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طلب تفسير
2022/1

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

طلب رقم )5( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

القرار

العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  مدينة  في  مؤقًتا  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
الموافق  2022م،  لسنة  )إبريل(  نيسان  من  السادس  األربعاء  يوم  المنعقدة  بالجلسة  الفلسطيني، 

الخامس من رمضان لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أسعد مبارك، نائب رئيس المحكمة.

وعضوية السادة المستشارين: فتحي أبو سرور، حاتم عباس، د.رفيق أبو عياش، فواز صايمة، 
محمد عبد الغني العويوي، فريد عقل، أ.د. خالد التالحمة، د. عبد الناصر أبو سمهدانة.

أصدرت القرار اآلتي

في الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/1( لسنة )7( قضائية "تفسير".

اإلجراءات

بتاريخ 2022/01/30م تقدم وزير العدل الفلسطيني بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النص 
التشريعي ألحكام المادة )1/9( والمادة )18( من القرار بقانون رقم )17( لسنة 2016م بشأن التنفيذ 
الشرعي والمادة )51( من قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م، وذلك بناًء على طلب المستدعي 
أحمد رشيد حسن أبو نجم عماًل بأحكام المادة )1/30( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( 

لسنة 2006م وتعديالته.
طالًبا تفسير النصوص التشريعية اآلتية:-  

1- نص المادة )1/9( من القرار بقانون رقم )17( لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي والتي تتحدث 
على أن: "تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة لالستئناف لدى محكمة االستئناف الشرعية المختصة خالل 

سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغها".
2- نص المادة )18( من القرار بقانون المشار إليه أعاله والتي تتحدث على أن: "في غير الحاالت 
المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، تطبق أحكام قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م المعمول 
به، ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صالحيات رئيس التنفيذ، ويمارس المأمور صالحيات 

مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون".
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3- نص المادة )51( من قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م والتي تنص على أن: حظر الحجز 
على األجور والرواتب "ال يجوز الحجز على األجور والرواتب والمكافآت وملحقاتها عن عالوات 
العام( إال بمقدار  التقاعد  لقانون  وبدالت وما يستحق من معاشات ومكافآت أو ما يقوم مقامها )وفًقا 

الربع، وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في االستيفاء". 

المحكمة

بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوًنا، نجد أن طلب التفسير الماثل ُقدم بناًء على المادة )1/30( 
أن:  على  نصت  والتي  وتعديالته  2006م  لسنة   )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من 
"1- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناًء على طلب رئيس دولة فلسطين أو رئيس مجلس الوزراء 
الدستورية."،  انتهكت حقوقه  أو ممن  القضاء األعلى  أو رئيس مجلس  التشريعي  المجلس  أو رئيس 
أعاله  المذكورة  المواد  نصوص  لتفسير  نجم  أبو  رشيد  أحمد  المستدعي  من  الطلب  هذا  وقدم 
والواردة في القرار بقانون رقم )17( لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي، وقانون التنفيذ رقم )23( 
التنفيذ  قضاة  ويمارسها  والنظامية  الشرعية  المحاكم  في  بهما  والمعمول  وتعديالته،  2005م  لسنة 
في دوائرهم المختصة، حيث جاء في طلب تفسير النصوص المشار إليها أعاله بناًء على  ما قررته 

محكمة تنفيذ نابلس الشرعية:
1-  الكتابة إلى مدير البنك العربي في نابلس للخصم من المستدعي حيث إن مجموع المبالغ المحكوم 
األسرى  شؤون  هيئة  من  يحسم  شيكل،   )950( قدرها   )2019/373+372( القضيتين  في  بها 
)375( شيكل شهرًيا لنفقة الصغير، وبهذا يكون المبلغ المتبقي في القضيتين المذكورتين أعاله 
)575( شيكل لحسمها لنفقة الزوجة، وجاء قرار محكمة التنفيذ الشرعية دون االلتفات إلى أن ذلك 
الراتب هو راتب موظف حكومي خاضع للحجز على ربعه لدى وزارة المالية، ويسّطر الكتاب 

إلى وزارة المالية وليس للبنك الموجود به حساب المستأنف الخاص براتبه الشهري. 
2-   بالقضيتين التنفيذيتين رقم )2019/372( و)2019/373( تم تصديق محكمة االستئناف الشرعية 
على القرارين وذلك بسبب رد االستئناف شكاًل وعدم الدخول في الموضوع لتقديمه خارج المدة 
القانونية وهذا باطل وخاطئ ومخالف لنص المادة )9( من القرار بقانون رقم )17( لسنة 2016م 

بشأن التنفيذ الشرعي )كما ورد في الطلب(.
وعليه وحيث إن القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته قد أفرد المحكمة الدستورية العليا 
دون غيرها بتنظيم خاص بموجب المادة )103( منه وأناطها بمباشرة الرقابة القضائية على دستورية 

القوانين واللوائح أو النظم ووالية تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات.
وتعديالته  2006م  لسنة   )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )24( المادة  إن  وحيث 
أن:  على  )2/ب(  الفقرة  في  نصت  حيث  العليا  الدستورية  المحكمة  اختصاصات  لتبين  جاءت 
التطبيق، وكان لها من األهمية ما يقتضي تفسيرها."، في  أثارت خالفاً  إذا  التشريعات  تفسير   "ب- 

2006م وتعديالته  كما نصت المادة )2/30( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 
على أن: "2- يجب أن يبين في طلب التفسير: النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خالف 

في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.".
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وحيث إن طلب التفسير جاء سنًدا لنص المادة )1/30( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( 
لسنة 2006م وتعديالته، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر في العديد من قراراتها عندما 
خولت من انتهكت حقوقه الدستورية بتقديم طلب التفسير؛ فإنها تكون قد قطعت داللة بوجوب انتهاك 
التفسير أن يحدد في طلبه النص  الدستورية، وهذا يستدعي من طالب  التفسير  مباشر لحقوق طالب 
الدستوري أو القاعدة الدستورية التي رتبت له الحق الذي وقع انتهاكه، إال أنه لم يرد في طلب التفسير 
ذكر أو بيان أو حتى إشارة إلى أي انتهاك لحقوقه الدستورية بل إن المستدعي كما جاء في طلبه أن 
ما دفعه لتقديم هذا الطلب أن قرارات المحكمة الشرعية االبتدائية واالستئنافية في القضيتين المقامتين 
من المستدعي جاءتا مخالفتين لألصول والقانون، وبذلك يكون طلب التفسير قد افتقد أحد أهم أركانه 

وشروطه الجوهرية وهي إثبات وقوع انتهاك الحقوق الدستورية لطالب التفسير.
المطلوب تفسيرها قد  النصوص  إلى أن  أيًضا من أي إشارة  الماثل قد خال  التفسير  وحيث إن طلب 
القانون وتطبيقه،  المنوط بها إنزال حكم  التطبيق بين جهات القضاء المختلفة  أثارت خالًفا فعلًيا في 
وإنما هو محض خالف نظري وتساؤالت مطروحة من قبل المستدعي حول أحكام تطبيق النصوص 
وتصورات بشأن األبعاد المحتملة لتطبيقها ومن ثم فإن طلب التفسير الماثل يكون قد افتقد مناط قبوله 

لعدم توافر شرائطه القانونية متعيًنا معه والحالة هذه التقرير بعدم القبول.

فلهذه األسباب

تقرر المحكمة الدستورية العليا عدم قبول طلب التفسير.


