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 م وتعديالته 2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )
 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 دولة فلسطينرئيس  

 المعمول به في محافظات الضفة، 55لسنة  19بعد االطالع على قانون استقالل القضاء رقم  

 المعمول به في محافظات غزة، 1940لسنة  31وعلى قانون المحاكم رقم 

 المعمول به في محافظات الضفة، 52لسنة  26وعلى قانون تشكيل المحاكم رقم  

 بإصدار قانون الخدمة المدنية،  1998لسنة  4وعلى القانون رقم 

 ، 1964لسنة  8وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم 

بشاااااأن ااتصااااااصاااااات النيابة    1956لسااااانة   473وعلى األمر الصاااااا ر عن الحاكم ا  ارا العا  رقم 
 العامة المعمول به في محافظات غزة، 

ن تشااااااااااكيل  ىوان الفتو، والتشاااااااااارس ، و عد  قرار الم ل  بشااااااااااأ  1995لساااااااااانة   286وعلى القرار رقم 
 التشرسعي، 

 :أصدرنا القانون التالي
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 الباب األول 
 أحكام ومبادئ عامة 

  1(1)مادة
 التعاريف 

يكون للكلمات والعبارات الوار ة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أ ناه، ما لم تدل القرسنة على  
 االف ذلك: 

 م ل  القضاء األعلى.  المجلس:
 رئي  م ل  القضاء األعلى/ رئي  المحكمة العليا/ محكمة النقض.  الرئيس:
 القاضي المعين بموجب أحكا  القانون.  القاضي:

 األمانة العامة لم ل  القضاء األعلى.  األمانة العامة:
 أمين عا  م ل  القضاء األعلى.  األمين العام:

ضي لمدة ال تزسد على ام  سنوات، قبل  حالته على التقاعد  وقف مؤقت لخدمة القا االستيداع:
 .ألحكا  القانون  وفقا  

  2(2)مادة
 استقالل القضاء 

 السلطة القضائية مستقلة، وسحظر التدال في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة. -1

 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. -2

 (3) مادة
 السلطة القضائية موازنة 

تكون للسااالطة القضاااائية مواانتها الخاصاااة تظهر لفصااال مساااتقل ضااامن المواانة العامة السااانوسة    -1
 .دولة فلسطينل
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ىتولى م ل  القضاااااااء األعلى  عدا  مشااااااروع المواانة وزحالته  لى واسر العدل  جراء المقتضااااااى    -2
 امة.القانوني وفقا  ألحكا  قانون تنظيم المواانة والمالية الع

 ىتولى م ل  القضاء األعلى مسؤولية ا شراف على تنفيذ مواانة السلطة القضائية.  -3

 .دولة فلسطينلتسرا على مواانة السلطة القضائية أحكا  قانون المواانة العامة السنوسة  -4

 (4) مادة
 لغة المحاكم 

الخصاااااااو  أو الشاااااااهو  الذىن ي هلونها  لغة المحاكم هي اللغة العر ية وعلى المحكمة أن تسااااااام  أقوال  
 .بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين

 (5) مادة
 إصدار األحكام وتسبيبها 

تصاادر األحكا  وتنفذ باساام الشااعب العر ي الفلسااطيني، وس ب أن تشااتمل األحكا  على األساابا  التي  
 .بنيت عليها

 3الباب الثاني 
 (6) مادة

 ملغى. 

 (7) مادة
 ملغى.

 (8) مادة
 ملغى.

 
 

، والتي نصت على: ) تلغى  22م، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 2020( لسنة 40( من القرار بقانون رقم )32بموجب المادة )ملغى  3

 (....(15إلى  6المواد )
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 (9) مادة
 ملغى.

 (10) مادة
 ملغى.

 (11) مادة
 ملغى.

 (12) مادة
 ملغى.

 (13) مادة
 ملغى.

 (14) مادة
 ملغى.

 (15) مادة
 ملغى.

  



 
 

5 

 الباب الثالث 
 القضاة

 الفصل األول 
 تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

  4(16)مادة
 شروط تعيين القضاة 

 يشترط فيمن يعين بالقضاء: -1

 فلسطينيا ، ولامل األهلية.أ. أن يكون 

  . أن يكون قد بلغ الثالثين من عمره.

ج. أن يكون حاصااااااااااااال  على الشااااااااااااها ة ال امعية األولى في الحقو  أو الشاااااااااااارسعة والقانون من 
 ال امعات المعترف بها.

 . أال يكون قاد حكم علياه من محكماة أو م ل  تاأ ىبي لعمال مخال باالشاااااااااااااارف أو األمااناة، ولو 
 عتباره أو شمله عفو ااص.كان ر   ليه ا 

 ها. أن يكون محمو  السيرة وحسن السمعة والسلوك، وتتوفر فيه الشروط الصحية للتعيين. 

 أن ىنهي عضوسته عند تعيينه بأا حز  أو تنظيم سياسي. و. 

 ا. أن ىتقن اللغة العر ية.

 ال بعد   على الرغم مما ور  في أا تشاااااااااارس  زار، ال ي وا تعيين أا شااااااااااخ  في و يفة قا    -2
التحقق من لفاءته وحسان القه وصاالحيته للو يفة القضاائية، على أن ت را مساابقة للمتقدمين لملء 

القضاائية الشااغرة، وما الو ائف  الو ائف القضاائية الشااغرة، وسضا  الم ل  الئحة تحد  لي ية ملء 
 ىلز  توفره في المرشحين.

 
 22م، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 2020( لسنة 40م )( من القرار بقانون رق5المعدلة بموجب المادة ) 4



 
 

6 

 يخض  للت ر ة وفق اآلتي:عند تعيين القاضي ألول مرة في أا  رجة لانت،  -3

أ. لمدة ثالث ساااانوات من تارسا مباشاااارته العمل، وسحق للم ل   نهاء ادمة القاضااااي االل 
هذا الحكم وسساااااارا  هذه المدة  ذا تبين له عد  لفاءته أو عد  لياقته الشااااااخصااااااية أو الخل ية،  

على من تم تعيينااه في القضااااااااااااااااء قباال نفاااذ أحكااا  هااذا القرار بقااانون ولم يكماال ماادة الت ر اة  
 خدمة القضائية.المذلورة في ال

 . يعتبر القاضاااااااااي مثبتا بالخدمة القضاااااااااائية، بانتهاء مدة الت ر ة، ما لم يصااااااااادر قرار من  
 الم ل  بعد  تثبيته.

 للم ل  تعيين المتقد  لو يفة قضائية قا  متدرج: -4

 أ. لمدة سنة، قابلة للت دىد لمرة واحدة.

ه الماااا ة، ي وا تعيين محاااا   ل من هاااذ 1 . على الرغم مماااا ور  في البناااد   ل من الفقرة  
مزاول أو حاصاااااااال على  بلو  المعهد القضااااااااائي، قا  متدرج، على أن يكون قد بلغ الثامنة  

 والعشرسن من عمره.

ج. تنظم شاااااااااؤون القاضاااااااااي المتدرج بما في ذلك تعيينه و رجته وتحدىد راتبه وحقوقه وتدرسبه  
 بموجب نظا  يصدر لهذه الغاية.

 (17) مادة
 القضاة تدريب 

 .يض  م ل  القضاء األعلى نظاما لتدرسب القضاة وزعدا هم قبل تولي أعمال القضاء
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  5(18)مادة
 إجراءات شغل الوظائف القضائية 

 يكون شااااغل الو ائف القضااااائية بقرار من رئي   ولة فلسااااطين، بناء  على تنساااايب الم ل  وفقا   -1
 لآلتي:

 أ. بطرسق التعيين ابتداء . 

من النيابة العامة ومن العاملين في الم ال القانوني في مؤسااااااسااااااات الدولة، التي   . التعيين  
 تعتبر نظيرة للعمل القضائي وفقا  لما يحد ه الم ل .

 ج االستعارة من الدول الش يقة. 

 . ترقية القضااة من  رجة  لى  رجة أعلى تكون على أساام من ال دارة والكفاءة المساتمدتين  
فقاااا  لتقاااارسر المفتشااااااااااااااين الوار ة عنهم من واق  أعماااالهم، م  مراعااااة  من تقااادىر الم ل ، وو 

 العقو ات التأ ىبية المفروضة عليهم، وعند التساوا ىرجح القاضي األقد . 

انقضاء ثالث سنوات على  مباشرة قبل ي وا ترقية القاضي  لى  رجة أعلى من  رجته ال . هاا
ُعين في أعلى مر وطها في وا ترقيته بعد انقضااء سانة   ،  ذاعلى األقل حلوله في تلك الدرجة
 واحدة على تعيينه.

و. ي وا ترقية القاضاي  لى  رجة أعلى من  رجته بعد انقضااء ثالث سانوات على حلوله في 
لان تقدىره زار سااااانتين بدرجة ال تقل عن جيد جدا ، وسرقى بعد مرور ام   تلك الدرجة،  ذا

 كما .سنوات على حلوله في الدرجة ح

ل من هذا القانون  16يشاااترط في القاضاااي المساااتعار لافة الشاااروط المنصاااوص عليها في الما ة    -2
 فيما عدا شرط ال نسية الفلسطينية شرسطة أن يكون عر يا.

 .يعتبر التعيين أو الترقية من تارسا القرار الصا ر بخصوص ذلك -3
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  6(19)مادة
 العامة تعيين القضاة أو أعضاء النيابة 

يحد  الم ل  بنظا ، القواعد العامة لمد  ونوع الخبرات ا ضااااااااااااافية الالامة للتعيين في لل  رجة من  
  رجات القضاء، واألعمال األار، التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي. 

  7(20)مادة
 شروط تعيين قضاة المحكمة العليا 

قالته، بقرار من رئي   ولة فلسااااااطين، بعد يعين رئي  المحكمة العليا/ محكمة النقض وتقبل اساااااات  -1
تنسيب الم ل  لعد  ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، على أال تزسد مدة والىته عن ام  سنوات 

 في لل األحوال.

يشاترط فيمن يعين رئيساا  للمحكمة العليا/ محكمة النقض أو نائبا  له، أن يكون قد عمل في سالكي    -2
 ة معا  أو في أا منهما مدة ال تقل عن عشرسن سنة.القضاء النظامي والمحاما

يشااااترط فيمن ىنقل قاضاااايا   لى المحكمة العليا/ محكمة النقض أو رئيسااااا  لمحكمة االساااات ناف، أن   -3
يكون قد جل  للقضاااااااااء في محاكم االساااااااات ناف مدة ال تقل عن ثالث ساااااااانوات، أو عمل في ساااااااالكي 

 هما مدة ال تقل عن ام  عشرة سنة.القضاء النظامي والمحاماة معا  أو في أا من

يشااااترط فيمن ىنقل قاضاااايا   لى محكمة االساااات ناف، أن يكون قد جل  للقضاااااء في محاكم البداية   -4
مدة ال تقل عن ام  ساااانوات، أو عمل في ساااالكي القضاااااء النظامي والمحاماة معا  أو في أا منهما  

 مدة ال تقل عن اثنتي عشرة سنة.

ا   لى محكمة البداية، أن يكون قد جل  للقضااااء في محاكم الصااالح مدة يشاااترط فيمن ىنقل قاضاااي  -5
ال تقل عن ام  ساااانوات، أو عمل في ساااالكي القضاااااء النظامي والمحاماة معا  أو في أا منهما مدة 

 .ال تقل من عشر سنوات 
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 (21) مادة
 أداء القضاة لليمين 

 اليمين اآلتية:ىؤ ا القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة األولى  -1

  أقسم باهلل العظيم أن أحكم بين النام بالعدل وأن أحتر  الدستور والقانونل. -2

يكون أ اء اليمين من رئي  المحكمة العليا أما  رئي  الدولة، وسكون أ اء اليمين لباقي القضااااااااااااة    -3
 .أما  م ل  القضاء األعلى

 الفصل الثاني 
 نقل القضاة وندبهم وإعارتهم 

   (22) مادة
 حظر نقل أو ندب أو إعارة القضاة

 .ال ي وا نقل القضاة أو ندبهم أو  عارتهم  ال في األحوال والكي ية المبينة في القانون 

  8(23)مادة
 النقل والندب لغير القضاء 

 ال ي وا نقل القضاة أو ندبهم لغير ال لوم للقضاء  ال برضائهم. -1

ن م ل  القضاااااااء األعلى، وسعتبر تارسا النقل أو الند  من  يكون نقل القضاااااااة أو ندبهم بقرار م  -2
 تارسا التبليغ بالقرار.

من هذه الما ة، ي وا ند  القاضااااااااي مؤقتا  لل يا  بأعمال    ل2، 1 اسااااااااتثناء مما ور  في الفقرتين    -3
قضاااااائية غير عمله أو با ضاااااافة  ليه أو لل يا  بأعمال قانونية، متى اقتضااااات ذلك مصااااالحة وطنية،  

 بقرار من الم ل ، بمبا رة منه أو بناء على طلب واسر العدل.
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  9(24)مادة
 الندب  

رئي  أن ىنتد  في حالة الضااااارورة، أا قاضاااااي ألا على الرغم مما ور  في أا تشااااارس  زار، لل  -1
 محكمة نظامية أو ااصة أو لل يا  بمها  التفتيش لمدة ال تزسد على ثالثة أشهر في السنة.

ل من هذه الما ة، 1للم ل  بتنسايب من الرئي  تمدىد مدة االنتدا  المنصاوص عليها في الفقرة    -2
 ن سنة للمرة الواحدة.للمدة التي تقتضيها الضرورة، بما ال ىزسد ع

على الرغم مماا ور  في أا تشاااااااااااااارس  زار، للم ل  بتنسااااااااااااااياب من الرئي  أن ىنتاد  في حاالاة    -3
الضاارورة قا أل ألا محكمة نظامية أعلى  رجة لمدة ال تزسد على ساانة، وللم ل  تمدىد مدة االنتدا   

 التي تقتضيها مصلحة العمل بما ال ىت اوا سنة أار،.
ي المحكمة العليا/ محكمة النقض لرئاسااة محكمة االساات ناف، وقاضااي محكمة  ي وا انتدا  قاضاا  -4

 االست ناف لرئاسة محكمة البداية، وند  قاضي محكمة البداية  لى محكمة الصلح. 
 ي وا انتدا  قا أل ال تقل  رجه  رجته عن الثانية لشغل و يفة وليل واارة العدل.  -5

 (25) مادة
 خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه 

في حالة الو و يفة رئي  المحكمة أو غيابه أو قيا  مان  لديه يقو  بمباشااااااااارة ااتصااااااااااصاااااااااه األقد  
 .فاألقد  من أعضاء المحكمة ذاتها حسب األحوال

 (26) مادة
 إعارة القضاة إلى الحكومات أو الهيئات الدولية 

   ولة فلسااااااااطينت وا  عارة القاضااااااااي  لى الحكومات األجنبية أو الهي ات الدولية بقرار من رئي     -1
 بتنسيب من م ل  القضاء األعلى.
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ال ي وا أن تزسد مدة الند  أو ا عارة عن ثالث ساااانوات متصاااالة  ال  ذا اقتضاااات ذلك مصاااالحة    -2
وطنية، وال ي وا ند  أو  عارة القاضااااااي  ال  ذا لان قد أمضااااااى الساااااانوات األر عة السااااااابقة في عمله  

 .بدوائر المحاكم واستوفى تقارسر الكفاية

  10(27)مادة
 عدم قابلة القضاة للعزل 

القضااااااااة غير قابلين للعزل أو االساااااااتغناء عن الخدمة أو تنزسل الدرجة،  ال في األحوال و الكي ية    -1
  .تي ي يزها هذا القانون ال
للم ل  بناء  على تنساااايب من الرئي  المسااااتند  لى توصااااية ل نة مشااااكلة بقرار من الم ل  من    -2

امسااااااااة قضاااااااااة، منهم ثالثة قضاااااااااة من قضاااااااااة المحكمة العليا/ محكمة النقض على األقل من غير  
تقاعد المنصاااااااوص عليها  أعضااااااااء الم ل ،  حالة أا قا أل  لى التقاعد  ذا أكمل الحد األ نى لمدة ال

في قانون التقاعد العا  النافذ، أو  لى االسااااتيداع  ذا أمضااااى مدة ادمة ال تقل عن عشاااار ساااانوات، أو 
 نهاء ادمته  ذا لم يكن مسااااااااااااتكمال  مدة الخدمة الالامة  حالته على االسااااااااااااتيداع أو التقاعد، بعد أن 

نافذا  من تارسا المصاااااااااا قة عليه من رئي   تكون الل نة قد اطلعت على ملفه ومرفقاته، وسعتبر القرار 
  ولة فلسطين.

للم ل  بنااء  على تنسااااااااااااااياب الرئي ،  نهااء اادماة أا قاا أل لم يكن مسااااااااااااااتكمال  مادة التقااعاد أو  -3
االساااتيداع لعد  الكفاءة،  ذا لان تقرسره السااانوا الصاااا ر عن المفتشاااين لمدة سااانتين متتاليتين أقل من  

 تارسا مصا قته من رئي   ولة فلسطين. جيد، وسعتبر القرار نافذا  من
يعتبر القاضاااي المحال على االساااتيداع بحكم المحال على التقاعد، وال حاجة  صااادار قرار بذلك   -4

 عند استكمال مدة االستيداع.
%ل من راتبه األسااااساااي م   50ىتقاضاااى القاضاااي المحال على االساااتيداع االل مدة االساااتيداع    -5

مل العالوة العائلية، أما العالوات األار، فال يسااااتحق أا شاااايء منها، وستم  عالوة غالء المعيشااااة ولا
 اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب األساسي للقاضي قبل  حالته على االستيداع.
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 الفصل الثالث 
 واجبات القضاة 

  11(28)مادة
 واجبات القضاة 

على القاضاااااي أن ىلتز  بواجبات و يفته و قواعد السااااالوك القضاااااائي التي يصااااادرها الم ل ، وأال   -1
 سلوك ىنال من قدرها.أا يسلك 

ال ي وا للقاضاي أن ىنظر في أا نزاع له مصالحة فيه أو ألا من أقار ه حتى الدرجة الرابعة أو   -2
 ف  أو الولالة عن أا طرف فيه.أصهاره أو  ذا سبق له النظر فيه أو أبد، الرأا أو الترا

ال ي وا للقاضاااي أن ىتغيب عن عمله قبل الحصاااول على موافقة رئي  المحكمة التاب  لها، وأال   -3
 ىنقط  عن عمله بغير عذر مشروع.

 ال ي وا للقاضي أن ىؤار البت في الدعاوا  ون سبب مشروع. -4
مال الت ارسة أو أا و يفة أو مهنة  ال ي وا للقاضاااااااااااي ال م  بين و يفة القضااااااااااااء ومزاولة األع  -5

 أار،، وذلك تحت طائلة المسؤولية. 
 ال ي وا للقاضي أن يقو  بأا عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو ألقار ه. -6
زوجه و أوال ه القصاااار، مفصااااال  فيه   يقد  لل قا أل عند تعيينه  قرارا  بالذمة المالية الخاصااااة به و   -7

الت وأسهم وسندات وأموال نقدية  اال فلسطين واارجها، وما عليهم  كل ما يملكون من عقارات ومنقو 
من  ىون  لى الرئي  الذا يضااااااااااا  الترتيبات الالامة للحفاا على سااااااااااارستها، وتبقى سااااااااااارسة وال ي وا  

 االطالع عليها  ال بإذن من المحكمة العليا/ محكمة النقض عند االقتضاء.
 (29) مادة

 ما يحظر على القضاة 
 اة:يحظر على القض

  فشاء أسرار المداوالت أو المعلومات السرسة التي يحصلون عليها أثناء تأ ىتهم لعملهم. -1
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 ممارسة العمل السياسي.  -2

أو الم ل  التشاااااارسعي أو م ال  الهي ات المحلية أو    ولة فلسااااااطينالترشاااااايح النتخابات رئاسااااااة   -3
 .التنظيمات السياسية  ال بعد استقاالتهم وقبولها

 (30) مادة
 صلة القرابة بين القضاة والغير وأحكام ردهم 

 ال ي وا أن ي ل  في  ائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية. -1

من القضااااة الذىن تر طهم صااالة قرابة أو مصااااهرة للدرجة الرابعة    ال ي وا أن ي ل  للقضااااء أا  -2
 م  عضو النيابة أو ممثل الخصو  أو أحد طرفي الخصومة. 

 .يحد  القانون أحكا  ر  القضاة -3

 (31) مادة
 غياب القاضي واستقالته 

لتاب   ال ي وا للقاضاااي أن ىتغيب أو أن ىنقط  عن عمله بغير عذر قبل  اطار رئي  المحكمة ا  -1
 لها. 

يعتبر القاضااااااي مسااااااتقيال  ذا انقط  عن عمله مدة امسااااااة عشاااااارة ىوما متصاااااالة بدون عذر يقبله    -2
 .م ل  القضاء ولو لان ذلك بعد انتهاء مدة  جااته أو  عارته أو ندبه لغير عمله

 الفصل الرابع 
 رواتب القضاة وعالواتهم 

 (32) مادة
 تحديد رواتب القضاة 

الملحقين بهذا   ل2، 1ومخصااااااصااااااات القضاااااااة ب مي   رجاتهم وفقا لل دولين رقمي  تحد  رواتب   -1
 القانون.
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ال تخل المخصاااصاااات الوار ة في ال دولين الملحقين بهذا القانون بالعالوات ا  ارسة واالجتما ية    -2
 .المدنيةو دل االنتقال وعالوة غالء المعيشة المقررة لسائر مو في الدولة وفقا ألحكا  قانون الخدمة 

  12(33)مادة
 االستقالة 

 تقبل استقالة القاضي بقرار من الم ل ، ومصا قة رئي   ولة فلسطين. -1

 .ال ىترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة -2

 13  (34مادة)
 التقاعد 

  ال ي وا أن ىبقى في و يفة قا  أو يعين فيها من جاوا عمره سبعين سنة. -1

 .يسو، المعاش أو المكافأة على أسام زار راتب لان ىتقاضاه القاضي -2

و ا  على أسااااااااااام حساااااااااامحكمة النقض راتبا  تقاعديا  شااااااااااهرسا  م /أ. يسااااااااااتحق رئي  المحكمة العليا  -3
%ل من  70%ل وال تزساد على  50قال عن  تال أ%ل عن لال سااااااااااااااناة اادماة مقبولاة للتقااعاد، على 15 

 ي ن  عليها قانون التقاعد العا  النافذ. راتبه األساسي م  العالوات الت
%ل من راتبه األساااسااي م  العالوات 50 . يسااتحق القاضااي حال تقاعده، راتبا  تقاعديا  ال يقل عن  

التي ن  عليها قانون التقاعد العا  النافذ،  ذا أمضااااااااى مدة عشاااااااارسن عاما  ادمة مقبولة للتقاعد وفقا 
نطبق على ورثته  للقانون، بما ال ي حف بحقو  القضااااااة الساااااابقين الذىن ما االوا على رأم عملهم، وت

 أحكا  قانون التقاعد الذا يخض  له. 
 ل من هذه الما ة على رئي  المحكمة العليا محكمة النقض.1ال تسرا أحكا  الفقرة   -4
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 الفصل الخامس 
 اإلجازات 

  14(35)مادة
 العطلة القضائية واإلجازة السنوية للقضاة

تموا  ىوليهل وتنتهي بنهاية شااااهر ز  للقضاااااء عطلة قضااااائية تبدأ لل عا  من منتصااااف شااااهر    -1
  أغسط ل.

يسااااتحق القاضااااي  جااة ساااانوسة مدتها امسااااة وثالثين ىوما في الساااانة، أثناء العطلة القضااااائية أو   -2
 اارجها، وتحتسب  جااة القاضي أثناء العطلة القضائية جزءا  من  جااته السنوسة.

ي  المحكمة التاب  لها قبل امساة عشر  يقد  القاضاي طلب الحصاول على  جااته السانوسة  لى رئ  -3
ىوما  على األقل من بداية العطلة القضااااااائية ليحيلها  لى الرئي  م  رأيه في الطلب، م  مراعاة تنظيم  

 سير العمل في المحكمة، واالستمرار في نظر القضايا المستع لة التي يعينها رئي  المحكمة.

 ، وله تفوسض هذه الصالحية  لى قا أل أو أكثر. ىتم منح ا جااة السنوسة بقرار من الرئي  -4 

تلتز  المحاكم االل  جااة المحامين الساااااانوسة بتأجيل قضااااااايا المحامي الذا ىرغب في اسااااااتعمال    -5
 .تلك ا جااة

 (36) مادة
 اإلجازة المرضية للقضاة وأعضاء النيابة العامة 

 .  قانون الخدمة المدنية بهذا الشأنيستحق القضاة وأعضاء النيابة العامة  جااة مرضية وفقا ألحكا
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 الباب الرابع 
 مجلس القضاء األعلى 

 الفصل األول 
 تشكيل مجلس القضاء األعلى 

  15(37)مادة
 إنشاء مجلس القضاء األعلى وتشكيله 

ىنشاااااااااأ بمقتضاااااااااى أحكا  هذا القانون م ل  للقضااااااااااء يسااااااااامى م ل  القضااااااااااء األعلى وسمارم   -1
 للقانون.صالحياته وفقا 

 :يشكل م ل  القضاء األعلى من -2
  أ. رئي  المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيسا .

  . نائب رئي  المحكمة العليا/ محكمة النقض نائبا  للرئي .
محكمة   /العامة للمحكمة العليا الهي ة ج. اثنين من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض تختارهما

 .النقض 
 .محاكم است ناف القدم وغزة والخليل ونابل  . رؤساء 

ها. رئي  محكمة بداية، يختاره الم ل  من أقد  عشر رؤساء محاكم البداية لمدة سنتين غير قابلة  
 للت دىد، وال ي وا االل مدة العضوسة نقل العضو أو انتدابه لو يفة أار،.  

 و. النائب العا . 
 .ا. وليل واارة العدل
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  16(38)مادة
 خلو وظيفة رؤساء المحاكم أو األعضاء 

عناد الو و يفاة رئي  المحكماة العلياا/ محكماة النقض أو غيااباه أو وجو  ماان  لادياه، يحال محلاه   -1
 مؤقتا  في رئاسة الم ل  نائبه.

يحل محل أا من رؤسااااء محاكم االسااات ناف أقد  القضااااة فيها، وسحل محل رئي  محكمة البداية   -2
 ها، وسحل محل النائب العا  أقد  مساعديه.أقد  القضاة في

 .تعني للمة "الغيا " ألغرا  هذه الما ة، الغيا  عن الو يفة بصورة مشروعة أو الو المنصب   -3

 (39) مادة
 اختصاصات رئيس مجلس القضاء األعلى 

ي وفقاا ألحكاا  القاانون ىتولى رئي  م ل  القضااااااااااااااااء األعلى متاابعاة تنفياذ قراراتاه، لماا ىنو  عناه ف
 .صالته بالغير وسمثله أما  القضاء

  17(40)مادة
 اجتماعات مجلس القضاء األعلى 

ي تم  الم ل  مرة واحدة في الشهر على األقل بدعوة اطية من الرئي  أو نائبه في حال    -1
غيابه، أو بناء على طلب ستة من أعضاء الم ل ، وسكون االجتماع في مقر المحكمة العليا/ 

 أا مكان زار يحد  في الدعوة.محكمة النقض أو 

يكون اجتماع الم ل  قانونيا   ذا حضره ثمانية من أعضائه على األقل، على أن يكون من بينهم    -2
الرئي  أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قراراته با جماع أو باألكثرسة لم موع اعضائه الحاضرسن،  

 سة.وعند تساوا األصوات ىرجح ال انب الذا فيه رئي  ال ل
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على ال هااات الحكوميااة وغير الحكوميااة تقااديم لاال مااا يطلبااه الم ل  من بيااانااات أو أورا  أو   -3
 وثائق في حدو  صالحياته.

 .يعد الم ل  تقرسرا  ساانوسا  عن أعمال الساالطة القضااائية، وسرفعه الرئي   لى رئي   ولة فلسااطين  -4
 .شاء سر المداوالت في المحاكمتكون مداوالت الم ل  سرسة، وسعتبر  فشاؤها بمثابة  ف -5

 (41) مادة
 اختصاصات مجلس القضاء األعلى 

يضاا  م ل  القضاااء األعلى الئحة بالقواعد التي يسااير عليها في مباشاارة ااتصاااصاااته وس وا له أن 
يشاكل ل نة أو أكثر من بين أعضاائه يفوضاها في بعض ااتصااصااته عدا ما ىتعلق منها بالتعيين أو 

 .الترقية أو النقل

 الفصل الثاني 
 التفتيش القضائي 

  18(42)مادة
 إنشاء دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها 

تنشأ  ائرة للتفتيش القضائي تتب  الم ل ، وتشكل برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا/ محكمة    -1
 النقض وم موعة من المفتشين من القضاة. 

القضائي بقرار من الم ل  لمدة سنتين قابلة للت دىد مرة  ىتم تعيين رئي  وأعضاء  ائرة التفتيش   -2
 واحدة، وال ي وا االلها نقل المفتش أو انتدابه لو يفة أار،. 

 تحد  تقارسر الكفاية في النظا  الخاص بالتفتيش.   -3

تخت   ائرة التفتيش القضاائي بالتفتيش على جمي  القضااة وأعضااء العامة وتقييم أ ائهم، وتحد    -4
 مهامها وصالحياتها وزجراءات عملها بموجب نظا  يصدر لهذه الغاية.سائر 
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  19(43)مادة
 إجراءات التفتيش القضائي

ي ب  جراء التفتيش على القضااااة لافة مرة لل عا  على األقل، على أن ىو ع تقرسر التفتيش الخاص 
علما  بكل ما ىو ع  بالتقييم لد، الم ل  االل شاااااااهر من تارسا انتهائه، لما ي ب أن يحاط القضااااااااة  

 .في ملفات ادمتهم من مالحظات أو أورا  أار، 

 الفصل الثالث 
 التظلمات والطعن في القرارات 

 (44) مادة
 اخطار القضاة وحقهم في التظلم 

يخطر رئي   ائرة التفتيش القضااااااائي من قدرت لفاىته من القضاااااااة بدرجة متوساااااا  أو أقل وذلك   -1
تقرسر لفااىتاه، ولمن أاطر الحق في التظلم من التقادىر في ميعاا  امساااااااااااااااة بم ر  انتهااء الادائرة من  

 عشر ىوما من تارسا ا اطار.

يقو  رئي  التفتيش القضاااااائي بإاطار القضااااااة الذىن حل  ورهم في الترقية ولم تشاااااملهم الحرلة   -2 
اطر الحق القضااائية بساابب غير متصاال بتقارسر الكفاية، وسبين في ا اطار أساابا  التخطي، ولمن أ

 .ل أعاله1في التظلم في الميعا  المنصوص عليه في الفقرة  

 (45) مادة
 عريضة التظلم والفصل فيها

يكون التظلم بعرسضااااااااااااة تقد   لى  ائرة التفتيش القضااااااااااااائي وعلى هذه الدائرة عر  التظلم على   -1
 م ل  القضاء األعلى االل امسة أيا  من تارسا تقديمه لها.
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اء األعلى في التظلم بعد االطالع على األورا  وسااااااااااااماع أقوال المتظلم  يفصاااااااااااال م ل  القضاااااااااااا  -2
وسصاااادر قراره قبل  جراء الحرلة القضااااائية بوقت لاف يخطر به صاااااحب الشااااأن بكتا  مساااا ل بعلم  

 .الوصول

  20(46)المادة
 اختصاصات المحكمة العليا 

 تخت  المحكمة العليا/ محكمة النقض  ون غيرها باآلتي: -1

ي الطلبات التي يقدمها القضااااااااة بإلغاء القرارات ا  ارسة النهائية المتعلقة باا شاااااااأن من  أ. الفصااااااال ف
شاااااااااؤونهم متى لان الطلب مبنيا  على عيب في االاتصااااااااااصاااااااااات أو في الشاااااااااكل أو مخالفة القوانين  

 واللوائح أو اطأ في تطبيقها أو تأوسلها أو  ساءة استعمال السلطة. 

 القرارات المذلورة بالبند  أل من هذه الفقرة.   . الفصل في طلبات التعوسض عن

ج. الفصاال في المنااعات الخاصااة بالمرتبات والمعاشااات والمكافست المسااتحقة للقضاااة والنيابة العامة 
 أو لورثتهم.

ل من هذه الما ة 1ال ي وا ان ي ل  للفصاااااااال في الطلبات والمنااعات المشااااااااار  ليها في الفقرة    -2
  ل   ذا لان قد اشترك في القرار الذا رف  الطلب بسببه.من لان عضوا  في الم

ل من هذه الما ة بعرسضااااااااااااة تو ع لد، قلم 1ترف  الطلبات والمنااعات المشااااااااااااار  ليها في الفقرة    -3
 المحكمة العليا/ محكمة النقض بغير رسو  متضمنة أسماء الخصو  وموضوع الطلب وأسانيده.
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 الفصل الرابع 
 تأديبيا مساءلة القضاة 

  21(47)مادة
 االشراف االداري على المحاكم

للرئي  حق ا شااااااااااااراف ا  ارا على جمي  القضاااااااااااااة، وسكون هذا الحق لرئي  لل محكمة على    -1
 قضاتها، ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها.

رئي   ائرة التفتيش حق تنبيه القاضااااااي  لى لل ما للرئي  من تلقاء نفسااااااه أو بناء  على تنساااااايب    -2
لواجبات أو مقتضيات و يفته، وسحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السرا، وللقاضي   يق  منه مخالفا  

االعترا  عليه االل امسااااااااة عشاااااااار ىوما  من تبليغه  ليه وفقا  لفجراءات الوار ة في النظا  الخاص 
الحالة يقرر الم ل   ما رفض االعترا  أو اعتبار التنبيه لأن لم بدائرة التفتيش القضاائي، وفي هذه 

 .يكن

  22(48)مادة
 مجلس الـتأديب 

تأ ىب القضااااااااااة ب مي   رجاتهم من ااتصااااااااااص م ل  تأ ىب ىؤلف من عضاااااااااوسن من قضااااااااااة    -1
من قضااااااااااااة محاكم االسااااااااااات ناف من غير أعضااااااااااااء الم ل ،  المحكمة العليا/ محكمة النقض وقا أل 

ل ، وستولى رئاساااااااااة م ل  التأ ىب أقد  أعضاااااااااائه من قضااااااااااة المحكمة العليا/ محكمة  يختارهم الم 
 النقض، وتصدر قراراته با جماع أو األكثرسة االل مدة ال تزسد على ثالثة أشهر. 

 .ىؤلف م ل  التأ ىب في بداية لل سنة قضائية -2
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 (49) مادة
 الدعوى الـتأديبية 

التأ ىبية على القضاااااااااااااة من قبل النائب العا  بناء على طلب من واسر العدل أو من  تقا  الدعو،    -1
 .رئي  المحكمة العليا أو من رئي  المحكمة التي ىتبعها القاضي

ال تقااا  الاادعو، التااأ ىبيااة  ال بناااء على تحقيق جنااائي أو بناااء على تحقيق ي رسااه أحااد قضااااااااااااااااة    -2
لقاء نفسااااااااه أو بناء على طلب من واسر العدل أو من النائب  المحكمة العليا ىندبه رئيسااااااااها لذلك من ت

العا  أو من رئي  المحكمة التي ىتبعها القاضاااااااااااااي وسكون للقاضاااااااااااااي المنتد  للتحقيق صاااااااااااااالحيات  
 .المحكمة بالنسبة لسماع الشهو  الذىن ىر، سماع أقوالهم

 .يمثل اال عاء العا  أما  م ل  التأ ىب النائب العا  أو أحد مساعديه -3

 (50) مادة
 إجراءات الدعوى الـتأديبية

تقا  الدعو، التأ ىبية بموجب عرسضاااااااة تشاااااااتمل على التهمة أو التهم التي انتهت  ليها التح يقات    -1
 وتو ع العرسضة لد، سكرتارسة م ل  التأ ىب. 

 ذا رأ، م ل  التأ ىب وجها  للساااااير في ا جراءات أمر بتكليا القاضاااااي بالحضاااااور في الموعد   -2
ا يحد ه الم ل ، وس ب أن يشااااااااااااتمل التكليا على بيان لاف لموضااااااااااااوع الدعو، التأ ىبية وأ لة  الذ 

االتها ، وتساااااالم للقاضااااااي بناء على طلبه و غير رسااااااو  صااااااورة من أورا  الدعو، قبل موعد ال لسااااااة 
 بأسبوع على األقل. 

ي محاكمته  ي وا لم ل  التأ ىب أن يقرر وقف القاضااااااااي عن مباشاااااااارة أعمال و يفته حتى تنته  -3
وله أن يعيد النظر في قرار الوقف في أا وقت، وال ىترتب على وقف القاضي وقف مرتبه مدة الوقف 

 . ال  ذا قرر م ل  التأ ىب غير ذلك
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 (51) مادة
 التحقيق في الدعوى الـتأديبية 

أعضااااااااااااااائه  لم ل  التاأ ىاب أن يسااااااااااااااتوفي لال ماا ىراه من نق  في التح يقاات أو أن ىناد  لاذلاك أحاد 
وسكون لم ل  التأ ىب أو العضااو المنتد  للتحقيق صااالحيات المحكمة فيما يخت  بسااماع الشااهو   

 .الذا ىر، سماع أقوالهم

 (52) مادة
 جلسات المحاكمات التأديبية 

تكون جلساااااااات المحاكمة التأ ىبية سااااااارسة  ال  ذا طلب القاضاااااااي المرفوعة عليه الدعو، أن تكون    -1
 علنية.

ي بشاخصاه أما  م ل  التأ ىب، وله أن يقد   فاعه لتابة أو أن ىنيب أحد القضااة  يحضار القاضا  -2
أو أحد المحامين في الدفاع عنه وزذا لم يحضاااااااار القاضااااااااي أو من ىنو  عنه جاا للم ل  أن يحكم  

 .في غيبته بعد التحقق من صحة  عالنه

  23(53)مادة
 إصدار قرار في الدعوى التأديبية 

ا ر في الدعو، التأ ىبية مشاااتمال  على األسااابا  التي بني عليها، وأن تتلى  ي ب أن يكون الحكم الصااا
أساااااابابه عند النطق به، وسكون الحكم قابال  للطعن لد، المحكمة العليا/ محكمة النقض االل امسااااااة  
عشاار ىوما  من تارسا اليو  التالي لصاادوره، والقرار الصااا ر عن المحكمة العليا/ محكمة النقض يكون  

 .ير قابل للطعن أو المراجعةقطعيا  غ
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  24(54)مادة
 انقضاء الدعوى التأديبية

أ. لل  االل بواجبات الو يفة، ولل عمل يم  بالشرف أو الكرامة أو اللياقة، يشكل اطأ يستوجب    -1
 مساءلة القاضي تأ ىبيا . 

فها  الحكم  ون   .  يشمل ا االل بالواجبات الو ي ية، تأاير البت في الدعو،، وعد  تحدىد موعد  
مصوغ قانوني، والتمييز ما بين المتقاضين، وزفشاء أسرار المداولة، والغيا   ون عذر مشروع، وعد   

 التقيد بأوقات الدوا ، ومخالفة أحكا  مدونة السلوك.

 .تنقضي الدعو، التأ ىبية بالوفاة أو االستقالة أو ا حالة على التقاعد   -2

 (55) مادة
 التأديبية على القضاةالعقوبات 

 العقو ات التأ ىبية التي ي وا توقيعها على القاضي هي: -1

 التنبيه.  -أ 

 اللو .  -  

 العزل. -ج

ىتولى م ل  القضاااء األعلى تنفيذ القرارات التأ ىبية الصااا رة عن م ل  التأ ىب بعد صاايرورتها    -2
في  جااة حتمية من تارسا صااااادور القرار نهائية وزذا لان القرار صاااااا را بعقو ة العزل اعتبر القاضاااااي  

 حتى صيرورته نهائيا. 

   ولة فلساااطينيصااادر بتنفيذ القرار الصاااا ر بعزل القاضاااي  متى صاااار نهائيال مرساااو  من رئي     -3
 وسعتبر العزل نافذا من تارسا صدور هذا القرار. 
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ما لم ىتضااااامن القرار ال ىؤثر القرار الصاااااا ر بعزل القاضاااااي على حقوقه في المعاش أو المكافأة   -4
 .غير ذلك

 (56) مادة
 القبض على القضاة وتوقيفهم 

في غير حاالت التلب  بال رسمة ال ي وا ال بض على القاضاي أو توقيفه  ال بعد الحصاول على    -1
  ذن من م ل  القضاء األعلى. 

مر  لى وفي حااالت التلب  على الناائاب العاا  عناد ال بض على القااضااااااااااااااي أو توقيفاه أن ىرف  األ  -2
م ل  القضااء األعلى االل األر   وعشارسن سااعة التالية لل بض عليه، ولم ل  القضااء األعلى أن 
يقرر بعد سااااماع أقوال القاضااااي  ما ا فراج عنه بكفالة أو بغير لفالة وزما اسااااتمرار توقيفه للمدة التي  

 يقررها وله تمدىد هذه المدة. 

لمقياادة للحرسااة عليااه في مكااان مسااااااااااااااتقاال عن األماااكن  ي را توقيا القاااضااااااااااااااي وتنفيااذ العقو ااة ا  -3
 .المخصصة للس ناء اآلارسن

 (57) مادة
 اختصاص مجلس القضاء األعلى بتوقيف القضاة

يخت  م ل  القضاااااااء األعلى بالنظر في توقيا القاضااااااي وت دىد حبسااااااه ما لم يكن األمر منظورا  
 .أما  المحاكم ال زائية المختصة بنظر الدعو، فتخت  هي بذلك

 (58) مادة
 وقف القضاة عن العمل 

ىترتب على توقيا القاضاااااااااااي وقفه مباشااااااااااارة عن أعمال و يفته مدة توقيفه وس وا لم ل  القضااااااااااااء 
األعلى بناء على طلب من واسر العدل أو من القاضاي المنتد  للتحقيق أن يأمر بوقف القاضاي عن  

 ليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة مباشارة أعمال و يفته أثناء  جراءات التحقيق عن جرسمة منساو  
 .ل من هذا القانون 50األحكا  المنصوص عليها بالما ة  
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 (59) مادة
 رفع الدعوى الجنائية على القضاة 

ال ترف  الدعو، ال نائية على القاضااي  ال بإذن من م ل  القضاااء األعلى، وسحد  الم ل  المحكمة 
 .االاتصاص المكاني المقررة في القانون التي تنظر الدعو، بغض النظر عن قواعد 

 الباب الخامس 
 النيابة العامة 
 الفصل األول 

 تشكيل النيابة العامة 
 (60) مادة

 تشكيل النيابة العامة 
 تؤلف النيابة العامة من: 

 النائب العا .  -1

 نائب عا  مساعد أو أكثر.  -2

 رؤساء النيابة.  -3

 ولالء النيابة.  -4

 .النيابةمعاوني  -5

 (61) مادة
 معاونو النيابة العامة 

ل من  16يشااااترط فيمن يعين عضااااوا في النيابة العامة أن يكون مسااااتكمال للشااااروط المبينة في الما ة  
 .هذا القانون 
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 (62) مادة
 تقرير النائب العام حول عمل معاونو النيابة العامة 

  تقرسرا عن عمل معاون النيابة ىبين  يضااااا  النائب العا  بعد اساااااتطالع رأا وليل النيابة المخت  -1
 فيه مد، أهليته وصالحياته للعمل القضائي وسخطر به العضو المعني به. 

يعر  التقرسر ومااا قااد يقاادمااه العضااااااااااااااو المعني من مالحظااات مكتو ااة على واسر العاادل ليقرر   -2
عا ة تقدىر أهليته  صااالحية العضااو للتعيين في و يفة وليل نيابة أو  عطاءه مهلة ال تت اوا الساانة  

 .وصالحيته

 (63) المادة
 تعيين النائب العام 

ل من هذا القانون.  16أن يكون مساتوفيا للشاروط الوار ة في الما ة    عاما    يشاترط فيمن يعين نائبا   -1
على تنساااااايب من م ل  القضاااااااء األعلى    بناء     ولة فلسااااااطينيعين النائب العا  بقرار من رئي     -2

 .وسحد  القانون ااتصاصات النائب العا  وواجباته

 (64) مادة
 أداء أعضاء النيابة والنائب العام اليمين 

ىؤ ا أعضااااااااااء النيابة العامة قبل مباشااااااااارتهم لعملهم في المرة األولى اليمين اآلتية:  أقسااااااااام باهلل   -1
 العظيم أن أحتر  الدستور والقانون وأن أقو  بواجبي بأمانة وزاالصل. 

 بحضور واسر العدل.  ولة فلسطينىؤ ا النائب العا  اليمين أما  رئي   -2

 .أما  واسر العدل بحضور النائب العا  ىؤ ا باقي أعضاء النيابة اليمين -3
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 (65) مادة
 تعيين مكان عمل أعضاء النيابة ونقلهم أو ندبهم

يكون تعيين مكان عمل أعضاااااااااء النيابة العامة ونقلهم اارج  ائرة المحكمة المعينين أمامها بقرار   -1
المحكماة التي يعملون بهاا    من واسر العادل بنااء على اقترام من الناائاب العاا  وسكون نقلهم  ااال  ائرة

 أو ندبهم اارجها بقرار من النائب العا  على أال تزسد مدة الند  على ستة أشهر.

وفيما عدا النائب العا  والنائب العا  المساااااااعد ال ي وا أن تزسد مدة عمل أعضاااااااء النيابة العامة   -2
 .في غير الدوائر عن أر   سنوات منذ توافر شروط العمل بالدوائر

 
 (66) دةما

 تبعية أعضاء النيابة العامة 
 .أعضاء النيابة العامة ىتبعون رؤساءهم وفقا لترتيب  رجاتهم

 الفصل الثاني 
 اختصاصات النيابة العامة 

 (67) مادة
 اختصاصات النيابة العامة 

تماارم النيااباة العااماة االاتصاااااااااااااااصااااااااااااااات المخولاة لهاا قاانوناا، ولهاا  ون غيرهاا الحق في رف  الادعو،  
 .ال نائية   عو، الحق العا ل ومباشرتها ما لم ىن  القانون على االف ذلك

 (68) مادة
 تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم 

يقو  بأ اء و يفة النيابة العامة لد، المحاكم النائب العا  أو أا من أعضاء النيابة العامة وسؤ ا  -1
 شاراف ومساؤولية المنوط بهم تدرسبهم من أعضااء    معاونو النيابة العامة ما ىندبون له من أعمال تحت 

 النيابة العامة.
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في حالة غيا  النائب العا  أو الو منصاااااااااااابه أو قيا  مان  لديه يحل محله أحد مساااااااااااااعديه من    -2
 أعضاء النيابة وتكون له جمي  ااتصاصاته لمدة ال تزسد على ثالثة أشهر.

   لديه ىند  النائب العا  من يحل محله. عند غيا  عضو من النيابة العامة أو وجو  مان -3

 .ال ي وا أن ىؤ ا و يفة النيابة العامة لد، المحكمة العليا من تقل  رجته عن رئي  نيابة -4

 (69) مادة
 تبعية أعضاء )مأمورو(الضبط القضائي 

 .العامةأعضاء  مأمورول الضب  القضائي يكونون فيما ىتعلق بأعمال و ائفهم تابعين للنيابة 

 
 (70) مادة

 حق الدخول إلى مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( 
للنائب العا  أو ولالئه وقضااااااااااة المحاكم لل في  ائرة ااتصااااااااااصاااااااااه  اول جمي  مراكز ا صاااااااااالم  
والتأهيل  الساااااااا ونل في أا وقت لتفقدها والتحقق من تطبيق ما تقضااااااااي به القوانين والتأكد من تنفيذ  

 .ت النيابة العامة وعلى مدراء المراكز موافاتهم ب مي  ما يطلبون من بيانات أحكا  المحاكم وقرارا

 الفصل الثالث 
 واجبات أعضاء النيابة العامة 

 (71) مادة
 واجبات أعضاء النيابة العامة 

تسااارا أحكا  الفصااال الثالب  واجبات القضااااةل من البا  الثالب من هذا القانون على أعضااااء النيابة  
 .العامة
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 (72) مادة
 تأديب أعضاء النيابة العامة 

تسارا أحكا  الفصال الراب  من البا  الراب   مسااءلة القضااة تأ ىبيال على أعضااء النيابة العامة وتقا   
 .الدعو، التأ ىبية عليهم من قبل النائب العا  من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من واسر العدل

 الفصل الرابع 
 امة وعالواتهم رواتب أعضاء النيابة الع

 (73) مادة
 تحديد رواتب أعضاء النيابة العامة 
 .ل من هذا القانون 32تحد  رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة وفقا ألحكا  الما ة  

 الفصل الخامس 
 الترقية واألقدمية

 (74) مادة
 ترقية أعضاء النيابة العامة وأقدميتهم 

المقررة لتحدىد أقدمية القضااااااااااة لما هو مبين في الما ة   تحد  أقدمية أعضااااااااااء النيابة وفقا للقواعد   -1
 ل من هذا القانون. 3ل الفقرة  18 

تكون ترقية أعضااااء النيابة العامة  لى المناصاااب األعلى على أساااام األقدمية م  مراعاة الكفاءة   -2
 .ل من هذا القانون 42ل من الما ة  3وفقا لما هو وار  في الفقرة  
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 السادس الباب 
 الفصل األول 
 أعوان القضاء 

 (75) مادة
 أعوان القضاء 

 .أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون 

 (76) مادة
 تنظيم مهنة المحاماة 

 .ىنظم القانون مهنة المحاماة

  25(77)مادة
 تنظيم الخبرة

النظامية بمقتضاااااااى نظا  يصااااااادر لهذه الغاية، ىتم بموجبه تشاااااااكيل  تنظم شاااااااؤون الخبرة أما  المحاكم 
م ل  لشاااااااؤون الخبرة برئاساااااااة واسر العدل، ول ان فنية النتقاء الخبراء، وزعدا  سااااااا ل للخبرة وجدول 
 .المعتمدىن وأنواع الخبراء وأجورهم، وتحدىد جمي  الشؤون ا  ارسة والمالية ذات العالقة لعمل الخبراء

 الفصل الثاني 
 لعاملون بالمحاكم ا

 (78) مادة
 تعيين العاملين بالمحاكم 
 .يعين لكل محكمة عد  لاف من العاملين وسحد  القانون واجباتهم
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 (79) مادة
 سريان أحكام قانون الخدمة المدنية 

 .تسرا على العاملين بالمحاكم أحكا  قانون الخدمة المدنية

 الباب السابع 
 أحكام عامة وانتقالية 

  26(80)مادة
 إصدار تشريعات ثانوية 

 .الم ل  األنظمة واللوائح الالامة لتنفيذ أحكا  هذا القانون، وتصدر وفق األصول يض 

  27(81)مادة
 انشاء إدارات مجلس القضاء 

 تنشأ لد، الم ل  أمانة عامة:  -1

الالامة أ. تتولى شؤون الم ل  والقضاة، وتح يقا  لهذه الغايات تمارم المها  والصالحيات  
 لذلك، التي يحد ها نظا  ااص يصدر لهذه الغاية.

 . يعين من بين القضاة قا أل ال تقل  رجته عن الثانية أو ما يعا لها، أمينا  عاما  بقرار  
من الم ل ، بناء  على تنسيب من الرئي ، وسكون األمين العا  مقررا  للم ل ، وسحضر 

 جلساته  ون أن يكون له حق التصوست. 

تنشأ   ارة عامة تسمى "  ارة المحاكم"، تكون تابعة للرئي  ومسؤولة لديه، وسعين رئيسها وفقا    - 2
 ألحكا  القانون. 

للسلطة   -3 الهيكلية ا  ارسة  النظر في  بالتنسيق م  جهات االاتصاص  عا ة  للم ل   ي وا 
 القضائية. 
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 ساؤها وفقا  ألحكا  القانون. تتب    ارات السلطة القضائية للرئي  ومسؤولة لديه، وسعين رؤ   -4

 28مكرر (81)مادة
 انشاء النادي االجتماعي وصندوق التكافل

ىنشأ للقضاة العاملين والمتقاعدىن، نا ا اجتماعي ثقافي، تنظم أحكامه بموجب نظا  ااص يصدر   -1
 لهذه الغاية.

النيابة    -2 للقضاة وأعضاء  االجتماعي  التكافل  يسمى "صندو   يعتمد على  ىنشأ صندو   العامة"، 
 التموسل الذاتي للمشترلين فيه:

أ. يكون فيه حسابان مستقالن، يسمى أحدهما "حسا  القضاة"، وسسمى الحسا  اآلار "حسا  
 النيابة العامة". 

العامة   النيابة  وأعضاء  القضاة  لمنفعة  النيابة  أعضاء  وحسا   القضاة  يخص  حسا    . 
 العاملين والمتقاعدىن. 

جمي  الشؤون الخاصة بالصندو  والحسابين الموجو ىن فيه، وز ارتهما، واستثمار    ج. ىتم تنظيم
 األموال المو عة فيهما، وزجراءات الصرف من لل منهما بموجب نظا  يصدر لهذه الغاية. 

 129( مكرر 81مادة )
 سريان القوانين 

قضائية، أحكا  قانون في لل ما لم ىر  عليه ن  في هذا القانون، تسرا على القضاة والسلطة ال -1
الواسر   للرئي  صالحية  يكون  الحالة  هذه  وفي  عالقة،  ذات  أار،  قوانين  أا  أو  المدنية،  الخدمة 

 المخت .
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ىتم الفصل ما بين الدرجات والو ائف القضائية، وفقا  ل دول ُىلحق بهذا القرار بقانون، وسعتبر    - 2
 الرسمية.  جزءا  ال ىت زأ منه، وسسرا من تارسا نشره في ال رسدة

 (82) مادة
 تنفيذ االحكام القضائية 

األحكا  القضااااااااااائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أا نحو جرسمة يعاقب 
عليهاا باالحب ، والعزل من الو يفاة  ذا لاان المتهم مو فاا عااماا أو مكلفاا بخادماة عااماة، وللمحكو  لاه 

 .له لامال   تعوسضا    ولة فلسطينالمحكمة المختصة، وتضمن الحق في رف  الدعو، مباشرة  لى 

  30(83)مادة
 ملغى.

 (84) مادة
 اإللغاء 

 تلغى القوانين التالية: 

 المعمول به في محافظات الضفة.  1955لسنة  19قانون استقالل القضاء رقم  -1

 المعمول به في محافظات غزة.  1940لسنة  31قانون المحاكم رقم  -2

بشأن ااتصاصات النيابة العامة   1956لسنة    473األمر الصا ر عن الحاكم ا  ارا العا  رقم   -3
 المعمول به في محافظات غزة.

 .لل حكم ىتعار  م  أحكا  هذا القانون  -4
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 (85) مادة
 التنفيذ والنفاذ 

ت المختصااااااة، لل فيما يخصااااااه تنفيذ أحكا  هذا القانون، وسعمل به بعد ثالثين ىوما  على جمي  ال ها
 .من تارسا نشره في ال رسدة الرسمية
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