التاريخ2019/7/24 :
ورقة موقف صادرة عن منظمات حقوق اإلنسان بشأن:
قراربقانون تعديل قانون السلطة القضائية وقراربقانون تشكيل املجلس االنتقالي
تنظر منظمات حقوق اإلنسان ،املوقعة على هذه الورقة ،بخطورة بالغة ،إلى ما وصلت إليه أنماط التدخل في القضاء
وشؤون العدالة ،واملساس باملبادئ الدستورية الراسخة في القانون األساس ي املعدل ،في ضوء إصدار السيد الرئيس
قرار بقانون رقم ( )16لسنة  2019بتعديل قانون السلطة القضائية وقرار بقانون رقم ( )17لسنة  2019بتشكيل
مجلس قضاء أعلى انتقالي بتاريخ  2019/7/15ونشرهما في الجريدة الرسمية ،ملا يشكالنه من انزلق خطير يمس
بالشرعية الدستورية ولسيما مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية ،ومرتكزات
الحكم الصالح ،األمر الذي ُيفقد الحقوق والحريات العامة أوجه الحماية القضائية ،التي تتطلب سلطة قضائية
مستقلة تحتكم في تشكيلها ووظائفها إلى القانون ومبدأ املشروعية دون سواه.
ينحو الفقه والتشريع الدستوري الحديث إلى اعتبار مبدأ استقالل السلطة القضائية من أهم شروط الدساتير
الديمقراطية ،ومنحها ذات املكانة التي تتمتع السلطتان التنفيذية والتشريعية ،بوصفها الذراع الحامية للحقوق
والحريات العامة ،ومبدأ سيادة القانون ،األمر الذي يتطلب تضمين الدساتير والقوانين القواعد التي تكفل
الستقالل ومتطلباته ،من خالل إرساء دعائم تنظيم دستوري وقانوني خاص يضمن حماية استقالل السلطة
ُ
ُ
القضائية من الناحية اإلجرائية املتصلة بتشكيلها ،ومن الناحية املوضوعية املتعلقة بوظيفتها .وهو األمر الذي
استجاب له القانون األساس ي الفلسطيني (الدستور املؤقت) من خالل املواد الدستورية (.)100 ،99 ،98 ،97
إن مبدأ سمو الدستور ،يتطلب التزام التشريعات العادية بأحكام ومقاصد التشريع الدستوري وعدم مخالفته ،األمر
الذي يفرض على املشرع العادي (السلطة التشريعية) توخي أقص ى درجات الحيطة لدى قيامه َّ
بسن التشريعات،
وينسحب األمر أيضا ،من باب أولى ،على التشريعات الستثنائية (القرارات بقانون) التي تصدر في غير أدوار انعقاد
املجلس التشريعي ،وفي حالة الضرورة التي ل تحتمل التأخير ،على اعتبار أنها تتمتع بذات القوة القانونية التي تحملها
القوانين العادية ،لكنها ليست قوانين ،وإنما قرارات من السلطة التنفيذية لها قوة القوانين ،ويصبح األمر مدعاة ملزيد
من الحيطة حين تتعلق املسألة؛ بالسلطة القضائية ،التي اعتبرها القانون األساس ي الفلسطيني من املسائل
الدستورية التي أفرد لها تنظيما خاصا ُومغايرا عن املسائل األخرى.
يأتي تعديل قانون السلطة القضائية ،في ضوء األمزمة الراهنة وحالة الستقطاب والصراعات غير املسبوقة التي
يشهدها النظام السياس ي الفلسطيني ،وتداعياتها الخطيرة على منظومة حقوق اإلنسان في فلسطين .واستمرار
التراجع في إعمال التزامات فلسطين الدولية بعد انضمامها لالتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان؛ خاصة العهد
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام  ،1966الذي ُيملي على الدول األطراف التزاما بضمان استقالل
القضاء وحيدته .كما أن القرارات بقانون املذكورة تتعارض مع مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل

السلطة القضائية لعام  1985التي تؤكد على وجوب كفالة استقالل السلطة القضائية ،وتخالف أيضا جوهر املبادئ
الدستورية الوطنية التي تضمن استقالل القضاء.
تابعت املنظمات قيام السلطة التنفيذية بتعديل قانون السلطة القضائية وحل مجلس القضاء األعلى وكافة
هيئات املحكمة العليا ومحاكم االستئناف ،وتشكيل مجلس انتقالي بصالحيات واسعة ومفتوحة ودون معاييرأو
ضوابط ،وبعد االطالع على فحوى التعديالت ،فإن املنظمات تؤكد على ما يلي:
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إن مسألة تعديل قانون السلطة القضائية ،جعلها املشرع الدستوري من بين املسائل الدستورية ،التي وضع
ُ
لها تنظيما خاصا ،وإجراءات ُمغايرة عن تلك التي تعدل بها القوانين العادية ،حيث فرض على سلطة
التعديل بموجب املادة ( )100من القانون األساس ي املعدل ،أخذ رأي مجلس القضاء األعلى ،في مشروعات
القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة ،األمر الذي لم يتم اتباعه،
حيث يظهر من ديباجة القرارين بقانون ،أنهما جاءا بناء على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة
برئاسة رئيس مجلس القضاء األعلى ،التي شكلتها السلطة التنفيذية ،وليس بعد أخذ رأي مجلس القضاء
األعلى وفقا ملا يقتض ي إجرائه وفقا املادة الدستورية سالفة الذكر.
منح القرار بقانون رقم ( )17لسنة 2019م من خالل املادة ( )2فقرة ( )3املجلس النتقالي صالحيات واسعة
ُ
من بينها تلك املتعلقة بعزل أي قاض ،بتنسيب لرئيس الدولة ،مما ُيشكل إهدارا صريحا ملبدأ عدم قابلية
القضاة للعزل في غير األحوال التي أجامزها القانون ،واملكفول بموجب املادة الدستورية ( )2/99من القانون
األساس ي ،واملادة ( )27من قانون السلطة القضائية ،والذي ُيعد متطلبا أساسيا من ُمتطلبات الضمان
القضائي الخاص بحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون ،عالوة على أن صالحية العزل حال وجد
ُ
املجلس النتقالي أن في استمرار شغل القاض ي لوظيفته ما يمس بهيبة القضاء وثقة الجمهور به؛ تنذر بزيادة
اإلدارة التحكمية التي تتنافى مع عدالة ونزاهة ودور السلطة القضائية ،لنعدام الضابط في هذا الجانب.
إن إصالح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة التي أناطها القرار بقانون رقم ( )17سالف الذكر،
باملجلس النتقالي ،باملفهوم والصالحيات الواسعة التي أوردها ،والتي امتدت أيضا إلى إعداد مشاريع معدلة
لقانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م وتعديالته ،وقانون تشكيل املحاكم النظامية رقم ()5
لسنة 2001م وتعديالته ،وأي قوانين أخرى من رمزمة القوانين القضائية حسبما جاء في املادة ( )4/2منه؛
تنطوي على مساس بمبدأ السيادة الشعبية ،على اعتبار أنه ُيصادر دور البرملان ُ -ممثل اإلرادة الشعبية -في
وضع القوانين والتشريعات التي تنظم كافة املصالح الجتماعية بما فيها مصلحة وحق املجتمع في قضاء
ُمستقل وعادل .كما أن اإلصالح ل يأتي على حساب انتهاك القانون األساس ي.
أكد قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م ،بموجب املادة ( )81على صالحية رئيس السلطة
الفلسطينية بناء على تنسيب من ومزير العدل ،إصدار قرار تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي مرة واحدة
وملدة أقصاها عام واحد ،األمر الذي جرى بموجب املرسوم الرئاس ي رقم ( )11لسنة 2002م ،وعلى أن
ُ
يخضع تشكيل املجلس الذي يلي املجلس النتقالي ،لقانون السلطة القضائية وتطبق بشأنه أحكام املادة
( ،)37وبالتالي فإن القرار بقانون رقم ( )17لسنة  ،2019الذي تضمن تشكيل مجلس انتقالي جديدُ ،يخالف

أحكام قانون السلطة القضائية ،وتوجهات املشرع الدستوري والعادي في جعل تدخل السلطة التنفيذية
َ
في تشكيل مجلس القضاء األعلى ،ملرة واحدة ،وألغراض التأسيس األولي للمجلس النتقالي فقط ،وغ ْل يدها
بعد ذلك عن التدخل في شؤون السلطة القضائية.
 -5أنشأ قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م دائرة التفتيش القضائي بموجب الفصل الثاني من
الباب الرابع ونظم مساءلة القضاة تأديبيا بموجب الفصل الرابع من الباب ذاته ،وبالتالي ُيمكن اللجوء
إليهما ملساءلة القضاة على تجاومزاتهم ،مع حفظ حقهم في الدفاع عن أنفسهم ،وبالتالي فإن اإلصالح ل يكون
بتجاومز سيادة القانون ،كما أن أمزمة القضاء ليست أمزمة قانون ،بل انتهاك سيادة القانون والنيل من
املبادىء والقيم الدستورية ومتظلبات النزاهة والشفافية ومرتكزات الحكم الصالح.
 -6إن التدهور املستمر في أوضاع السلطة القضائية ،كما السلطة التنفيذية وحل السلطة التشريعية ،يكمن
في استمرار النقسام السياس ي الفلسطيني وتداعياته ،وعدم اللتزام بأحكام قانون السلطة القضائية،
وليس في قانون السلطة القضائية ذاته ،بل في سعي السلطة التنفيذية للهيمنة على القضاء وشؤون
العدالة ،ومخالفات السلطة التنفيذية املتكررة للقانون األساس ي واملبادىء الدستورية.
ً
وعليه ،فإن منظمات حقوق اإلنسان ،و انطالقا من دورها وحرصها على تعزيز احترام مبدأ سيادة القانون،
والحقوق والحريات العامة ،ومبدأ الفصل بين السلطات ،واستقالل القضاء ،يدعو إلى اآلتي:
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إلغاء القرارين بقانون رقم ( )16لسنة 2019م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وقرار بقانون رقم
( )17لسنة  2019بتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ،ملخالفتهما أحكام القانون األساس ي ومبدأ سيادة
القانون والفصل بين السلطات واستقالل القضاء ،والتزامات فلسطين الدولية وبخاصة الواردة في العهد
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ومبادئ األمم املتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية.
اللتزام بقانون السلطة القضائية ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات في عالقة السلطة التنفيذية
بالسلطة القضائية ،ووقف تدخالت السلطة التنفيذية وأجهزتها في الشأن القضائي ،واملعاقبة عليها،
وتفعيل دائرة التفتيش القضائي وقواعد مساءلة القضاة تأديبيا التي نظمهما قانون السلطة القضائية رقم
( )1لسنة 2002م لدى القيام بأية إجراءات ترمي إلى معالجة تجاومزات القضاة ،مع ضمان حقهم في الدفاع،
ورفدها باإلمكانات املناسبة ،لتمكينها من القدرة على الضطالع بوظائفها.
ُ
منح األولوية وبذل الجهود كافة إلنهاء النقسام الفلسطيني على أساس برنامج عدالة انتقالية يعالج كافة
األضرار الناجمة عن النقسام ،والعمل الجاد على إعادة بناء النظام السياس ي الفلسطيني ،على أسس
ديمقراطية ،قائمة على املبادىء والقيم الدستورية ،ومنسجمة مع التزامات فلسطين الدولية.
إصدار مرسوم رئاس ي بتحديد موعد إلجراء النتخابات الرئاسية والتشريعية ،في كافة املحافظات
ُ
الفلسطينية بما فيها القدس ،إعمال للمادة الدستورية رقم ( )26املتعلقة بالحق في املشاركة السياسية.
إعادة تشكيل السلطة القضائية في املحافظات الجنوبية بما ينسجم مع أحكام قانون السلطة القضائية،
وتوحيدها مع املحافظات الشمالية بما يكفل استقاللها ،وسحب قرار تشكيل املحكمة الدستورية العليا،
ملخالفته قانون تشكيلها.

 -6قيام مجلس تشريعي منتخب بمراجعة كافة التشريعات والقرارات بقانون الصادرة أثناء مرحلة النقسام،
ألغراض اعتمادها أو تعديلها أو إلغائها ،مع الحفاظ على املراكز القانونية التي نشأت وتتفق مع أحكام
القانون ،واستكمال عملية توحيد التشريعات التي بدأها املجلس التشريعي األول عام .1996
 -7قيام مجلس تشريعي منتخب بإجراء التعديالت التشريعية التي تحمي بنية ووحدة النظام السياس ي ،وتحول
دون إعادة إنتاج الصراع املرير على الحكم الذي نشأ منتصف العام .2007
ُ
 -8أن تراعي التعديالت متطلبات الحتراس الدستوري ،من مخاطر تداخل الصالحيات بين السلطات العامة،
وهيمنة سلطة على أخرى ،وإقامة التوامزن والتكامل في وظائفهم ،وإنفاذ التفاقيات الدولية التي انضمت
إليها فلسطين في النظام القانوني الفلسطيني ،واتخاذ كافة السياسات والقرارات الرامية لجعل تلك التدابير
موضع تطبيق من قبل كافة السلطات واملؤسسات والهيئات العامة.
انتهى
منظمات حقوق اإلنسان املوقعة على ورقة املوقف:
مؤسسة الحق

مركزامليزان لحقوق اإلنسان

الحركة العاملية للدفاع عن األطفال – فرع فلسطين

مؤسسة الضميرلحقوق اإلنسان

مؤسسة الضميرلرعاية األسيروحقوق اإلنسان

املركزالفلسطيني ملصادرحقوق املواطنة والالجئين -
بديل

املركزالفلسطيني لحقوق اإلنسان

