة »إذا كان عنــوان املــراد تبليغــه يقــع يف دائــرة محكمــة أخــرى 
ــوىل تبليغهــا وإعادتهــا إىل املحكمــة التــي أصدرتهــا مرفقــة  ــك املحكمــة ليت ــم تل ــة إىل قل ترســل الورقــة القضائي

بمحــرض يفيــد مــا اتخــذ بشــأنها مــن إجــراءات. 
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الرشطــة ويعتــرب هــذا الطاقــم كاٍف للقيــام باملهــام امللقــاة عــى النيابــة71. 

ــة . 3 ــد الجلس ــاع بموع ــغ الدف ــة بتبلي ــل الخاص ــباب التأجي ــدد أس ــغ ع ــاع: بل الدف
حــوايل26 مــرة مــا نســبته %9 مــن األســباب، وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدم قــدرة 
ــم يف  ــورة لديه ــرى منظ ــا أخ ــود قضاي ــبب وج ــات بس ــور الجلس ــني حض املحام
ــا  ــا، أم ــر يف القضاي ــد النظ ــة أم ــة وإطال ــدف املماطل ــة72، أو به ــم املختلف املحاك
ــا  ــغ عدده ــد بل ــاع فق ــا الدف ــي يقدمه ــات الت ــبب الطلب ــة بس ــات املؤجل الجلس
ــاع   ــق بالدف ــباب تتعل ــه ألس ــات املؤجل ــدد الجلس ــح ع ــايل يصب ــة، وبالت 21 جلس
ــذا  ــأنَّ ه ــا ب ــل، علًم ــات التأجي ــل طلب ــن مجم ــبته %16.4 م ــا نس ــة م 47جلس
العــدد ال يشــمل الجلســات املؤجلــه بهــدف منــح املتهــم فرصــة لتوكيــل محامــي 
ــزم  ــي يل ــص قانون ــود ن ــدم وج ــارة إىل ع ــن اإلش ــد م ــات، وال ب ــي )7( جلس وه
املحامــي بااللتــزام بحضــور الجلســات املحــددة وعــدم الغيــاب دون عــذر مقبول، 
ــني  ــة املحامي ــاب لنقاب ــطري كت ــة بتس ــوم املحكم ــي تق ــاب املحام ــال غي ويف ح
التخــاذ اإلجــراء الــازم يف حــال تكــرر غيــاب املحامــي، ويف هــذا الســياق أصــدرت 
نقابــة املحامــني إعانــاً أو تعميمــاً للمحامــني بتاريــخ 4/10/ 2014 طالبــت فيــه 
ــا عــى املصلحــة العامــة  ــزام بحضــور الجلســات املحــددة حفاًظ بــرضورة االلت

ــي73. ــاز القضائ ــني والجه ــوق املتخاصم وحق

املتهمــن: شــكلت األســباب الخاصــة بتبليــغ أو إحضــار املتهــم مانســبته 7.6% . 4
مــن أســباب التأجيــل املذكــورة يف الجــدول الســابق.

ــال . 5 ــدم اكتم ــل ع ــة مث ــة باملحكم ــا عاق ــي له ــل الت ــباب التأجي ــكل أس  تش
ــت  ــل ، وامللف ــباب التأجي ــن أس ــبته %6.2 م ــا نس ــات م ــق امللف ــاب وتدقي النص
أنَّ محكمــة جرائــم الفســاد لــم تؤجــل جلســاتها بســبب نهايــة يــوم العمــل أو 
ــد  ــا قي ــرات يف القضاي ــاث م ــوى ث ــر، س ــد الظه ــاعة )-2 2:30( بع ــوغ الس بل
الدراســة والتأجيــل لــم يكــن لليــوم التــايل بــل إىل فــرتة تزيــد عــن ثاثــة أيــام74 

ــاد. ــة الفس ــون مكافح ــاً لقان خاف

الطعــون أمــام محاكــم االســتئناف والنقــض: عنــد مراجعــة القضايا الســبعة . 6
عــرش املــدورة عــام 2013 قيــد الدراســة تبــني أن هنــاك قضيــة واحــدة فقــط 
مؤجلــه ســتة مــرات نظــًرا لتقديــم طعــن ملحكمــة االســتئناف وبعــد رد الطعــن 

71  مقابلة مع االستاذ  أكرم الخطيب. مصدر سبق ذكره
72  مقابلة مع القايض حسني عبيدات. مصدر سبق ذكره

73  مقابلة مع االستاذ محمد سلطان. مستشار يف نقابة املحامني النظاميني بتاريخ 2014/4/12
74  انظر القضايا رقم )2013/4( )2013/6( )2013/8(
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ــب أخــر اىل محكمــة النقــض وحتــى تاريــخ إعــداد مســودة الدراســة  قــدم طل
لــم تفصــل املحكمــة بالقضيــة75. علمــاً بانــه يوجــد هنــاك قضايــا اخــرى تــم 

الطعــن بهــا لعــدة مــرات مــن بــني الدعــاوى املــدورة عــام 2013.

ــغ يهــدف إىل  ــاً أساســياً يف ســري الدعــوى، خاصــة وأن التبلي تشــكل التبيلغــات ركن
إطــاع الشــخص املعنــي عــى ورقــة قضائيــة مــا، فالكثــري مــن أعمــال املحاكــم وأوراقها 
ــبق أن  ــا س ــر إىل م ــد بالنظ ــك نج ــا، لذل ــم عليه ــاع الخص ــى إط ــا ع ــد يف صحته تعتم
ــة  ــكل غالبي ــاع تش ــي الدف ــهود ومحام ــني والش ــن املتهم ــكل م ــة ب ــات الخاص التبيلغ
ــر  ــدم توف ــك إىل ع ــع ذل ــد يرج ــاتها، وق ــل جلس ــة إىل تأجي ــي أدت باملحكم ــباب الت األس
ــني  ــن موظف ــون م ــة يتك ــل املحكم ــاند لعم ــم املس ــة، فالطاق ــم إداري كاف للمحكم طاق

يتولــوا القيــام بكافــة املهــام اإلداريــة76. 

75  انظر القضية  رقم )2013/12(
76  مقابلة مع القايض اياد تيم، مصدر سبق ذكره.
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المعوقات  الخارجية
التي تؤثر على عمل المحكمة

تؤثــر مجموعــة مــن العوامــل عــى  رسعــة التقــايض يف محكمــة جرائــم الفســاد نظــًرا 
ــة  ــة ال عاق ــي تعيشــها األريض الفلســطينية وهــي عوامــل خارجي ــة السياســية الت للبيئ

لهــا غالبًــا بالقضــاء الفلســطيني وتتمثــل هــذه العوامــل بمايــي:

أواًل: إستمرار اإلحتالل

يعمــل االحتــال االرسائيــي عــى دعــم اســتمرار وزيــادة انتشــار الفســاد يف األرايض 
ــتقلة،  ــة مس ــوره إىل دول ــع تط ــطيني ومن ــان الفلس ــاف الكي ــدف اضع ــطينية به الفلس
وذلــك بالقيــام بعــدة أعمــال وإجــراءات تشــكل عائقــاً أمــام قــدرة املحكمــة والجهــات 
ــم  ــف الجرائ ــة وكش ــا بماحق ــة دوره ــن ممارس ــون م ــاذ القان ــة بإنف ــة املكلف املختص
ونقــل املتهمــني يف قضايــا الفســاد مــن منطقــة إىل أخــرى، وتنفيــذ املذكــرات واألحــكام 
وإجــراء التبليغــات وإحضــار الشــهود77، وتــزداد األمــور تعقيــًدا عنــد تواجــد األشــخاص 
يف املناطــق املصنفــة )C( الخاضعــة لســيطرة الســلطات اإلرسائيليــة الكاملــة، ألن التحــرك 
يف هــذه املناطــق وفًقــا إلتفــاق أوســلو وماحقاتــه يتطلــب موافقــة إرسائيليــة عــى دخول 
أجهــزة إنفــاذ القانــون الفلســطينية إليهــا، حتــى يف حــال املوافقــة ال تســري األمــور كمــا 
يجــب، حيــث تعمــل ســلطات االحتــال عــى إعاقــة حركــة قــوات الرشطــة الفلســطينية 
عــى مداخــل التجمعــات واملناطــق املقصــودة يف محاولــة منهــا- قــد تكــون مقصــودة- 
ــى  ــل ع ــيطرة ارسائي ــا أن س ــاء. كم ــرب واالختب ــة لله ــة الفرص ــني للعدال ــح املطلوب ملن
املعابــر الخارجيــة وحركــة االشــخاص مــن وإىل األرايض الفلســطينية يحــول دون قــدرة 

الســلطة للوصــول إىل املجرمــني أو اعتقالهــم وتقديمهــم للمحاكمــة.

ثانيًا: مالحقة المقدسيين

تواجــه محكمــة ونيابــة وهيئــة مكافحــة الفســاد إشــكالية يف ماحقــة الفلســطينيني 
ــة  ــة القضائي ــم للوالي ــل بخضوعه ــرتف ارسائي ــث ال تع ــية، حي ــة املقدس ــة الهوي حمل
ــل  ــرب إرسائي ــي، وتعت ــس الترشيع ــات املجل ــاركتهم يف انتخاب ــم مش ــطينية رغ الفلس
ــطينية  ــة الفلس ــة القضائي ــق الوالي ــر بتطبي ــق األم ــا يتعل ــني عندم ــيني إرسائيلي املقدس
ــلو  ــاق أوس ــتناًدا التف ــك اس ــة، وذل ــم للمحكم ــم وتقديمه ــل ماحقته ــع إرسائي ــذا تمن ل
ــاق  ــن نط ــني ضم ــخاص املقيم ــى االش ــطينية ع ــة الفلس ــدد الوالي ــذي ح ــه ال وملحقات

77  اإلئتاف من أجل النزاهة واملساءلة« أمان«. تقرير الفساد ومكافحته. فلسطني 2011. ص36
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ــاء  ــمعة القض ــرض بس ــذا ي ــني، وه ــتثناء اإلرسائيلي ــة باس ــة اإلقليمي ــة القضائي الوالي
ــا  ــيني طرًف ــون املقدس ــي يك ــا الت ــة القضاي ــى متابع ــة ع ــدرة املحكم ــطيني وبق الفلس

ــا. فيه

ثالثًا: اإلنقسام

 تتأثــر قــدرة كل مــن هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة املنتدبــة واملحاكــم يف بعــض 
ــدم  ــزة لع ــن يف غ ــني املتواجدي ــب املتهم ــة وجل ــى ماحق ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــان م األحي
وجــود ســلطة وأجهــزة أمنيــة رســمية يف قطــاع غــزة بعــد أن ســيطرت حركــة حمــاس 

عــى مقاليــد األمــور هنــاك بالقــوة78.

78  لقــد تــم بتاريــخ 2014/6/2 اإلعــان عــن تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي واإلعــان عــن انهــاء االنقســام بــني 
جناحــي الوطــن بعــد إعــداد مســودة هــذه الدراســة
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النتائج والتوصيات
أواًل:- النتائج

يؤثــر النقــص يف عــدد املوظفــني اإلداريــني العاملــني يف محكمــة جرائــم الفســاد 	 
عــى عملهــا وقدرتهــا عــى القيــام بواجباتهــا. 

لــم تحقــق آليــة التبليــغ املعتمــدة إلبــاغ الشــهود واملحاميــني واملتهمــني الهــدف 	 
ــوة أو  ــت لدع ــي أُّجل ــات الت ــدد الجلس ــاع ع ــك بارتف ــر ذل ــا ويظه ــو منه املرّج

ــة.  إحضــار أو تبليــغ الجهــات املعني

ــطيني- 	  ــام الفلس ــاق الس ــام واتف ــال واالنقس ــة كاالحت ــل مختلف ــر عوام تؤث
اإلرسائيــي وغريهــا عــى قــدرة املحكمــة يف القيــام بمهامهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق 

يف عمليــات إبــاغ وإحضــار الشــهود واملتهمــني مــن املناطــق كافــة.

ــاد 	  ــة الفس ــون مكافح ــايض يف قان ــددة للتق ــال املح ــاة باآلج ــزام القض ــدم الت ع
ــتئناف  ــم االس ــاد ومحاك ــم الفس ــة جرائ ــايض )محكم ــات التق ــة دراج يف كاف
والنقــض( ال يعتــرب اســتثناًء بــل نهــج يؤثــر عــى جهــود ومحــاوالت مكافحــة 
ــد عمــا هــو محــدد  ــي أجلتهــا املحكمــة كانــت عــادة تزي الفســاد ألن املــدد الت

ــاً. قانون

ــر 	  ــنة إث ــتمرار س ــع باس ــة يرتف ــبة إىل املفصول ــدورة بالنس ــا امل ــدد القضاي ع
ــة  ــمية املختص ــات الرس ــاء واملؤسس ــأن القض ــاً ب ــق انطباع ــا يخل ــرى م أخ
بمكافحــة الفســاد ال تقــم بمهامهــا كمــا يجــب، ألنَّ الكثرييــن ينظــرون إىل األمــور 

ــا. بخواتمه

يعانــي النظــام القانونــي الخــاص بالعقوبــات مــن االزدواجيــة لوجــود قانــون 	 
ــه يف  ــول ب ــي معم ــر انتداب ــة وآخ ــة األردني ــن الحقب ــة م ــه يف الضف ــول ب معم
ــد  ــطيني موح ــات فلس ــون عقوب ــدار قان ــدم إص ــًرا لع ــك نظ ــزة؛ وذل ــاع غ قط

ــري. وع

ــاع 	  ــاد واتس ــم الفس ــة جرائ ــدة ملحكم ــة واح ــايض، وهيئ ــددة للتق ــدد املح امل
ــم  ــببًا لرتاك ــون س ــد يك ــاد ق ــم الفس ــد جرائ ــت بن ــف تح ــي تصن ــم الت الجرائ

ــي. ــاز القضائ ــة بالجه ــة ثق ــق أزم ــتقبل ويخل ــا يف املس القضاي

أضــاف القــرار بقانــون مكافحــة الفســاد األفعــال املجرمــة يف االتفاقيــات الدولية 	 
ــون  ــا القان ــي يعاقــب عليه ــم الفســاد الت ــا إىل جرائ ــاً فيه ــي فلســطني طرف الت



46

تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقايض

دون ذكــر لهــذه الجرائــم يف القانــون ممــا يطــرح مــدى قانونيــة هــذه االحالــة 
بســبب القاعــدة العامــة التــي تشــري إىل أن “ال جريمــة وال عقوبــة إالَّ بنــّص”.

ثانيًا:- التوصيات

رضورة التــزام القضــاء بقانــون مكافحــة الفســاد، وإذا كان هنــاك أيَّــة معيقــات 	 
يجــب طرحهــا عــى الجهــات املختصــة لتعديــل قانــون مكافحــة الفســاد، ويجب 

أن يكــون االســتثناء عــدم االلتــزم باآلجــال وليــس العكــس.

ينبغــي تطبيــق اآلجــال الــواردة يف قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد عــى قضايــا 	 
الفســاد املعروضــه يف محاكــم االســتئناف والنقــض  للتقليــل مــن الفــرتة الزمنيــة 
التــي تســتغرقها أمــام هــذه املحاكــم، بحيــث يتــم تخصيــص يــوم أو يومــني يف 

األســبوع للنظــر يف القضايــا الخاصــة بجرائــم الفســاد املعروضــة أمامهــا.

ــن 	  ــي الوط ــد يف جناح ــطيني موح ــات فلس ــون عقوب ــداد قان ــى إع ــل ع العم
ــزة(. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي )الضف

تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد إلضافــة كافــة الجرائــم والعقوبــات الخاصــة 	 
ــة. ــات الدولي ــة إىل االتفاقي ــاء باإلحال بالفســاد وعــدم االكتف

تعزيــز الطاقــم اإلداري املســاند يف محكمــة جرائــم الفســاد بعــدد مــن املوظفــني 	 
اإلداريــني

تغيري نظام تبليغ الشهود واملحاميني واملتهمني ليؤدي الغرض املرجو.	 

املقدســيون مواطنــون فلســطينيون ال بــد أن يخضعــوا للواليــة القضائيــة 	 
الفلســطينية، لــذا ال بــّد مــن البحــث عــن الســبل القانونيــة التــي تكفــل وتضمــن 
ــم  ــات أو جرائ ــكاب مخالف ــال ارت ــطيني يف ح ــاء الفلس ــام القض ــبتهم أم محاس

ــة.  ــم الوظيفي ــآداء واجباته ــم ب ــاء قيامه أثن

تطويــر نظــام وقاعــدة بيانــات تظهــر ســبب تأجيــل كل جلســة بشــكل معلــن، 	 
ــم  ــة جرائ ــنوي ملحكم ــع س ــهري أو رب ــر ش ــرش تقري ــداد ون ــى إع ــل ع والعم
ــباب  ــدورة وأس ــة وامل ــا واملفصول ــوره أمامه ــا املنظ ــري إىل القضاي ــاد يش الفس

ــة. ــة أو جلس ــكل قضي ــل ل التأجي

تعديــل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة بالنــص عــى فــرض غرامــة عــى املحامــي 	 
املتخلــف عــن الحضــور دون عــذر مقبــول للمحكمــة.
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