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طلب تفسير
2019/1

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

طلب رقم )8( لسنة )4( قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

القرار

الصادر من المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام هللا باسم الشعب العربي الفلسطيني في جلسة 
2019م، الموافق السادس والعشرين  الثالث والعشرين من كانون األول )ديسمبر(  يوم اإلثنين 

من ربيع اآلخر لسنة 1441هـ. 
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

عضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، 
فواز صايمة، هاني الناطور، عدنان أبو وردة. 

أصدرت القرار اآلتي

في الطلب المقيد رقم )2019/1( في جدول المحكمة الدستورية العليا لسنة )4( قضائية " تفسير". 

اإلجراءات

العليا كتاب معالي وزير العدل المتضمن  بتاريخ 2019/04/08م، ورد إلى قلم المحكمة الدستورية 
 طلباً لتفسير المادتين )3( و)4( من قانون تحويل األراضي من نوع الميري إلى ملك رقم )41(
1953م وتعديالته، بناًء على طلب المستدعي لديه غسان عز الدين مخلص الحموري، بصفته  لسنة 
عماًل  وذلك  العدل،  وزير  معالي  كتاب  في  ورد  لما  وفقاً  الدستورية  حقوقه  انتهكت  مواطناً 
بنص المادة )30( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، التي نصت 
أو  فلسطين  دولة  رئيس  طلب  على  بناء  العدل  وزير  من  التفسير  طلب  يقدم   -1" على: 
رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء األعلى أو ممن انتهكت 
حقوقه الدستورية. 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".
من  و)4(   )3( المادتان  هو  تفسيره  المطلوب  التشريعي  النص  أن  الماثل  التفسير  من طلب  ويتبين 
1953م وتعديالته، حيث تنص  الميري إلى ملك رقم )41( لسنة  قانون تحويل األراضي من نوع 

المادة )3( على:
"اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:

1-   تحول االراضي االميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.
2-   إذا وسعت حدود أية بلدية، تحول األراضي األميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من 

جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
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الى ملك  البلدية من ميري  داخل منطقة  الواقعة  األميرية  ما، تحول األراضي  بلدية  أحدثت  اذا    -3
اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة."

بهذا  العمل  قبل  توفي  أميرية  أرض  كان صاحب  "إذا  على:  منها   )1( الفقرة  فتنص   )4( المادة  أما 
القانون، تنتقل هذه األرض إلى ورثته وفق قانون انتقال األراضي األميرية باعتبارها أرضاً اميرية 
وتسجل بأسمائهم باعتبارها ملكاً اذا تم انتقالها وتسجيلها خالل سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون 
بمقتضى  ملك  الى  محولة  األميرية  األرض  كانت  إذا  نفاذه  تاريخ  من  واحدة  سنة  خالل  في  أو 
الفقرتين 2 و3 من المادة )3( أعاله، أما إذا لم يتم االنتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خالل المدة 

المذكورة فيجري االنتقال والتسجيل عندئذ باعتبار األرض األميرية المذكورة ملكاً".
وقد بين الطلب أن أهمية تفسير النصوص المذكورة تكمن في:

الرحمن" . 1 خليل  الموقوفة "وقف  األراضي  في  الورثة  بين  اإلرثية  الحصص  توزيع  كيفية  بيان 
الواقعة ضمن حدود البلديات، هل يكون بالقسمة االنتقالية أم الشرعية؟

حسم الخالف والتناقض في األحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض.. 2
بيان التكييف القانوني الصحيح لهذه األراضي في ضوء اآلثار المترتبة عليه.. 3

وبتاريخ 2019/04/23م، ورد من النيابة العامة رأيها القانوني حول طلب التفسير الماثل تضمن شرحاً 
لبعض مواد قانون األراضي العثماني متمسكاً بقرار ديوان التفسير األردني رقم )11( لسنة 1953م.

المحكمة

بعد االطالع على طلب التفسير الماثل، وما أثير فيه من أسباب لقبوله ونظره، ال بد للمحكمة الدستورية 
اختصاصها  لمباشرة  الشكلية  الشروط  توافر  من  تتحقق  أن  الطلب  موضوع  في  الخوض  قبل  العليا 
 )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من  )2/24/ب(  المادة  في  عليها  المنصوص  بالتفسير 
لسنة 2006م وتعديالته، التي نصت على: "تختص المحكمة دون غيرها بما يلي: ... 2- ... ب. تفسير 
وكذلك نص  تفسيرها"،  يقتضي  ما  األهمية  لها من  وكان  التطبيق،  في  أثارت خالفاً  اذا  التشريعات 
المادة )30( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، التي تنص على: 
"1- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس دولة فلسطين أو رئيس مجلس الوزراء 
الدستورية. حقوقه  انتهكت  ممن  أو  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  أو  التشريعي  المجلس  رئيس   أو 
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". ولما توافرت هذه الشروط مجتمعة تخول 
المحكمة بمباشرة اختصاصها بنظر طلب التفسير، ما يعني أن تخلُّف و/أو عدم توافر أحد هذه الشروط 
يعتبر سبباً لعدم نظر طلب التفسير امتثااًل لصريح نص قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( 

لسنة 2006م وتعديالته، بمادتيه )2/24/ب( و)30(.
وبالرجوع إلى حيثيات طلب التفسير الماثل وأسبابه والتدقيق فيها، نجد أنه مقدم من وزير العدل بناًء 
على طلب المستدعي الذي يدعي أنه ممن انتهكت حقوقه الدستورية، وأن المطلوب تفسيره هو نص 
تشريعي يتمثل في المادتين )3( و)4( من قانون تحويل األراضي من نوع الميري إلى ملك رقم )41( 

لسنة 1953م وتعديالته.
فهو حسم  التفسير  في طلب  جاء  لما  وفقاً  تفسيرهما  المطلوب  المادتين  تطبيق نص  في  الخالف  أما 
الخالف في األحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض حول تكييف موضوع المادتين المذكورتين، 
كونه قد صدر حكم أول من محكمة النقض في الدعوى رقم )2016/950( يفيد بأن األراضي الموقوفة 
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"وقف خليل الرحمن" تنطبق عليها القسمة االنتقالية في توزيع التركة بين ورثة األموال غير المنقولة 
الهيئة  صالحية  بعدم  تتعلق  شكلية  ألسباب  ألغي  الحكم  هذا  أن  إال  البلدية،  حدود  داخل  كانت  ولو 
القضائية لنظر الدعوى بناًء على دعوى مخاصمة للهيئة القضائية مصدرة الحكم، وعندما أعيد النظر 
في الدعوى من هيئة أخرى مغايرة قررت أنه وعلى الرغم من أنها من األراضي األميرية الموقوفة 
"وقف خليل الرحمن" إال أنها داخل حدود البلدية، وتعتبر من األراضي المصنفة ملك، وبالتالي يسري 

عليها بخصوص توزيع التركة القسمة الشرعية.
والسؤال هنا هل أثارت المادتان )النص التشريعي( خالفاً في التطبيق وفق مفهوم الشرط الوارد في 
المادة )2/24/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، حتى تمارس 
محكمتنا اختصاصها بتفسير المادتين )3( و)4( المطلوب تفسيرهما؟ من خالل ما أبداه وزير العدل 
الحكم األول الصادر في الطعن رقم )2016/950(  المستدعي، نجد أن  المستند إلى طلب  في طلبه 
بتاريخ 2016/09/01م، قد ألغي ألسباب شكلية تتعلق بعدم صالحية الهيئة القضائية للنظر فيه بناًء 
على دعوى مخاصمة هيئة النقض. وبتاريخ 2018/03/31م، صدر قرار محكمة النقض في الطعن 
ذاته )2016/950( من هيئة مغايرة، وبالتالي نكون أمام قرار قضائي واحد وليس قرارين مختلفين 
متناقضين، وال يمكن القول إن ذلك يعتبر خالفاً في التطبيق للنصوص التشريعية المطلوب تفسيرها، 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وعلى الفرض الساقط بأن ذلك يشكل قرارين مختلفين، فإنهما يكونان 
تشكيل  قانون  من   )1/25( المادة  ألحكام  وفقاً  فيها  الفصل  يكون  واحدة  قضائية  جهة  من  صادرين 
المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديالته، من صالحية المحكمة العليا، وبالتالي يخرج عن 
اختصاص محكمتنا، وبانعدام توافر هذا الشرط نجد أنه ال داعي للنظر في توافر باقي الشروط، ألن 

ذلك يجعل الطلب غير مقبول لعدم توافر شروطه الشكلية.

لهذه األسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول طلب التفسير.


