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دعوى تنازع تنفيذ 
2022/1

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )1( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع تنفيذ"

الحكم 

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

التاسع والعشرين من رجب لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، 
فواز صايمة، هاني الناطور، عدنان أبو وردة، فريد عقل، أ. د. خالد التالحمة، د. عبد الناصر 

أبو سمهدانة.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/1( لسنة )7( قضائية "تنازع تنفيذ".

المقامة من

المدعي: محمد محمود أحمد أبو طربوش - بيت لحم - مخيم العزة
بواسطة وكيله المحامي: هاشم قواسمة - الخليل.

ضد

المدعى عليهم:
اللجنة البدائية لتسجيل األموال غير المنقولة في بيت لحم بصفتها الوظيفية.. 1
اللجنة االستئنافية للتسجيل الجديد بصفتها الوظيفية.. 2

      يمثل المدعى عليهما األول والثاني عطوفة السيد النائب العام - رام هللا.
صالح مصطفي علي ديرية - بيت لحم - وكيله المحامي سامي الحذوة - بيت لحم.. 3

اإلجراءات

بتاريخ 2022/01/16م أودع المدعي بواسطة وكيله الئحة الدعوى لدى قلم المحكمة الدستورية العليا 
للفصل في النزاع الذي قام بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر كل منهما عن جهة قضائية 
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وتعديالته،  2006م  لسنة   )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )4/24( المادة  وفًقا ألحكام 
حيث إن القرار األول صادر عن جهة ذات اختصاص قضائي وهو القرار الصادر عن اللجنة البدائية 
لتسجيل األموال غير المنقولة في بيت لحم بتاريخ 2020/02/27م في قضية االعتراض على طلب 
لدى  224/ق/2008  يحمل رقم  والذي  الثالث  المدعى عليه  المدعي ضد  المقدم من  الجديد  التسجيل 
دائرة تسجيل أراضي بيت لحم والقاضي برد الطلب والذي أصبح نهائًيا لعدم وقوع االستئناف عليه 
من   )208( المادة  ألحكام  وفًقا  )المدعي(  المعترض  ضد  الثالث  عليه  المدعى  التسجيل  طالب  من 
الدعوى(، الئحة  في  ورد  )كما  2001م  لسنة   )2( رقم  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول   قانون 
والقرار الثاني صادر عن اللجنة االستئنافية لتسجيل األموال غير المنقولة الصادر بتاريخ 2021/04/08م 
رقم 422/ ق/2008، والرقم الصحيح هو 224/ ق/2008 والمقدم ضد اللجنة البدائية لتسجيل األموال 
غير المنقولة في بيت لحم وليس ضد المعترض )المدعي( والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة 
المستأنف(  )القرار  لحم  بيت  بمحافظة  تسجيلها  يسبق  لم  التي  المنقولة  األموال غير  لتسجيل  البدائية 
وإعادة المعاملة رقم 224/ق/2008 إلى اللجنة البدائية للسير بها وفق األصول والقانون )كما ورد 

في الئحة الدعوى(.
لقد طلب المدعي اعتبار القرار األول صحيًحا من حيث اإلجراءات القانونية والقرار الثاني منعدًما 

وال يرتب أي أثر قانوني.
بتاريخ 2022/01/26م تقدم المدعى عليه الثالث بالئحة جوابية بواسطة وكيله يلتمس فيها رد الدعوى 
شكاًل وموضوًعا وتضمين المدعى الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة وتغريمه بدل الدعوى 

الكيدية.
وبتاريخ 2022/01/30م تقدمت النيابة العامة بالئحة جوابية موقعة من عطوفة النائب العام تطلب فيها 

رد الدعوى شكاًل أو موضوًعا لألسباب الواردة فيها.

المحكمة

بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوًنا، نجد أن الوقائع تتحصل على ما يبين من الئحة الدعوى 
الثالث قد تقدم بطلب تسجيل قطعة األرض رقم )498( من الحوض رقم )2(  المدعي عليه  في أن 
موقع )القاعة( من أراضي الدوحة، وباشر بتقديم أوراقه في المعاملة التي تحمل الرقم 224/ق/2008، 
اتخاذ  وبعد   ،2008/26 رقم  يحمل  التسجيل  باعتراض على  المدعي  تقدم  2008/07/14م  وبتاريخ 

إجراءات التسجيل قررت اللجنة البدائية بتاريخ 2020/02/27م رفض طلب التسجيل.
لم يرتض المدعى عليه الثالث )طالب التسجيل( قرار اللجنة وتقدم باستئناف لدى اللجنة االستئنافية 
لتسجيل األموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها وأصدرت األخيرة قرارها بتاريخ 2021/04/08م 
بقبول االستئناف موضوًعا وإلغاء القرار الصادر عن اللجنة البدائية وإعادة المعاملة رقم 224/ق/2008 

إلى اللجنة البدائية للسير بها وفق األصول والقانون، )ولم يفصل فيها بعد(.
وينعى المدعي بأن االستئناف قد تم تقديمه بعد فوات الميعاد القانوني وأن المخاصمة فيه قد تمت خالًفا 

لألصول الواردة في المادة )208( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري.
يقوم  الذي  النزاع  في  طلب الفصل  قبول  مناط  أن  المحكمة  هذه  قضاء  في  المقرر  إن  وحيث 
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبًقا للفقرة الرابعة من المادة )24( من قانون المحكمة الدستورية 
أية جهة من جهات  2006م وتعديالته، هو أن يكون أحد الحكمين صادًرا عن  العليا رقم )3( لسنة 
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القضاء أو جهة ذات اختصاص قضائي، واآلخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل 
يستنهض والية  نحو  مًعا على  تنفيذهما  يتعذر  بحيث  وتناقضا  النزاع في موضوعه،  واحد، وحسما 
قواعد  من  أساس  على  الحكمين  بين  بالمفاضلة  التناقض،  هذا  في  للفصل  العليا  الدستورية  المحكمة 
النزاع،  في  الفصل  لها والية  التي  الجهة  أيهما صدر من  لتحدد على ضوئها  الوالئي،  االختصاص 
وأحقهما - تبعاً لذلك - بالتنفيذ، فإذا كانا غير متحدين محاًل، أو مختلفين نطاًقا فال تناقض، وكذلك كلما 
كان التعارض بينهما ظاهرًيا ال تتعمق فيه الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خالل 
التوفيق بينهما، ذلك أن األصل في النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض والية 
المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقًعا في مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى 

أن يكون تنفيذهما مًعا متصادًما ويتعذر التوفيق بينهما.
نهائيين صادرين عن جهتين  بين حكمين  التناقض  أن  قد جرى على  المحكمة  وحيث إن قضاء هذه 
فيها،  فصال  التي  الحقوق  نطاق  على ضوء  محدًدا  موضوعهما  وحدة  يفترض  مختلفتين  قضائيتين 
بيد أن وحدة هذا الموضوع ال تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصال فيه، باإلضافة إلى أن تناقضهما 
- إذا قام الدليل عليه - ال يدل لزوًما على تعذر تنفيذهما مًعا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية 
العليا لواليتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما مًعا، يقتضي أن 
تتحقق أواًل من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما مًعا فيما فصال فيه من جوانب 
ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان 

تنفيذهما مًعا متعذًرا.
إلى  استناًدا  متعارضين  حكمين  تنفيذ  حول  التنازع  دعوى  لقبول  الالزمة  الشروط  من  إن  وحيث 
2006م  لسنة   )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )24( المادة  من  الرابعة  الفقرة  نص 

وتعديالته هي: 
الشرط األول: أن يكون النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين. 

الشرط الثاني: أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه وفي دعوى واحدة حسًما نهائًيا.
الشرط الثالث: أن يكون الحكمان متناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما مًعا.

الشرط الرابع: صدور الحكمين محل التنازع في التنفيذ من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي، 
واآلخر صادر من جهة أخرى منها.

الجهتين  من  كل  "وظيفة"  اختالف  متناقضين  حكمين  تنفيذ  التنازع حول  دعوى  قبول  ومن شروط 
القضاء  جهة  عن  صادًرا   - موضوًعا  المتحدتين   - الدعويين  إحدى  في  الحكم  فيكون  المتنازعتين، 
العادي مثاًل واآلخر صادر عن جهة أخرى منها، أما إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضاء واحدة 
وتمسك كٌل بتنفيذه، فال تقبل دعوى تنازع االختصاص حول تنفيذ حكمين متناقضين، ألن المحكمتين 
تنخرطان تحت لواء جهة قضائية واحدة، ذلك أن محكمتنا ليست جهة طعن في أحد هذين الحكمين 
المتناقضين وظيفًيا، الصادر أحدهما من جهة  التنفيذ من الحكمين  بل يقصد بها تحديد الحكم واجب 
القضاء، واآلخر تابع إلى جهة قضاء أخرى مستقلة وظيفًيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات االختصاص 
القضائي، باإلضافة إلى ضرورة أن يكون الحكمان نهائيين، أي حسما النزاع في موضوعه وتناقضا 

بحيث يتعذر تنفيذهما مًعا.
إدارية ذات  الماثلة صادرين من جهة  الدعوى  بينهما في  تناقض  المدعى بوقوع  القراران  ولّما كان 
طبًقا  وذلك  مختلفتين  وليس عن جهتين  ثانية  درجة  واآلخر  أولى  درجة  أحدهما  قضائي  اختصاص 

ألحكام قانون تسجيل األموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )6( لسنة 1964م وتعديالته.
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وحيث إن القرار األول الصادر عن اللجنة البدائية لتسجيل األموال غير المنقولة هو قرار صادر من 
الدرجة األولى وهو قرار غير نهائي وقابل لالستئناف، وإن القرار الثاني الصادر عن اللجنة االستئنافية 
هو قرار من الدرجة الثانية، وإن القرارين صادران من نفس الجهة االدارية ذات االختصاص القضائي 
وليس من جهتين مختلفتين، حيث حدد المشرع في نصوص قانون تسجيل األموال غير المنقولة التي 
لم يسبق تسجيلها رقم )6( لسنة 1964م وتعديالته، وبالتالي يكون القراران صادرين عن جهة إدارية 
ذات اختصاص قضائي واحد األولى للبت في االعتراض المقدم بشأن التسجيل المجدد والثانية للنظر 

في االستئناف على قرار الدرجة األولى. 
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا ال تعتبر جهة طعن في هذه القرارات، وال تمتد واليتها إلى الفصل 
في حالة التناقض بين قرارين صادرين عن لجنتين تتبعان جهة إدارية واحدة ذات اختصاص قضائي، 
إذ ال اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب قراراتها من اعوجا	، بل مرد األمر 
لبعضها علًوا على بعض  بينها يجعل  فيما  تدر	  الجهة من  لجان هذه  ينتظم  ما  إلى  في تصحيحها 
القانون،  عليها  ينص  التي  الحدود  في  األدنى  الدرجة  قرار  مراجعة  حق  األعلى  الدرجة  يخول  بما 
وبالتالي فإن دور المحكمة الدستورية العليا يقتصر على المفاضلة بين القرارين النهائيين المتناقضين 
على أساس من قواعد االختصاص الوالئي لتحدد على ضوئها أيها صدر من الجهة التي لها والية 

الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
لما كان ذلك، وكان القراران المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من لجنتين تابعتين لجهة إدارية 
ذات اختصاص قضائي واحدة، وباإلضافة إلى أن الطلب مازال منظوًرا أمام اللجنة البدائية لتسجيل 

األموال غير المنقولة، األمر الذي ينتفي به مناط قبول الدعوى الماثلة، وهو ما يتعين الحكم به.

ولهذه األسباب

من   )2/45( المادة  بأحكام  عماًل  الكفالة  قيمة  ومصادرة  الدعوى،  قبول  عدم  المحكمة  قررت 
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.


