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الموضوع:

التعقب  (..مح مة موضوع ".
" سلطات المح مة العل ا) النقض ،التمييزّ ،
" ﻫل لها إثارة ما تراه عفواً خﻼل نظرﻫا في الطعون المعروضة عليها ".

اعداد  :القاضي ُسهير سامي الحر ة ،رئ سة الغرفة الثالثة لد مح مة التمييز الناظرة في

الدعاو الجزائ ة.
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تمهيد

ان وما زال للقضاء الدور الﻬام في حما ة المجتمع ٕوارساء ُح م القانون وضمان حما ة
تعسف طال حقوقه وح ّر اته المصانة في الدساتير الحديثة اعت اره الر ن
المواطن من أ
ّ
إن هذه اﻻهداف ﻻ ُم ن تحق َقﻬا إﻻّ
اﻻساس في بناء دولة المؤسسات ودوامﻬا والحفا عليﻬا؛ ّ
عند مراعاة ل ما تستوج ه م اد ء المحاكمة العادلة ُغ ة ضمان الحقوق المشروعة لكل من
ِ
ِ
اختصاصاته وهي مستوحاة مجملﻬا م ــن اﻻعﻼن
درجاته و
َمثُل امام القضاء في مختلف
العالمي لحقوق اﻻنسان تارخ  1948\12\10والعﻬد الدولي الخاص الحقوق المدن ة والس اس ة

للعام  1966بدءاً من الح في الدفاع عن النفس بواسطة محا ٍم والح في تكافؤ السﻼح بين
الم ّرسة مقتضى المعاهدات
الخصوم في الدعو واﻻستفادة من قرنة البراءة الى سائر الحقوق ُ
واﻻتفاق ات الدول ة وﻻ سّما ح اللجوء الى طرق الطعن في اﻻح ام و الق اررات القضائ ة؛

ّرست الدولة اللبنان ة الم اد ء اﻷساس ة لحقوق اﻻنسان فاعتمدتﻬا في مختلف القوانين المرع ة
اﻹجراء وﻻ سّما في قوانين اصوال المحاكمات الجزائ ة التي ترعى إجراءات التحقي مع

اﻻشخاص بدءًا من لحظة اﻻشت اه بﻬم حتى مرحلة المحاكمة ومما ﻻ شك ف ه ّأنه صعب
الوصول الى ضمان ُحس تطبي القانون وتحقي أهدافه ما لم ن متاحاً امام اصحاب العﻼقة
الطعن في اﻻح ام والق اررات القضائ ة تفع ﻼً لمبدأ تعدد درجات التقاضي.

ﻻ ّبد بدا ًة من إلقاء الضوء على
القضائ ة المختصة تمﻬيداً ل حث المسألتين المطروحتين وتسﻬ ﻼً لشرح وتفصيل اﻹش ال ات
القانون ة؛

ف ة توزع القضاء الجزائي في لبنان بين مختلف المراجع
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توز ع القضاء الجزائي اللبناني
ن ا ةع
امة

ﻗاﺿي منفرد
جزائي ينظر

ﻗﺿاء
تحقيق

في الجنح
والمخالفات

محكمة استنئاف
ناظرة في
استئنافات احكام
القاﺿي المنفرد
الجزائي

محكمة
جنايات

هيئة اتهامية
الزامية في
ﻗﺿايا
الجنايات

محكمة التمييز
قسم أول  :سلطات المح مة العل ا اللبنان ة ،مح مة التمييز مح مة موضوع.

فقرة أولى ( مح مة التمييز الجزائ ة

قد شوب الح م الصادر في الدرجة اﻷولى أو في الدرجة الثان ة أ المرحلة اﻻستئناف ة الخطأ
في تطبي

القواعد اﻻجرائ ة في المحاكمة التي س قت صدوره او في تطبي
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القواعد القانون ة

ظم طرق
الموضوع ة على النزاع المطروح؛ فأتت التشرعات المتعلقة اجراءات المحاكمة لتن ّ
الطعن وأصولﻬا ما في ذلك ح

اللجوء الى المح مة العل ا التي تختلف تسميتﻬا بين دولة

واخر وهي في لبنان " مح مة التمييز "؛

أو ًﻻ_ في اﻹجراءات امام مح مة التمييز المتعلقة طلب التمييز

أن مح مة التمييز تنظر " في
تنص المادة  295من قانون أصول المحاكمات الجزائ ة على ّ
طل ات تمييز اﻷح ام الصادرة عن محاكم الجنا ات والقرارات الصادرة عن محاكم اﻻستئناف

الجزائ ة وعن الهيئة اﻻتهام ة"؛ وقد جاءت المادة  311من القانون ذاته وما يليﻬا حتى المادة

ظم اﻷصول واﻹجراءات التي تت عﻬا مح مة التمييز صدد طل ات التمييز الواردة
 326منه لتن ّ

اليﻬا؛

أ( في مرحلة أولى

في الطلب وفي ملف الدعو في مرحلة أولى لجﻬة مد

تحق

إن مح مة التمييز تُدق
ّ
أن الشرو
الشرو الش ل ة المطلو ة وما إذا ان وارداً ضمن المﻬلة القانون ة فإذا وجدت ّ
أن هناك شرطاً ش ل اً من الﻼزم تحققه
مستوفاة تقرر قبول طلب التمييز ش ً
ﻼ؛ مع اﻹشارة الى ّ
لقبول التمييز ش ﻼً في قضا ا الجنح و )المخالفات ضمن شرو حصرة( وهو شر اﻻختﻼف

في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعو بين قضاة الدرجة اﻻولى وقضاة الدرجة

طب
الثان ة فُ ّ
اﻻسئناف،

هذا الشر

التالي حتمًا صدد طل ات تمييز الق اررات الصادرة عن محاكم

طب
ما ُ ّ
اء ان جنح اً او جنائي الوصف
الق اررات الصادرة عن الﻬيئة اﻻتﻬام ة أّاً ن نوع الجرم سو ٌ
أن هناك مرجعين قضائيين قد نظ ار الدعو وهما قاضي التحقي في مرحلة أولى والﻬيئة
طالما ّ
شر اﻻختﻼف في الوصف القانوني للفعل أ ضاً صدد طل ات التمييز المتعلقة

شأنﻬا قرٌار عن قاضي
اﻻتﻬام ة في المرحلة الثان ة التي تنظر الزام اً في الدعاو التي صدر ّ
ون الفعل جنائي الوصف تمﻬيداً ﻹحالة المتﻬم امام مح مة الجنا ات و ذلك عند
التحقي
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نظرها في استئنافات الق اررات الصادرة عن قاضي التحقي

ولئن ان شأن افعال موصوفة

الجنحة في الحاﻻت التي حددها القانون مثل ق اررات منع المحاكمة عن المدعى عل ه حيث

أجيز للمدعي الشخصي والن ا ة العامة الطعن في هذه الق اررات أمامﻬا،

ب( في مرحلة ثان ة

ﻼ تدرس من ثم أس اب الطعن وهي
أن طلب التمييز
مقبول ش ً
إذا وجدت مح مة التمييز ّ
ٌ
أس اب محددة صراح ًة في قانون اصول المحاكمات الجزائ ة فتقرر اما قبول طلب التمييز
ونقض القرار او الح م المطعون ف ه امامﻬا اما أن تقرر رد الطعن فتقضي عند ذاك بإبرام
الح م او القرار موضوع الطعن؛

ثان اً _ في سلطة مح مة التمييز صدد طل ات تمييز اﻷح ام الصادرة عن محاكم الجنا ات

إن اﻷح ام التي تصدرها مح مة الجنا ات تخضع للطعن
مقتضى المادة  296أ.م.جّ " .
طر التمييز وفقاً لﻸس اب التي شترطﻬا القانون ما فيﻬا اﻻح ام التي تقضي عقو ة »

نتطرق
اﻻعدام « التي تُنَقض حتم ًا لﻬذا السبب؛ ٕواذ لسنا صدد دراسة أس اب التمييز سوف
ّ
فق الى دور مح مة التمييز عد قبول طلب النقض ش ﻼً ومن ثم قبول أ سبب من أس اب

الطعن،

إن نقض الح م الصادر عن مح مة الجنا ات ستوجب حتماً إجراء المحاكمة مجددًا امام
ّ
نصت عل ه
مح مة التمييز في جلسة علن ة للنظر في الدعو والح م في اساسﻬا على ما ّ

المادة  321أ.م.ج.

فإن مح مة التمييز عند نقض الح م الصادر عن مح مة الجنا ات تورد في فقرتﻬا
و التالي ّ
الح م ة ما يلي:
ﻼ واساساً ونقض الح م المطعون ف ه  ..........ورؤ ة الدعو
" " تقرر قبول طلب النقض ش ً
مجدداً وفقاً لﻼصول وتعيين يوم

الواقع ف ه
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موعداً للمحاكمة " " ...؛

وتت ع في المحاكمة اﻷصول المعتمدة لد

مح مة الجنا ات وهو ما جاء في المادة 298

أ.م.ج .وتخلص الى الفصل في الدعو ؛ مع مراعاة القواعد القانون ة الخاصة مفعول نقض

اﻻح ام الصادرة عن مح مة الجنا ات:

قدمه المدعي الشخصي الش المدني من الح م.
 (1ينحصر مفعول طلب النقض الذ ّ
قدمه المح وم عل ه او الن ا ة العامة ينشر الدعو العامة امام
ان طلب النقض الذ
ّ
ّ (2
مح مة التمييز.

 (3إذا ان الح م المنقوض قد قضى ببراءة المتﻬم او ا طال التعق ات حقه فﻼ ُحاكم موقوفاً
ﻼ لﻬذه
أن توق فه ضرور ًا وعلى أن ون قرارها معل ً
امام مح مة التمييز إﻻّ إذا وجدت ّ
الجﻬة مع مراعاة المدة القانون ة للتوقيف اﻻحت اطي.

ُ (4حاكم المتﻬم موقوفاً امام مح مة التمييز إذا ان الح م المنقوض قد قضى بتجرمه و انت
الن ا ة العامة هي من استدعى النقض مع مراعاة مدة التوقيف القانون ة.

 (5ﻻ يجوز لمح مة التمييز في قرارها النﻬائي في الدعو أن تزد العقو ة على المح وم عل ه
إذا ان وحده من استدعى نقض الح م ما ﻻ يجوز لﻬا في هذه الحال ا ضاً أن تزد

التعو ضات الشخص ة التي ح م بدفعﻬا للمدعي الشخصي،

وهو اﻷمر الذ يتماهى مع مبدأ " عدم الح م أكثر مما طلب " ومبدأ " ﻻ ُ ضار الطاعن
من طعنه"،

ثالثاً _ في سلطة مح مة التمييز عند النظر في طل ات تمييز ق اررات محاكم اﻻستئناف

الجزائ ة

طب
ّ
إن القواعد ذاتﻬا المتّ عة شأن طل ات تمييز اﻷح ام الصادرة عن محاكم الجنا ات تُ ّ
تلك المتعلقة الق اررات الصادرة عن محاكم اﻻستئناف ما ورد شرحه آنفاً؛ و التالي إذا قررت
صدد

اعت ارها حاّلة محل

فإن مح مة التمييز تنظر في الدعو
مح مة التمييز قبول التمييز ش ﻼً ّ
مح مة اﻻستئناف الجزائ ة فتجر المحاكمة اﻻستئناف ة مجدداً امامﻬا وفقاً لﻼصول المتّ عة امام
ثم
مح مة اﻻستئناف _ التي تت ع بدورها اصول المحاكمة امام القاضي المنفرد _ لتنتﻬي من ّ
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الى اصدار قرارها اما بتصدي

الح م اﻻبتدائي او فسخه او بتعديله او بتصد قه من حيث

النتيجة التي توصل اليﻬا مع احﻼل التعليل الذ تعتمده بدﻻً من التعليل الوارد ف ه ،و ون لﻬا
في ل حال إذا رأت ما يوجب التوسع في التحقي ان تدعو الشﻬود وتقوم بإجراءات التحقي

التي تعتبرها مفيدة و ل ذلك في إطار محاكمة علن ة وفقاً لﻸصول العاد ة،

الموجه ضد الق اررات الصادرة عن
را عاً_ في سلطة مح مة التمييز عند النظر في الطعن
ّ
الهيئة اﻻتهام ة

لم ِ
المشرع اللبناني على جواز الطعن تميي اًز اﻷح ام الجنائ ة والق اررات اﻻستئناف ة إّنما
قتصر
ّ
أجاز الطعن في ق اررات الﻬيئة اﻻتﻬام ة أ ضاً عمﻼً بنص المادة  306أ.م.ج .استثناء حالة
المتﻬم الفار من وجه العداله الذ ﻻ يجوز له الطعن في القرار اﻻتﻬامي طالما لم ُسِّلم نفسه
امام مح مة الجنا ات،
الهيئة اﻻتهام ة

مرجع استئنافي للطعن في ق اررات قاضي التحقي

سلطة اتهام

ان مح مة التمييز عند النظر في طلب تمييز ق اررات الﻬيئة اﻻتﻬام ة تدق في ش ل ات الطلب
ّ
رده ٕوابرام القرار المطعون ف ه واما نقضه،
ومد قبوله ش ﻼً ثم تدرس اس اب التمييز لتقرر اما ّ

وفي مرحلة ما عد النقض،

تطب اﻻصول ذاتﻬا المطّقة امام
ّ
تتصد مح مة التمييز ﻷساس الدعو  ،وفي هذا اﻹطار ّ
تتوسع في التحقي تمﻬيداً للفصل في الدعو ٕواصدار قرارها في غرفة
الﻬيئة اﻻتﻬام ة ولﻬا أن ّ

المذاكرة فتنتﻬي اما الى الى اتﻬام المدعى عل ه إذا وجدت فعله من قبيل الجنا ة واحالته من ثم
الى مح مة الجنا ات بوصفﻬا سلطة اتﻬام حاّلة محل الﻬيئة اﻻتﻬام ة مصدرة القرار المنقوض

ان العناصر الجرم ة غير
واما أن تقرر منع المحاكمة عنه إذا وجدت اﻻدلة غير اف ة او ّ
7

سبب من أس اب السقو

ما لﻬا أن تقرر الظن المدعى

أن الدعو ساقطة ﻷ
م تملة او ّ
عل ه اذا ما وجدت فعله من قبيل الجنحة لتحيله من ثم الى القاضي المنفرد لمحاكمته امامه،

فقرة ثان ة _ مح مة التمييز الناظرة في الدعاو المدن ة وسلطتها مح مة موضوع

عرفت المادة  703من قانون أصول المحاكمات المدن ة الطعن طر
ّ
الى المح مة العل ا ﻷجل نقض القرار سبب مخالفته القواعد القانون ة "،

النقض ّأنه " طعن يرفع

أن الطعن طر النقض ﻻ ش ّ ل درجة ثالثة من درجات المحاكمة بل
ُظ ِﻬر هذا التعرف ّ
يﻬدف فق الى مراق ة قانون ة القرار المطعون ف ه ول س الى نظر النزاع من جديد،
أ( في إجراءات دراسة طلب التمييز

 تنص المادة  704من ق .أصول المحاكمات المدن ة " تقبل الطعن طر

النقض الق اررات

الصادرة عن محاكم اﻻستنئاف التي تنتﻬي بﻬا الخصومة ما لم يرد نص مخالف " ،أما
الق اررات التي تصدر قبل إنﻬاء الخصومة والتي يجوز طلب تمييزها قبل صدور القرار

المشرع اللبناني في نص المادة  615أ.م.م .ومنﻬا
عددها
النﻬائي الفاصل في الدعو فقد ّ
ّ
على سبيل المثال قرار وقف التنفيذ او قرار عدم قبول طل ات التدخل او اﻹدخال ..
وغيرها،

عين رئ س المح مة مقر اًر من احد مستشارﻬا او يتولى ذلك بنفسه لنظر الض ة ومراق ة
ّ ُ 
يبين ف ه وقائع
اﻻجراءات وتنب ه الخصوم الى النواقص وعند انتﻬاء الت ادل ضع تقر ًار ّ

القض ة وأس اب الطعن والحلول القانون ة التي قترحﻬا و قى التقرر سر اً عن الخصوم حتى
صدور القرار النﻬائي.

ﻼ وفي توافر أس اب
 ثم تنظر مح مة التمييز في غرفة المذاكرة اوﻻً في قبول الطعن ش ً

التمييز ٕواذا قررت رد الطعن تقضي ابرام القرار المطعون ف ه وفقاً لنص المادة 731
أ.م.م،.
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ب( في سلطة المح مة عد نقض القرار

في حال نقض القرار اﻻستئنافي المطعون ف ه لمح مة النقض اعتماد أحد الحّلين التاليين وفقاً

لما نصت

عل ه المادة  734أ.م.م :

 -1الفصل م اشرًة في موضوع القض ة إذا انت جاهزة للح م.
أن الدعو غير جاهزة للفصل فيﻬا م اشرًة قرار نﻬائي
يتبين من خﻼل دراسة الملف ّ
 -2قد ّ

أن النزاع المعروض حاجة ﻹجراء عض التحق قات مثل اﻻستعانة الخبرة الفن ة او
بل ّ
اﻻستماع الى شﻬود او استجواب الخصوم وما الى ذلك من إجراءات قتضيﻬا البت في

النزاع أو قد ون ملف الدعو غير م تمل في عض جوان ه و حاجة الى استكمال عض
المستندات قتضي تكليف الفرقاء إبرازها أو اﻻستحصال عليﻬا من مراجع أخر عندما
ومجد ة للفصل في الدعو ،
تكون ضرورة ُ

ف ون للمح مة عند ذاك إجراء ما تراه ضرور اً من تحقي

المرافعات.

او تعيين موعد لسماع

تطب مح مة التمييز اﻷصول التي تتّعﻬا مح مة اﻻستئناف و ون
 _3في الحالة الثان ة ّ
للخصوم في الدعو تقد م طل اتﻬم ودفوعﻬم وفقاً للقواعد التي ترعى الدعو امام مح مة
اﻻستئناف.

 _4وفي ختام المرافعات واستكمال التحق قات تفصل المح مة في القض ة من جديد وتصدر
قرارها شأنﻬا في الواقع والقانون النس ة لما هو مطروح امامﻬا عد النقض فﻼ يجوز أن تتناول

الجﻬات التي لم يتناولﻬا النقض.
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ثان _ اختصاص مح مة التمييز في إثارة ما تراه عفواً خﻼل نظرﻫا في الطعون
قسم ٍ
المعروضة عليها.

في قرار مبدئي صادر بتار خ  ،2016\2\29تطب قاً ﻷح ام البند الثاني من المادة  95من
قانون اصول المحاكمات المدن ة التي تُعطي الﻬيئة العامة لمح مة التمييز صﻼح ة النظر في "
ل قض ة يثير حّلﻬا تقرر مبدأ قانوني هام " حيث تحال اليﻬا القض ة قرار من الغرفة

المعروضة عليﻬا الدعو ؛

ورداً على إحالة من الغرفة الثالثة لمح مة التمييز الناظرة في الدعاو الجزائ ة شأن " إم ان ة
إثارة سبب تمييز عفواً متى ان يتعّل اﻻنتظام العام لم ِ
يدل ه مستدعي التمييز في طلب

قدمه وذلك في ضوء أح ام المادة  731من قانون أصول المحاكمات المدن ة التي
التمييز الذ ّ
تجيز لمح مة التمييز ان تنقض القرار المطعون ف ه اعتماد سبب قانوني صرف يتعّل النظام
العام من تلقاء نفسﻬا على أن تراعي في هذه الحالة المادة  373أ.م.م أ
المناقشة الوجاه ة من فرقاء الدعو ،

عد وضعه قيد

وذلك في ضوء أح ام المادة  6أ.م.م .التي تنص على أنه " تت ع القواعد العامة في قانون
أصول المحاكمات المدن ة إذا وجد نقص في القوانين والقواعد اﻹجرائ ة اﻷخر "؛

أن مح مة
قررت الهيئة العامة لمح مة التمييز وعمﻼً المادة  321أ.م.ج .التي تنص على ّ
التمييز الجزائ ة تضع يدها على الدعو وتنظر فيﻬا بنتيجة الفصل في طلب تمييز ُق ّدم أمامﻬا
ثم درس " أس اب الطعن الواردة ف ه "،
عد قبول اﻻستدعاء في الش ل ّ

اﻻنتظام العام و التالي قتضي

" " ّأنه ،ولئن ان موضوع اختصاص المحاكم الجزائ ة يتعّل
إثارته عفواً من قبل المح مة الواضعة يدها على الدعو ما يجوز اﻹدﻻء ه في ّل أطوار
المحاكمة  ،بيد أنه شتر لتطبي هذا المبدأ أن تكون المح مة الجزائ ة قد وضعت يدها على
الدعو أصوﻻً؛

" " و ما انه في ضوء نص المادة  321من قانون أصول المحاكمات الجزائ ة الذ
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حصر

صح القول بوجود نقص
نطاق ال حث في أساس استدعاء التمييز اﻷس اب المدلى بﻬا ف ه ،ﻻ
ّ
في القانون المذ ور لﻬذه الناح ة ،و التالي تنتفي إم ان ة اﻻستناد إلى القاعدة المنصوص
القواعد العامة المنصوص عليﻬا في قانون أصول

عليﻬا في المادة  6أ.م.م .و تطبي

المحاكمات المدن ة وتطبي المادة  731فقرة  3منه؛

وخلصت الهيئة العامة في قرارﻫا الى تقر ر :

تقدم عرضه ،ﻻ يجوز لمح مة التمييز الجزائ ة ،في ضوء
" " و ما أنه ،تأس ساً على ما ّ
الحالة الراﻫنة للتشر ع اللبناني ،أن تثير عفوا سب ا تمييز ا لم يدل ه مستدعي التمييز ،و لو
ان يتعّل اﻻنتظام العام ،و ﻻ سّ ما أن العديد من النقا الش ل ة في الدعو الجزائ ة
تتعّل اﻻنتظام العام " "؛
إذن

في إطار دراسة طلب التمييز،

ﻻ ح

لمح مة التمييز الجزائ ة إثارة أ

إ ّن مح مة التمييز المدن ة وتطب ق ًا لنص المادة
 731من قانون اصول المحاكمات المدن ة "

نقطة قانون ة عفواً قبل نقض الح م او ترد الطعن استبدال سبب خاطىء في القرار
ون لها سبب قانوني صرف او صرف النظر عن سبب
القرار المطعون ف ه بينما
أن
اﻻختصاص الكامل في ﻫذا اﻹطار عند قانوني خاطىء ف ه تراه زائداً" ؛ ﻫذا عني ّ
نظرﻫا في الدعو مح مة موضوع حيث الخطأ في تعليل القرار اﻻستئنافي ﻻ فضي الى
ون لها عند ذاك ل الصﻼح ات العائدة نقضه متى ان مسندًا الى سبب آخر صح ح

لمح مة الموضوع وتثير أ

عفواً.

مسألة تراﻫا ومبر ًرا للنتيجة التي توصل اليها،
" ولها أن تنقض القرار المطعون ف ه اعتماد
سبب قانوني صرف يتعل

تلقاء نفسها".
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النظام العام من

من البديﻬي القول ّأنه قع على عات المح مة العل ا مراق ة ُحسن تطبي القانون وتفسير قواعده
والعمل على توحيد اﻻجتﻬاد؛

 ﻻ ُحق هذه الغا ة ،اﻻنتقائ ة في تطبي القواعد القانون ة إزاء النزاعات المطروحة امام
المحاكم العل ا؛

إن معرفة الحل القانوني للن ازع ومصيره في قضا ا مماثلة من شأنه التخفيف من حدة اللجوء
ّ 
معينة فﻼ ي قى من فائدة او
إلى القضاء ما دام الوجﻬة القضائ ة قد ُحسمت صدد مسائل ّ

جدو بل من الم لف والمﻬدر للوقت عرض نزاع مماثل مجدداً امام القضاء؛

إن اﻻجتﻬادات الصادرة عن المحاكم العل ا ترسم في الغالب وفي مجملﻬا م اد ء قتضي
ّ 
ان تكون على درجة من الث ات واﻻستقرار ما ينع س ايجا ًا على عمل سائر المحاكم وعلى

المعامﻼت في إطار القضا ا العالقة افة؛

 ﻻ يخفى ما للقضاء وﻻ س ّما المح مة العل ا من دور فاعل في تعديل القوانين من قبل
السلطة التشرع ة ت عاً ﻷثر عض اﻻجتﻬادات القضائ ة الثابتة التي أثبتت مفاعيلﻬا
اﻹيجاب ة ازاء عض المعامﻼت مد

مﻼءمتﻬا لﻸوضاع اﻻقتصاد ة او المجتمع ة في

إطار تطبي وتفسير عض النصوص القانون ة؛

إن تعم م ونشر المعلومة القضائ ة بين قضاة المح مة العل ا وقضاة المحاكم الدن ا
ّ 

والمحامين عبر انفتاح المح مة العل ا على مح طﻬا من خﻼل نشر جم ع الق اررات بدون

استثناء و تسﻬيل عمل ة الوصول اليﻬا؛ ل ذلك ساهم في تعزز " الجودة " في العمل

القضائي والتخفيف من النزاعات ما يؤد
القانون ".

الى إرساء دعائم " اﻷمن القضائي" و" دولة

************
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