
 القضائية  السلطة  قانون
 م2002  لسنة  [1]  رقم

  رئيس المجشة التشفيذية لسشغسة التحرير الفمدظيشية
  رئيس الدمظة الهطشية الفمدظيشية

 السعسػل بو في محافطات الزفة، 55لدشة  91بعج اإلشالع عمى قانػن استقالل القزاء رقع 
 في محافطات غدة،السعسػل بو  9191لدشة  19وعمى قانػن السحاكع رقع 

  السعسػل بو في محافطات الزفة، 56لدشة  62وعمى قانػن تذكيل السحاكع رقع 
  بإصجار قانػن الخجمة السجنية، 9111لدشة  9وعمى القانػن رقع 

  ،9129لدشة  1وعمى قانػن التأميغ والسعاشات رقع 
اختراصات الشيابة  بذأن 9152لدشة  971وعمى األمخ الرادر عغ الحاكع اإلداري العام رقع 

  العامة السعسػل بو في محافطات غدة،
  بذأن تذكيل ديػان الفتػى والتذخيع، 9115لدشة  612وعمى القخار رقع 

 وبعج إقخار السجمذ التذخيعي،
 -:أصجرنا القانػن التالي

 الباب األول
 أحكام ومبادئ عامة

 [1مادة ]

 أو في شؤون العجالة.الدمصة القزائية مدتقمة، ويحطخ التجخل في القزاء 

 [2مادة ]

 القزاة مدتقمػن ال سمصان عمييع في قزائيع لغيخ القانػن.

 [3مادة ]

[ تكػن لمدمصة القزائية مػازنتيا الخاصة تطيخ كفرل مدتقل ضسغ السػازنة العامة الدشػية 9]
 لمدمصة الػششية الفمدصيشية.

وإحالتو إلى وزيخ العجل إلجخاء السقتزى [ يتػلى مجمذ القزاء األعمى إعجاد مذخوع السػازنة 6]
 القانػني وفقًا ألحكام قانػن تشطيع السػازنة والسالية العامة.

 [ يتػلى مجمذ القزاء األعمى مدؤولية اإلشخاف عمى تشفيح مػازنة الدمصة القزائية.1]



الػششية [ تدخي عمى مػازنة الدمصة القزائية أحكام قانػن السػازنة العامة الدشػية لمدمصة 9]
 الفمدصيشية.

 [4مادة ]

لغة السحاكع ىي المغة العخبية وعمى السحكسة أن تدسع أقػال الخرػم أو الذيػد الحيغ يجيمػنيا 
 بػاسصة متخجع بعج حمفو اليسيغ.

 [5مادة ]

ترجر األحكام وتشفح باسع الذعب العخبي الفمدصيشي، ويجب أن تذتسل األحكام عمى األسباب التي 
 بشيت عمييا.

  لباب الثانيا
  السحاكم

 الفرل األول
 أنهاع السحاكم ودرجاتها

 [6مادة ]

  -تتكػن السحاكع الفمدصيشية مغ:
 أواًل : السحاكع الذخعية والجيشية ويشطسيا القانػن.
 ثانيًا : السحكسة الجستػرية العميا ويشطسيا القانػن.
 ثالثًا : السحاكع الشطامية وتتكػن مغ:

 تكػن مغ:[ السحكسة العميا وت9]
   i.   .محكسة الشقس 
  ii.   .محكسة العجل العميا 

 .محاكع االستئشاف [2]
 [ محاكع البجاية.1]
 [ محاكع الرمح.9]

 وتشطخ كل مشيا في السدائل التي تخفع إلييا شبقًا لمقانػن.

 [7مادة ]



 يحجد القانػن شخق تذكيل السحاكع واختراصاتيا.

  السحكسة العميا
 [8مادة ]

 تؤلف السحكسة العميا مغ رئيذ ونائب أو أكثخ وعجد كاف مغ القزاة.[ 9]
[ يكػن السقخ الجائع لمسحكسة العميا في القجس، وتشعقج مؤقتًا في مجيشتي غدة ورام هللا حدب 6]

 مقتزى الحال.

  السكتب الفشي
 [9مادة ]

مغ القزاة أو القزاة [ يشذأ بالسحكسة العميا مكتب فشي يتػلى رئاستو أحج قزاتيا يعاونو عجد 9]
 الستقاعجيغ أو كبار السحاميغ يختارىع مجمذ القزاء األعمى لسجة سشتيغ قابمتيغ لمتججيج.

 [ يمحق بالسكتب الفشي عجد كاف مغ السػضفيغ.6]

 [11مادة ]

  -يختز السكتب الفشي بسا يمي:
أحكام وتبػيبيا ومخاقبة  [ استخالص السبادئ القانػنية التي تقخرىا السحكسة العميا فيسا ترجره مغ9]

 نذخىا بعج عخضيا عمى رئيذ السحكسة.
 [ إعجاد البحػث الالزمة.6]
 [ أية مدائل أخخى يصمبيا رئيذ السحكسة العميا.1]

  محاكم االستئشاف
 [11مادة ]

 [ تشذأ محاكع االستئشاف في القجس وغدة ورام هللا.9]
 قزاة.[ تؤلف كل محكسة استئشاف مغ رئيذ وعجد كاف مغ ال6]

 محاكم البداية
 [12مادة ]



 [ تكػن مقار محاكع البجاية في مخاكد السحافطات.9]
 [ تؤلف كل محكسة بجاية مغ رئيذ وعجد كاف مغ القزاة.6]
[ يجػز أن تعقج محاكع البجاية في أي مكان خارج نصاق اختراصيا السحمي بقخار مغ رئيذ 1]

 .السحكسة العميا بتغييخ السخجع في حالة الزخورة

  محاكم الرمح
 [13مادة ]

[ تشذأ بجائخة كل محكسة بجاية محكسة صمح أو أكثخ حدب الحاجة ويرجر بتحجيج مقخىا ودائخة 9]
 اختراصيا قخار مغ وزيخ العجل.

[ يجػز أن تعقج محاكع الرمح جمداتيا في أي مكان يجخل في دائخة اختراصيا عشج الزخورة 6]
 بقخار يرجر مغ رئيذ محكسة البجاية.

  الفرل الثاني
  والية السحاكم

 [14مادة ]

تشطخ السحاكع الشطامية في السشازعات والجخائع كافًة إال ما استثشي بشز خاص، وتسارس سمصة 
 القزاء عمى جسيع األشخاص.

  جمدات السحاكم
 [14مادة ]

أحج  [ تكػن جمدات السحاكع عمشية إال إذا قخرت السحكسة مغ تمقاء نفديا أو بشاًء عمى شمب9]
الخرػم جعميا سخية مخاعاة لآلداب أو لمسحافطة عمى الشطام العام، ويكػن الشصق بالحكع في جسيع 
 األحػال في جمدة عمشية.

 [ نطام الجمدة وضبصيا مشػشان بخئيذ السحكسة.6]

  الباب الثالث
  القزاة

  الفرل األول
  تعيين القزاة وترقيتهم وأقدميتهم

 [16مادة ]



  -القزاء:يذتخط فيسغ يػلى 
 [ أن يكػن متستعًا بالجشدية الفمدصيشية وكامل األىمية.9]
[ أن يكػن حاصاًل عمى إجازة الحقػق أو إجازة الذخيعة والقانػن مغ إحجى الجامعات السعتخف 6]

 بيا.
[ أال يكػن قج حكع عميو مغ محكسة أو مجمذ تأديب لعسل مخل بالذخف ولػ كان قج رد إليو 1]

 عفػ عام.اعتباره أو شسمو 
 [ أن يكػن محسػد الديخة وحدغ الدسعة والئقًا شبيًا لذغل الػضيفة.9]
 [ أن يشيي عزػيتو عشج تعييشو بأي حدب أو تشطيع سياسي.5]
 [ أن يتقغ المغة العخبية.2]

 [17مادة ]

 يزع مجمذ القزاء األعمى نطاما لتجريب القزاة وإعجادىع قبل تػلي أعسال القزاء.

 [18مادة ]

ػن شغل الػضائف القزائية بقخار مغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية بشاء عمى تشديب مغ [ يك9]
  -مجمذ القزاء األعمى وفقًا لسا يمي:

   i.   .بصخيق التعييغ ابتجاء 
  ii.   .التخقية عمى أساس األقجمية مع مخاعاة الكفاءة 
  iii.  .التعييغ مغ الشيابة العامة 
  iv.   الجول الذكيقة. االستعارة مغ 

( مغ ىحا القانػن 92[ يذتخط في القاضي السدتعار كافة الذخوط السشرػص عمييا في السادة )6]
 فيسا عجا شخط الجشدية الفمدصيشية شخيصة أن يكػن عخبيًا.

 [ يعتبخ التعييغ أو التخقية مغ تاريخ القخار الرادر بخرػص ذلظ.1]

 [19مادة ]

 حاكع الرمح والبجاية واالستئشاف أو عزػا بالشيابة العامة:[ يجػز أن يعيغ قاضيًا في م9]
   i.   .القزاة وأعزاء الشيابة العامة الدابقػن 
  ii.   .السحامػن 
  iii.  .أعزاء ىيئة التجريذ في كميات الحقػق وكميات الذخيعة والقانػن 

في كل درجة مسا ذكخ في  ويحجد مجمذ القزاء األعمى القػاعج العامة لسجد الخبخة الالزمة لمتعييغ



 ( أعاله، واألعسال األخخى التي يعتبخىا نطيخة لمعسل القزائي.9الفقخة )
[ ويذتخط فيسغ يعيغ رئيدًا لسحكسة االستئشاف أن يكػن قج جمذ لمقزاء بجوائخ إحجى محاكع 6]

 االستئشاف مجة ال تقل عغ خسذ سشػات.

 [21مادة ]

 العميا:[ يذتخط فيسغ يعيغ قاضيا بالسحكسة 9]
أن يكػن قج شغل لسجة ثالث سشػات عمى األقل وضيفة قاض بسحاكع االستئشاف أو ما يعادليا 
 بالشيابة العامة أو عسل محاميا مجة ال تقل عغ عذخة سشػات.

[ يذتخط فيسغ يعيغ رئيدًا لمسحكسة العميا أو نائبًا لو أن يكػن قج جمذ لمقزاء بجوائخ السحكسة 6]
 عغ ثالث سشػات أو عسل محاميًا لسجة ال تقل عغ خسذ عذخة سشة.العميا مجة ال تقل 

 [21مادة ]

 -[ يؤدي القزاة قبل مباشختيع لعسميع في السخة األولى اليسيغ اآلتية:9]
 [ )أقدع باهلل العطيع أن أحكع بيغ الشاس بالعجل وأن أحتخم الجستػر والقانػن(.6]
أمام رئيذ الجولة، ويكػن أداء اليسيغ لباقي القزاة  [ يكػن أداء اليسيغ مغ رئيذ السحكسة العميا1]

 أمام مجمذ القزاء األعمى.

  الفرل الثاني
  نقل القزاة وندبهم وإعارتهم

 [22مادة ]

 ال يجػز نقل القزاة أو نجبيع أو إعارتيع إال في األحػال والكيفية السبيشة في القانػن.

 [23مادة ]

 الجمػس لمقزاء إال بخضائيع. [ ال يجػز نقل القزاة أو نجبيع لغيخ9]
[ يكػن نقل القزاة أو نجبيع بقخار مغ مجمذ القزاء األعمى، ويعتبخ تاريخ الشقل أو الشجب مغ 6]

 تاريخ التبميغ بالقخار.
[ استثشاًء مسا ورد في الفقختيغ أعاله يجػز نجب القاضي مؤقتًا لمكيام بأعسال قزائية غيخ عسمو 1]

ام بأعسال قانػنية متى اقتزت ذلظ مرمحة وششية بقخار مغ وزيخ العجل أو باإلضافة إليو أو لمكي
 بعج مػافقة مجمذ القزاء األعمى.



 [24مادة ]

 وفقًا ألحكام ىحا لقانػن يجػز لسجمذ القزاء األعمى:
[ أن يشجب مؤقتًا لمعسل بالسحكسة العميا أحج قزاة محاكع االستئشاف مسغ تتػافخ فييع شخوط 9]

 العميا لسجة ستة أشيخ قابمة لمتججيج. العسل بالسحكسة
[ أن يشجب أحج قزاة محاكع االستئشاف أو البجاية لمعسل في محكسة أخخى مغ ذات الجرجة لسجة 6]

 ستة أشيخ قابمة لمتججيج.

 [25مادة ]

في حالة خمػ وضيفة رئيذ السحكسة أو غيابو أو قيام مانع لجية يقػم بسباشخة اختراصو األقجم 
 أعزاء السحكسة ذاتيا حدب األحػال.فاألقجم مغ 

 [26مادة ]

[ تجػز إعارة القاضي إلى الحكػمات األجشبية أو الييئات الجولية بقخار مغ رئيذ الدمصة الػششية 9]
 الفمدصيشية بتشديب مغ مجمذ القزاء األعمى.

رمحة [ ال يجػز أن تديج مجة الشجب أو اإلعارة عغ ثالث سشػات مترمة إال إذا اقتزت ذلظ م6]
وششية، وال يجػز نجب أو إعارة القاضي إال إذا كان قج أمزى الدشػات األربعة الدابقة في عسمو 

 بجوائخ السحاكع واستػفى تقاريخ الكفاية.

 عدم قابمية القزاة لمعزل
 [27مادة ]

 القزاة غيخ قابميغ لمعدل إال في األحػال السبيشة في ىحا القانػن.

  الفرل الثالث
  واجبات القزاة

 [28مادة ]

[ ال يجػز لمقاضي الكيام بأي عسل تجاري، كسا ال يجػز لو الكيام بأي عسل ال يتفق واستقالل 9]
القزاء وكخامتو، ويجػز لسجمذ القزاء األعمى أن يقخر مشع القاضي مغ مباشخة أي عسل يخى أن 
 الكيام بو يتعارض مع واجبات الػضيفة وحدغ أدائيا.

يشو إقخارًا بالحمة السالية الخاصة بو وبدوجو وبأوالده القرخ، مفراًل فيو [ يقجم كل قاض عشج تعي6]



كل ما يسمكػن مغ عقارات ومشقػالت وأسيع وسشجات وأمػال نقجية داخل فمدصيغ وخارجيا، وما 
عمييع مغ ديػن إلى رئيذ السحكسة العميا الحي يزع التختيبات الالزمة لمحفاظ عمى سخيتيا وتبقى 

 اإلشالع عمييا إال بإذن مغ السحكسة العميا عشج االقتزاء. سخية وال يجػز

 [29مادة ]

 يحطخ عمى القزاة:
 [ إفذاء أسخار السجاوالت أو السعمػمات الدخية التي يحرمػن عمييا أثشاء تأديتيع لعسميع.9]
 [ مسارسة العسل الدياسي.6]
أو مجالذ الييئات السحمية أو  [ التخشيح النتخابات رئاسة الدمصة الػششية أو السجمذ التذخيعي1]

 التشطيسات الدياسية إال بعج تقجيع استقاالتيع وقبػليا.

 [31مادة ]

 [ ال يجػز أن يجمذ في دائخة واحجة قزاة بيشيع قخابة أو مراىخة حتى الجرجة الثانية.9]
خابعة [ ال يجػز أن يجمذ لمقزاء أي مغ القزاة الحيغ تخبصيع صمة قخابة أو مراىخة لمجرجة ال6]

 مع عزػ الشيابة أو مسثل الخرػم أو أحج شخفي الخرػمة.
 [ يحجد القانػن أحكام رد القزاة.1]

 [31مادة ]

[ ال يجػز لمقاضي أن يتغيب أو أن يشقصع عغ عسمو بغيخ عحر قبل إخصار رئيذ السحكسة التابع 9]
 ليا.

مترمة بجون عحر يقبمو  [ يعتبخ القاضي مدتكياًل إذا انقصع عغ عسمو مجة خسدة عذخة يػماً 6]
 مجمذ القزاء ولػ كان ذلظ بعج انتياء مجة إجازتو أو إعارتو أو نجبو لغيخ عسمو.

  الفرل الرابع 
  رواتب القزاة وعالواتهم

 [32مادة ]

( السمحقيغ بيحا 9،6[ تحجد رواتب ومخررات القزاة بجسيع درجاتيع وفقًا لمججوليغ رقسي )9]
 القانػن.

ات الػاردة في الججوليغ السمحقيغ بيحا القانػن بالعالوات اإلدارية واالجتساعية [ ال تخل السخرر6]
 وبجل االنتقال وعالوة غالء السعيذة السقخرة لدائخ مػضفي الجولة وفقًا ألحكام قانػن الخجمة السجنية.



 االستقالة
 [33مادة ]

يذ مجمذ القزاء األعمى، [ تعتبخ استقالة القاضي مقبػلة بعج أسبػعيغ مغ تاريخ تقجيسيا لخئ9]
 ويرجر بقبػليا قخار مغ وزيخ العجل اعتبارًا مغ ذلظ التاريخ.

 [ ال يتختب عمى استقالة القاضي سقػط حقو في السعاش أو السكافأة.6]

  التقاعد
 [34مادة ]

 [ ال يجػز أن يبقى في وضيفة قاض أو يعيغ فييا مغ جاوز عسخه سبعيغ سشة.9]
 كافأة عمى أساس آخخ راتب كان يتقاضاه القاضي.[ يدػى السعاش أو الس6]

  الفرل الخامس
  اإلجازات

 [35مادة ]

[ لمقزاء عصمة قزائية تبجأ كل عام مغ مشترف شيخ تسػز )يػليو( وتشتيي بشياية شيخ آب 9]
 )أغدصذ(.

 [ ال يجػز أن تتجاوز اإلجازة الدشػية لمقاضي خسدة وثالثيغ يػمًا.6]
أثشاء العصمة القزائية في نطخ األمػر السدتعجمة التي يحجد مجمذ القزاء [ تدتسخ السحاكع 1]

 األعمى أنػاعيا.

 [36مادة ]

 يدتحق القزاة وأعزاء الشيابة العامة إجازة مخضية وفقًا ألحكام قانػن الخجمة السجنية بيحا الذأن.

  الباب الرابع
  مجمس القزاء األعمى

 الفرل األول
  ىتذكيل مجمس القزاء األعم

 [37مادة ]



[ يشذأ بسقتزى أحكام ىحا القانػن مجمذ لمقزاء يدسى مجمذ القزاء األعمى ويسارس 9]
 صالحياتو وفقًا لمقانػن.

  -[ يذكل مجمذ القزاء األعمى مغ :6]
   i.   رئيدًا.          رئيذ السحكسة العميا -أ 
  ii.   نائبًا.          أقجم نػاب رئيذ السحكسة العميا 
  iii.  .اثشيغ مغ أقجم قزاة السحكسة العميا تختارىسا ىيئة السحكسة العميا 
  iv.   .رؤساء محاكع استئشاف القجس وغدة ورام هللا 
  v.   .الشائب العام 

  vi.   .وكيل وزارة العجل 

 [38مادة ]

ة مجمذ [ عشج خمػ وضيفة رئيذ السحكسة العميا أو غيابو أو وجػد مانع لجيو يحل محمو في رئاس9]
 القزاء األعمى أقجم نػاب رئيذ السحكسة العميا.

[ يحل محل أي مغ رؤساء محاكع االستئشاف أقجم أعزاء محكستو ويحل محل الشائب العام 6]
 السداعج ثع أقجم رؤساء الشيابة العامة.

 [ يحل محل أي مغ األعزاء اآلخخيغ أقجم األعزاء مغ محكستو ثع الحي يميو.1]

 [39مادة ]

ألحكام القانػن يتػلى رئيذ مجمذ القزاء األعمى متابعة تشفيح قخاراتو، كسا يشػب عشو في  وفقاً 
 صالتو بالغيخ ويسثمو أمام القزاء.

 [41مادة ]

 [ يجتسع مجمذ القزاء األعمى بسقخ السحكسة العميا مخة كل شيخ عمى األقل.9]
 أو مغ ثالثة مغ أعزائو. [ يجتسع عشج الزخورة بجعػة مغ رئيدو أو بصمب مغ وزيخ العجل6]
[ يكػن االجتساع صحيحًا بحزػر سبعة مغ أعزائو عمى األقل عمى أن يكػن مغ بيشيع الخئيذ 1]

أو نائبو عشج غيابو وترجر القخارات بأغمبية الحاضخيغ وعشج تداوي األصػات يخجح الجانب الحي 
 فيو الخئيذ.

يصمبو مجمذ القزاء األعمى مغ بيانات أو  [ عمى الجيات الحكػمية وغيخ الحكػمية تقجيع كل ما9]
 أوراق أو وثائق ذات عالقة برالحياتو.



 [41مادة ]

يزع مجمذ القزاء األعمى الئحة بالقػاعج التي يديخ عمييا في مباشخة اختراصاتو ويجػز لو أن 
 يذكل لجشة أو أكثخ مغ بيغ أعزائو يفػضيا في بعس اختراصاتو عجا ما يتعمق مشيا بالتعييغ أو

 التخقية أو الشقل.

  الفرل الثاني
  التفتيش القزائي

 [42مادة ]

[ تشذأ دائخة لمتفتير عمى القزاة تمحق بسجمذ القزاء األعمى تؤلف مغ رئيذ السكتب الفشي 9]
 وعجد كاٍف مغ قزاة محاكع االستئشاف أو مغ ىع في مختبتيع مغ أعزاء الشيابة العامة.

لجائخة التفتير يبيغ فييا اختراصاتيا والقػاعج واإلجخاءات  [ يزع مجمذ القزاء األعمى الئحة6]
الالزمة ألداء عسميا وعشاصخ تقجيخ الكفاية بسا فييا نتائج الجورات التجريبية وأسباب إلغاء أحكام 
 القاضي أو نقزيا أو تعجيميا.

 ستػسط(.دون ال – متػسط -جيج – جيج ججاً  -[ تقجر الكفاية بإحجى الجرجات التالية: )مستاز1]

 [43مادة ]

يجب إجخاء التفتير عمى القزاة فيسا عجا السحكسة العميا مخة عمى األقل كل سشتيغ عمى أن يػدع 
تقخيخ التفتير لجى مجمذ القزاء األعمى خالل شيخ عمى األكثخ مغ تاريخ انتيائو، كسا يجب أن 

 ق أخخى.يحاط القزاة عمسًا بكل ما يػدع في ممفات خجمتيع مغ مالحطات أو أورا

  الفرل الثالث
  التغمسات والظعن في القرارات

 [44مادة ]

[ يخصخ رئيذ دائخة التفتير القزائي مغ ُقَجرت كفايتو مغ القزاة بجرجة متػسط أو أقل وذلظ 9]
بسجخد انتياء الجائخة مغ تقخيخ كفايتو، ولسغ أخصخ الحق في التطمع مغ التقجيخ في ميعاد خسدة 

 إلخصار.عذخ يػمًا مغ تاريخ ا
[ يقػم رئيذ دائخة التفتير القزائي بإخصار القزاة الحيغ حل دورىع في التخقية ولع تذسميع 6]

الحخكة القزائية بدبب غيخ مترل بتقاريخ الكفاية، ويبيغ في اإلخصار أسباب التخصي، ولسغ 
 ( أعاله.9أخصخ الحق في التطمع في السيعاد السشرػص عميو في الفقخة )



 [45مادة ]

يكػن التطمع بعخيزة تقجم إلى دائخة التفتير القزائي وعمى ىحه الجائخة عخض التطمع عمى  [9]
 مجمذ القزاء األعمى خالل خسدة أيام مغ تاريخ تقجيسو ليا.

[ يفرل مجمذ القزاء األعمى في التطمع بعج االشالع عمى األوراق وسساع أقػال الستطمع 6]
ة بػقت كاف يخصخ بو صاحب الذأن بكتاب مدجل بعمع ويرجر قخاره قبل إجخاء الحخكة القزائي

 الػصػل.

 [46مادة ]

[ تختز السحكسة العميا دون غيخىا بالفرل في شمبات اإللغاء والتعػيس ووقف التشفيح التي 9]
يخفعيا القزاة عمى القخارات اإلدارية الستعمقة بأي شأن مغ شؤونيع وكحلظ الفرل في السشازعات 

 سعاشات والسكافآت السدتحقة ليا أو لػرثتيع.الخاصة بالخواتب وال
[ تخفع الصمبات السذار إلييا في الفقخة أعاله بعخيزة تػدع لجى قمع السحكسة العميا بغيخ رسػم 6]

 متزسشة أسساء الخرػم ومػضػع الصمب وأسانيجه.

  الفرل الرابع
  مداءلة القزاة تأديبيا  

 [47مادة ]

عمى جسيع السحاكع، ولخئيذ كل محكسة اإلشخاف عمى القزاة [ لػزيخ العجل اإلشخاف اإلداري 9]
 العامميغ بيا وعمى سيخ العسل فييا.

[ لخئيذ كل محكسة تشبيو القاضي إلى ما يقع مشو مخالفًا لػاجباتو أو لسقتزيات وضيفتو ويكػن 6]
سدة عذخ يػمًا التشبيو شفاىو أو كتابة، فإذا كان التشبيو كتابيًا كان لمقاضي االعتخاض عميو خالل خ

( مغ ىحا القانػن، وفي ىحه الحالة تقزي 95مغ تبميغو إليو وفقًا لإلجخاءات السقخرة بالسادة )
 السحكسة إما بخفس االعتخاض أو باعتبار التشبيو كأن لع يكغ.

 [ وإذا كخرت السخالفة أو استسخت بعج صيخورة التشبيو نيائيًا رفعت الجعػة التأديبية.1]

  مجمس التأديب
 [48مادة ]

تأديب القزاة بجسيع درجاتيع مغ اختراص مجمذ يؤلف مغ أقجم اثشيغ مغ قزاة السحكسة العميا 
وأقجم قاٍض مغ قزاة محاكع االستئشاف مغ غيخ أعزاء مجمذ القزاء األعمى، وعشج غياب أحج 



التي  األعزاء أو وجػد مانع لجيو يحل محمو األقجم فاألقجم مسغ يمػنو في األقجمية مغ الجية
 يتبعيا.

ويتػلى رئاسة السجمذ أقجم أعزائو الحاضخيغ مغ السحكسة العميا، وترجر القخارات باألغمبية 
 السصمقة ألعزائو.

  الدعهة التأديبية
 [49مادة ]

[ تقام الجعػة التأديبية عمى القزاة مغ قبل الشائب العام بشاء عمى شمب مغ وزيخ العجل أو مغ 9]
 مغ رئيذ السحكسة التي يتبعيا القاضي. رئيذ السحكسة العميا أو

[ ال تقام الجعػى التأديبية إال بشاًء عمى تحقيق جشائي أو بشاًء عمى تحقيق يجخيو أحج قزاة 6]
السحكسة العميا يشجبو رئيديا لحلظ مغ تمقاء نفدو أو بشاًء عمى شمب مغ وزيخ العجل أو مغ الشائب 

قاضي ويكػن لمقاضي السشتجب لمتحقيق صالحيات بالشدبة العام أو مغ رئيذ السحكسة التي يتبعيا ال
 لدساع الذيػد الحيغ يخى سساع أقػاليع.

 [ يسثل االدعاء العام أمام مجمذ التأديب الشائب العام أو أحج مداعجيو.1]

 [51مادة ]

ت [ تقام الجعػى التأديبية بسػجب عخيزة تذتسل عمى التيسة أو التيع التي انتيت إلييا التحكيقا9]
 وتػدع العخيزة لجى سكختارية مجمذ التأديب.

[ إذا رأي مجمذ التأديب وجيًا لمديخ في اإلجخاءات أمخ بتكميف القاضي بالحزػر في السػعج 6]
الحي يحجده السجمذ، ويجب أن يذتسل التكميف عمى بيان كاٍف لسػضػع الجعػى التأديبية وأدلة 

رسػم صػرة مغ أوراق الجعػى قبل مػعج الجمدة  االتيام، وتدمع لمقاضي بشاًء عمى شمبو وبغيخ
 بأسبػع عمى األقل.

[ يجػز لسجمذ التأديب أن يقخر وقف القاضي عغ مباشخة أعسال وضيفتو حتى تشتيي محاكستو 1]
ولو أن يعيج الشطخ في قخار الػقف في أي وقت، وال يتختب عمى وقف القاضي وقف مختبة مجة 

 غيخ ذلظ. الػقف إال إذا قخر مجمذ التأديب

 [51مادة ]

لسجمذ التأديب أن يدتػفي كل ما يخاه مغ نقز في التحكيقات أو أن يشجب لحلظ أحج أعزائو 
ويكػن لسجمذ التأديب أو العزػ السشتجب لمتحقيق صالحيات السحكسة فيسا يختز بدساع الذيػد 

 الحي يخى سساع أقػاليع.



 [52مادة ]

ة إال إذا شمب القاضي السخفػعة عميو الجعػى أن تكػن [ تكػن جمدات السحاكسة التأديبية سخي9]
 عمشية.

[ يحزخ القاضي بذخرو أمام مجمذ التأديب، ولو أن يقجم دفاعو كتابًة أو أن يشيب أحج القزاة 6]
أو أحج السحاميغ في الجفاع عشو وإذا لع يحزخ القاضي أو مغ يشػب عشو جاز لمسجمذ أن يحكع 

 إعالنو.في غيبتو بعج التحقق مغ صحة 

 [53مادة ]

يرجر مجمذ التأديب قخاره في الجعػى التأديبية بعج سساع شمبات االدعاء ودفاع القاضي ويجب أن 
يذتسل القخار عمى األسباب التي بشي عمييا وتتمى عشج الشصق في جمدة سخية، ويكػن لمقاضي 

 ( مغ ىحا القانػن.95لسادة )ولمشائب العام الحق في الصعغ عمى القخار وفقًا لإلجخاءات السبيشة في ا

 [54مادة ]

تشقزي الجعػى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالتو إلى السعاش وال تأثيخ لمجعػى التأديبية عمى 
 الجعػى الجشائية أو السجنية الشاشئة عغ الػاقعة ذاتيا.

 [55مادة ]

  -[ العقػبات التأديبية التي يجػز تػقيعيا عمى القاضي ىي:9]
 التشبيو.          .أ         

 المػم.       .ب      
 العدل.        .ج       

[ يتػلى مجمذ القزاء األعمى تشفيح القخارات التأديبية الرادرة عغ مجمذ التأديب بعج صيخورتيا 6]
ار نيائية وإذا كان القخار صادرًا بعقػبة العدل اعتبخ القاضي في إجازة حتسية مغ تاريخ صجور القخ 

 حتى صيخورتو نيائيًا.
[ يرجر بتشفيح القخار الرادر بعدل القاضي )متى صار نيائيًا( مخسػم مغ رئيذ الدمصة الػششية 1]

 الفمدصيشية ويعتبخ العدل نافحًا مغ تاريخ صجور ىحا القخار.
خار [ ال يؤثخ القخار الرادر بعدل القاضي عمى حقػقو عمى السعاش أو السكافأة ما لع يتزسغ الق9]

 غيخ ذلظ.

 [56مادة ]



[ في غيخ حاالت التمبذ بالجخيسة ال يجػز الكبس عمى القاضي أو تػقيفو إال بعج الحرػل عمى 9]
 إذن مغ مجمذ القزاء األعمى.

[ وفي حاالت التمبذ عمى الشائب العام عشج الكبس عمى القاضي أو تػقيفو أن يخفع األمخ إلى 6]
عذخيغ ساعة التالية لمكبس عميو، ولسجمذ القزاء األعمى مجمذ القزاء األعمى خالل األربع و 

أن يقخر بعج سساع أقػال القاضي إما اإلفخاج عشو بكفالة أو بغيخ كفالة وإما استسخار تػقيفو لمسجة 
 التي يقخرىا ولو تسجيج ىحه السجة.

اكغ [ يجخي تػقيف القاضي وتشفيح العقػبة السقيجة لمحخية عميو في مكان مدتقل عغ األم1]
 السخررة لمدجشاء اآلخخيغ.

 [57مادة ]

يختز مجمذ القزاء األعمى بالشطخ في تػقيف القاضي وتججيج حبدو ما لع يكغ األمخ مشطػرًا 
 أمام السحاكع الجدائية السخترة بشطخ الجعػى فتختز ىي بحلظ.

 [58مادة ]

لسجمذ القزاء  يتختب عمى تػقيف القاضي وقفو مباشخة عغ أعسال وضيفتو مجة تػقيفو ويجػز
األعمى بشاًء عمى شمب مغ وزيخ العجل أو مغ القاضي السشتجب لمتحقيق أن يأمخ بػقف القاضي عغ 
مباشخة أعسال وضيفتو أثشاء إجخاءات التحقيق عغ جخيسة مشدػب إليو ارتكابيا، وتصبق في ىحه 

 ( مغ ىحا القانػن.51الحالة األحكام السشرػص عمييا بالسادة )

 [59مادة ]

تخفع الجعػى الجشائية عمى القاضي إال بإذن مغ مجمذ القزاء األعمى، ويحجد السجمذ السحكسة  ال
 التي تشطخ الجعػى بغس الشطخ عغ قػاعج االختراص السكاني السقخرة في القانػن.

  الباب الخامس
  الشيابة العامة
  الفرل األول

  تذكيل الشيابة العامة
 [61مادة ]



 :تؤلف الشيابة العامة مغ
 [ الشائب العام.9]
 [ نائب عام مداعج أو أكثخ.6]
 [ رؤساء الشيابة.1]
 [ وكالء الشيابة.9]
 [ معاوني الشيابة.5]

  معاونه الشيابة العامة
 [61مادة ]

( مغ 92يذتخط فيسغ يعيغ عزػًا في الشيابة العامة أن يكػن مدتكساًل لمذخوط السبيشة في السادة )
 ىحا القانػن.

 [62مادة ]

يزع الشائب العام بعج استصالع رأي وكيل الشيابة السختز تقخيخًا عغ عسل معاون الشيابة يبيغ [ 9]
 فيو مجى أىميتو وصالحياتو لمعسل القزائي ويخصخ بو العزػ السعشي بو.

[ يعخض التقخيخ وما قج يقجمو العزػ السعشي مغ مالحطات مكتػبة عمى وزيخ العجل ليقخر 6]
ي وضيفة وكيل نيابة أو إعصاءه ميمة ال تتجاوز الدشة إلعادة تقجيخ أىميتو صالحية العزػ لمتعييغ ف

 وصالحيتو.

  تعيين الشائب العام
 [63مادة ]

 ( مغ ىحا القانػن.92[ يذتخط فيسغ يعيغ نائبًا عامًا أن يكػن مدتػفيًا لمذخوط الػاردة في السادة )9]
الفمدصيشية بشاًء عمى تشدب مغ مجمذ  [ يعيغ الشائب العام بقخار مغ رئيذ الدمصة الػششية6]

 ختراصات الشائب العام وواجباتو.القزاء األعمى ويحجد القانػن ا

 [64مادة ]

 [ يؤدي أعزاء الشيابة العامة قبل مباشختيع لعسميع في السخة األولى اليسيغ اآلتية:9]
 وإخالص(.)أقدع باهلل العطيع أن أحتخم الجستػر والقانػن وأن أقػم بػاجبي بأمانة 

 [ يؤدي الشائب العام اليسيغ أمام رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية بحزػر وزيخ العجل.6]
 وزيخ العجل بحزػر الشائب العام.[ يؤدي باقي أعزاء الشيابة اليسيغ أمام 1]



 [65مادة ]

ميا بقخار [ يكػن تعييغ مكان عسل أعزاء الشيابة العامة ونقميع خارج دائخة السحكسة السعيشيغ أما9]
مغ وزيخ العجل بشاًء عمى اقتخاح مغ الشائب العام ويكػن نقميع داخل دائخة السحكسة التي يعسمػن بيا 
 أو نجبيع خارجيا بقخار مغ الشائب العام عمى أال تديج مجة الشجب عمى ستة أشيخ.

ء الشيابة العامة [ وفيسا عجا الشائب العام والشائب العام السداعج ال يجػز أن تديج مجة عسل أعزا6]
 في غيخ الجوائخ عغ أربع سشػات مشح تػافخ شخوط العسل بالجوائخ.

 [66مادة ]

 أعزاء الشيابة العامة يتبعػن رؤساءىع وفقًا لتختيب درجاتيع.

  الفرل الثاني
  اختراصات الشيابة العامة

 [67مادة ]

غيخىا الحق في رفع الجعػى تسارس الشيابة العامة االختراصات السخػلة ليا قانػنًا، وليا دون 
 الجشائية )دعػى الحق العام( ومباشختيا ما لع يشز القانػن عمى خالف ذلظ.

 [68مادة ]

[ يقػم بأداء وضيفة الشيابة العامة لجى السحاكع الشائب العام أو أي مغ أعزاء الشيابة العامة 9]
مدؤولية السشػط بيع تجريبيع مغ ويؤدي معاونػ الشيابة العامة ما يشجبػن لو مغ أعسال تحت إشخاف و 

 أعزاء الشيابة العامة.
[ في حالة غياب الشائب العام أو خمػ مشربو أو قيام مانع لجيو يحل محمو أحج مداعجيو مغ 6]

 أعزاء الشيابة وتكػن لو جسيع اختراصاتو لسجة ال تديج عمى ثالثة أشيخ.
 يشجب الشائب العام مغ يحل محمو. [ عشج غياب عزػ مغ الشيابة العامة أو وجػد مانع لجية1]
 [ ال يجػز أن يؤدي وضيفة الشيابة العامة لجى السحكسة العميا مغ تقل درجتو عغ رئيذ نيابة.9]

 [69مادة ]

 أعزاء )مأمػرو( الزبط القزائي يكػنػن فيسا يتعمق بأعسال وضائفيع تابعيغ لمشيابة العامة.

 [71مادة ]



السحاكع كل في دائخة اختراصو دخػل جسيع مخاكد اإلصالح لمشائب العام أو وكالئو وقزاة 
والتأىيل )الدجػن( في أي وقت لتفقجىا والتحقق مغ تصبيق ما تقزي بو القػانيغ والتأكج مغ تشفيح 

 أحكام السحاكع وقخارات الشيابة العامة وعمى مجراء السخاكد مػافاتيع بجسيع ما يصمبػن مغ بيانات.

  الفرل الثالث
  عزاء الشيابة العامةواجبات أ

 [71مادة ]

تدخي أحكام الفرل الثالث )واجبات القزاة( مغ الباب الثالث مغ ىحا القانػن عمى أعزاء الشيابة 
 العامة.

  تأديب أعزاء الشيابة العامة
 [72مادة ]

وتقام تدخي أحكام الفرل الخابع مغ الباب الخابع )مداءلة القزاة تأديبيًا( عمى أعزاء الشيابة العامة 
 الجعػى التأديبية عمييع مغ قبل الشائب العام مغ تمقاء نفدو أو بشاًء عمى شمب مغ وزيخ العجل.

  الفرل الرابع
  رواتب أعزاء الشيابة العامة وعالواتهم

 [73مادة ]

 ( مغ ىحا القانػن.16تحجد رواتب ومخررات أعزاء الشيابة العامة وفقًا ألحكام السادة )

  الفرل الخامس
  قية واألقدميةالتر 

 [74مادة ]

[ تحجد أقجمية أعزاء الشيابة وفقًا لمقػاعج السقخرة لتحجيج أقجمية القزاة كسا ىػ مبيغ في السادة 9]
 ( مغ ىحا القانػن.1( الفقخة )91)
[ تكػن تخقية أعزاء الشيابة العامة إلى السشاصب األعمى عمى أساس األقجمية مع مخاعاة الكفاءة 6]

 ( مغ ىحا القانػن.96( مغ السادة )1وارد في الفقخة )وفقًا لسا ىػ 

  الباب الدادس
  الفرل األول



  أعهان القزاء
 [75مادة ]

 أعػان القزاء ىع: السحامػن والخبخاء وأمشاء الدخ والكتبة والسحزخون والستخجسػن.

 [76مادة ]

 يشطع القانػن ميشة السحاماة.

 [77مادة ]

القزاء ولجى الشيابة العامة ويحجد حقػق الخبخاء وواجباتيع وشخيقة يشطع القانػن الخبخة أمام جيات 
 تأديبيع.

  الفرل الثاني
  العاممهن بالسحاكم

 [78مادة ]

 يعيغ لكل محكسة عجد كاٍف مغ العامميغ ويحجد القانػن واجباتيع.

 [79مادة ]

 تدخي عمى العامميغ بالسحاكع أحكام قانػن الخجمة السجنية.

  الباب الدابع
 كام عامة وانتقاليةأح

 [81مادة ]

 يزع مجمذ القزاء األعمى المػائح الالزمة لتشفيح أحكام ىحا القانػن.

 [81مادة ]

[ بقخار مغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية بشاًء عمى تشديب مغ وزيخ العجل ُيذكَّل مجمذ 9]
يجة الخسسية عمى الشحػ القزاء األعمى االنتقالي خالل شيخ مغ تاريخ نذخ ىحا القانػن في الجخ 

 التالي:
 رئيذ السحكسة العميا رئيدًا.    .أ    



 أربعة مغ قزاة السحكسة العميا.   .ب   
 الشائب العام.   .ج   
 رئيدًا محكسة االستئشاف في غدة ورام هللا.   .د    
  وكيل وزارة العجل   .ه    
وصالحيات مجمذ القزاء األعمى السشرػص [ يسارس مجمذ القزاء األعمى االنتقالي ميام 6]

عميو في ىحا القانػن لحيغ تذكيمو خالل مجة أقراىا عام واحج اعتبارًا مغ تاريخ نذخ ىحا القانػن 
 في الجخيجة الخسسية.

 [82مادة ]

األحكام القزائية واجبة التشفيح واالمتشاع عغ تشفيحىا أو تعصيل تشفيحىا عمى أي نحػ جخيسة يعاقب 
الحبذ، والعدل مغ الػضيفة إذا كان الستيع مػضفًا عامًا أو مكمفًا بخجمة عامة، ولمسحكػم لو عمييا ب

الحق في رفع الجعػى مباشخة إلى السحكسة السخترة، وتزسغ الدمصة الػششية الفمدصيشية تعػيزًا 
 كاماًل لو.

 [83مادة ]

ة والسحكسة الجستػرية العميا لحيغ تتػلى السحكسة العميا مؤقتًا كل السيام السدشجة لمسحاكع اإلداري
 تذكيميا ما لع تكغ داخمة في اختراص جية قزائية أخخى وفقًا لمقػانيغ الشافحة.

 [84مادة ]

 تمغى القػانيغ التالية:
 السعسػل بو في محافطات الزفة. 9155لدشة  91[ قانػن استقالل القزاء رقع 9]
 في محافطات غدة. السعسػل بو 9191لدشة  19[ قانػن السحاكع رقع 6]
بذأن اختراصات الشيابة  9152لدشة  971[ األمخ الرادر عغ الحاكع اإلداري العام رقع 1]

 العامة السعسػل بو في محافطات غدة.
 [ كل حكع يتعارض مع أحكام ىحا القانػن.9]

 [85مادة ]

ج ثالثيغ يػمًا عمى جسيع الجيات السخترة، كل فيسا يخرو تشفيح أحكام ىحا القانػن، ويعسل بو بع
 مغ تاريخ نذخه في الجخيجة الخسسية.



  ميالدية 99/5/6116صجر في مجيشة رام هللا بتاريخ : 
 ىجخية 9961/ ربيع أول/ 6السػافق :                         

 ياسر عرفات                          
  الفمدظيشيةرئيس المجشة التشفيذية لسشغسة التحرير                        

 رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية                        

 [1جدول رقم ]

 جدول الهعائف والرواتب والعالوات لمقزاة وأعزاء الشيابة العامة

إجسالي 
 الراتب

عالوة دورية 
 سشهية

عالوة طبيعة 
 عسل

الراتب 
 األساسي

 الهعيفة

 رئيذ السحكسة العميا 6511 511 51 1151

6112 92 921 6111 
نػاب رئيذ السحكسة العميا+ الشائب 

 العام

6112 92 921 6111 
قزاة السحكسة العميا+ مداعج 

 الشائب العام

 رؤساء محاكع االستئشاف 9111 111 11 6191

 قزاة محاكع االستئشاف 9111 111 11 6191

 رؤساء محاكع البجاية 9211 161 16 9156

 البجايةقزاة محاكع  9211 161 16 9156

 قزاة محاكع الرمح 9911 611 61 9711

 رؤساء الشيابة 9911 611 61 9711

 وكالء الشيابة 9651 651 62 9562

 معاونػ الشيابة العامة 9611   69 9669

 * مالحطة: األرقام أعاله بالجوالر األمخيكي إلى أن يتع استبجاليا بأرقام تدتشج إلى الجشية الفمدصيشي.

 [2جدول رقم ]

 مخررات بدل التسثيل لبعض الهعائف القزائية

 الهعيفة السبمغ



 رئيذ السحكسة العميا 511

 نائب رئيذ السحكسة العميا+ الشائب العام 121

 رئيذ محكسة استئشاف 115

 رئيذ محكسة بجاية 972

 رئيذ نيابة عامة 991

 وكالء نيابة عامة 26

إلى أن يتع استبجاليا بأرقام تدتشج إلى الجشية  * مالحطة: األرقام أعاله بالجوالر األمخيكي
  الفمدصيشي.

 


