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 م2022( لسنة 1تعليمات رقم )

 تقييم أداء القضاةبأسس ومعايير 

 
 مجلس القضاء األعلى،

 م وتعديالته،2002( لسنة 1استناًدا ألحكام قانون السلطة القضائية رقم )
 ( منه،22م، ال سيما أحكام المادة )2021( لسنة 12وألحكام نظام التفتيش القضائي رقم )
 م بالتفتيش القضائي،2021( لسنة 1وبعد االطالع على التعليمات رقم )

 م،05/10/2022بتاريخ  المنعقدة (22ًء على موافقة مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )وبنا
 وعلى الصالحيات المخولة لنا،

 وتحقيًقا للمصلحة العامة،

 أصدرنا التعليمات اآلتية:

 (1مادة )

القضاائية،  تتولى دائرة التفتيش القضاائي التفتيش على أداء القضااة لمعماا القضاائية أو األعماا   ر   .1
 وذلك في دائرة التفتيش القضائي أو في مكان عمل القاضي.

، تودع  يه اافة المساااااااااتندات وتقارير التفتيش   .2 تحتفظ دائرة التفتيش القضاااااااااائي بمل  ساااااااااري لكل قاال
والكفاية، والمالحظات والشااااااكاود المقدمة ضاااااادإ، وما يوجه ةليه مم ةحالة ةلى مجلس الت دي ، أو أي 

 والقرارات المتضمنة تخطيه في الترقية.عقوبة توقع عليه 

 (2مادة )

يرفع رئيس دائرة التفتيش القضاااااائي تقارير الكفاية الخاداااااة ب داء القضااااااة لمعماا القضاااااائية أو األعماا   ر  
 القضائية قبل بداية شهر تموز )يول و( مم ال عام.

 (3مادة )

 القضائية وفًقا لآلتي:يتم ةعداد تق يم األداء للقضاة المتعلق باألعماا 
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مم    60تدق ق خمس عشاارة دعود على األقل يختار ا المفتش بالطريقة التي يرا ا مناسااوة، وتكون عالمتها ) .1
 (، وتشمل اآلتي:100

خمس دعاود على األقل بكافة أنواعها مفصاااااااااولة وتم السااااااااا ر بها في مواجهة األطرا  ما أمكم مم  .أ
 القاضي المشموا بالتق يم خالا السنة.

خمس دعاود على األقل بكافة أنواعها دادر بها حكم مم القاضاي المشاموا بالتق يم ولن لم يكم قد  .ب 
 سار بإجراءاتها و/أو ددرت تدقيًقا.

د على األقل بكافة أنواعها ال زالت ق د النظر وتم الساااا ر بجميع أو بعر ةجراءاتها مم خمس دعاو  .ج
قبل القاضاااااي المشاااااموا بالتق يم في مواجهة األطرا  ما أمكم لمراقوة حسااااام تطب ق ايجراءات القانونية  

 مم قبل القاضي.

ف هما تم ًزا لتدقيقهما    يجوز للقاضااااااي المشااااااموا بالتق يم اختيار أي دعوي م مفصااااااولت م مم قبله رأد  .د 
 لتكون مم ضمم الدعاود المشمولة بالتق يم.

 (، ويشمل مراعاة اآلتي:100 مم 40المظهر وااللتزام العام، وتكون عالمته ) .2

مم   10المظهر العام للقاضاااااااي، وتجن  ما  و   ر الئق وال يتناسااااااا  مع مكانته و  بته، وعالمته ) .أ
40.) 

 (.40مم  15قضائي النافذة، وعالمتها )االلتزام بمدونة السلوك ال .ب 

االلتزام بالدورات التدريبية والندوات وورشاااات العمل المقرة مم قبل دائرة التدري  القضاااائي أو المعهد   .ج
مم   5القضااااااائي التي يقرر رئيس مجلس القضاااااااء األعلى مشاااااااراته بها خالا ساااااانة التق يم، وعالمتها )

40.) 

ا رئيس المحكمة أو الرئيس المواشار، ويتم اعتماد رأي رئيس دائرة التفتيش  التقارير الشاهرية التي يعد   .د 
 (.40مم  10القضائي لغايات تق يم رؤساء المحاكم، وعالمتها )
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 (4مادة )

 يتم ةعداد تق يم األداء المتعلق باألعماا القضائية للقضاة تحت التجربة وفًقا لآلتي:

  50لمفتش بالطريقة التي يرا ا مناسااااااااوة، وتكون عالمتها )تدق ق خمس عشاااااااارة دعود على األقل يختار ا ا .1
 ( مم  ذإ التعليمات.3( مم المادة )1(، وتشمل الدعاود الواردة في الفقرة )100مم 

مالحظات المفتش أثناء الزيارات حوا ةجراءات المحاكمة وقدرة القاضاااااي تحت التجربة على ةدارة الجلساااااة  .2
موالة ةليه، بايضااااااااااافة ةلى المالحظات التي يدونها المفتش حوا ملفات وتعامله مع الخصااااااااااوم وأي مهام  

القاضاااي تحت التجربة لدد القلم، ساااواًء اانت مفصاااولة أو مدورة أو أي مالحظات أخرد، وتكون عالمتها  
 (.100مم  10)

 (، ويشمل مراعاة اآلتي:100مم  40المظهر وااللتزام العام، وتكون عالمته ) .3

مم   10المظهر العام للقاضاااااااي، وتجن  ما  و   ر الئق وال يتناسااااااا  مع مكانته و  بته، وعالمته ) .أ
40.) 

 (.40مم  15االلتزام بمدونة السلوك القضائي النافذة، وعالمتها ) .ب 

االلتزام بالدورات التدريبية والندوات وورشاااات العمل المقرة مم قبل دائرة التدري  القضاااائي أو المعهد   .ج
مم   5لقضااااااائي التي يقرر رئيس مجلس القضاااااااء األعلى مشاااااااراته بها خالا ساااااانة التق يم، وعالمتها )ا

40.) 

التقارير الشاهرية التي يعد ا رئيس المحكمة أو الرئيس المواشار، ويتم اعتماد رأي رئيس دائرة التفتيش    .د 
 (.40مم  10القضائي لغايات تق يم رؤساء المحاكم، وعالمتها )

 (5مادة )

تم تق يم أداء قضاة التفتيش القضائي مم قبل مجلس القضاء األعلى أو مم يفوضه على ضوء التقارير الواردة ي
 عنهم مم قبل رئيس دائرة التفتيش القضائي.

 (6مادة )

 يراعى عند تدق ق الدعاود الجزائية والحقوقية اآلتي:



 4 

 آلتي:(، وتشمل ا60مم  36ةجراءات الس ر في الدعاود، وتكون عالمتها ) .1

الدعاود الجزائية، وتشاااااااامل: ترت   المل  وترقيم المحضاااااااار والتحقق مم االختصااااااااا  والتحقق مم  -أ
الواااالت واينااباات ودااااااااااااااحتهاا وتالوة التهماة ودااااااااااااااحاة التبليغاات ومادة التا ج ال ومراعااة ايجراءات في 

لوات التوقيف وايفراج الجرائم الخادااااااااة والتعامل مع الطلوات والدفوع والرد عل ها والتعامل مع الب نة وط
ومتابعة القرارات ايعدادية وممارسااااة القاضااااي لصااااالح ته بعد اسااااتكماا الب نة وتوقيع القاضااااي والكات   

 على الضوط.

الدعاود الحقوقية، وتشاااامل: ترت   المل  وترقيم المحضاااار والتحقق مم االختصااااا  والتحقق مم  -ب 
الت ج ل والتعامل مع الطلوات والدفوع والرد عل ها  الوااالت واينابات ودااااااحتها ودااااااحة التبليغات ومدة 

والتعامل مع الب نة ومتابعة القرارات ايعدادية وتوقيع القاضاي والكات  على الضاوط والتحقق مم الرساوم 
 وتكرار اللوائح وتحديد نقاط االتفاق واالختال  وبيان الوقائع موضوع الشهادة وتوقيع الشهود.

 (، وتشمل اآلتي:60مم  18واستيفاء األحكام لعللها وأسوابها، وتكون عالمتها )حسم تطب ق القانون  .2

الدعاود الجزائية، وتشاااامل: الديواجة والوقائع الةابتة وملخج ايجراءات الجو رية ووزن الب نة وتعل ل  .أ
الحكم وتسااب   وداايا ة الحكم وتضاام نه المواد القانونية أو السااوابق القضااائية ومنطوق الحكم ومسااودة 

وتوقيع الحكم المطبوع مم القاضااااااااي والكات   موقعة مم   ئة المحكمة المشااااااااكلة مم أكةر مم قاضااااااااي
 ونتيجة الطعم.

الادعااود الحقوقياة، وتشاااااااااااااامال: الاديوااجاة والوقاائع الةاابتاة وملخج ايجراءات الجو رياة ووزن الب ناة    .ب 
وتعل ل وتسااب   وداايا ة الحكم وتضاام نه المواد القانونية أو السااوابق القضااائية ومنطوق الحكم ومسااودة 

 لطعم.الحكم موقعة مم   ئة المحكمة وتوقيع الحكم المطبوع مم القاضي والكات  ونتيجة ا

 (.60مم  6نسوة الفصل خالا آخر سنة على األكةر، وتكون عالمتها ) .3

 (7مادة )

يراعى عند تدق ق الدعاود االسااااتئنا ية الجزائية والحقوقية أمام محكمة االسااااتئنا  وأمام محكمة البداية بصاااافتها  
 االستئنا ية اآلتي:
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 ، وتشمل اآلتي:(60مم  30ةجراءات الس ر في دعاود االستئنا ، وتكون عالمتها ) .1

دعاود االساااااااتئنا  الجزائية، وتشااااااامل: ترت   المل  وترقيم المحضااااااار وتحضااااااا ر األطرا  والواالء   .أ
وأسااااااااواب قبوا االسااااااااتئنا  أو عدم قبوله أو ردإ شااااااااكاًل وتكرار اللوائح ودااااااااحة التبليغات والتعامل مع 

جراءات مطلوب اتخاااذ ااا ولم يتم  الطلوااات والاادفوع والتعاااماال مع الب نااة وماادة التاا ج الت ومبرراتهااا وأي ة
 ذار ا.

دعاود االساااااتئنا  الحقوقية )تدقيًقا(، وتشااااامل: التحقق مم الرساااااوم والتحقق مم داااااحة الخصاااااومة  .ب 
وأي ةجراءات مطلوب   والوااالت وأساااواب قبوا أو عدم قبوا أو رد االساااتئنا  شاااكاًل وداااحة التبليغات 

 اتخاذ ا ولم يتم ذار ا.

قوقية المنظورة )وجاهًيا(، وتشااااامل: ترت   المل  وترقيم المحضااااار وتحضااااا ر  دعاود االساااااتئنا  الح .ج
األطرا  خصوم وواالء والتحقق مم الرسوم وأسواب قبوا أو عدم قبوا االستئنا  أو ردإ شكاًل وتكرار 
اللوائح والتحقق مم دااااااااااااااحاة التبليغاات والتعاامال مع الطلواات والادفوع والتعاامال مع الب ناات وتوقيع اله ئاة  

 كات  على المحضر والت ج الت ومبرراتها وأي ةجراءات مطلوب اتخاذ ا ولم يرد ذار ا.وال

(، وتشاااااااامل: 60مم   24حساااااااام تطب ق القانون واسااااااااتيفاء األحكام لعللها وأسااااااااوابها، وتكون عالمتها ) .2
القانونية أو الديواجة ووقائع الدعاود والرد على الدفوع ودايا ة الحكم وتعل له وتساب وه وتضام نه المواد  

السااااااوابق القضااااااائية ومنطوق الحكم ومسااااااودة الحكم وتوقيعها مم   ئة المحكمة وتوقيع الحكم المطبوع 
 مم القاضي والكات  ونتيجة الطعم.

 (.60مم  6نسوة الفصل خالا آخر سنة على األكةر، وتكون عالمتها ) .3

 (8مادة )

 اآلتي: يراعى عند تدق ق الدعاود الخادة باألحداث )دلح وبداية(

(، وتشاااامل: ترت   المل  وترقيم المحضاااار 60مم   39ةجراءات الساااا ر في الدعود، وتكون عالمتها ) .1
والتحقق مم االختصااااااااااااا  والتحقق مم تحضاااااااااااا ر الحدث ومتولي أمرإ ودااااااااااااحة الوااالت واينابات  

اكمة وحضااور مرشااد حماية الطفولة والتحقق مم دااحة التبليغات ومراعاة ايجراءات الساارية أثناء المح
والتعامل مع طلوات التوقيف وايفراج ومتابعة القرارات ايعدادية ودور مرشاااد حماية الطفولة ومناقشاااته  



 6 

وتوقيع الضااااوط مم القاضااااي والكات  والتعامل مع الطلوات والدفوع والرد عل ها وتقديم الب نة وممارسااااة  
 القاضي لصالحياته بعد استكماا الب نة.

(، وتشاااااااامل: 60مم   15األحكام لعللها وأسااااااااوابها، وتكون عالمتها )  حساااااااام تطب ق القانون واسااااااااتيفاء .2
الاديوااجاة ووقاائع الادعود ولجراءاتهاا والوقاائع الةاابتاة ووزن الب ناة وتعل ال وتسااااااااااااااب ا  الحكم ودااااااااااااااياا تاه  
وتضاااام نه المواد القانونية أو السااااوابق القضااااائية ومنطوق الحكم وعالن ته ومراعاة التدب ر لساااام الحدث 

 ومتابعة تنف ذ التدب ر وتوقيع الحكم مم القاضي والكات  ونتيجة الطعم. وتودية المرشد 
 (.60مم  6نسوة الفصل خالا سنة على األكةر، وتكون عالمتها ) .3

 (9مادة )

 يراعى عند تدق ق الدعاود الخادة بتسوية األراضي والمياإ اآلتي:

ختصااا  والتحقق مم الرساام (، وتشاامل: اال60مم    36ةجراءات الساا ر في الدعود، وتكون عالمتها ) .1
وترت   المل  وترقيمه وتحضاااااااااااا ر األطرا  والواالء والتحقق مم داااااااااااافاتهم وواالئهم وتكرار اللوائح 
وأسااااااواب عدم قبوا االعتراا أو قبوله أو ردإ شااااااكاًل ودااااااحة التبليغات والتعامل مع الطلوات والدفوع  

ارساااااة القاضاااااي لصاااااالحياته والتعامل مع والتعامل مع الب نة والت ج الت ومبرراتها وتوقيع الضاااااوط ومم
 الطلوات واالستدعاءات التي تقدم أثناء الس ر في الدعود.

(، وتشاااااااامل: 60مم   18حساااااااام تطب ق القانون واسااااااااتيفاء األحكام لعللها وأسااااااااوابها، وتكون عالمتها ) .2
محكمة   الديواجة ووقائع وأسواب االعتراا ولجراءات المحاكمة أثناء النظر باالعتراا مم قبل قاضي

تساااوية األراضاااي والمياإ وتعل ل وتساااب   ودااايا ة الحكم وتضااام نه المواد القانونية والساااوابق القضاااائية  
ومنطوق الحكم والمساااااااااااااودة وتوقيع الحكم مم القاضاااااااااااااي والكات  ونتيجة الطعم والتعامل مع الطلوات 

 واالستدعاءات التي تقدم بعد ةددار الحكم.
 (.60مم  6األكةر، وتكون عالمتها )نسوة الفصل خالا آخر سنة على  .3

 ( 10مادة )

يراعى عند تدق ق القضااااايا التنف ذية مراقوة الرسااااوم والتحقق مم دااااحة التنف ذ والتبليغات وعدد الطلوات المنجزة 
يوميًاا وساااااااااااااارعاة البات ف هاا والتعاامال مع الطلواات والادفوع والتحقق مم المواع اد والمادد المحاددة والتا كاد مم تادويم  

ور التنف اذ وترت ا  المل  والتحقق مم ةجراءات رقم القضااااااااااااااياة على الطلا  المودع ومراقواة اساااااااااااااام وتوقيع ما م
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التقاضاااي العامة )الصااافة والمصااالحة( وقبوا الب نة وترقيم المحضااار وتوقيعه وتعل ل القرارات وسااارعة البت ف ها 
واشاااااااتماا القرار على المواد القانونية أو الساااااااوابق القضاااااااائية واسااااااام توقيع قاضاااااااي التنف ذ وتاريخ الحكم ونتيجة  

 (.100مم  60المتها )الطعم، وتكون ع

 ( 11مادة )

 يتم ةعداد تق يم األداء للقضاة المعاريم والمنتدب م والمبتعة م للدراسة والمكلف م ب عماا   ر قضائية وفًقا لآلتي:

 وتكون على النحو اآلتي: التقارير السنوية .1

التي يعمال لاديهاا  تق يم القضاااااااااااااااة المعااريم أو المنتادب م مم خالا فحج التقاارير الواردة مم الجهاات  -أ
( أشاااااهر الساااااابقة لتاريخ  3(، وتق يم األداء عم األعماا القضاااااائية خالا )100مم    20وتكون عالمته )

(، وذلاك عناد أوا تق يم يجرد لاه بعاد ةعاارتاه أو انتاداباه، 100مم  50ةعاارتاه أو انتاداباه وتكون عالمتاه )
مم الجهاات التي يعمال لاديهاا وتكون عالمتهاا  أماا التق يماات التاالياة فتتم مم خالا فحج التقاارير الواردة  

 (.100مم  70)

تق يم القضااااة المبتعة م للدارساااة مم خالا فحج التقارير الواردة عم مساااتود سااا ر الدراساااة ومدد  -ب 
(،  100مم    20انتظامه ف ها ودراساااة التقارير المتعلقة بالسااالوك العام خالا فترة ابتعاثه وتكون عالمته )

مم   50( أشااااااهر السااااااابقة لتاريخ ابتعاثه وتكون عالمته )3ألعماا القضااااااائية خالا )وتق يم األداء عم ا
( وذلاك عناد أوا تق يم يجرد لاه بعاد ابتعااثاه للادارسااااااااااااااة، أماا التق يماات التاالياة فتتم مم خالا فحج  100

عام التقارير الواردة عم مساااااتود سااااا ر الدراساااااة ومدد انتظامه ف ها ودراساااااة التقارير المتعلقة بالسااااالوك ال
 (.100مم  70خالا فترة ابتعاثه وتكون عالمتها )

تق يم القضاااااااة المكلف م ب عماا   ر قضااااااائية مم خالا دراسااااااة التقارير الواردة عنهم لدائرة التفتيش    -ج
(، وتق يم األداء عم األعماا القضااااااااائية  100مم    20القضااااااااائي مم الرئيس المواشاااااااار وتكون عالمته )

( وذلك عند أوا تق يم  100مم    50ة لتاريخ التكليف وتكون عالمته )( أشااااهر السااااابق3للقاضااااي خالا )
يجرد لاه بعاد التكليف، أماا التق يماات التاالياة فتتم مم خالا دراسااااااااااااااة التقاارير الواردة عنهم لادائرة التفتيش  

(، على أن يشااامل التقرير الدوري الشاااهري 100مم    70القضاااائي مم الرئيس المواشااار وتكون عالمتها )
مواشااار عم القضااااة المكلف م ب عماا   ر قضاااائية ودااا  لعمل القاضاااي خالا الشاااهر وذلك للرئيس ال

ا للنموذج المعتماد مم قبال مجلس القضاااااااااااااااء األعلى والمرفق بهاذإ التعليماات، ويشاااااااااااااامال مادد التزام   وفقاً
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القاضاااااااي ببداية ونهاية الدوام ومدد التزام القاضاااااااي بالشاااااااروع بالعمل الموال ةليه في الوقت المناسااااااا  
عالقته بزمالئه القضاااااااااااااة وعالقة القاضااااااااااااي بالموأف م ومدد تق لد القاضااااااااااااي ب حكام قواعد الساااااااااااالوك و 

وحساااااام اسااااااتغالا القاضااااااي لفترة دوامه وساااااارعة ةنجاز المهام الموالة ةليه والقدرة على العمل  القضااااااائي
اا ضااااامم الفريق والعمل الجماعي والتوادااااال ومهارات االتصااااااا ومدد تطوير القاضاااااي لقدراته في مج

 عمله ومقدرة القاضي على القيام بالمهام الموالة ةليه وطرح األفكار وخطط العمل.

 (، ويشمل مراعاة اآلتي:100مم  30المظهر وااللتزام العام، وتكون عالمته ) .2

مم   10المظهر العام للقاضااااااااي وتجن  ما  و   ر الئق وال يتناساااااااا  مع مكانته و  بته، وعالمته ) -أ
30.) 

 (.30مم  15دونة السلوك القضائي النافذة، وعالمتها )االلتزام بم -ب 

االلتزام بالدورات التدريبية والندوات وورشااات العمل المقرة مم قبل دائرة التدري  القضااائي أو المعهد    -ج
مم   5القضااااااائي التي يقرر رئيس مجلس القضاااااااء األعلى مشاااااااراته بها خالا ساااااانة التق يم، وعالمتها )

30.) 

 ( 12مادة )

لمعماا القضااااااائية أو  دائرة التفتيش القضااااااائي ةعداد نماذج تقارير الكفاية الخادااااااة بتق يم أداء القضاااااااة  تتولى
 لتنف ذ أحكام  ذإ التعليمات. األعماا   ر القضائية

 ( 13مادة )

 م بالتفتيش القضائي.2021( لسنة 1تلغى تعليمات رقم ) .1
 يلغى ال ما يتعارا مع أحكام  ذإ التعليمات. .2
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 ( 14مادة )

على الجهات المختصااااااة اافة، ال  يما يخصااااااه، تنف ذ أحكام  ذإ التعليمات، ويعمل بها مم تاريخ نشاااااار ا في 
  الجريدة الرسمية.

 ميالدية 05/10/2022صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرية 1444/ربيع األول/09الموافق:                   

  

 القاضي عيسى أبو شرار                                                                            
 رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض 

 رئيس مجلس القضاء األعلى                                                                         
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 س المباشر التقرير الدوري الشهري للرئي
  عن القضاة المكلفين بأعمال غير قضائية

 التاريخ:
 الدائرة:

 درجته:                                       اسم القاضي:
 السنة:                                              الشهر:

                                                                      البند
                  الدوام مدد التزام القاضي ببداية ونهاية. 1

 ........................................................ .................)الود (........................................
            وع بالعمل الموال ةليه بالوقت المناس مدد التزام القاضي بالشر . 2

 ....................................... .................)الود (.........................................................
                                                             عالقة القاضي بزمالئه القضاة. 3

 ............................................................. .................)الود (................................... 
                                                           بالموأف معالقة القاضي . 4

 ......................................................... .................)الود (.......................................
                           مقدرة القاضي على القيام بالمهام الموالة ةليه. 5

 ................................................................. .................)الود (...............................
                                     مدد تق د القاضي ب حكام قواعد السلوك القضائي. 6

 ........................................ ...................................)الود (......................................
                                            حسم استغالا القاضي لفترة دوامه. 7

 ................. ..........................................................)الود (......................................
                                               سرعة ةنجاز المهام الموالة ةليه. 8

 ................................................. .................)الود (...............................................
                                   ل الجماعي المقدرة على العمل ضمم الفريق والعم. 9

 ................................ .................)الود (................................................................
                                                التوادل ومهارات االتصاا. 10

 ............... .........................................................................................)الود (.........
              المقدرة على طرح األفكار وخطط العمل. 11

 ..................... .............................................)الود (...............................................
         عمله  مدد تطوير القاضي لقدراته في مجاا. 12

 ........................................ .................)الود (........................................................
 البنود. ود  الحالة مم خالا عمل القاضي خالا الشهر حوا  المطلوب:

 الرئيس المواشر                                                                                
 االسم: ......................  

 . : .....................التوقيع


