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القانون الأ�سا�سي املعدل
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة القانون الأ�سا�سي
مثلما كانت دميومة الت�صاق ال�شعب العربي الفل�سطيني ب�أر�ض �آبائه و�أجداده التي ن�ش�أ عليها
حقيقة عربت عنها وثيقة �إعالن اال�ستقالل ال�صادرة عن املجل�س الوطني الفل�سطيني ،و�أكدتها
ظواهر الثبات يف املكان والزمان واحلفاظ على الهوية الوطنية واجرتاح معجزات الن�ضال،
ف�إن هذه العالقة الع�ضوية بني ال�شعب والتاريخ والأر�ض ا�ستمرت ت�ؤكد ذاتها خالل ال�سعي
الد�ؤوب وامل�ستمر حلمل العامل على االعرتاف بحقوق ال�شعب العربي الفل�سطيني وكيانه
الوطني على قدم امل�ساواة مع غريه من ال�شعوب� .إن ميالد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على
�أر�ض الوطن فل�سطني� ،أر�ض الأباء والأجداد ،ي�أتي يف �سياق الكفاح املرير وامل�ستمر ،الذي
قدم خالله ال�شعب الفل�سطيني �آالف ال�شهداء واجلرحى والأ�سرى من خرية �أبنائه ،لأجل
نيل حقوقه الوطنية الثابتة املتمثلة يف حق العودة وتقرير امل�صري و�إقامة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف بقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل ال�شرعي
والوحيد لل�شعب العربي الفل�سطيني �أينما وجد .ويف �إطار املرحلة االنتقالية التي جنمت عن
اتفاق �إعالن املبادئ� ،شكلت م�س�ألة بناء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�أعمدتها الثالثة:
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية واحدة من املهام الوطنية العاجلة .وب�إن�شاء املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني عرب االنتخابات العامة احلرة واملبا�شرة ،بات وا�ضح ًا �أن �إقرار قانون �أ�سا�سي
منا�سب للمرحلة االنتقالية ،هو القاعدة لتنظيم العالقة املتبادلة بني ال�سلطة وال�شعب ،وهو
اخلطوة الأوىل على طريق حتديد املعامل املميزة للمجتمع املدين امل�ؤهل لتحقيق اال�ستقالل،
وهو يف الوقت ذاته القاعدة الأ�سا�سية ل�سن الت�شريعات والقوانني املوحدة للوطن الفل�سطيني.
لقد قرر هذا القانون الأ�سا�سي الأ�س�س الثابتة التي متثل الوجدان اجلماعي ل�شعبنا،
مبكوناته الروحية ،وعقيدته الوطنية ،وانتمائه القومي ،كما ا�شتمل يف �أبوابه على جمموعة
من القواعد والأ�صول الد�ستورية املتطـورة� ،سواء فيما يت�صل ب�ضمان احلقوق واحلريات
العامة وال�شخ�صية على اختالفها مبا يحقق العدل وامل�ساواة للجميع دون متييز� ،أو فيما
يخ�ص مبد�أ �سيادة القانون ،وحتقيق التوازن بني ال�سلطات ،مع تو�ضيح احلدود الفا�صلة
بني اخت�صا�صات كل منها ،بحيث تكفل لها اال�ستقاللية من ناحية ،والتكامل يف الأداء من
ناحية �أخرى ،وذلك يف �سبيل امل�صلحة الوطنية العليا التي هي رائد اجلميع� .إن كون هذا
القانون الأ�سا�سي امل�ؤقت قد �شرع لفرتة انتقالية م�ؤقتة ،فهو ي�شكل بالبداهة خطوة �أ�سا�سية
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على طريق حتقيق احلقوق الوطنية والتاريخية الثابتة لل�شعب العربي الفل�سطيني ،وال ي�صادر
على �أي نحو حقه يف موا�صلة ال�سعي والعمل من �أجل العودة وتقرير امل�صري ،مبا يف ذلك �إقامة
الدولة الفل�سطينية بعا�صمتها القد�س ال�شريف وهي �أوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�شريفني
م�سرى نبينا حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ومهد �سيدنا امل�سيح عليه ال�سالم .كما �أن �أحكامه
امل�ؤقتة ال ت�سقط حق ًا لفل�سطيني ،حيثما وجد ،يف التمتع بحقوق مت�ساوية مع مواطنيه على
�أر�ض الوطن� .إن هذا القانون الأ�سا�سي امل�ؤقت ي�ستمد قوته من �إرادة ال�شعب الفل�سطيني
وحقوقه الثابتة ون�ضاله الد�ؤوب والذي مار�س حقه الدميقراطي يف انتخاب رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية و�أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،ليبد�أ بتنظيم وبناء �أ�س�س
احلياة الت�شريعية الدميقراطية يف فل�سطني ،ويف الوقت نف�سه ف�إن و�ضع هذا القانون ،و�إقراره
من قبل املجل�س الت�شريعي ،ينطلق من حقيقة �أن منظمة التحرير الفل�سطينية هي املمثل
ال�شرعي والوحيد لل�شعب العربي الفل�سطيني .ب�سم اهلل الرحمن الرحيم مذكرة �إي�ضاحية
للقانون الأ�سا�سي املعدل ا�ستناد ًا للمادة ( )111من القانون الأ�سا�سي التي تعطي املجل�س
الت�شريعي �صالحية تعديل القانون الأ�سا�سي مبوافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضائه ،فقد ر�أى املجل�س
�ضرورة تعديل القانون الأ�سا�سي وذلك با�ستحداث من�صب رئي�س الوزراء يف ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية وحتويل �صالحياته وكافة ال�ضوابط القانونية وال�سيا�سية الناظمة لعمله ،وتو�ضيح
�شكل العالقة التي تربطه برئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وال�سلطة الت�شريعية .ومبوجب
هذا التعديل اقت�ضى الأمر �إعادة ترتيب بع�ض الأحكام الواردة يف القانون الأ�صلي بحيث �أ�صبح
الباب املتعلق ب�صالحيات رئي�س ال�سلطة الوطنية هو الباب الثالث يف القانون املعدل وذلك
مقابل ت�أخري الباب املتعلق بال�سلطة الت�شريعية �إىل باب الحق وهو الباب الرابع� .أما الباب
اخلام�س مبوجب التعديل واملتعلق مبجل�س الوزراء فقد ت�ضمن كيفية ت�شكيل احلكومة من قبل
رئي�س الوزراء وكيفية نيلها ثقة املجل�س وال�صالحيات املمنوحة ملجل�س الوزراء ورئي�سه ،و�شكل
العالقة ما بني رئي�س الوزراء ورئي�س ال�سلطة الفل�سطينية .وقد ارت�أى املجل�س �أثناء مناق�شة
القانون املعدل �أن ال �ضرورة لإ�ضافة بع�ض العبارات املتعلقة بعر�ض كل ما يتعلق باحلكومة من
ت�شكيل و�إقالة وا�ستقالة من قبل رئي�س جمل�س الوزراء على رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وذلك باعتبار �أن هذا الأمر عرف ًا �سيا�سي ًا �أجمع املجل�س عليه �أثناء مناق�شاته دون حاجة �إىل
�إفراده يف مادة يف منت القانون.
�أحمد قريع (�أبو عالء)
رئي�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
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الباب الأول

مادة ()1
فل�سطني جزء من الوطن العربي الكبري ،وال�شعب العربي الفل�سطيني جزء من الأمة العربية
والوحدة العربية هدف يعمل ال�شعب الفل�سطيني من �أجل حتقيقه.
مادة ()2
ال�شعب م�صدر ال�سلطات وميار�سها عن طريق ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية
على �أ�سا�س مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات على الوجه املبني يف هذا القانون الأ�سا�سي.
القد�س عا�صمة فل�سطني.

مادة ()3

مادة ()4
 .1الإ�سالم هو الدين الر�سمي يف فل�سطني ول�سائر الديانات ال�سماوية احرتامها وقد�سيتها.
 .2مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع.
 .3اللغة العربية هي اللغة الر�سمية.
مادة ()5
نظام احلكم يف فل�سطني نظام دميقراطي نيابي يعتمد على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية
وينتخب فيه رئي�س ال�سلطة الوطنية انتخاب ًا مبا�شر ًا من قـبل ال�شعب وتكون احلكومة م�س�ؤولة
�أمام الرئي�س واملجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
مادة ()6
مبد�أ �سيادة القانون �أ�سا�س احلكم يف فل�سطني ،وتخ�ضع للقانون جميع ال�سلطات والأجهزة
والهيئات وامل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص.
اجلن�سية الفل�سطينية تنظم بالقانون.

مادة ()7

مادة ()8
يكون علم فل�سطني بالألوان الأربعة والأبعاد واملقايي�س املعتمدة من منظمة التحرير
الفل�سطينية هو العلم الر�سمي للبالد.
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الباب الثاين

احلقوق واحلريات العامة
مادة ()9
الفل�سطينيون �أمام القانون والق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون
�أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة.
مادة ()10
 .1حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام.
 .2تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دون �إبطاء على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق
الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان.

مادة ()15
العقوبة �شخ�صية ،ومتنع العقوبات اجلماعية ،وال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص قانوين ،وال توقع
عقوبة �إال بحكم ق�ضائي ،وال عقاب �إال على الأفعال الالحقة لنفاذ القانون.
مادة ()16
ال يجوز �إجراء �أي جتربة طبية �أو علمية على �أحد دون ر�ضاء قانوين م�سبق ،كما ال يجوز
�إخ�ضاع �أحد للفح�ص الطبي �أو للعالج �أو لعملية جراحية �إال مبوجب قانون .ينظم القانون
�أحكام نقل الأع�ضاء وغريها من م�ستجدات التقدم العلمي للأغرا�ض الإن�سانية امل�شروعة.
مادة ()17
للم�ساكن حرمة ،فال جتوز مراقبتها �أو دخولها �أو تفتي�شها �إال ب�أمر ق�ضائي م�سبب ووفق ًا
لأحكام القانون .يقع باط ًال كل ما يرتتب على خمالفة �أحكام هذه املادة ،وملن ت�ضرر من
جراء ذلك احلق يف تعوي�ض عادل ت�ضمنه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

مادة ()11
 .1احلرية ال�شخ�صية حق طبيعي وهي مكفولة ال مت�س.
 .2ال يجوز القب�ض على �أحد �أو تفتي�شه �أو حب�سه �أو تقييد حريته ب�أي قيد او منعه من التنقل
�إال ب�أمر ق�ضائي وفق ًا لأحكام القانون ،ويحدد القانون مدة احلب�س االحتياطي ،وال يجوز
احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن اخلا�ضعة للقوانني ال�صادرة بتنظيم ال�سجون.

مادة ()18
حرية العقيدة والعبادة وممار�سة ال�شعائر الدينية مكفولة �شريطة عدم الإخالل بالنظام
العام �أو الآداب العامة.

مادة ()12
يبلغ كل من يقب�ض عليه �أو يوقف ب�أ�سباب القب�ض عليه �أو �إيقافه ،ويجب �إعالمه �سريع ًا بلغة
يفهمها باالتهام املوجه �إليه ،و�أن ميكن من االت�صال مبحام ،و�أن يقدم للمحاكمة دون ت�أخري.

مادة ()19
ال م�سا�س بحرية الر�أي ،ولكل �إن�سان احلق يف التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو
غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن مع مراعاة �أحكام القانون.

مادة ()13
	.1ال يجوز �إخ�ضاع �أحد لأي �إكراه �أو تعذيب ،ويعامل املتهمون و�سائر املحرومني من حرياتهم
معاملة الئقة.
 .2يقع باط ًال كل قول �أو اعرتاف �صدر باملخالفة لأحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة.

مادة ()20
حرية الإقامة والتنقل مكفولة يف حدود القانون.

مادة ()14
املتهم برئ حتى تثبت�إدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها �ضمانات الدفاع عن نف�سه،
وكل متهم يف جناية يجب �أن يكون له حمام يدافع عنه.
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مادة ()21
 .1يقوم النظام االقت�صادي يف فل�سطني على �أ�سا�س مبادئ االقت�صاد احلر .ويجوز لل�سلطة
التنفيذية �إن�شاء �شركات عامة تنظم بقانون.
 .2حرية الن�شاط االقت�صادي مكفولة ،وينظم القانون قواعد الإ�شراف عليها وحدودها.
 .3امللكية اخلا�صة م�صونة ،وال تنزع امللكية وال يتم اال�ستيالء على العقارات �أو املنقوالت
13

�إال للمنفعة العامة وفق ًا للقانون يف مقابل تعوي�ض عادل �أو مبوجب حكم ق�ضائي.
	.4ال م�صادرة �إال بحكم ق�ضائي.
مادة ()22
 .1ينظم القانون خدمات الت�أمني االجتماعي وال�صحي ومعا�شات العجز وال�شيخوخة.
 .2رعاية �أ�سر ال�شهداء والأ�سرى ورعاية اجلرحى واملت�ضررين واملعاقني واجب ينظم القانون
�أحكامه ،وتكفل ال�سلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والت�أمني ال�صحي واالجتماعي.
مادة ()23
امل�سكن املالئم حق لكل مواطن ،وت�سعى ال�سلطة الوطنية لت�أمني امل�سكن ملن ال م�أوى له.
.1
.2
.3
.4

مادة ()24
التعليم حق لكل مواطن ،و�إلزامي حتى نهاية املرحلة الأ�سا�سية على الأقل وجماين يف
املدار�س واملعاهد وامل�ؤ�س�سات العامة.
ت�شرف ال�سلطة الوطنية على التعليم كله ويف جميع مراحله وم�ؤ�س�ساته وتعمل على رفع
م�ستواه.
يكفل القانون ا�ستقاللية اجلامعات واملعاهد العليا ومراكز البحث العلمي ،وي�ضمن حرية
البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقايف والفني ،وتعمل ال�سلطة الوطنية على ت�شجيعها
و�إعانتها.
تلتزم املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة باملناهج التي تعتمدها ال�سلطة الوطنية
وتخ�ضع لإ�شرافها.

مادة ()25
 .1العمل حق لكل مواطن وهو واجب و�شرف وت�سعى ال�سلطة الوطنية �إىل توفريه لكل قادر
عليه.
 .2تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية
ال�صحية واالجتماعية.
 .3التنظيم النقابي حق ينظم القانون �أحكامه.
 .4احلق يف الإ�ضراب ميار�س يف حدود القانون.
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مادة ()26
للفل�سطينيني حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية �أفراد ًا وجماعات ولهم على وجه اخل�صو�ص
احلقوق الآتية:
 .1ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية واالن�ضمام �إليها وفق ًا للقانون.
 .2ت�شكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط والأندية وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية وفق ًا
للقانون.
 .3الت�صويت والرت�شيح يف االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقرتاع العام
وفق ًا للقانون.
 .4تقلد املنا�صب والوظائف العامة على قاعدة تكاف�ؤ الفر�ص.
 .5عقد االجتماعات اخلا�صة دون ح�ضور �أفراد ال�شرطة ،وعقد االجتماعات العامة واملواكب
والتجمعات يف حدود القانون.
مادة ()27
 .1ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم حق للجميع يكفله هذا القانون الأ�سا�سي وتخ�ضع
م�صادر متويلها لرقابة القانون .
 .2حرية و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والن�شر والتوزيع والبث،
وحرية العاملني فيها ،مكفولة وفق ًا لهذا القانون الأ�سا�سي والقوانني ذات العالقة.
 .3حتظر الرقابة على و�سائل الإعالم ،وال يجوز �إنذارها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغا�ؤها
�أو فر�ض قيود عليها �إال وفق ًا للقانون ومبوجب حكم ق�ضائي.
مادة ()28
ال يجوز �إبعاد �أي فل�سطيني عن �أر�ض الوطن �أو حرمانه من العودة �إليه �أو منعه من املغادرة
�أو جتريده من اجلن�سية �أو ت�سليمه لأية جهة �أجنبية.
مادة ()29
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني ،وللأطفال احلق يف:
 .1احلماية والرعاية ال�شاملة.
�	.2أن ال ي�ستغلوا لأي غر�ض كان وال ي�سمح لهم بالقيام بعمل يلحق �ضرر ًا ب�سالمتهـم �أو
ب�صحتهم �أو بتعليمهم.
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 .3احلماية من الإيذاء واملعاملة القا�سية.
 .4يحرم القانون تعري�ض الأطفال لل�ضرب واملعاملة القا�سيتني من قبل ذويهم.
�	.5أن يف�صلوا �إذا حكم عليهم بعقوبة �سالبة للحرية عن البالغني و�أن يعاملوا بطريقة
ت�ستهدف �إ�صالحهم وتتنا�سب مع �أعمارهم.
مادة ()30
 .1التقا�ضي حق م�صون ومكفول للنا�س كافة ،ولكل فل�سطيني حق االلتجاء �إىل قا�ضيه
الطبيعي ،وينظم القانون �إجراءات التقا�ضي مبا ي�ضمن �سرعة الف�صل يف الق�ضايا.
 .2يحظر الن�ص يف القوانني على حت�صني �أي قرار �أو عمل �إداري من رقابة الق�ضاء.
 .3يرتتب على اخلط�أ الق�ضائي تعوي�ض من ال�سلطة الوطنية يحدد القانون �شروطه وكيفياته.
مادة ()31
تن�ش�أ بقانون هيئة م�ستقلة حلقوق الإن�سان ويحدد القانون ت�شكيلها ومهامها واخت�صا�صها
وتقدم تقاريرها لكل من رئي�س ال�سلطة الوطنية واملجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
مادة ()32
كل اعتداء على �أي من احلريات ال�شخ�صية �أو حرمة احلياة اخلا�صة للإن�سان وغريها من احلقوق
واحلريات العامة التي يكفلها القانون الأ�سا�سي �أو القانون ،جرمية ال ت�سقط الدعوى اجلنائية
وال املدنية النا�شئة عنها بالتقادم ،وت�ضمن ال�سلطة الوطنية تعوي�ض ًا عاد ًال ملن وقع عليه ال�ضرر.
مادة ()33
البيئة املتوازنة النظيفة حق من حقوق الإن�سان واحلفاظ على البيئة الفل�سطينية وحمايتها
من �أجل �أجيال احلا�ضر وامل�ستقبل م�س�ؤولية وطنية.

الباب الثالث

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
مادة ()34
ً
ً
ينتخب رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية انتخاب ًا عاما ومبا�شرا من ال�شعب الفل�سطيني
وفق ًا لأحكام قانون االنتخابات الفل�سطيني.
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مادة ()35
ي�ؤدى الرئي�س قبل مبا�شرة مهام من�صبه اليمني التالية �أمام املجل�س الت�شريعي بح�ضور رئي�س
املجل�س الوطني ورئي�س املحكمة العليا (�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا للوطن ومقد�ساته،
ولل�شعب وتراثه القومي ،و�أن احرتم النظام الد�ستوري والقانون ،و�أن �أرعى م�صالح ال�شعب
الفل�سطيني رعاية كاملة ،واهلل على ما �أقول �شهيد).
مادة ()36
مدة رئا�سة ال�سلطة الوطنية هي املرحلة االنتقالية ،ويتم انتخاب الرئي�س بعد ذلك وفقاً
للقانون.
مادة ()37
 .1يعترب مركز رئي�س ال�سلطة الوطنية �شاغر ًا يف �أي من احلاالت الآتية.:
�أ .الوفاة.
ب .اال�ستقالة املقدمة �إىل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني �إذا قبلت ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه.
ج .فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من املحكمة الد�ستورية العليا وموافقة
املجل�س الت�شريعي ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه.
� .2إذا �شغر مركز رئي�س ال�سلطة الوطنية يف �أي من احلاالت ال�سابقة يتوىل رئي�س املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني مهام رئا�سة ال�سلطة الوطنية م�ؤقت ًا ملـدة ال تزيد عن �ستني يوم ًا جترى
خاللها انتخابات حرة ومبا�شرة النتخاب رئي�س جديد وفق ًا لقانون االنتخابات الفل�سطيني.
مادة ()38
ميار�س رئي�س ال�سلطة الوطنية �سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه املبني يف هذا القانون.
مادة ()39
رئي�س ال�سلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفل�سطينية.
مادة ()40
يعني رئي�س ال�سلطة الوطنية ممثلي ال�سلطة الوطنية لدى الدول واملنظمات الدولية والهيئات
الأجنبية وينهي مهامهم ،كما يعتمد ممثلي هذه اجلهات لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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مادة ()41
 .1ي�صدر رئي�س ال�سلطة الوطنية القـوانني بعد �إقرارها من املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إحالتها �إليه ،وله �أن يعيدها �إىل املجل�س خالل ذات الأجل
م�شفوعة مبالحظاته و�أ�سباب اعرتا�ضه و�إال اعتربت م�صدرة وتن�شر فور ًا يف اجلريدة
الر�سمية.
�	.2إذا رد رئي�س ال�سلطة الوطنية م�شروع القانون �إىل املجل�س الت�شريعي وفق ًا للأجل
وال�شروط الواردة يف الفقرة ال�سابقة تعاد مناق�شته ثانية يف املجل�س الت�شريعي ،ف�إذا
�أقره ثانية ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه �أعترب قانون ًا وين�شر فور ًا يف اجلريدة الر�سمية.
مادة ()42
لرئي�س ال�سلطة الوطنية حق العفو اخلا�ص عن العقوبة �أو تخفي�ضها ،و�أما العفو العام �أو العفو
عن اجلرمية فال يكون �إال بقانون.
مادة ()43
لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حاالت ال�ضرورة التي ال حتتمل الت�أخري يف غري �أدوار انعقاد املجل�س
الت�شريعي� ،إ�صدار قرارات لها قوة القانون ،ويجب عر�ضها على املجل�س الت�شريعي يف �أول جل�سة
يعقدها بعد �صدور هذه القرارات و�إال زال ما كان لها من قوة القانون� ،أما �إذا عر�ضت على
املجل�س الت�شريعي على النحو ال�سابق ومل يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
مادة ()44
حتدد بقانون خم�ص�صات رئي�س ال�سلطة الوطنية وتعوي�ضاته.
مادة ()45
يختار رئي�س ال�سلطة الوطنية رئي�س الوزراء ويكلفه بت�شكيل حكومته وله �أن يقيله �أو يقبل
ا�ستقالته ،وله �أن يطلب منه دعوة جمل�س الوزراء لالنعقاد.
مادة ()46
ي�ساعد جمل�س الوزراء الرئي�س يف �أداء مهامه وممار�سة �سلطاته على الوجه املبني يف هذا
القانون الأ�سا�سي.
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البـاب الرابع

ال�سلطــة الت�شريعيـة
مادة ()47
 .1املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني هو ال�سلطة الت�شريعية املنتخبة.
 .2مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هـذا القانون يتوىل املجل�س الت�شريعي مهامه الت�شريعية
والرقابية على الوجه املبني يف نظامه الداخلي.
 .3مدة هذا املجل�س هي املرحلة االنتقالية.
مادة ()48
 .1يت�ألف املجل�س الت�شريعي من ثمانية وثمانني ع�ضو ًا منتخب ًا وفق ًا للقانون.
�	.2إذا �شغر مركز ع�ضو �أو �أكرث ب�سبب الوفاة �أو اال�ستقالة �أو فقد الأهلية جتري انتخابات
فرعية يف الدائرة املعنية وفق ًا للقانون النتخاب خلف له.
مادة ()49
قبل ال�شروع بالأعمال يق�سم كل ع�ضو اليمني التالية �أمام املجل�س �« :أق�سم باهلل العظيم �أن
�أكون خمل�ص ًا للوطن ،و�أن �أحافظ على حقوق ال�شعب والأمة وم�صاحلهما و�أن �أحرتم القانون،
و�أن �أقوم بواجباتي حق القيام واهلل على ما �أقول �شهيد».
مادة ()50
ينتخب املجل�س يف �أول اجتماع له رئي�س ًا ونائبني للرئي�س و�أمين ًا لل�سر يكونون هيئة مكتب رئا�سة
املجل�س ،وال يجوز اجلمع بني ع�ضوية هذا املكتب وبني رئا�سة ال�سلطة الوطنية �أو الوزارة �أو
�أي من�صب حكومي �آخر.
مادة ()51
يقبل املجل�س ا�ستقالة �أع�ضائه ،وي�ضع نظامه الداخلي وقواعد م�ساءلة �أع�ضائه  ،مبا ال
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون الأ�سا�سي واملبادئ الد�ستورية العامة ،وله وحده املحافظة
على النظام والأمن �أثناء جل�ساته �أو �أعمال جلانه ،ولي�س لرجال الأمن التواجد يف �أرجائه
�إال بناء على طلب رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة على ح�سب الأحوال.
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مادة ()52
يفتتح رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الدورة العادية الأوىل للمجل�س ،ويلقي بيانه االفتتاحي.

مادة ()55
يتقا�ضى ع�ضو املجل�س الت�شريعي مكاف�أة �شهرية يحددها القانون.

مادة ()53
	.1ال جتوز م�ساءلة �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي جزائي ًا �أو مدني ًا ب�سبب الآراء التي يبدونها،
�أو الوقائع التي يوردونها� ،أو لت�صويتهم على نحو معني يف جل�سات املجل�س الت�شريعي
�أو يف �أعمال اللجان� ،أو لأي عمل يقومون به خارج املجل�س الت�شريعي من �أجل متكينهم
من �أداء مهامهم النيابية.
	.2ال يجوز التعر�ض لع�ضو املجل�س الت�شريعي ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وال يجوز �إجراء �أي
تفتي�ش يف �أمتعته �أو بيته �أو حمل �إقامته �أو �سيارته �أو مكتبه ،وب�صفة عامة �أي عقار �أو
منقول خا�ص به طيلة مدة احل�صانة.
	.3ال يجوز مطالبة ع�ضو املجل�س الت�شريعي بالإدالء ب�شهـادة عن �أمر يتعلق ب�أفعاله �أو �أقواله
�أو عن معلومات ح�صل عليها بحكم ع�ضويته يف املجـل�س الت�شريعي �أثناء الع�ضوية �أو بعد
انتهائها �إال بر�ضائه ومبوافقة املجل�س امل�سبقة.
	.4ال يجوز يف غري حالة التلب�س بجناية اتخاذ �أية �إجراءات جزائيـة �ضد �أي ع�ضو من
�أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني على �أن يبلغ املجل�س الت�شريعي فور ًا بالإجراءات
املتخذة �ضد الع�ضو ليتخذ املجل�س ما يراه منا�سب ًا ،وتتوىل هيئة املكتب هذه املهمة �إذا
مل يكن املجل�س منعقد ًا.
	.5ال يجوز لع�ضو املجل�س الت�شريعي التنازل عن احل�صانة من غري �إذن م�سبق من املجل�س،
وال ت�سقط احل�صانة بانتهاء الع�ضوية وذلك يف احلدود التي كانت ت�شملها مدة الع�ضوية.

مادة ()56
لكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س احلق يف :
 .1التقدم �إىل ال�سلطة التنفيذية بكل الطلبات ال�ضرورية وامل�شروعة الالزمة لتمكينه من
ممار�سة مهامه النيابية.
 .2اقرتاح القوانني ،وكل اقرتاح مت رف�ضه ال يجوز �إعادة تقدميه يف نف�س دور االنعقاد
ال�سنوي.
 .3توجيه الأ�سئلة واال�ستجوابات �إىل احلكومة �أو �إىل �أحد الوزراء ،ومن يف حكمهم ،وال
يجوز مناق�شة اال�ستجواب �إال بعد مرور �سبعة �أيام من تقدميه �إال �إذا قبل املوجه �إليه
اال�ستجواب الرد واملناق�شة حا ًال �أو يف �أجل �أقل ،كما �أنه يجوز تق�صري هذا الأجل يف
حالة اال�ستعجال �إىل ثالثة �أيام مبوافقة رئي�س ال�سلطة الوطنية.

مادة ()54
	.1ال يجوز لع�ضو املجل�س الت�شريعي �أن ي�ستغل ع�ضويتـه يف �أي عمل من الأعمال اخلا�صة،
وعلى �أي نحو.
 .2يقدم كل ع�ضو يف املجل�س الت�شريعي �إقرار ًا بالذمة املالية اخلا�صة به وبزوجه وب�أوالده
الق�صر مف�ص ًال فيه كل ما ميلكون من ثروة ،عقار ًا ومنقو ًال يف داخل فل�سطني وخارجها،
وما عليهم من ديون ،ويحفظ هذا الإقرار مغلق ًا و�سريا لدى حمكمة العدل العليا ،وال
يجوز الإطالع عليه �إال ب�إذن املحكمة ويف احلدود التي ت�سمح بها.
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مادة ()57
 .1يجوز لع�شرة من �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي ،بعد ا�ستجواب ،التقدم بطلب �سحب الثقة
من احلكومة �أو من �أحد الوزراء ،وال يجوز الت�صويت على هذا الطلب �إال بعد م�ضي
ثالثة �أيام على الأقل من تقدميه ،وي�صدر القرار مبوافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س.
 .2يرتتب على �سحب الثقة انتهاء والية من �سحبت منه.
مادة ()58
للمجل�س �أن يكون جلنة خا�صة� ،أو يكلف �إحدى جلانه ،من �أجل تق�صي احلقائق يف �أي �أمر
عام� ،أو يف �إحدى الإدارات العامة.
مادة ()59
يقر املجل�س الت�شريعي اخلطة العامة للتنمية ،ويحدد القانون طريقة �إعدادها وعر�ضها
على املجل�س.
مادة ()60
ينظم القانون الأحكام اخلا�صة ب�إعداد املوازنة العامة و�إقرارها والت�صرف يف الأموال
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املر�صودة فيها ،وكذلك املوازنات امللحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة،
وكل م�شروع ت�ساهم فيه ال�سلطة مبا ال يقل عن خم�سني باملائة من ر�أ�سماله.
مادة ()61
مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )90من هذا القانون الأ�سا�سي:
 .1على احلكومة عر�ض م�شروع املوازنة على املجـل�س الت�شريعي قبل �شهرين على الأقل من
بدء ال�سنة املالية.
 .2يعقد املجل�س الت�شريعي جل�سة خا�صة ملناق�شة م�شروع قانون املوازنة ال�سنوية فيقره
بالتعديالت قبل بدء ال�سنة املالية اجلديدة �أو يعيده �إىل احلكومة يف مدة �أق�صاها
�شهر من تاريخ تقدميه �إليه م�صحوب ًا مبالحظات املجل�س ال�ستكمال املقت�ضيات املطلوبة
و�إعادته �إىل املجل�س الت�شريعي لإقراره.
 .3يتم الت�صويت على املوازنة باب ًا باب ًا.
	.4ال يجوز �إجراء املناقلة بني �أبواب امليزانية �إال باالتفاق بني املجل�س الت�شريعي وال�سلطة
التنفيذية.
مادة ()62
يجب عر�ض احل�ساب اخلتامي مليزانية ال�سلطة الوطنية على املجل�س الت�شريعي يف مدة ال
تزيد على �سنة واحدة من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية ،ويتم الت�صويت عليه باب ًا باب ًا.

الباب اخلام�س
ال�سلطة التنفيذية
مادة ()63
جمل�س الوزراء (احلكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي ت�ضطلع مب�س�ؤولية و�ضع
الربنامج الذي تقره ال�سلطة الت�شريعية مو�ضع التنفيذ ،وفيما عدا ما لرئي�س ال�سلطة الوطنية
من اخت�صا�صات تنفيذية يحددها القانون الأ�سا�سي ،تكون ال�صالحيات التنفيذية والإدارية
من اخت�صا�ص جمل�س الوزراء.
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مادة ()64
 .1يتكون جمل�س الوزراء من رئي�س الوزراء وعدد من الوزراء ال يتجاوز �أربعة وع�شرين
وزير ًا.
 .2يحدد يف قرار التعيني الوزارة التي ت�سند �إىل كل وزير.
مادة ()65
 .1فور تكليفه من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يتوىل رئي�س الوزراء ت�شكيل
حكومته خالل ثالثة �أ�سابيع من تاريخ اختياره ،وله احلق يف مهلة �أخرى �أق�صاها
�أ�سبوعان �آخران فقط.
�	.2إذا �أخفق رئي�س الوزراء يف ت�شكيل حكومته خالل الأجل املذكور �أو مل يح�صل على ثقة
املجل�س الت�شريعي وجب على رئي�س ال�سلطة الوطنية ا�ستبداله ب�آخر خالل �أ�سبوعني
من تاريخ �إخفاقه �أو من تاريخ جل�سة الثقة ح�سب مقت�ضى احلال ،وتنطبق على رئي�س
الوزراء اجلديد الأحكام الواردة يف الفقرة (� )1أعاله.
مادة ()66
 .1فور اختيار رئي�س الوزراء لأع�ضاء حكومته يتقدم بطلب �إىل املجل�س الت�شريعي لعقد
جل�سة خا�صة للت�صويت على الثقة بهم بعد اال�ستماع واالنتهاء من مناق�شة البيان الوزاري
املكتوب الذي يحدد برنامج و�سيا�سة احلكومة ،على �أن تعقد اجلل�سة يف موعد �أق�صاه
�أ�سبوع من تاريخ الطلب.
 .2يتم الت�صويت على الثقة برئي�س الوزراء و�أع�ضاء حكومته جمتمعني ،ما مل تقرر الأغلبية
املطلقة خالف ذلك.
 .3متنح الثقة باحلكومة �إذا �صوتت �إىل جانبها الأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س الت�شريعي.
مادة ()67
بعد احل�صول على الثقة بهم وقبل مبا�شرة �أعمالهم ي�ؤدي رئي�س الوزراء و�أع�ضاء حكومته
�أمام رئي�س ال�سلطة الوطنية اليمني الد�ستورية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )35من القانون
الأ�سا�سي.
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مادة ()68

ميار�س رئي�س الوزراء ما يلي:
 .1ت�شكيل جمل�س الوزراء �أو تعديله �أو �إقالة �أو قبول ا�ستقالة �أي ع�ضو �أو ملء ال�شاغر فيه.
 .2دعوة جمل�س الوزراء لالنعقاد يف جل�سته الأ�سبوعية �أو عند ال�ضرورة� ،أو بناء على طلب
رئي�س ال�سلطة الوطنية ،وي�ضع جدول �أعماله.
 .3تر�ؤ�س جل�سات جمل�س الوزراء.
�	.4إدارة كل ما يتعلق ب�ش�ؤون جمل�س الوزراء.
 .5الإ�شراف على �أعمال الوزراء وامل�ؤ�س�سات العامة التابعة للحكومة.
�	.6إ�صدار القرارات الالزمة يف حدود اخت�صا�صاته وفق ًا للقانون.
 .7توقيع و�إ�صدار اللوائح �أو الأنظمة التي ي�صادق عليها جمل�س الوزراء.
 .8يقوم رئي�س الوزراء بتعني نائب له من بني وزرائه ليقوم ب�أعماله عند غيابه.
مادة ()69

يخت�ص جمل�س الوزراء مبا يلي :
 .1و�ضع ال�سيا�سة العامة يف حدود اخت�صا�صه ،ويف �ضوء الربنامج الوزاري امل�صادق عليه
من املجل�س الت�شريعي.
 .2تنفيذ ال�سيا�سات العامة املقررة من ال�سلطات الفل�سطينية املخت�صة.
 .3و�ضع املوازنة العامة لعر�ضها على املجل�س الت�شريعي.
�	.4إعداد اجلهاز الإداري ،وو�ضع هياكله ،وتزويده بكافة الو�سائل الالزمة ،والإ�شراف عليه
ومتابعته.
 .5متابعة تنفيذ القوانني و�ضمان االلتزام ب�أحكامها ،واتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك.
 .6الإ�شراف على �أداء الوزارات و�سائر وحدات اجلهاز الإداري لواجباتها واخت�صا�صاتها،
والتن�سيق فيما بينها.
 .7م�س�ؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.
 .8مناق�شة االقرتاحات مع اجلهات املختلفة ذات العالقة بالفقرتني ( 6و� )7أعاله،
و�سيا�ساتها يف جمال تنفيذ اخت�صا�صاتها.
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�	.9أ� .إن�شاء �أو �إلغاء الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�سلطات �أو ما يف حكمها من وحدات اجلهاز
الإداري التي ي�شملها اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة ،على ان ينظم كل منها بقانون.
ب .تعيني ر�ؤ�ساء الهيئات وامل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف البند (�أ) �أعاله والإ�شراف عليها
وفقا لأحكام القانون.
 .10حتديد اخت�صا�صات الوزارات والهيئات وال�سلطات وامل�ؤ�س�سات التابعة للجهاز التنفيذي
كافة ،وما يف حكمها.
�	.11أية اخت�صا�صات �أخرى تناط به مبوجب �أحكام القانون.
مادة ()70
ملجل�س الوزراء احلق يف التقدم �إىل املجل�س الت�شريعي مب�شروعات القوانني و�إ�صدار اللوائح
واتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني.
مادة ()71
يخت�ص كل وزير يف �إطار وزارته على وجه اخل�صو�ص مبا ي�أتي:
 .1اقرتاح ال�سيا�سة العامة لوزارته والإ�شراف على تنفيذها بعد �إقرارها.
 .2الإ�شراف على �سري العمل يف وزارته و�إ�صدار التعليمات الالزمة لذلك.
 .3تنفيذ املوازنة العامة �ضمن االعتمادات املقررة لوزارته.
�	.4إعداد م�شروعات القوانني اخلا�صة بوزارته وتقدميها ملجل�س الوزراء.
 .5يجوز للوزير تفوي�ض بع�ض �سلطاته �إىل وكيل الوزارة� ،أو غريه من موظفي الإدارة العليا
يف وزارته ،يف حدود القانون.
مادة ()72
على كل وزير �أن يقدم �إىل جمل�س الوزراء تقارير تف�صيلية عن ن�شاطات وزارته و�سيا�ساتها
وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف املحددة للوزارة يف �إطار اخلطة العامة ،وكذلك عن
مقرتحاتها وتو�صياتها ب�ش�أن �سيا�ستها يف امل�ستقبل .وتقدم هذه التقارير ب�شكل دوري منتظم
كل ثالثة �أ�شهر بحيث يكون جمل�س الوزراء على �إطالع واف ب�سيا�سات كل وزارة ون�شاطاتها.
مادة ()73
 .1بدعوة من رئي�س الوزراء تعقد جل�سات جمل�س الوزراء ب�صورة دورية �أ�سبوعيا� ،أو عند
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ال�ضرورة ،وال يجوز لغري الوزراء ح�ضور هذه اجلل�سات �إال بناء على دعوة م�سبقة من
رئي�س الوزراء.
 .2تكون جل�سات جمل�س الوزراء موثقة.
مادة ()74
 .1رئي�س الوزراء م�س�ؤول �أمام رئي�س ال�سلطة الوطنية عن �أعماله وعن �أعمال حكومته.
 .2الوزراء م�س�ؤولون �أمام رئي�س الوزراء كل يف حدود اخت�صا�صه وعن �أعمال وزارته.
 .3رئي�س الوزراء و�أع�ضاء حكومته م�س�ؤولون م�س�ؤولية فردية وت�ضامنية �أمام املجل�س الت�شريعي.
مادة ()75
 .1لرئي�س ال�سلطة الوطنية احلق يف �إحالة رئي�س الوزراء �إىل التحقيق فيما قد ين�سب �إليه
من جرائم �أثناء ت�أديته �أعمال وظيفته �أو ب�سببها وذلك وفقا لأحكام القانون.
 .2لرئي�س الوزراء احلق يف �إحالة �أي من الوزراء �إىل التحقيق ا�ستنادا �إىل �أي من الأ�سباب
امل�شار �إليها يف الفقرة (� )1أعاله وذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة ()76
 .1يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام من�صبه فور �صدور قرار االتهام ،وال يحول انتهاء
خدمته دون اال�ستمرار يف �إجراءات التحقيق واملتابعة.
 .2يتوىل النائب العام �أو من ميثله من �أع�ضاء النيابة العامة �إجراءات التحقيق واالتهام وتتم
املحاكمة �أمام املحكمة املخت�صة ،وتتبع الأحكام والقواعد املقررة يف قانوين العقوبات
والإجراءات اجلزائية.
 .3ت�سري الأحكام ال�سابقة على نواب الوزراء ووكالء الوزارات ومن يف حكمهم.
مادة ()77
 .1يجوز لع�شرة �أع�ضاء من املجل�س الت�شريعي التقدم بطلب �إىل رئي�س املجل�س لعقد جل�سة
خا�صة لطرح الثقة باحلكومة �أو ب�أحد الوزراء بعد ا�ستجوابه.
 .2يتم حتديد موعد �أول جل�سة بعد م�ضي ثالثة �أيام على تقدمي الطلب وال يجوز �أن يتجاوز
موعدها �أ�سبوعني من ذلك التاريخ.
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مادة ()78
 .1يتم حجب الثقة عن رئي�س الوزراء وحكومته بالأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س الت�شريعي.
 .2يرتتب على حجب الثقة عن رئي�س الوزراء وحكومته انتهاء واليتهم.
 .3عند انتهاء والية رئي�س الوزراء و�أع�ضاء حكومته ميار�سون �أعمالهم م�ؤقتا باعتبارهم
حكومة ت�سيري �أعمال وال يجوز لهم �أن يتخذوا من القرارات �إال ما هو الزم و�ضروري
لت�سيري الأعمال التنفيذية حلني ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
مادة ()79
 .1عند قيام املجل�س الت�شريعي بالأغلبية املطلقة لأع�ضائه بحجب الثقة عن رئي�س الوزراء،
�أو عنه وعن �أع�ضاء حكومته جمتمعني يقدم رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بديال
خالل مهلة �أق�صاها �أ�سبوعان تبد�أ من تاريخ حجب الثقة ،ويخ�ضع رئي�س الوزراء اجلديد
لأحكام هذا الباب.
 .2حال قيام املجل�س الت�شريعي بحجب الثقة عن واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء احلكومة يقدم
رئي�س الوزراء بدي ًال يف اجلل�سة التالية على �إال يتجاوز موعدها �أ�سبوعني من تاريخ
حجب الثقة.
�.3أ .يعد تعديال وزاريا �أية �إ�ضافة �أو تغيري يطال حقيبة وزارية �أو وزير ًا �أو اكرث من �أع�ضاء
جمل�س الوزراء ما دام مل يبلغ ثلث عددهم .ب .عند �إجراء تعديل وزاري �أو �إ�ضافة �أحد
الوزراء �أو ملء ال�شاغر لأي �سبب كان يتم تقدمي الوزراء اجلدد خالل مدة �أق�صاها
�أ�سبوعان من تاريخ التعديل �أو ال�شغور للمجل�س الت�شريعي يف �أول جل�سة يعقدها للت�صويت
على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه املادة.
	.4ال يجوز لرئي�س الوزراء �أو لأي من الوزراء ممار�سة مهام من�صبه �إال بعد احل�صول على
الثقة به من املجل�س الت�شريعي.
مادة ()80
 .1على رئي�س الوزراء وكل وزير �أن يقدم �إقرار ًا بالذمة املالية اخلا�صة به وبزوجه وب�أوالده
الق�صر ،مف�ص ًال فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت و�أ�سهم و�سندات و�أموال نقدية
داخل فل�سطني وخارجها ،وما عليهم من ديون �إىل رئي�س ال�سلطة الوطنية الذي ي�ضع
الرتتيبات الالزمة للحفاظ على �سريتها وتبقى �سرية وال يجوز الإطـالع عليها �إال ب�إذن
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من املحكمة العليا عند االقت�ضاء.
	.2ال يجوز لرئي�س الوزراء �أو لأي وزير من الوزراء �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر �شيئ ًا من �أمالك
الدولة� ،أو �أحد الأ�شخا�ص املعنوية العامة � ،أو �أن تكون له م�صلحة مالية يف �أي عقد من
العقود التي تربمها اجلهات احلكومية �أو الإدارية ،كما ال يجوز له طوال مدة وزارته �أن
يكون ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �أي �شركة �أو �أن ميار�س التجارة �أو �أي مهنة من املهن �أو
�أن يتقا�ضى راتب ًا �أخر �أو �أي مكاف�آت �أو منح من �أي �شخ�ص �آخر وب�أي �صفة كانت غري
الراتب الواحد املحدد للوزير وخم�ص�صاته.
مادة ()81
حتدد بقانون خم�ص�صات رئي�س الوزراء والوزراء ومن يف حكمهم.
مادة ()82
ي�شرتط فيمن يعني رئي�س ًا للوزراء �أو وزير ًا �أن يكون فل�سطيني ًا متمتع ًا بكامل حقوقه املدنية
وال�سيا�سية.

للحقوق واحلريات.
 .2تنظم قوات الأمن وال�شرطة بقانون.
مادة ()85
تنظم البالد بقانون يف وحدات �إدارة حملية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،ويكون لكل وحدة
منها جمل�س منتخب انتخاب ًا مبا�شر ًا على الوجه املبني يف القانون .ويحدد القانون اخت�صا�صات
وحدات الإدارة املحلية ومواردها املالية وعالقتها بال�سلطة املركزية ودورها يف �إعداد خطط
التنمية وتنفيذها ،كما يحدد القانون �أوجه الرقابة على تلك الوحدات ون�شاطاتها املختلفة
 .ويراعى عند التق�سيم املعايري ال�سكانية واجلغرافية واالقت�صادية وال�سيا�سية للحفاظ على
الوحدة الرتابية للوطن وم�صالح التجمعات فيه.
مادة ()86
يكون تعيني املوظفني العموميني ،و�سائر العاملني يف الدولة و�شروط ا�ستخدامهم وفق ًا للقانون.
مادة ()87
ينظم بقانون كل ما يتعلق ب�ش�ؤون اخلدمة املدنية ،وعلى ديوان املوظفني بالتن�سيق مع اجلهات
احلكومية املخت�صة العمل على االرتقاء بالإدارة العامة وتطويرها ،وي�ؤخذ ر�أيه يف م�شروعات
القوانني واللوائح اخلا�صة بالإدارة العامة ،والعاملني بها.

مادة ()83
تعترب احلكومة م�ستقيلة ويعاد ت�شكيلها وفقا لإحكام هذا الباب يف احلاالت التالية:
 .1فور بدء والية جديدة للمجل�س الت�شريعي.
 .2بعد حجب الثقة عن رئي�س الوزراء �أو عن رئي�س الوزراء وحكومته� ،أو عن ثلث عدد
الوزراء على الأقل.
� .3أية �إ�ضافة �أو تغيري �أو �شغور �أو �إقالة ت�شمل ثلث عدد �أع�ضاء جمل�س الوزراء على الأقل.
 .4وفاة رئي�س الوزراء.
 .5ا�ستقالة رئي�س الوزراء �أو ا�ستقالة ثلث عدد �أع�ضاء احلكومة على الأقل.
�	.6إقالة رئي�س الوزراء من قبل رئي�س ال�سلطة الوطنية.

مادة ()89
يبني القانون الأحكام اخلا�صة بتح�صيل الأموال العامة وب�إجراءات �صرفها.

مادة ()84
 .1قوات الأمن وال�شرطة قوة نظاميه وهي القوة امل�سلحة يف البالد وتنح�صر وظيفتها يف
الدفاع عن الوطن وخدمة ال�شعب وحماية املجتمع وال�سهر على حفظ الأمن والنظام
العام والآداب العامة وت�ؤدي واجبها يف احلدود التي ر�سمها القانون يف احرتام كامل

مادة ()90
حتدد بداية ال�سنة املالية ونهايتها وتنظم املوازنة العامة بقانون ،و�إذا مل يتي�سر �إقرار املوازنة
العامة قبل ابتداء ال�سنة املالية اجلديدة ،ي�ستمر الإنفاق باعتمادات �شهرية بن�سبة 12/1
(واحد من اثني ع�شر) لكل �شهر من موازنة ال�سنة املالية.
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مادة ()88
فر�ض ال�ضرائب العامة والر�سوم ،وتعديلها و�إلغا�ؤها ،ال يكون �إال بقانون ،وال يعفى �أحـد من
�أدائها كلها �أو بع�ضها ،يف غري الأحوال املبينة يف القانون.
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مادة ()91
 .1ي�ؤدى �إىل اخلزينة العامة جميع ما يقب�ض من الإيرادات مبا فيها ال�ضرائب والر�سوم
والقرو�ض واملنح ،وكل الأرباح والعوائد التي تعود على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من
�إدارة �أمالكها �أو ن�شاطها ،وال يجوز تخ�صي�ص �أي جزء من �أموال اخلزينة العامة �أو
الإنفاق منها لأي غر�ض ،مهما كان نوعه� ،إال وفق ما يقرره القانون.
 .2وفق ًا لأحكام القانون يجوز لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية تكوين احتياطي مايل ا�سرتاتيجي
ملواجهة املتغريات وحاالت الطوارئ.
مادة ()92
تعقد القرو�ض العامة بقانون ،وال يجوز االرتباط ب�أي م�شروع يرتتب عليه �إنفاق مبالغ من
اخلزينة العامة لفرتة مقبلة �إال مبوافقة املجل�س الت�شريعي.
مادة ()93
 .1ينظم القانون الأحكام اخلا�صة ب�سلطة النقد وامل�صارف و�سوق الأوراق املالية و�شركات
ال�صرافة والت�أمني و�سائر امل�ؤ�س�سات املالية واالئتمانية.
 .2يعني حمافظ �سلطة النقد بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية وي�صادق على تعيينه من
قبل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
مادة ()94
يحدد القانون القواعد والإجراءات اخلا�صة مبنح االمتيازات �أو االلتزامات املتعلقة با�ستغالل
موارد الرثوة الطبيعية واملرافق العامة ،كما يبني �أحوال الت�صرف بالعقارات اململوكة للدولة
وغريها من الأ�شخا�ص املعنوية العامة� ،أو القواعد والإجراءات املنظمة لها.
مادة ()95
يعني القانون قواعد منح املرتبات واملعا�شات والتعوي�ضات والإعانات واملكاف�آت التي تتقرر
على اخلزينة العامة ،واجلهات التي تتوىل تطبيقها ،وال يجوز �صرف �أية مبالغ ا�ستثنائية �إال
يف احلدود املعينة قانوني ًا.
مادة ()96
 .1ين�ش�أ بقانون ديوان للرقابة املالية والإدارية على �أجهزة ال�سلطة كافة ،مبا يف ذلك مراقبة
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حت�صيل الإيرادات العامة والإنفاق منها يف حدود املوازنة.
 .2ويقدم الديوان لكل من رئي�س ال�سلطة الوطنية واملجل�س الت�شريعي تقرير ًا �سنوي ًا �أو عند
الطلب ،عن �أعماله ومالحظاته.
 .3يعني رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ومب�صادقة املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.

الباب ال�ساد�س

ال�سلطة الق�ضائية
مادة ()97
ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،وتتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها ،ويحدد القانون
طريقة ت�شكيلها واخت�صا�صاتها وت�صدر �أحكامها وفق ًا للقانون ،وتعلن الأحكام وتنفذ با�سم
ال�شعب العربي الفل�سطيني.
مادة ()98
الق�ضاة م�ستقلون ،ال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون ،وال يجوز لأية �سلطة التدخل
يف الق�ضاء �أو يف �ش�ؤون العدالة.
مادة ()99
 .1تعيني الق�ضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم وم�ساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون
ال�سلطة الق�ضائية.
 .2الق�ضاة غري قابلني للعزل �إال يف الأحوال التي يجيزها قانون ال�سلطة الق�ضائية.
مادة ()100
ين�ش�أ جمل�س �أعلى للق�ضاء ويبني القانون طريقة ت�شكيله واخت�صا�صاته وقواعد �سري العمل
فيه ،وي�ؤخذ ر�أيه يف م�شروعات القوانني التي تنظم �أي �ش�أن من �ش�ؤون ال�سلطة الق�ضائية مبا
يف ذلك النيابة العامة.
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مادة ()101
 .1امل�سائل ال�شرعية والأحوال ال�شخ�صية تتوالها املحاكم ال�شرعية والدينية وفق ًا للقانون.
 .2تن�ش�أ املحاكم الع�سكرية بقوانني خا�صة ،ولي�س لهذه املحاكم �أي اخت�صا�ص �أو والية
خارج نطاق ال�ش�أن الع�سكري.
مادة ()102
يجوز بقانون �إن�شاء حماكم �إدارية للنظر يف املنازعات الإدارية والدعاوى الت�أديبية ،ويحدد
القانون اخت�صا�صاتها الأخرى ،والإجراءات التي تتبع �أمامها.
مادة ()103
 .1ت�شكل حمكمة د�ستوريه عليا بقانون وتتوىل النظر يف:
�أ .د�ستورية القوانني واللوائح �أو النظم وغريها.
ب .تف�سري ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي والت�شريعات.
ج .الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني اجلهات الق�ضائية وبني اجلهات الإدارية ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي.
 .2يبني القانون طريقة ت�شكيل املحكمة الد�ستورية العليا ،والإجراءات الواجبة الإتباع،
والآثار املرتتبة على �أحكامها.
مادة ()104
تتوىل املحكمة العليا م�ؤقت ًا كل املهام امل�سندة للمحاكم الإدارية واملحكمة الد�ستورية العليا ما
مل تكن داخله يف اخت�صا�ص جهة ق�ضائية �أخرى وفق ًا للقوانني النافذة.
مادة ()105
جل�سات املحاكم علنية� ،إال �إذا قررت املحكمة �أن تكون �سرية مراعاة للنظام العام �أو الآداب
ويف جميع الأحوال يتم النطق باحلكم يف جل�سة علنية.
مادة ()106
الأحكام الق�ضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها �أو تعطيل تنفيذها على �أي نحو
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جرمية يعاقب عليها باحلب�س ،والعزل من الوظيفة �إذا كان املتهم موظف ًا عام ًا �أو مكلف ًا
بخدمة عامة ،وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى مبا�شرة �إىل املحكمة املخت�صة ،وت�ضمن
ال�سلطة الوطنية تعوي�ض ًا كام ًال له.
مادة ()107
 .1يعني النائب العام بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الف�سطينية بنا ًء على تن�سيب من
املجل�س الأعلى للق�ضاء.
 .2يتوىل النائب العام الدعوى العمومية با�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني ويحدد القانون
اخت�صا�صات النائب العام وواجباته.
مادة ()108
 .1ينظم القانون طريقة ت�شكيل النيابة العامة واخت�صا�صاتها.
� .2شروط تعيني �أع�ضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم وم�ساءلتهم يحددها القانون.
مادة ()109
ال ينفذ حكم الإعدام ال�صادر من �أية حمكمة �إال بعد الت�صديق عليه من رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.

الباب ال�سابع

�أحكام حالة الطوارئ
مادة ()110
 .1عند وجود تهديد للأمن القومي ب�سبب حرب �أو غزو �أو ع�صيان م�سلح �أو حدوث كارثة
طبيعية يجوز �إعالن حالة الطوارئ مبر�سوم من رئي�س ال�سلطة الوطنية ملدة ال تزيد عن
ثالثني يوم ًا.
 .2يجوز متديد حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوم ًا �أخرى بعد موافقة املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه.
 .3يجب �أن ين�ص مر�سوم �إعالن حالة الطوارئ بو�ضوح على الهدف واملنطقة التي ي�شملها
والفرتة الزمنية.
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 .4يحق للمجل�س الت�شريعي �أن يراجع الإجراءات والتدابري كلها �أو بع�ضها التي اتخذت
�أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى �أول اجتماع عند املجل�س عقب �إعالن حالة الطوارئ �أو
يف جل�سة التمديد �أيهما �أ�سبق و�إجراء اال�ستجواب الالزم بهذا ال�ش�أن.

مادة ()116
ت�صدر القوانني با�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني ،وتن�شر فور �إ�صدارها يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل
بها بعد ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شرها ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.

مادة ()111
ال يجوز فر�ض قيود على احلقوق واحلريات الأ�سا�سية �إال بالقدر ال�ضروري لتحقيق الهدف
املعلن يف مر�سوم �إعالن حالة الطوارئ.

مادة ()117
ال ت�سري �أحكام القوانني �إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،ويجوز عند االقت�ضاء يف غري
املواد اجلزائية الن�ص على خالف ذلك.

مادة ()112
يجب ان يخ�ضع � ّأي اعتقال ينتج عن �إعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية:
�	.1أي تـوقيف يتم مبقت�ضى مر�سوم �إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام �أو
املحكمة املخت�صة خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ التوقيف.
 .2يحق للموقوف �أن يوكل حمامي ًا يختاره.

مادة ()118
فيما ال يتعار�ض و�أحكام هذا القانون الأ�سا�سي املعدل تظل �سارية القوانني واللوائح والقرارات
املعمول بها يف فل�سطني قبل العمل بهذا القانون �إىل �أن تعدل �أو تلغى وفق ًا للقانون.

مادة ()113
ال يجوز حل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني �أو تعطيله خالل فرتة حالة الطوارئ �أو تعليق
�أحكام هذا الباب.
مادة ()114
تلغى جميع الأحكام التي تنظم حاالت الطوارئ املعمول بها يف فل�سطني قبل نفاذ هذا القانون
الأ�سا�سي مبا يف ذلك �أحكام �أنظمة الدفاع (الطواريء) االنتدابية لعام 1945م.

الباب الثامن
�أحكام عامة وانتقالية
مادة ()115
يعمل ب�أحكام هذا القانون الأ�سا�سي مدة املرحلة االنتقالية وميكن متديد العمل به �إىل حني
دخول الد�ستور اجلديد للدولة الفل�سطينية حيز التنفيذ.
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مادة ()119
يلغى كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون الأ�سا�سي املعدل.
مادة ()120
ال تعدل �أحكام هذا القانون الأ�سا�سي املعدل �إال مبوافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني.
مادة ()121
ي�سري هذا القانون الأ�سا�سي املعدل من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ/18 :مار�س 2003/ميالدية
املوافق/15 :حمرم 1424 /هجرية
يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانون السلطة القضائية
رقم ( )1لسنة 2002م
وتعديالته
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قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد االطالع على قانون ا�ستقالل الق�ضاء رقم  19ل�سنة  55املعمول به يف حمافظات ال�ضفة،
وعلى قانون املحاكم رقم  31ل�سنة  1940املعمول به يف حمافظات غزة ،وعلى قانون ت�شكيل
املحاكم رقم  26ل�سنة  52املعمول به يف حمافظات ال�ضفة ،وعلى القانون رقم  4ل�سنة 1998
ب�إ�صدار قانون اخلدمة املدنية ،وعلى قانون الت�أمني واملعا�شات رقم  8ل�سنة  ،1964وعلى
الأمر ال�صادر عن احلاكم الإداري العام رقم  473ل�سنة  1956ب�ش�أن اخت�صا�صات النيابة
العامة به يف حمافظات غزة ،وعلى القرار رقم  286ل�سنة  1995ب�ش�أن ت�شكيل ديوان الفتوى
والت�شريع ،وبعد �إقرار املجل�س الت�شريعي� ،أ�صدرنا القانون التايل:

الباب الأول
�أحكام ومبادئ عامة
مادة ()1
ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،ويحظر التدخل يف الق�ضاء �أو يف �ش�ؤون العدالة.
مادة ()2
الق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون.
مادة ()3
 -1تكون لل�سلطة الق�ضائية موازنتها اخلا�صة تظهر كف�صل م�ستقل �ضمن املوازنة العامة
ال�سنوية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
 -2يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى �إعداد م�شروع املوازنة و�إحالته �إىل وزير العدل لإجراء
املقت�ضى القانوين وفاق لأحكام قانون تنظيم املوازنة واملالية العامة.
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 -3يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلىت م�س�ؤولية الإ�شراف على تنفيذ موازنة ال�سلطة الق�ضائية.
 -4ت�سري على موازنة ال�سلطة الق�ضائية �أحكام قانون املوازنة العامة ال�سنوية لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.
مادة ()4
لغة املحاكم هي اللغة العربية وعلى املحكمة �أن ت�سمع �أقوال اخل�صوم �أو ال�شهود اللذين
يجهلونها بوا�سطة مرتجم بعد حلفه اليمني.
مادة ()5
ت�صدر الأحكام وتنفذ با�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني ،ويجب �أن ت�شتمل الأحكام على
الأ�سباب التي بنيت عليها.

الباب الثاين
املحاكم

الف�صل الأول
�أنواع املحاكم ودرجاتها
مادة ()6
تتكون املحاكم الفل�سطينينة من:
�أوال :املحاكم ال�شرعية والدينية وينظمها القانون.
ثانيا :املحكمة الد�ستورية العليا وينظمها القانون.
ثالثا :املحاكم النظامية وتتكون من:
 -1املحكمة العليا وتتكون من� :أ -حمكمة النق�ض ب -حمكمة العدل العليا.
 -2حماكم اال�ستئناف
 -3حماكم البداية.
 -4حماكم ال�صلح .وتنظر كل منها يف امل�سائل التي ترفع �إليها طبقا للقانون.
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مادة ()7
يحدد القانون طرق ت�شكيل املحاكم واخت�صا�صاتها.
مادة ()8
 -1ت�ؤلف املحكمة العليا من رئي�س ونائب �أو �أكرث وعدد كاف من الق�ضاة.
 -2يكون املقر الدائم للمحكمة العليا يف القد�س ،وتنعقد م�ؤقتا يف مدينتي غزة ورام اهلل
ح�سب مقت�ضى احلال.
مادة ()9
 -1ين�ش�أ باملحكمة العليا مكتب فني يتوىل رئا�سته �أحد ق�ضاتها يعاونه عدد من الق�ضاة �أو
الق�ضاة املتقاعدين �أو كبار املحامني يختارهم جمل�س الق�ضاء الأعلى ملدة �سنتني قابلتني
للتجديد.
 -2يلحق باملكتب الفني عدد كاف من املوظفني.
مادة ()10
يخت�ص املكتب الفني مبا يلي:
 -1ا�ستخال�ص املبادئ القانونية التي تقررها املحكمة العليا فيما ت�صدره من �أحكام وتبويبها
ومراقبة ن�شرها بعد عر�ضها على رئي�س املحكمة.
�	-2إعداد البحوث الالزمة.
�	-3أية م�سائل �أخرى يطلبها رئي�س املحكمة العليا.
مادة ()11
 -1تن�ش�أ حماكم اال�ستئناف يف القد�س وغزة ورام اهلل.
 -2ت�ؤلف كل حمكمة ا�ستئناف من رئي�س وعدد كاف من الق�ضاة.
مادة ()12
 -1تكون مقار حماكم البداية يف مراكز املحافظات.
 -2ت�ؤلف كل حمكمة بداية من رئي�س وعدد كاف من الق�ضاة.
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 -3يجوز �أن تعقد حماكم البداية يف �أي مكان خارج نطاق اخت�صا�صها املحلي بقرار من
رئي�س املحكمة العليا بتغيري املرجع يف حالة ال�ضرورة.
مادة ()13
 -1تن�ش�أ بدائرة كل حمكمة بداية حمكمة �صلح �أو �أكرث ح�سب احلاجة وي�صدر بتحديد
مقرها ودائرة اخت�صا�صها قرار من وزير العدل.
 -2يجوز �أن تعقد حماكم ال�صلح جل�ساتها يف �أي مكان يدخل يف دائرة اخت�صا�صها عند
ال�ضرورة بقرار ي�صدر من رئي�س حمكمة البداية.

الف�صل الثاين
والية املحاكم
مادة ()14
تنظر املحاكم النظامية يف املنازعات واجلرائم كافة �إال ما ا�ستثني بن�ص خا�ص ،ومتار�س
�سلطة الق�ضاء على جميع الأ�شخا�ص.
مادة ()15
 -1تكون جل�سات املحاكم علنية �إال �إذا قررت املحكمة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب �أحد
اخل�صوم جعلها �سرية مراعاة للآداب �أو للمحافظة على النظام العام ،ويكون النطق
باحلكم يف جميع الأحوال يف جل�سة علنية.
 -2نظام اجلل�سة و�ضبطها منوطان برئي�س املحكمة.

الباب الثالث
الق�ضاة

الف�صل الأول
تعيني الق�ضاة وترقيتهم و�أقدميتهم
مادة ()16
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ي�شرتط فيمن يوىل الق�ضاء:
�	-1أن يكون متمتعا باجلن�سية الفل�سطينية وكامل الأهلية.
�	-2أن يكون حا�صال على �إجازة احلقوق �أو �إجازة ال�شريعة والقانون من �إحدى اجلامعات
املعرتف بها.
�	-3أال يكون قد حكم عليه من حمكمة �أو جمل�س ت�أديب لعمل خمل بال�شرف ولو كان قد رد
�إليه اعتباره �أو �شمله عفو عام.
�	-4أن يكون حممود ال�سرية وح�سن ال�سمعة والئقا طبيا ل�شغل الوظيفة.
�	-5أن ينهي ع�ضويته عند تعيينه ب�أي حزب �أو تنظيم �سيا�سي.
�	- 6أن يتقن اللغة العربية.
مادة ()17
ي�ضع جمل�س الق�ضاء الأعلى نظاما لتدريب الق�ضاة و�إعدادهم قبل تويل �أعمال الق�ضاء.
مادة ()18
 -1يكون �شغل الوظائف الق�ضائية بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بناء على
تن�سيب من جمل�س الق�ضاء الأعلى وفقا ملا يلي-:
�أ -بطريق التعيني ابتداء.
ب -الرتقية على �أ�سا�س الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.
ج -التعيني من النيابة العامة .د -اال�ستعارة من الدول ال�شقيقة.
 -2ي�شرتط يف القا�ضي امل�ستعار كافة ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )16من هذا
القانون فيما عدا �شرط اجلن�سية الفل�سطينية �شريطة �أن يكون عربيا.
 -3يعترب التعيني �أو الرتقية من تاريخ القرار ال�صادر بخ�صو�ص ذلك.
مادة ()19
 -1يجوز �أن يعني قا�ضيا يف حماكم ال�صلح والبداية واال�ستئناف �أو ع�ضوا بالنيابة العامة:
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�أ -الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة ال�سابقون.
ب -املحامون.
ج�	-أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات احلقوق وكليات ال�شريعة والقانون .ويحدد جمل�س
الق�ضاء الأعلى القواعد العامة ملدد اخلربة الالزمة للتعيني يف كل درجة مما ذكر
يف الفقرة (� )1أعاله ،والأعمال الأخرى التي يعتربها نظرية للعمل الق�ضائي.
 -2وي�شرتط فيمن يعني رئي�سا ملحكمة اال�ستئناف �أن يكون قد جل�س للق�ضاء بدوائر �إحدى
حماكمم اال�ستئناف مدة ال تقل عن خم�س �سنوات.

مادة ()23
	-1ال يجوز نقل الق�ضاة �أو ندبهم لغري اجللو�س للق�ضاء �إال بر�ضائهم.
 -2يكون نقل الق�ضاة �أو ندبهم بقرار من جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ويعترب تاريخ النقل �أو
الندب من تاريخ البليغ بالقرار.
 -3ا�ستثناء مما ورد يف الفقرتني �أعاله يجوز ندب القا�ضي م�ؤقتا للقيام ب�أعمال ق�ضائية
غري عمله �أو بالإ�ضافة �إليه �أو للقيام ب�أعمال قانونية متى اقت�ضت ذلك م�صلحة وطنية
بقرار من وزير العدل بعد موافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى.

مادة ()20
 -1ي�شرتط فيمن يعني قا�ضيا باملحكمة العليا:
�أن يكون قد �شغل ملدة ثالث �سنوات على الأقل وظيفة قا�ض مبحاكم اال�ستئناف �أو ما يعادلها
بالنيابة العامة �أو عمل حماميا مدة ال تقل عن ع�شرة �سنوات.
 -2ي�شرتط فيمن يعني رئي�سا للمحكمة العليا �أو نائبا له �أن يكون قد جل�س للق�ضاء بدوائر
املحكمة العليا مدة ال تقل عن ثالث �سنوات �أو عمل حماميا ملدة ال تقل عن خم�س ع�شرة
�سنة.

مادة ()24
وفقا لأحكام هذا القانون يجوز ملجل�س الق�ضاء الأعلى:
�	-1أن يندب م�ؤقتا للعمل باملحكمة العليا �أحد ق�ضاة حماكم اال�ستئناف ممن تتوافق فيهم
�شروط العمل باملحكمة العليا ملدة �ستة �أ�شهر قابلة للتجديد.
�	-2أن يندب �أحد ق�ضاة حماكم اال�ستئناف �أو البداية للعمل يف حمكمة �أخرى من ذات
الدرجة ملدة �ستة �أ�شهر قابلة للتجديد.

مادة ()21
 -1ي�ؤدي الق�ضاة قبل مبا�شرتهم لعملهم يف املرة الأوىل اليمني الآتية:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أحكم بني النا�س بالعدل و�أن �أحرتم الد�ستور والقانون)
 -2يكون �أداء اليمني من رئي�س املحكمة العليا �أمام رئي�س الدولة ،ويكون �أداء اليمني لباقي
الق�ضاة �أمام جمل�س الق�ضاء الأعلى.

الف�صل الثاين
نقل الق�ضاة وندبهم و�إعارتهم
مادة ()22
ال يجوز نقل الق�ضاة �أو ندبهم �أو �إعارتهم �إال يف الأحوال والكيفية املبينة يف القانون.
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مادة ()25
يف حالة خلو وظيفة رئي�س املحكمة �أو غيابه �أو قيام مانع لديه يقوم مببا�شرة اخت�صا�صه
الأقدم فالأقدم من �أع�ضاء املحكمة ذاتها ح�سب الأحوال.
مادة ()26
 -1جتوز �إعارة القا�ضي �إىل احلكومات الأجنبية �أو الهيئات الدولية بقرار من رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية بتن�سيب من جمل�س الق�ضاء الأعلى.
	-2ال يجوز �أن تزيد مدة الندب �أو الإعارة عن ثالث �سنوات مت�صلة �إال �إذا اقت�ضت ذلك
م�صلحة وطنية ،وال يجوز ندب �أو �إعارة القا�ضي �إال �إذا كان قد �أم�ضى ال�سنوات الأربعة
ال�سابقة يف عمله بدوائر املحاكم وا�ستوفى تقارير الكفاية.
مادة ()27
الق�ضاة غري قابلني للعزل �إال يف الأحوال املبينة يف هذا القانون.
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الف�صل الثالث
واجبات الق�ضاة

مادة ()28
	-1ال يجوز للقا�ضي القيام ب�أي عمل جتاري ،كما ال يجوز له القيام ب�أي عمل ال يتفق وا�ستقالل
الق�ضاء وكرامته ،ويجوز ملجل�س الق�ضاء الأعلى �أن يقرر منع القا�ضي من مبا�شرة �أي
عمل يرى �أن القيام به يتعار�ض مع واجبات الوظيفة وح�سن �أدائها.
 -2يقدم كل قا�ض عند تعيينه �إقرارا بالذمة املالية اخلا�صة به وبزوجه و�أوالده الق�صر،
مف�صال فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت و�أ�سهم و�سندات و�أموال نقدية داخل
فل�سطني وخارجها ،وما عليهم من ديون �إىل رئي�س املحكمة العليا الذي ي�ضع الرتتيبات
الالزمة للحفاظ على �سريتها وتبقى �سرية وال يجوز االطالع عليها �إال ب�إذن من املحكمة
العليا عند االقت�ضاء.
مادة ()29
يحظر على الق�ضاة:
�	-1إف�شاء �أ�سرار املداوالت �أو املعلومات ال�سرية التي يح�صلون عليها �أثناء ت�أديتهم لعملهم.
 -2ممار�سة العمل ال�سيا�سي.
 -3الرت�شيح النتخابات رئا�سة ال�سلطة الوطنية �أو املجل�س الت�شريعي �أو جمال�س الهيئات
املحلية �أو التنظيمات ال�سيا�سية �إال بعد ا�ستقاالتهم وقبولها.
مادة ()30
	-1ال يجوز �أن يجل�س يف دائرة واحدة ق�ضاة بينهم قرابة �أو م�صاهرة حتى الدرجة الثانية.
	-2ال يجوز �أن يجل�س للق�ضاء �أي من الق�ضاة الذين تربطهم �صلة قرابة �أو م�صاهرة للدرجة
الرابعة مع ع�ضو النيابة �أو ممثل اخل�صوم �أو �أحد طريف اخل�صومة.
 -3يحدد القانون �أحكام رد الق�ضاة.
مادة ()31
	-1ال يجوز للقا�ضي �أن يتغيب �أو �أن ينقطع عن عمله بغري عذر قبل �إخطار رئي�س املحكمة
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التابع لها.
 -2يعترب القا�ضي م�ستقيال �إذا انقطع عن عمله مدة خم�سة ع�شرة يوما مت�صلة بدون عذر
يقبله جمل�س الق�ضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة �إجازته �أو �إعارته �أو ندبه لغري عمله.

الف�صل الرابع
رواتب الق�ضاة وعالواتهم
مادة ()32
 -1حتدد رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدولني رقمي ( )2،1امللحقني
بهذا القانون.
	-2ال تخل املخ�ص�صات الواردة يف اجلدولني امللحقني بهذا القانون بالعالوات الإدارية
واالجتماعية وبدل االنتقال وعالوة غالء املعي�شة املقررة ل�سائر موظفي الدولة وفقا
لأحكام قانون اخلدمة املدنية.
مادة ()33
 -1الإ�ستقالة  -تعترب ا�ستقالة القا�ضي مقبولة بعد �أ�سبوعني من تاريخ تقدميها لرئي�س
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وي�صدر بقبولها قرار من وزير العدل اعتبارا من ذلك التاريخ.
	-2ال يرتتب على ا�ستقالة القا�ضي �سقوط حقه يف املعا�ش �أو املكاف�أة.
مادة ()34
	-1ال يجوز �أن يبقى يف وظيفة قا�ض �أو يعني فيها من جاوز عمره �سبعني �سنة.
 -2ي�سوى املعا�ش �أو املكاف�أة على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه القا�ضي.

الف�صل اخلام�س
الإجازات

مادة ()35
 -1للق�ضاء عطلة ق�ضائية تبد�أ كل عام من منت�صف �شهر متوز (يوليه) وتنتهي بنهاية �شهر
�آب (�أغ�سط�س).
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	-2ال يجوز �أن تتجاوز الإجازة ال�سنوية للقا�ضي خم�سة وثالثني يوما.
 -3ت�ستمر املحاكم �أثناء العطلة الق�ضائية يف نظر الأمور امل�ستعجلة التي يحدد جمل�س
الق�ضاء الأعلى �أنواعها.

 -2يحل حمل �أي من ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف �أقدم �أع�ضاء حمكمته ويحل حمل النائب
العام النائب العام امل�ساعد ثم �أقدم ر�ؤ�ساء النيابة العامة.
 -3يحل حمل �أي من الأع�ضاء الآخرين �أقدم الأع�ضاء من حمكمته ثم الذي يليه.

مادة ()36
ي�ستحق الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة �إجازة مر�ضية وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية
بهذا ال�ش�أن.

مادة ()39
وفقا لأحكام القانون يتوىل رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته ،كما ينوب
عنه يف �صالته بالغري وميثله �أمام الق�ضاء.

الباب الرابع
جمل�س الق�ضاء الأعلى

الف�صل الأول
ت�شكيل جمل�س الق�ضاء الأعلى

مادة ()37
 -1ين�ش�أ مبقت�ضى �أحكام هذا القانون جمل�س للق�ضاء ي�سمى جمل�س الق�ضاء الأعلى وميار�س
�صالحياته وفقا للقانون.
 -2ي�شكل جمل�س الق�ضاء الأعلى من:
�أ -رئي�س املحكمة العليا رئي�سا
ب�	-أقدم نواب رئي�س املحكمة العليا نائبا.
ج -اثنني من �أقدم ق�ضاة املحكمة العليا تختارهما هيئة املحكمة العليا.
د -ر�ؤ�ساء حماكم ا�ستئناف القد�س وغزة ورام اهلل.
هـ -النائب العام.
و -وكيل وزارة العدل.
مادة ()38
 -1عند خلو وظيفة رئي�س املحكمة العليا �أو غيابة �أو وجود مانع لديه يحل حمله يف رئا�سة
جمل�س الق�ضاء الأعلى �أقدم نواب رئي�س املحكمة العليا.
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-1
-2
-3
-4

مادة ()40
يجتمع جمل�س الق�ضاء الأعلى مبقر املحكمة العليا مرة كل �شهر على الأقل.
يجتمع عند ال�ضرورة بدعوة من رئي�سة �أو بطلب من وزير العدل �أو من ثالثة من �أع�ضائه.
يكون االجتماع �صحيحا بح�ضور �سبعة من �أع�ضائه على الأقل على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو نائبه عند غيابه وت�صدر القرارات ب�أغلبية احلا�ضرين وعند ت�ساوي الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س.
على اجلهات احلكومية وغري احلكومية تقدمي كل ما يطلبه جمل�س الق�ضاء الأعلى من
بيانات �أو �أوراق �أو وثائق ذات عالقة ب�صالحياته.

مادة ()41
ي�ضع جمل�س الق�ضاء الأعلى الئحة بالقواعد التي ي�سري عليها يف مبا�شرة اخت�صا�صاته ويجوز
له �أن ي�شكل جلنة �أو �أكرث من بني �أع�ضائه يفو�ضها يف بع�ض اخت�صا�صاته عدا ما يتعلق منها
بالتعيني �أو الرتقية �أو النقل.

الف�صل الثاين
التفتي�ش الق�ضائي

مادة ()42
 -1تن�ش�أ دائرة للتفتي�ش على الق�ضاة تلحق مبجل�س الق�ضاء الأعلى ت�ؤلف من رئي�س املكتب
الفني وعدد كاف من ق�ضاة حماكم اال�ستئناف �أو من هم يف مرتبتهم من �أع�ضاء النيابة
العامة.
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 -2ي�ضع جمل�س الق�ضاء الأعلى الئحة لدائرة التفتي�ش يبني فيها اخت�صا�صاتها والقواعد
والإجراءات الالزمة لأداء عملها وعنا�صر تقدير الكفاية مبا فيها نتائج الدورات
التدريبية و�أ�سباب �إلغاء �أحكام القا�ضي �أو نق�ضها �أو تعديلها.
 -3تقدر الكفاية ب�إحدى الدرجات التالية( :ممتاز-جيد جدا-جيد-متو�سط-دون
املتو�سط).
مادة ()43
يجب �إجراء التفتي�ش على الق�ضاة فيما عدا املحكمة العليا مرة على الأقل كل �سنتني على �أن
يودع تقرير التفتي�ش لدى جمل�س الق�ضاء الأعلى خالل �شهر على الأكرث من تاريخ انتهائه ،كما
يجب �أن يحاط الق�ضاة علما بكل ما يودع يف ملفات خدمتهم من مالحظات �أو �أوراق �أخرى.

الف�صل الثالث
التظلمات والطعن يف القرارات
مادة ()44
 -1يخطر رئي�س دائرة التفتي�ش الق�ضائي من قدرت كفايته من الق�ضاة بدرجة متو�سط
�أو �أقل وذلك مبجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته ،وملن �أخطر احلق يف التظلم من
التقدير يف ميعاد خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الإخطار.
 -2يقوم رئي�س التفتي�ش الق�ضائي ب�إخطار الق�ضاة الذين حل دورهم يف الرتقية ومل ت�شملهم
احلركة الق�ضائية ب�سبب غري مت�صل بتقارير الكفاية ،ويبني يف الإخطار �أ�سباب التخطي،
ومل �أخطر احلق يف التظلم يف امليعاد املن�صو�ص عليه يف الفقرة (� )1أعاله.
مادة ()45
 -1يكون التظلم بعري�ضة تقدم �إىل دائرة التفتي�ش الق�ضائي وعلى هذه الدائرة عر�ض
التظلم على جمل�س الق�ضاء الأعلى خالل خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه لها.
 -2يف�صل جمل�س الق�ضاء الأعلى يف التظلم بعد االطالع على الأوراق و�سماع �أقوال املتظلم
وي�صدر قراره قبل �إجراء احلركة الق�ضائية بوقت كاف يخطر به �صاحب ال�ش�أن بكتاب
م�سجل بعلم الو�صول.
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املادة ()46
 -1تخت�ص املحكمة العليا دون غريها بالف�صل يف طلبات الإلغاء والتعوي�ض ووقف التنفيذ
التي يرفعها الق�ضاة على القرارات الإدارية املتعلقة ب�أي �ش�أن من �ش�ؤونهم وكذلك الف�صل
يف املنازعات اخلا�صة بالرواتب واملعا�شات واملكاف�آت امل�ستحقة لهم �أو لروثتهم.
 -2ترفع الطلبات امل�شار �إليها يف الفقرة �أعاله بعري�ضة تودع لدى قلم املحكمة العليا بغري
ر�سوم مت�ضمنة �أ�سماء اخل�صوم ومو�ضوع الطلب و�أ�سانيده.

الف�صل الرابع
م�ساءلة الق�ضاة ت�أديبيا
مادة ()47
 -1لوزير العدل الإ�شراف الإداري على جميع املحاكم ،ولرئي�س كل حمكمة الإ�شراف على
الق�ضاة العاملني بها وعلى �سري العمل فيها.
 -2لرئي�س كل حمكمة تنبيه القا�ضي �إىل ما يقع منه خمالفا لواجباته �أو ملقت�ضيات وظيفته
ويكون التنبيه �شفاهه �أو كتابة ،ف�إذا كان التنبيه كتابيا كان للقا�ضي االعرتا�ض عليه
خالل ع�شر يوما من تبليغه �إليه وفقا للإجراءات املقررة بال  )45من هذا القانون،
ويف هذه احلالة تق�ضي املحكمة �إما برف�ض الإعرتا�ض �أو باعتبار التنبيه ك�أن مل يكن.
 -3و�إذا تكررت املخالفة �أو ا�ستمرت بعد �صريورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى الت�أديبية.
مادة ()48
ت�أديب الق�ضاة بجميع درجاتهم من اخت�صا�ص جمل�س ي�ؤلف من �أقدم اثنني من ق�ضاة املحكمة
العليا و�أقدم قا�ض من ق�ضاة حماكم اال�ستئناف من غري �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وعند
غياب �أحد الأع�ضاء �أو وجود مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم ممن يلونه يف الأقدمية
من اجلهة التي يتبعها .ويتوىل رئا�سة املجل�س �أقدم �أع�ضائه احلا�ضرين من املحكمة العليا،
وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة لأع�ضائه.
مادة ()49
 -1تقام الدعوى الت�أديبية على الق�ضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل
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�أو من رئي�س املحكمة العليا �أو من رئي�س املحكمة التي يتبعها القا�ضي.
	-2ال تقام الدعوى الت�أديبية �إال بناء على حتقيق جنائي �أو بناء على حتقيق يجريه �أحد
ق�ضاة املحكمة العليا يندبه رئي�سها لذلك من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب من وزير
العدل �أو من النائب العام �أو من رئي�س املحكمة التي يتبعها القا�ضي ويكون للقا�ضي
املنتدب للتحقيق �صالحيات املحكمة بالن�سبة ل�سماع ال�شهود الذين يرى �سماع �أقوالهم.
 -3ميثل االدعاء العام �أمام جمل�س الت�أديب النائب العام �أو �أحد م�ساعديه.
مادة ()50
 -1تقام الدعوى الت�أديبية مبوجب عري�ضة ت�شتمل على التهمة �أو التهم التي انتهت �إليها
التحقيقات وتودع العري�ضة لدى �سكرتارية جمل�س الت�أديب.
�	-2إذا ر�أى جمل�س الت�أديب وجهاً لل�سري يف الإجراءات �أمر بتكليف القا�ضي باحل�ضور يف
املوعد الذي يحدده املجل�س ،ويجب �أن ي�شتمل التكليف على بيان كان ملو�ضوع الدعوى
الت�أديبية و�أدلة االتهام ،وت�سلم للقا�ضي بناء على طلبه وبغري ر�سوم �صورة من �أوراق
الدعوى قبل موعد اجلل�سة ب�أ�سبوع على الأقل.
 -3يجوز ملجل�س الت�أديب �أن يقرر وفق القا�ضي عن مبا�شرة �أعمال وظيفته حتى تنتهي
حماكمته وله �أن يعيد النظر يف قرار املوقف يف �أي وقت ،وال يرتتب على وقف القا�ضي
مرتبه مدة الوقف �إال �إذا قرر جمل�س الت�أديب غري ذلك.

جاز للمجل�س �أن يحكم يف غيبته بعد التحقق من �صحة �إعالنه.
مادة ()53
ي�صدر جمل�س الت�أديب قراره يف الدعوى الت�أديبية بعد �سماع طلبات االدعاء ودفاع القا�ضي
ويجب �أن ي�شتمل القرار على الأ�سباب التي بني عليها وتتلى عند النطق يف جل�سة �سرية،
ويكون للقا�ضي وللنائب العام احلق يف الطعن على القرار وفقا للإجراءات املبينة يف املادة
( )45من هذا القانون.
مادة ()54
تنق�ضي الدعوى الت�أديبية با�ستقالة القا�ضي �أو ب�إحالته �إىل املعا�ش وال ت�أثري للدعوى الت�أديبية
على الدعوى اجلنائية �أو املدنية النا�شئة عن الواقعة ذاتها.

مادة ()51
ملجل�س الت�أديب �أن ي�ستويف كل ما يراه من نق�ص يف التحقيقات �أو �أن يندب لذلك �أحد �أع�ضائه
ويكون ملجل�س الت�أديب �أو الع�ضو املنتدب للتحقيق �صالحيات املحكمة فيما يخت�ص ب�سماع
ال�شهود الذي يرى �سماع �أقوالهم.

مادة ()55
 -1العقوبات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على القا�ضي هي:
ج -العزل.
ب -اللوم.
�أ -التنبيه.
 -2يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلىت تنفيذ القرارات الت�أديبية ال�صادرة عن جمل�س الت�أديب
بعد �صريورتها نهائية و�إذا كان القرارا �صادرا بعقوبة العزل اعترب القا�ضي يف �إجازة
حتمية من تاريخ �صدور القرار حتى �صريورته نهائيا.
 -3ي�صدر بتنفيذ القرار ال�صادر بعزل القا�ضي (متى �صار نهائيا) مر�سوم من رئي�س
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ويعترب العزل نافذا من تاريخ �صدور هذا القرار.
	-4ال ي�ؤثر القرار ال�صادر بعزل القا�ضي على حقوقه يف املعا�ش �أو املكاف�أة ما مل يت�ضمن
القرار غري ذلك.

مادة ()52
 -1تكون جل�سات املحاكمة الت�أديبية �سرية �إال �إذا طلب القا�ضي املرفوعة عليه الدعوى �أن
تكون علنية.
 -2يح�ضر القا�ضي ب�شخ�صه �أمام جمل�س الت�أديب ،وله �أن يقدم دفاعه كتابة �أو �أن ينيب
�أحد الق�ضاة �أو �أحد املحامني يف الدفاع عنه و�إذا مل يح�ضر القا�ضي �أمن من ينوب عنه

مادة ()56
 -1يف غري حاالت التلب�س باجلرمية ال يجوز القب�ض على القا�ضي �أو توقيفه �إال بعد احل�صول
على �إذن من جمل�س الق�ضاء الأعلى.
 -2ويف حاالت التلب�س على النائب العام عند القب�ض على القا�ضي �أو توقيفه �أن يرفع الأمر
�إىل جمل�س الق�ضاء الأعلى خالل الأربع وع�شرين �ساعة التالية للقب�ض عليه ،وملجل�س
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الق�ضاء الأعلى �أن يقرر بعد �سماع �أقوال القا�ضي �إما الإفراج عنه بكفالة �أو بغري و�إما
ا�ستمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله متديد هذه املدة.
 -3يجري توقيف القا�ضي وتنفيذ العقوبة املقيدة للحرية عليه يف مكان م�ستقل عن الأماكن
املخ�ص�صة لل�سجناء الآخرين.
مادة ()57
يخت�ص جمل�س الق�ضاء الأعلى بالنظر يف توقيف القا�ضي وجتديد حب�سه ما مل يكن الأمر
منظورا �أمام املحاكم اجلزائية املخت�صة بنظر الدعوى فتخت�ص هي بذلك.
مادة ()58
يرتتب على توقيف القا�ضي وقفه مبا�شرة عن �أعمال وظيفته مدة توقيفه ويجوز ملجل�س الق�ضاء
الأعلى بناء على طلب من وزير العدل �أو من القا�ضي املنتدب للتحقيق �أن ي�أمر بوقف القا�ضي
عن مبا�شرة �أعمال وظيفته �أثناء �إجراءات التحقيق عن جرمية من�سوب �إليه ارتكابها ،وتطبق
يف هذه احلالة الأحكام املن�صو�ص عليها باملادة ( )50من هذا القانون.
مادة ()59
ال ترفع الدعوى اجلنائية على القا�ضي �إال ب�إذن من جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ويحدد املجل�س
املحكمة التي تنظر الدعوى بغ�ض النظر عن قواعد االخت�صا�ص املكاين املقررة يف القانون.

الباب اخلام�س
النيابة العامة

الف�صل الأول
ت�شكيل النيابة العامة
مادة ()60

ت�ؤلف النيابة العامة من:
 -1النائب العام -2 .نائب عام م�ساعد �أو �أكرث -3 .ر�ؤ�ساء النيابة -4 .وكالء النيابة.
 -5معاوين النيابة.
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مادة ()61
ي�شرتط فيمن يعني ع�ضوا يف النيابة العامة �أن يكون م�ستكمال لل�شروط املبينة يف املادة
( )16من هذا القانون.
مادة ()62
 -1ي�ضع النائب العام بعد ا�ستطالع ر�أي وكيل النيابة املخت�ص تقريرا عن عمل معاون
النيابة يبني فيه مدى �أهليته و�صالحياته للعمل الق�ضائي ويخطر به الع�ضو املعني به.
 -2يعر�ض التقرير وما قد يقدمه الع�ضو املعني من مالحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر
�صالحية الع�ضو للتعيني يف وظيفة وكيل نيابة �أو �إعطاءه مهلة ال تتجاوز ال�سنة لإعادة
تقدير �أهليته و�صالحيته.
املادة ()63
 -1ي�شرتط فيمن يعني نائبا عاما �أن يكون م�ستوفيا لل�شروط الواردة يف املادة ( )16من
هذا القانون.
 -2يعني النائب العام بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بناء على تن�سيب من
جمل�س الق�ضاء الأعلى ويحدد القانون اخت�صا�صات النائب العام وواجباته.
مادة ()64
 -1ي�ؤدي �أع�ضاء النيابة العامة قبل مبا�شرتهم لعملهم يف املرة الأوىل اليمني الآتية�( :أق�سم
باهلل العظيم �أن �أحرتم الد�ستور والقانون و�أن �أقوم بواجبي ب�أمانة و�إخال�ص).
 -2ي�ؤدي النائب العام اليمني �أمام رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بح�ضور وزير العدل.
 -3ي�ؤدي باقي �أع�ضاء النيابة اليمني �أمام وزير العدل بح�ضور النائب العام.
مادة ()65
 -1يكون تعيني مكان عمل �أع�ضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة املحكمة املعينني
�أمامها بقرار من وزير العدل بناء على اقت
دائرة املحكمة التي يعملون بها �أو ندبهم خارجها بقرار من النائب العام على �أال تزيد
مدة الندب على �ستة �أ�شهر.
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 -2وفيما عدا النائب العام والنائب العام امل�ساعد ال يجوز �أن تزيد مدة عمل �أع�ضاء النيابة
العامة يف غري الدوائر عن �أربع �سنوات منذ توافر �شروط العمل بالدوائر.
مادة ()66
�أع�ضاء النيابة العامة يتبعون ر�ؤ�ساءهم وفقا لرتتيب درجاتهم.

الف�صل الثاين
اخت�صا�صات النيابة العامة

مادة ()67
متار�س النيابة العامة االخت�صا�صات املخولة لها قانونا ،ولها دون غريها احلق يف رفع الدعوى
اجلنائية (دعوى احلق العام) ومبا�شرتها ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.
مادة ()68
 -1يقوم �أداء وظيفة النيابة العامة لدى املحاكم النائب العام �أو �أي من �أع�ضاء النيابة
العامة وي�ؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من �أعمال حتت �إ�شراف وم�س�ؤولية
املنوط بهم تدريبهم من �أع�ضاء النيابة العامة.
 -2يف حالة غياب النائب العام �أو خلو من�صبه �أو قيام مانع لديه يحل حمله �أحد م�ساعديه
من �أع�ضاء النيابة وتكون له جميع اخت�صا�صاته ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر.
 -3عند غياب ع�ضو من النيابة العامة �أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل حمله.
	-4ال يجوز �أن ي�ؤدي وظيفة النيابة العامة لدى
مادة ()69
�أع�ضاء (م�أمورو) ال�ضبط الق�ضائي يكونون فيما يتعلق ب�أعمال وظائفهم تابعني للنيابة العامة.
مادة ()70
للنائب العام �أو وكالئه وق�ضاة املحاكم كل يف دائرة اخت�صا�صه دخول جميع مراكز الإ�صالح
والت�أهيل (ال�سجون) يف �أي وقت لتفقدها والتحقق من تطبيق ما تق�ضي به القوانني والت�أكد
من تنفيذ �أحكام املحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مدراء املراكز موافاتهم بجميع ما
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يطلبون من بيانات.

الف�صل الثالث
واجبات �أع�ضاء النيابة العامة
مادة ()71
ت�سري �أحكام الف�صل الثالث (واجبات الق�ضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على
�أع�ضاء النيابة العامة.
مادة ()72
ت�سري �أحكام الف�صل الرابع من الباب الرابع (م�ساءلة الق�ضاة ت�أديبيا) على �أع�ضاء النيابة
العامة وتقام الدعوى الت�أديبية عليهم من قبل النائب العام من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب
من وزير العدل.

الف�صل الرابع
رواتب �أع�ضاء النيابة العامة وعالواتهم

مادة ()73
حتدد رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء النيابة العامة وفقا لأحكام املادة ( )32من هذا القانون.

الف�صل اخلام�س
الرتقية والأقدمية

مادة ()74
 -1حتدد �أقدمية �أع�ضاء النيابة وفقا للقواعد املقررة لتحديد �أقدمية الق�ضاة كما هو مبني
يف املادة ( )18الفقرة ( )3من هذا القانون.
 -2تكون ترقية �أع�ضاء النيابة العامة �إىل املنا�صب الأعلى على �أ�سا�س الأقدمية مع مراعاة
الكفاءة وفقا ملا هو وارد يف الفقرة ( )3من املادة ( )42من هذا القانون.
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الباب ال�ساد�س

الف�صل الأول
�أعوان الق�ضاء

مادة ()75
�أعوان الق�ضاء هم :املحامون واخلرباء و�أمناء ال�سر والكتبة واملح�ضرون واملرتجمون.
مادة ()76
ينظم القانون مهنة املحاماة.
مادة ()77
ينظم القانون اخلربة �أمام جهات الق�ضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق اخلرباء
وواجباتهم وطريقة ت�أديبهم.

الف�صل الثاين
العاملون باملحاكم
مادة ()78
يعني لكل حمكمة عدد كاف من العاملني ويحدد القانون واجباتهم.
مادة ()79
ت�سري على العاملني باملحاكم �أحكام قانون اخلدمة املدنية.

الباب ال�سابع
�أحكام عامة وانتقالية
مادة ()80
ي�ضع جمل�س الق�ضاء الأعلى اللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
مادة ()81
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 -1بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بناء على تن�سيب من وزير العدل ي�شكل
جمل�س الق�ضاء الأعلى االنتقايل خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا القانون يف اجلريدة
الر�سمية على النحو التايل:
�أ -رئي�س املحكمة العليا رئي�سا.
ب�	-أربعة من ق�ضاة املحكمة العليا.
ج -النائب العام.
د -رئي�سا حمكمة اال�ستئناف يف غزة ورام اهلل.
هـ -وكيل وزارة العدل.
 -2ميار�س جمل�س الق�ضاء الأعلى االنتقايل مهام و�صالحيات جمل�س الق�ضاء الأعلى
املن�صو�ص عليه يف هذا القانون حلني ت�شكيله خالل مدة �أق�صاها عام واحد اعتبارا
من تاريخ ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية.
مادة ()82
الأحكام الق�ضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها �أو تعطيل تنفيذها على �أي نحو جرمية
يعاقب عليها باحلب�س ،والعزل من الوظيفة �إذا كان املتهم موظفا عاما �أو مكلفا بخدمة عامة،
وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى مبا�شرة �إىل املحكمة املخت�صة ،وت�ضمن ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية تعوي�ضا كامال له.
مادة ()83
تتوىل املحكمة العليا م�ؤقتا كل املهام امل�سندة للمحاكم الإدارية واملحكمة الد�ستورية العليا
حلني ت�شكيلها ما مل تكن داخله يف اخت�صا�ص جهة ق�ضائية �أخرى وفقا للقوانني النافذة.
مادة ()84
تلغى القوانني التالية:
 -1قانون ا�ستقالل الق�ضاء رقم  19ل�سنة  1955املعمول به يف حمافظات ال�ضفة.
 -2قانون املحاكم رقم  31ل�سنة  1940املعمول به يف حمافظات غزة.
 -3الأمر ال�صادر عن احلاكم الإداريي العام رقم  473ل�سنة  1956ب�ش�أن اخت�صا�صات
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النيابة العامة املعمول به يف حمافظات غزة.
 -4كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
مادة ()85
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه تننفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد
ثالثني يوما من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2002/5/14 :ميالدية .املوافق:
 /2ربيع الأول 1423 /هجرية.
يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

قانون السلطة القضائية رقم ( )15لسنة 2005م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد االطالع على القانون الأ�سا�سي وتعديالته ،وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم ( )1ل�سنة
 ،2002وعلى قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2ل�سنة 2001م ،وعلى قانون
ت�شكيل املحاكم النظامية رقم ( )5ل�سنة 2001م ،وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4ل�سنة
1998م ،وبنا ًء على ما �أقره املجل�س الت�شريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2005/10/4م وبا�سم
ال�شعب العربي الفل�سطيني� ،أ�صدرنا القانون التايل:

الباب الأول
�أحكام ومبادئ عامه
مادة ()1
ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،وتتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها ،وفق ًا لأحكام
القانون.
مادة ()2
ت�أمني ا�ستقالل الق�ضاء وكرامة الق�ضاء ونزاهتهم وكفاءتهم واجب على الدولة ،و�ضمان
حلماية احلريات واحلقوق و�سيادة القانون.
مادة ()3
الق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون.
مادة ()4
الق�ضاة غري قابلني للعزل �إال يف الأحوال املبينة يف هذا القانون.
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مادة ()5
 -1تكون جل�سات املحاكم علنية �إال �إذا قررت املحكمة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أحد
اخل�صوم جعلها �سرية مراعاة للآداب �أو للمحافظة على النظام العام ،ويكون النطق
باحلكم يف جميع الأحوال يف جل�سه علنية.
 -2نظام اجلل�سة و�ضبطها منوطان برئي�س املحكمة.
مادة ()6
لغة املحاكم هي اللغة العربية وعلى املحكمة �أن ت�سمع �أقوال اخل�صوم �أو ال�شهود الذين
يجهلونها بوا�سطة مرتجم بعد حلفه اليمني.
مادة ()7
ت�صدر الأحكام وتنفذ با�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني ،ويجب �أن ت�شمل الأحكام على
الأ�سباب التي بنيت عليها.
مادة ()8
الأحكام الق�ضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها �أو تعطيل تنفيذها على �أي نحو جرمية
يعاقب عليها باحلب�س ،والعزل من الوظيفة �إذا كان املتهم موظفاً عام ًا �أو مكلف ًا بخدمة عامة،
وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى مبا�شرة �إىل املحكمة املخت�صة ،وت�ضمن ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية تعوي�ض ًا كام ًال له.

الباب الثاين
املحاكم
مادة ()9
 -1تنظر املحاكم النظامية يف املنازعات واجلرائم كافة �إال ما ا�ستثنى منها بن�ص يف
القانون ،ومتار�س �سلطة الق�ضاء على جميع الأ�شخا�ص.
 -2حتدد قواعد اخت�صا�ص املحاكم وتبا�شر اخت�صا�صها وفق ًا للقانون.
 -3تعني دائرة االخت�صا�ص املحلي للمحاكم النظامية مبوجب قرار ي�صدر من وزير العدل.
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مادة ()10
�أو ًال :تتكون املحاكم النظامية على النحو التايل:
 -1املحكمة العليا وتتكون من:
	�أ) حمكمة النق�ض .ب) حمكمة العدل العليا.
 -2حماكم اال�ستئناف.
 -3حماكم البداية.
 -4حماكم ال�صلح.
ثاني ًا :يحدد القانون طرق ت�شكيل املحاكم واخت�صا�ص كل درجة من درجاتها و�شروط انعقاد
هيئاتها.
مادة ()11
كاف من الق�ضاة.
 -1ت�ؤلف املحكمة العليا من رئي�س ونائب �أو �أكرث وعدد ٍ
 -2يكون املقر الدائم للمحكمة العليا يف القد�س ،وتنعقد م�ؤقت ًا يف مدينتي غزة ورام اهلل
ح�سب مقت�ضى احلال.
مادة ()12
 -1تن�ش�أ حمكمة ا�ستئناف يف كل من القد�س وغزة ،وتنعقد حمكمة ا�ستئناف القد�س م�ؤقت ًا
يف مدينة رام اهلل.
كاف من الق�ضاة.
 -2ت�ؤلف كل حمكمة ا�ستئناف من رئي�س ونائب وعدد ٍ
مادة ()13
 -1تكون مقار حماكم البداية يف مراكز املحافظات.
كاف من الق�ضاة.
 -2ت�ؤلف كل حمكمة بداية من رئي�س وعدد ٍ
 -3يجوز �أن تعقد حماكم البداية يف �أي مكان خارج نطاق اخت�صا�صها املحلي بقرار من
رئي�س املحكمة العليا بتغيري املرجع يف حالة ال�ضرورة.
مادة ()14
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 -1تن�ش�أ بدائرة كل حمكمة بداية حمكمة �صلح �أو �أكرث ح�سب احلاجة ،وي�صدر بتحديد
مقرها ودائرة اخت�صا�صها قرار من وزير العدل.
 -2يجوز �أن تعقد حماكم ال�صلح جل�ستها يف �أي مكان يدخل يف دائرة اخت�صا�صها عند
ال�ضرورة بقرار ي�صدر من رئي�س حمكمة البداية.

الباب الثالث
الق�ضاة

الف�صل الأول
تعيني الق�ضاة وترقيتهم و�أقدميتهم
مادة ()15

ي�شرتط فيمن يوىل الق�ضاء:
�	-1أن يكون فل�سطيني ًا كامل الأهلية.
�	-2أن يكون قد �أمت الثامنة والع�شرين من عمره.
�	-3أن يكون حا�ص ًال على �إجازة احلقوق �أو �إجازة ال�شريعة والقانون من �إحدى اجلامعات
املعرتف بها.
�	-4أال يكون قد حكم عليه من حمكمة �أو جمل�س ت�أديب لعمل خمل بال�شرف ولو كان قد رد
�إليه اعتباره �أو �شمله عفو عام.
�	-5أن يكون حممود ال�سرية وح�سن ال�سمعة والئق ًا طبي ًا ل�شغل الوظيفة.
�	-6أن ينهي ع�ضويته عند تعيينه ب�أي حزب �أو تنظيم �سيا�سي.
�	-7أن يتقن اللغة العربية.
مادة ()16
 -1ين�شئ جمل�س الق�ضاء الأعلى جلنة لتعيني الق�ضاة ت�سمى جلنة التعيينات ،وي�شكلها من
بني ق�ضاة املحكمة العليا وحمكمتي اال�ستئناف من غري �أع�ضاء املجل�س.
 -2يعني �أو يرقى الق�ضاة ،بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بناء على تن�سيب من جمل�س
الق�ضاء الأعلى بعد تو�صية من جلنة التعيينات� ،أو من دائرة التقييم والرتقية ،بح�سب
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احلال وتكون الرتقية على �أ�سا�س الأقدمية وعنا�صر الكفاءة مبا فيها نتائج الدورات
التدريبية.
 -3يعترب التعيني �أو الرتقية من تاريخ القرار ال�صادر بخ�صو�ص ذلك.
 -4تن�شر التعيينات والرتقيات يف اجلريدة الر�سمية.
مادة ()17
قا�ض بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بنا ًء على تن�سيب من
يكون �شغل وظيفة ٍ
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائه على الأقل وفق ًا ملا يلي:
 -1بطريق التعيني ابتدا ًء بناء على م�سابقة بني املتقدمني ت�شرف عليها جلنة التعيينات
امل�شكلة وفق ًا لأحكام املادة ( )16من هذا القانون ،وترفع تو�صياتها ملجل�س الق�ضاء
الأعلى التخاذ القرار.
 -2يجوز �أن يُعينّ قا�ضياً يف حماكم ال�صلح والبداية واال�ستئناف:
�أ) الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة ال�سابقون.
ب) املحامون.
ج)	�أع�ضاء هيئات التدري�س يف كليات احلقوق وكليات ال�شريعة والقانون ،وامل�ست�شارون
القانونيون.
 -3التعيني من النيابة العامة مبوافقة وزير العدل مع مراعاة �أحكام البند (� )1أعاله.
 -4يحدد جمل�س الق�ضاء الأعلى القواعد العامة للخربة الالزمة لتعيني الق�ضاة اجلدد يف
املحاكم على كافة درجاتها من حيث املدد وطبيعة الأعمال التي يعتربها نظرية للعمل
الق�ضائي.
 -5اال�ستعارة من الدول العربية ال�شقيقة على �أن تتوفر يف القا�ضي امل�ستعار كافة ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )15من هذا القانون فيما عدا �شرط �أن يكون فل�سطيني ًا.
 -6يحدد جمل�س الق�ضاء الأعلى �أماكن عمل الق�ضاة ،وي�صدر وزير العدل قرار ًا بذلك.
مادة ()18
 -1يعني ر�ؤ�ساء املحاكم بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بناء على تن�سيب من جمل�س
الق�ضاء الأعلى ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه.
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 -2ي�شرتط فيمن ُيعينّ رئي�س ًا يف:
�أ) حمكمة البداية �أن يكون قد جل�س للق�ضاء مبحاكم البداية مدة ال تقل عن ثالث
�سنوات� ،أو مار�س مهنة املحاماة مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات متتالية.
ب) حمكمة اال�ستئناف �أن يكون قد جل�س للق�ضاء بدوائر �إحدى حماكم اال�ستئناف
مدة ال تقل عن ثالث �سنوات� ،أو مار�س مهنة املحاماة مدة ال تقل عن اثنتي ع�شرة
�سنة متتالية.
ج) املحكمة العليا �أو النائب الأول له �أن يكون قد جل�س للق�ضاء بدوائر املحكمة العليا
مدة ال تقل عن ثالث �سنوات� .أو مار�س مهنة املحاماة مدة ال تقل عن ع�شرين �سنة
متتالية.
مادة ()19
 -1ي�شرتط فيمن ُيعينّ قا�ضي ًا باملحكمة العليا �أن يكون قد �شغل وظيفة قا�ض مبحاكم
اال�ستئناف مدة ثالث �سنوات على الأقل� ،أو عمل بالنيابة العامة مدة ال تقل عن ع�شر
�سنوات �أو عمل حمامي ًا مدة ال تقل عن خم�س ع�شرة �سنة متتالية.
� -2إذا �شغر من�صب رئي�س املحكمة العليا يتوىل مكانة �أقدم نوابه لفرتة ال تزيد عن ثالثة
�أ�شهر ،وعلى جمل�س الق�ضاء الأعلى �أن يختار ب�أغلبية الثلثني مر�شح ًا من بني ق�ضاة
املحكمة العليا �أو حمام مار�س مهنة املحاماة ملدة ال تقل عن ع�شرين �سنة متتالية ،وين�سب
ذلك �إىل رئي�س ال�سلطة الوطنية لإ�صدار املر�سوم بتعيينه رئي�س ًا للمحكمة.
مادة ()20
مع مراعاة �أحكام البند ( )1من املادة (:)17
 -1يجوز �أن ُيعينّ وكالء النيابة ممن �أم�ضوا يف هذه الوظيفة مدة خم�س �سنوات على الأقل
ق�ضاة يف حماكم ال�صلح.
 -2يجوز �أن ُيعينّ ر�ؤ�ساء النيابة ممن �أم�ضوا يف هذه الوظيفة مدة خم�س �سنوات على الأقل
ق�ضاة يف حماكم البداية.
 -3يجوزن �أن ُيعينّ م�ساعدو النائب العام ممن �أم�ضوا يف هذه الوظيفة مدة خم�س �سنوات
على الأقل ق�ضاة حماكم ا�ستئناف.
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 -4تراعى يف التعيني تقارير نتائج الدورات التدريبية ،وتقارير جلنة التقييم والرتقية
اخلا�صة ب�أع�ضاء النيابة العامة.
مادة ()21
 -1ي�ؤدي الق�ضاة قبل مبا�شرتهم لعملهم يف املرة الأوىل اليمني الآتية:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن احرتم الد�ستور والقانون و�أن �أحكم بني النا�س بالعدل).
 -2يكون �أداء اليمني من رئي�س املحكمة العليا �أمام رئي�س ال�سلطة الوطنية ،ويكون �أداء اليمني
لباقي الق�ضاة �أمام رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى وبح�ضور وزير العدل يف كلتا احلالتني.
مادة ()22
 -1يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى و�ضع نظام لإعداد وتدريب الق�ضاة.
 -2يحدد املجل�س املناهج وامل�ساقات الدرا�سية ال�ضرورية لإمتام ت�أهيل الق�ضاة اجلدد.
 -3ي�شكل املجل�س جلنة لتدريب الق�ضاة تقوم مبهامها الأكادميية �إىل �أن يتم �إن�شاء معهد
تدريب ق�ضائي بقانون.
مادة ()23
 -1يخ�ضع ق�ضاة ال�صلح والبداية عند تعيينهم ابتداء لفرتة جتربة تبلغ �سنتني غري قابلة
للتجديد.
 -2يحق ملجل�س الق�ضاء الأعلى ،ب�أغلبية �أع�ضائه �إنهاء خدمة القا�ضي اخلا�ضع للتجربة
�إذا ما تبني له عدم كفاءته.

الف�صل الثاين
نقل الق�ضاة وندبهم و�إعارتهم

مادة ()24
	-1ال يجوز نقل الق�ضاة �أو ندبهم لغري اجللو�س للق�ضاء �إال بر�ضائهم.
 -2يكون نقل الق�ضاة �أو ندبهم بقرار من جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ويعترب تاريخ النقل �أو
الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.
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 -3ا�ستثنا ًء مما ورد يف الفقرتني �أعاله يجوز ندب القا�ضي م�ؤقت ًا للقيام ب�أعمال ق�ضائية
غري عمله �أو بالإ�ضافة �إليه� ،أو للقيام ب�أعمال قانونية متى اقت�ضت ذلك م�صلحة وطنية
بقرار من وزير العدل بعد موافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى.
 -4ويف جميع الأحوال ،ال يجوز نقل الق�ضاة �أو ندبهم �أو �إعارتهم �إال يف الأحوال والكيفية
املبينة يف القانون.
	-5ال يجوز لق�ضاة حماكم ال�صلح �أو البداية �أن يبقوا يف دائرة االخت�صا�ص املحلي للمحكمة
عينها ملدة تزيد عن �أربع �سنوات متتالية.
مادة ()25
ملجل�س الق�ضاء الأعلى �أن يندب ،ملدة م�ؤقتة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر قابلة للتجديد ملرة واحدة
فقط �أحد ق�ضاة:
 -1اال�ستئناف ممن تتوافر فيهم �شروط العمل يف املحكمة العليا ليجل�س قا�ضي ًا يف املحكمة
العليا.
 -2البداية ممن تتوافر فيهم �شروط العمل يف حمكمة اال�ستئناف ليجل�س قا�ضياً يف حمكمة
اال�ستئناف.
 -3ال�صلح ممن تتوافر فيهم �شروط العمل يف حمكمة البداية ليجل�س قا�ضي ًا يف حمكمة
البداية.
 4اال�ستئناف �أو البداية �أو ال�صلح ليجل�س قا�ضي ًا يف حمكمة �أخرى من ذات الدرجة.
 -5العليا ليجل�س رئي�س ًا ملحكمة اال�ستئناف.
مادة ()26
يف حالة خلو وظيفة رئي�س املحكمة �أو غيابه �أو قيام مانع لديه ،يقوم مببا�شرة اخت�صا�صه
الأقدم فالأقدم من �أع�ضاء املحكمة ذاتها ح�سب الأحوال.
مادة ()27
 -1يجوز �إعارة القا�ضي �إىل احلكومات الأجنبية �أو الهيئات الدولية بقرار من رئي�س ال�سلطة
الوطنية بتن�سيب من جمل�س الق�ضاء الأعلى بناء على طلب وزير العدل.
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	-2ال يجوز �أن تزيد مدة الندب �أو الإعارة عن ثالث �سنوات مت�صلة �إال �إذا اقت�ضت ذلك
م�صلحة وطنية ،وال يجوز ندب �أو �إعارة القا�ضي �إال �إذا كان قد �أم�ضى ال�سنوات الأربع
ال�سابقة يف عمله بدوائر املحاكم وا�ستوفى تقارير الكفاية.

الف�صل الثالث
واجبات الق�ضاة

مادة ()28
يقدم القا�ضي ،عند تعيينه وكل ثالث �سنوات� ،إقرار ًا بالذمة املالية اخلا�صة به وبزوجه و�أوالده
الق�صر ،مف�صال فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت و�أ�سهم و�سندات و�أموال نقدية داخل
فل�سطني وخارجها ،وما عليهم من ديون� ،إىل رئي�س املحكمة العليا الذي ي�ضع الرتتيبات الالزمة
للحفاظ على �سريتها وال يجوز االطالع عليها �إال ب�إذن من املحكمة العليا عند االقت�ضاء.
مادة ()29

 -1يحظر على الق�ضاة:
�أ) القيام ب�أي عمل جتاري �أو ب�أي عمل �آخر مقابل �أجر �أو ب�أي عمل �آخر ال يتفق
وا�ستقالل الق�ضاء وكرامته.
ب)	�إف�شاء �أ�سرار املداوالت �أو املعلومات ال�سرية التي يح�صلون عليها �أثناء ت�أديتهم
لعملهم.
ج) ممار�سة العمل ال�سيا�سي.
 -2ملجل�س الق�ضاء الأعلى �أن ي�ضع نظام ًا يحدد الأعمال التي ال يجوز للقا�ضي مبا�شرتها
لأنها تتعار�ض مع واجبات الوظيفة الق�ضائية وح�سن �أدائها.
مادة ()30
	-1ال يجوز �أن يجل�س يف دائرة واحدة ق�ضاة بينهم �صلة قرابة �أو م�صاهرة حتى الدرجة
الثانية.
	-2ال يجوز �أن يجل�س للق�ضاء �أي من الق�ضاة الذين تربطهم �صلة قرابة �أو م�صاهرة للدرجة
الثالثة مع ع�ضو النيابة العامة �أو ممثل اخل�صوم �أو احد طريف اخل�صومة.
 -3يحدد القانون �أحكام رد الق�ضاة.
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مادة ()31
	-1ال يجوز للقا�ضي �أن يتغيب �أو �أن ينقطع عن عمله بغري عذر قبل �إخطار رئي�س املحكمة
التابع لها.
 -2يعترب القا�ضي م�ستقي ًال حكم ًا �إذا انقطع عن عمله مدة خم�سة ع�شر يوم ًا مت�صلة بدون
عذر يقبله جمل�س الق�ضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة �إجازته �أو �إعارته �أو ندبه ويبلغ
وزير العدل بذلك لإجراء املقت�ضى.

الف�صل الرابع
ا�ستقالة القا�ضي وحقوقه

مادة ()32
 -1تعترب ا�ستقالة القا�ضي مقبولة بعد �شهر من تاريخ تقدميها لرئي�س جمل�س الق�ضاء
الأعلى ،ويبلغ جمل�س الق�ضاء الأعلى قراره م�سبب ًا لوزير العدل لإجراء املقت�ضى.
	-2ال يرتتب على ا�ستقالة القا�ضي �سقوط حقه يف التقاعد �أو املكاف�أة وفقاً لأحكام قانون
التقاعد العام.
مادة ()33
 -1تنتهي خدمة القا�ضي حكم ًا �إذا �أكمل ال�سبعني من عمره.
 -2ي�سوى الراتب التقاعدي �أو املكاف�أة وفق ًا لأحكام قانون التقاعد العام.
مادة()34
 -1للق�ضاء عطلة ق�ضائية تبد�أ كل عام من منت�صف �شهر متوز وتنتهي بنهاية �شهر �آب.
	-2ال يجوز �أن تتجاوز الإجازة ال�سنوية للقا�ضي خم�سة وثالثني يوم ًا.
 -3ت�ستمر املحاكم �أثناء العطلة الق�ضائية يف نظر الأمور امل�ستعجلة التي يحدد جمل�س
الق�ضاء الأعلى �أنواعها.
 -4تنطبق على الق�ضاة �أحكام الإجازات املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية.
مادة ()35
للق�ضاة حق ت�شكيل جمعيات خا�صة بهم وفق ًا للقانون.
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الباب الرابع
جمل�س الق�ضاء الأعلى

الف�صل الأول
ت�شكيل جمل�س الق�ضاء الأعلى

مادة ()36
 -1ين�ش�أ مبقت�ضى �أحكام هذا القانون جمل�س للق�ضاء ي�سمى جمل�س الق�ضاء الأعلى وميار�س
�صالحياته وفق ًا للقانون.
 -2ي�شكل املجل�س من:
�أ) رئي�س املحكمة العليا رئي�س ًا.
ب) النائب الأول لرئي�س املحكمة العليا نائب ًا.
ج) اثنني من ق�ضاة املحكمة العليا تختارهما هيئة املحكمة العليا ويعينان ملدة �أربع
�سنوات غري قابلة للتجديد.
د) رئي�سي كل من حمكمتي ا�ستئناف القد�س وغزة.
هـ) النائب العام.
و) وكبا وزارة العدل.
ز) �شخ�صية من ذوي اخلربة والكفاءة واالخت�صا�ص يعينها رئي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ملدة �سنتني غري قابلة للتجديد.
مادة ()37
 -1عند خلو وظيفة رئي�س املحكمة العليا �أو غيابه �أو وجود مانع لديه يحل حمله يف رئا�سة
جمل�س الق�ضاء الأعلى �أقدم نواب رئي�س املحكمة العليا.
 -2يحل حمل �أي من ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف �أقدم �أع�ضاء حمكمته ،ويحل حمل النائب
العام النائب العام امل�ساعد ثم �أقدم ر�ؤ�ساء النيابة العامة.
 -3يحل حمل �أي من الأع�ضاء الآخرين �أقدم الأع�ضاء من حمكمته ثم الذي يليه.
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مادة ()38
يكون من اخت�صا�ص جمل�س الق�ضاء الأعلى ما يلي:
 -1حتديد قائمة املراكز الق�ضائية ال�شاغرة وحتويلها �إىل وزارة العدل للإعالن عنها.
 -2تن�سيب تعيني الق�ضاة �أو ترقيتهم بعد تو�صية جلنة التعيينات �أو جلنة التقييم والرتقية.
 -3التقرير يف �إنهاء خدمة القا�ضي �أو ندبه �أو �إعارته �أو املوافقة على تكليفه مبهمة غري
ق�ضائية.
 -4املوافقة على طلبات �إجازات الق�ضاة و�إبالغ وزارة العدل بذلك.
 -5تلقي تظلمات الق�ضاة.
�	-6إبداء الر�أي يف م�شروعات القوانني التي تنظم �أي �ش�أن من �ش�ؤون ال�سلطة الق�ضائية،
خالل �شهر من طلب ذلك منه.
مادة ()39
 -1يجتمع جمل�س الق�ضاء الأعلى مبقر املحكمة العليا مرة كل �شهر على الأقل.
 -2يجتمع عند ال�ضرورة بدعوة من رئي�سه �أو بطلب من وزير العدل �أو من ثالثة من �أع�ضائه،
و�إذا تغيب الرئي�س ونائبه يرت�أ�س االجتماع �أكرب الق�ضاة الأع�ضاء �سنا.
 -3يكون اجتماع جمل�س الق�ضاء الأعلى �صحيح ًا بح�ضور ثلثي عدد �أع�ضائه على الأقل،
وت�صدر القرارات ب�أغلبية احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه
الرئي�س.
 -4يجري الت�صويت على تعيني الق�ضاة �أو نقلهم �أو ندبهم �أو ترقيتهم �أو الف�صل يف تظلمهم
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س وباالقرتاع ال�سري.
 -5يدعى مدير املحاكم للم�شاركة يف جل�سات املجل�س وال ميلك حق الت�صويت على قراراته.
قا�ض �أو ترقيته �أو تقييمه �أو م�ساءلته
	-6ال يجوز �أن ي�شارك ع�ضو املجل�س يف جل�سات تعيني ٍ
يف حالة وجود �صلة قرابة بينهما �أو م�صاهرة للدرجة الثالثة �أو يف حالة وجود خ�صومة
ق�ضائية بينهما.
 -7على اجلهات احلكومية وغري احلكومية تقدمي كل ما يطلبه جمل�س الق�ضاء الأعلى من
بيانات �أو �أوراق وثائق ذات عالقة ب�صالحياته.
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 -8وفق ًا لأحكام القانون يتوىل رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته ،كما
ينوب عنه يف �صالته بالغري وميثله �أمام الق�ضاء.
مادة ()40
 -1ي�ضع جمل�س الق�ضاء الأعلى الئحة بالقواعد التي ي�سري عليها يف مبا�شرة اخت�صا�صاته.
 -2يجوز للمجل�س �أن ي�شكل جلنة �أو �أكرث من بني �أع�ضائه يكلفها يف القيام ببع�ض
اخت�صا�صاته.
مادة ()41
 -1ين�ش�أ باملحكمة العليا مكتب فني يتوىل رئا�سته �أحد ق�ضاتها ،يعاونه عدد من الق�ضاة �أو الق�ضاة
املتقاعدين �أو كبار املحامني يختارهم جمل�س الق�ضاء الأعلى ملدة �سنتني قابلتني للتجديد.
كاف من املوظفني.
 -2يلحق باملكتب الفني عدد ٍ
مادة ()42
يخت�ص املكتب الفني مبا يلي:
 -1ا�ستخال�ص املبادئ القانونية التي تقررها املحكمة العليا فيما ت�صدره من �أحكام وتبويبها
ومراقبة ن�شرها بعد عر�ضها على رئي�س املحكمة.
�	-2إعداد البحوث والدرا�سات القانونية الالزمة.
 -3توفري املوارد الفقهية من �أبحاث و�أحكام ق�ضائية التي يطلبها �أحد الق�ضاة من خالل
�أحد �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى.
�	-4أية م�سائل �أخرى يطلبها رئي�س املحكمة العليا.

الف�صل الثاين
�إن�شاء دائرة التقييم والرتقية

مادة ()43
كاف من ق�ضاة
عدد ٍ
 -1تن�ش�أ دائرة للتقييم والرتقية تلحق مبجل�س الق�ضاء الأعلى بع�ضوية ٍ
املحكمة العليا وحمكمتي اال�ستئناف ممن لي�سوا �أع�ضاء يف املجل�س.
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-2
-3
-4
-5

ُي نِّعي املجل�س رئي�س الدائرة من بني ق�ضاة املحكمة العليا ،ويكون الرئي�س على الأقل
متفرغ ًا.
يكون رئي�س جلنة التدريب الق�ضائي ع�ضو ًا يف دائرة التقييم والرتقية على �أال ي�شارك
الت�صويت.
ي�ضع املجل�س الئحة لدائرة التقييم والرتقية يبني فيها اخت�صا�صاتها ،والقواعد
والإجراءات الالزمة لأداء عملها ،وعنا�صر تقدير الكفاءة مبا فيها نتائج الدورات
التدريبية و�سرعة الف�صل يف الق�ضايا و�أ�سباب �إلغاء �أحكام القا�ضي �أو نق�ضها �أو تعديلها.
تقدر الكفاءة ب�إحدى الدرجات التالية( :ممتاز – جيد جد ًا -جيد -متو�سط -دون
املتو�سط)

مادة ()44
فيما عدا رئي�س و�أع�ضاء املحكمة العليا يجب �إجراء تقييم الق�ضاة مرة على الأقل كل �سنة
على �أن يودع تقرير التقييم لدى جمل�س الق�ضاء الأعلى خالل �شهر على الأكرث من تاريخ
انتهائه ،كما يجب �أن يحاط الق�ضاة علم ًا بكل ما يودع يف ملفات خدمتهم من مالحظات
�أو �أوراق �أخرى.
مادة ()45
 -1يجوز �أن ُير ّقى �إىل:
�أ) حماكم البداية من �أم�ضى يف حماكم ال�صلح مدة �أربع �سنوات على الأقل.
ب) حماكم اال�ستئناف من �أم�ضى يف حماكم البداية مدة �أربع �سنوات على الأقل.
ج) املحكمة العليا من �أم�ضى يف حماكم اال�ستئناف مدة �أربع �سنوات على الأقل.
 -2تتم الرتقية بناء على نتائج الدورات التدريبية ،وتقارير دائرة التقييم والرتقية
وتو�صياتها ،على �أال يقل تقدير الكفاءة عن درجة جيد.
مادة ()46
 -1تن�ش�أ بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية ،بناء على تن�سيب من وزير العدل وبالت�شاور مع
جمل�س الق�ضاء الأعلى دائرة التفتي�ش الإداري على املحاكم النظامية برئا�سة قا�ض
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بدرجة قا�ض باملحكمة العليا وعدد كاف من الق�ضاة ممن ال تقل مرتبتهم عن قا�ضي
ا�ستئناف ،وتكون مهمتها مراقبة وتفتي�ش املحاكم النظامية والنيابة العامة و�سائر
الدوائر العدلية ،من الناحية الإدارية.
 -2ي�ضع وزير العدل نظام ًا خا�ص ًا لدائرة التفتي�ش يبني اخت�صا�صاتها والقواعد والإجراءات
الالزمة لأداء عملها.
 -3تتبع دائرة التفتي�ش على املحاكم النظامية لوزير العدل ،وترفع تقاريرها وتو�صياتها
لكل من وزير العدل وجمل�س الق�ضاء الأعلى.
 -4مع مراعاة الأحكام الواردة يف هذا القانون يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى ووزير العدل -ك ٌّل
يف جمال اخت�صا�صه� -إجراء ال

الف�صل الثالث
التظلمات والطعن يف القرارات

مادة ()47
 -1يخطر رئي�س دائرة التقييم والرتقية من قُدَّرت كفايته من الق�ضاة بدرجة متو�سط �أو
�أقل ،وذلك مبجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته ،وملن �أخطر احلق يف التظلم من
التقدير خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الإخطار.
 -2يقوم رئي�س دائرة التقييم والرتقية ب�إخطار الق�ضاة الذين حل دورهم يف الرتقية ومل
ت�شملهم احلركة الق�ضائية ب�سبب غري مت�صل بتقارير الكفاية ،ويبني يف الإخطار �أ�سباب
التخطي ،وملن �أخطر احلق يف التظلم يف امليعاد املن�صو�ص عليه يف البند (� )1أعاله.
مادة ()48
 -1يكون التظلم بعري�ضة تقدم �إىل دائرة التقييم والرتقية وعلى هذه الدائرة عر�ض التظلم
على جمل�س الق�ضاء الأعلى خالل خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه لها.
 -2يف�صل جمل�س الق�ضاء الأعلى يف التظلم بعد الإطالع على الأوراق و�سماع �أقوال املتظلم،
كاف يخطر به �صاحب ال�ش�أن بكتاب
وي�صدر قراره قبل �إجراء احلركة الق�ضائية بوقت ٍ
م�سجل بعلم الو�صول.
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مادة ()49
 -1تخت�ص حمكمة العدل العليا دون غريها بالف�صل يف الطعون التي يرفعها الق�ضاة و�أع�ضاء
النيابة العامة على القرارات الإدارية املتعلقة ب�أي �ش�أن من �ش�ؤونهم.
 -2ترفع الطعون امل�شار �إليها يف البند (� )1أعاله بعري�ضة تودع لدي قلم املحكمة بغري ر�سوم
مت�ضمنة �أ�سما اخل�صوم ومو�ضع الطلب و�أ�سانيده.
	-3ال يجوز �أن ينظر يف الطعون املذكورة يف البند (� )1أعاله من قبل ق�ضاة ممن هم �أع�ضاء
يف جمل�س الق�ضاء الأعلى.

مادة ()52
 -1يفتح حتقيق يف حق �أي من الق�ضاة بنا ًء على طلب من :رئي�س املحكمة العليا� ،أو من
وزير العدل� ،أو من النائب العام� ،أو من رئي�س املحكمة التي يتبعها القا�ضي.
 -2يقوم بالتحقيق قا�ض يندبه رئي�س املحكمة العليا ،وله �صالحيات املحكمة بالن�سبة ل�سماع
ال�شهود الذين يرى �سماع �أقوالهم.
	-3ال تقام الدعوى الت�أديبية �إال بناء على التحقيق املذكور يف البند (� )2أعاله �أو بناء على
حتقيق جزائي.

الف�صل الرابع
م�ساءلة الق�ضاة

مادة ()53
 -1تقام الدعوى الت�أديبية من قبل القا�ضي املندوب للتحقيق مبوجب عري�ضة ت�شتمل على التهمة
�أو التهمة التي انتهت �إليها التحقيقات وتودع العري�ضة لدى �سكرتارية جمل�س الت�أديب.
�	-2إذا ر�أى جمل�س الت�أديب وجها لل�سري يف الإجراءات �أمر بتكليف القا�ضي املرفوعة عليه
الدعوى باحل�ضور يف املوعد الذي يحدده املجل�س ،ويجب �أن ي�شتمل التكليف على بيان
كاف ملو�ضوع الت�أديبية و�أدلة االتهام ،وت�سلم للقا�ضي بناء على طلبه وبغري ر�سوم �صورة
ٍ
من �أوراق الدعوى قبل موعد اجلل�سة ب�أ�سبوع على الأقل.
 -3يجوز ملجل�س الت�أديب �أن يقرر وقف القا�ضي عن مبا�شرة �أعمال وظيفته حتى تنتهي
حماكمته وله �أن يعيد النظر يف قرار الوقف يف �أي وقت ،وال يرتتب على وقف القا�ضي
تعليق راتبه مدة الوقف �إال �إذا قرر جمل�س الت�أديب غري ذلك.

مادة ()50
 -1لرئي�س كل حمكمة الإ�شراف على الق�ضاة العاملني بها وعلى �سري العمل فيها ويخ�ضع
املوظف الإداري العامل يف املحكمة يف عمله اليومي لأ�شراف وتوجيهات رئي�س املحكمة
التي يعمل بها.
 -2لرئي�س كل حمكمة تنبيه القا�ضي �إىل ما يقع منه خمالف ًا لواجباته �أو ملقت�ضيات وظيفته
ويكون التنبيه م�شافهة �أو كتابة ،ف�إذا كان التنبيه كتابة كان للقا�ضي االعرتا�ض عليه
خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تبليغه �إليه ،ويف هذه احلالة يق�ضي جمل�س الق�ضاء الأعلى
�إما برف�ض االعرتا�ض �أو باعتبار التنبيه ك�أن مل يكن.
 -3و�إذا تكررت املخالفة �أو ا�ستمرت بعد �أن �أ�صبح التنبيه نهائي ًا رفعت الدعوى الت�أديبية.
مادة ()51
 -1ين�شئ جمل�س الق�ضاء الأعلى جمل�س ت�أديب دائم بع�ضوية �أقدم اثنني من ق�ضاة املحكمة
العليا و�أقدم قا�ض من ق�ضاة كل من حمكمتي ا�ستئناف القد�س وغزة من غري �أع�ضاء
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وعند غياب �أحد الأع�ضاء �أو وجود مانع لديه يحل حمله الأقدم
فالأقدم.
 -2يتوىل رئا�سة جمل�س الت�أديب �أقدم �أع�ضائه احلا�ضرين من املحكمة العليا ،وت�صدر
القرارات بالأغلبية املطلقة لأع�ضائه.
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مادة ()54
ملجل�س الت�أديب �أن ي�ستويف كل ما يراه من نق�ص خالل التحقيقات �أو �أن يكلف بذلك القا�ضي
املندوب للتحقيق.
مادة ()55
 -1تكون جل�سات املحاكمة الت�أديبية �سرية �إال �إذا طلب القا�ضي املرفوعة عليه الدعوى �أن
تكون علنية.
 -2يح�ضر القا�ضي ب�شخ�صه �أمام جمل�س الت�أديب ،وله �أن يقدم دفاعه كتابة �أو ينيب �أحد
املحامني يف الدفاع عنه ،و�إذا مل يح�ضر القا�ضي املرفوعة عليه الدعوى �أو من ينوب
عنه ،جاز للمجل�س �أن يحكم يف غيابه بعد التحقق من �صحة تبليغه.
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مادة ()56
 -1ي�صدر جمل�س الت�أديب قراره يف الدعوى الت�أديبية بعد �سماع طلبات االدعاء ودفاع القا�ضي،
ويجب �أن ي�شمل القرار على الأ�سباب التي بني عليها وتتلى عند النطق يف جل�سة �سرية.
 -2يحق للقا�ضي املرفوعة عليه الدعوى وللقا�ضي املندوب للتحقيق الطعن يف القرار �أمام
حمكمة العدل العليا.
	-3ال يجوز �أن ينظر يف الطعون املذكورة يف البند (� )2أعاله ممن هم �أع�ضاء يف جمل�س
الق�ضاء الأعلى �أو جمل�س الت�أديب.
مادة ()57
تنق�ضي الدعوى الت�أديبية با�ستقالة القا�ضي �أو ب�إحالته �إىل املعا�ش وال ت�أثري للدعوى الت�أديبية
على الدعوى اجلنائية �أو املدنية النا�شئة عن الواقعة ذاتها.
مادة ()58
 -1العقوبات الت�أديبية التي يجوز توقيعها على القا�ضي هي:
�أ) التنبيه.
ب) اللوم.
ج) احلرمان من الرتقية.
ً
د) الإحالة املبكرة على التقاعد وفقا لأحكام القانون.
هـ) العزل.
 -2ي�صدر بتنفيذ القرار ال�صادر بعزل القا�ضي ،متى �أ�صبح نهائي ًا ،قرار رئا�سي من رئي�س
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ويعترب العزل نافذا من تاريخ �صدور هذا القرار.
 -3يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى تنفيذ القرارات الت�أديبية بعد �أن ت�صبح نهائية.
	-4ال ي�ؤثر القرار ال�صادر بعزل القا�ضي على حقوقه يف التقاعد �أو املكاف�أة وفق ًا لأحكام
القانون ما مل يت�ضمن القرار غري ذلك.
مادة ()59
 -1يف غري حاالت التلب�س باجلرمية ال يجوز القب�ض على القا�ضي �أو توقيفه �إال بعد احل�صول
على �إذن من جمل�س الق�ضاء الأعلى.
 -2ويف حاالت التلب�س على النائب العام عند القب�ض على القا�ضي �أو توقيفه �أن يرفع الأمر
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�إىل جمل�س الق�ضاء الأعلى خالل الأربع وع�شرين �ساعة التالية للقب�ض عليه ،وملجل�س
الق�ضاء الأعلى �أن يقرر بعد �سماع �أقوال القا�ضي �إما الإفراج عنه بكفالة �أو بغري كفالة،
و�إما ا�ستمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله متديد هذه املدة.
 -3يجري توقيف القا�ضي وتنفيذ العقوبة املقيدة للحرية عليه يف مكان م�ستقل عن الأماكن
املخ�ص�صة لل�سجناء الآخرين.
مادة ()60
يخت�ص جمل�س الق�ضاء الأعلى بالنظر يف توقيف القا�ضي وجتديد حب�سه ما مل يكن الأمر
منظور ًا �أمام املحاكم اجلزائية املخت�صة بنظر الدعوى فتخت�ص هي بذلك.
مادة ()61
 -1يجوز ملجل�س الق�ضاء الأعلى من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب من وزير العدل �أو النائب
العام �أن ي�أمر بوقف القا�ضي عن مبا�شرة �أعمال وظيفته �أثناء �إجراءات التحقيق عن
جرمية من�سوب �إليه ارتكابها.
	-2ال ت�ؤثر �إجراءات وقف القا�ضي عن العمل وفق البند (� )1أعاله على ا�ستحقاقه لراتبه.
مادة ()62
ال ترفع الدعوى اجلنائية على القا�ضي �إال ب�إذن من جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ويحدد املجل�س
املحكمة التي تنظر الدعوى بغ�ض النظر عن قواعد االخت�صا�ص املكاين املقررة يف القانون.

الباب اخلام�س
النيابة العامة

الف�صل الأول
ت�شكيل النيابة العامة
مادة ()63

ت�ؤلف النيابة العامة من:
 -1النائب العام -2 .نائب عام م�ساعد �أو �أكرث -3 .ر�ؤ�ساء النيابة -4 .وكالء النيابة.
 -5معاونو النيابة.
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مادة ()64
 -1يتمتع �أع�ضاء النيابة العامة با�ستقاللية تامة يف ممار�سة �صالحياتهم و�أداء واجبهم
املهني ،وال يجوز لأي كان ،ويف �أي حال من الأحوال ،وب�أي �صورة كانت ،التدخل يف عملهم
مبا قد ي�ؤثر على �سري العدالة �أو يعرقل قيامهم بواجبهم.
 -2لوزير العدل الإ�شراف الإداري على جميع �أع�ضاء النيابة العامة والإداريني العاملني فيها.
 -3يتبع �أع�ضاء النيابة العامة والإداريون العاملون بها ر�ؤ�ساءهم يف �ش�ؤونهم الإدارية وفق ًا
لرتتيب درجاتهم ،ثم للنائب العام ،ثم لوزير العدل.
 -4لل�سلطة التنفيذية من خالل وزير العدل �أن تكاتب النائب العام ب�شان خرق حمتمل
للقانون اجلزائي يف ق�ضية معينة ،مبا ال يتعار�ض مع ا�ستقالل النائب العام يف �أن يقرر
النظر يف الق�ضية و�إقامة الدعوى اجلزائية �أو عدمها ومع مراعاة �أحكام املواد ()375
و ( )378و ( )379من قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )3ل�سنة .2001
	-5ال يجوز لأية جهة �أن توعز �إىل النائب العام بحفظ �أوراق �أي دعوى قيد النظر يف النيابة
العامة.
-1
-2
-3
-4
-5
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مادة ()65
ُي َنّعي النائب العام بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بنا ًء على تن�سيب من وزير
العدل وم�صادقة املجل�س الت�شريعي ويحدد القانون اخت�صا�صات النائب العام وواجباته.
النائب العام م�سئول �أمام وزير العدل ،مبا ال مي�س ب�سري العدالة وقيام النيابة بواجبها
يف حماية احلق العام.
ي�شرتط فيمن ُي َنّعي نائب ًا عام ًا �أن يكون م�ستكم ًال لل�شروط الواردة يف املادة ( )15من
هذا القانون.
يف حالة غياب النائب العام �أو قيام مانع لديه يحل حمله �أحد م�ساعديه من �أع�ضاء
النيابة العامة بقرار من وزير العدل وتكون له جميع اخت�صا�صاته ملدة ال تزيد على ثالثة
�أ�شهر.
مع مراعاة �أحكام البند (� )4أعاله� ،إذ �شغر من�صب النائب العام ،يتم تعيني نائب عام
جديد خالل فرتة الثالثة �أ�شهر املذكورة �أعاله وفق ًا لأحكام القانون.

مادة ()66
 -1ت�شكل جلنة لتعيني �أع�ضاء النيابة العامة اجلدد ت�سمى جلنة التعيينات يتم اختيارها
من بني م�ساعدي النائب العام ور�ؤ�ساء النيابة ،ومدير املحاكم ،وي�صدر بت�شكيلها قرار
من وزير العدل بناء على تن�سيب من النائب العام.
 -2يعني �أو يرقى �أع�ضاء النيابة العامة بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية ،وذلك بناء على
تن�سيب من وزير العدل مبوجب اقرتاح من النائب العام بعد تو�صية من جلنة التعيينات،
�أو من جلنة التقييم والرتقية ،بح�سب احلال.
 -3يحدد وزير العدل بالت�شاور مع النائب العام القواعد العامة للخربة الالزمة لتعيني وكالء
�أو ر�ؤ�ساء النيابة العامة وم�ساعدي النائب العام اجلدد من حيث املدد وطبيعة الأعمال
التي يعتربها نظريه للعمل يف النيابة العامة.
	-4ال يجوز التعيني بوظيفة معاون وكيل نيابة ووكيل نيابة ورئي�س نيابة �إال مبوجب م�سابقة
يعلن عنها وتتم من قبل جلنة يعينها وزير العدل بالتن�سيق مع النائب العام.
 -5خالف ًا لأحكام البند ( )2من املادة ( )15يجوز �أن ُي َنّعي وكيل النيابة العامة من �أمت
اخلام�سة والع�شرين من عمره.
 -6ي�شرتط فيمن ُي َنّعي معاون ًا يف النيابة العامة �أن يكون م�ستكم ًال لل�شروط املبينة يف املادة
( )15من هذا القانون ،با�ستثناء البند ( )2منها.
 -7يتم التعيني وفق ًا لإجراءات التعيني املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية وطبق ًا
لأحكام هذا القانون.
 -8تن�شر التعيينات والرتقيات يف اجلريدة الر�سمية.
مادة ()67
 -1ي�ؤدي �أع�ضاء النيابة العامة قبل مبا�شرتهم لعملهم يف املرة الأوىل اليمني الآتية( :اق�سم
باهلل العظيم �أن احرتم الد�ستور والقانون و�أن �أقوم بواجبي ب�أمانة و�إخال�ص).
 -2ي�ؤدي النائب العام اليمني �أمام رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بح�ضور وزير العدل.
 -3ي�ؤدي باقي �أع�ضاء النيابة اليمني �أمام وزير العدل بح�ضور النائب العام.
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مادة ()68
يخ�ضع كل من وكيل ورئي�س النيابة املعني على �أ�سا�س ال
-1
-2
-3
-4

مادة ()69
ي�ؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من �أعمال حتت �إ�شراف وم�س�ؤولية املنوط بهم
تدريبهم من �أع�ضاء النيابة العامة.
يخ�ضع معاونو النيابة العامة لفرتة جتربة تبلغ ثالث �سنوات.
ي�ضع النائب العام بعد ا�ستطالع ر�أي ع�ضو النيابة املخت�ص تقرير ًا عن عمل معاونْ
النيابة يبني فيه مدى �أهليته و�صالحياته للعمل الق�ضائي ويخطر به املعاون املعني.
يعر�ض التقرير وما يقدمه معاون النيابة املعني من مالحظات مكتوبة على وزير العدل
ليقرر �صالحية املعاون للرتقية �إىل وظيفة وكيل نيابة �أو متديد املهلة على �أال تتجاوز
ال�سنة لإعادة تقدير �أهليته و�صالحيته.
مادة ()70

 -1يجوز �أن يرقى �إىل درجة:
�أ) وكيل للنيابة من �أم�ضى ثالث �سنوات على الأقل يف درجة معاون.
ب) رئي�س للنيابة من �أم�ضى خم�س �سنوات على الأقل يف درجة وكيل.
ج) م�ساعد للنائب العامة من �أم�ضى خم�س �سنوات على الأقل يف درجة رئي�س نيابة.
 -2تراعى يف الرتقية نتائج الدورات التدريبية وتقارير جلنة التقييم.
مادة ()71
 -1بقرار من وزير العدل بناء على تن�سيب من النائب العام ،يتم ت�شكيل جلنة لتقييم �أداء
�أع�ضاء النيابة العامة وترقيتهم.
 -2يختار النائب العام �أع�ضاء اللجنة من بني م�ساعديه ،وع�ضوية رئي�س جلنة التدريب
ومدير املحاكم.
 -3تقدر كفاءة ع�ضو النيابة العامة ب�إحدى الدرجات التالية( :ممتاز -جيد جد ًا -جيد-
متو�سط -دون املتو�سط)
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مادة ()72
 -1يجب �إجراء تقييم �أع�ضاء النيابة العامة فيما عدا النائب العام مرة واحدة كل �سنة على
�أن يودع تقرير التقييم لدى مكتب النائب العام خالل �شهر على الأكرث من تاريخ انتهائه.
 -2يجب �أن يحاط �أع�ضاء النيابة العامة علم ًا بكل ما يودع يف ملفات خدمتهم من مالحظات
�أو �أوراق �أخرى.
 -3ير�سل النائب العام ن�سخة عن تقارير التقييم �إىل وزير العدل.
-1
-2
-3
-4
-5

مادة ()73
يخطر رئي�س جلنة التقييم والرتقية من مت تقدير كفاءته من �أع�ضاء النيابة العامة
بدرجة متو�سطة �أو �أقل ،وذلك مبجرد انتهاء اللجنة من تقرير كفاءته .ملن � ُأخطر احلق
يف التظلم من التقدير يف موعد �أق�صاه خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تبلغه الإخطار.
يقوم رئي�س جلنة التقييم والرتقية ب�إخطار �أع�ضاء النيابة العامة الذين حل دورهم يف
الرتقية دون �أن ت�شملهم ل�سبب غري مت�صل بتقارير الكفاءة.
يبني الإخطار �أ�سباب عدم الرتقية وملن �أخطر احلق يف التظلم يف املوعد املن�صو�ص
عليه يف البند (� )1أعاله.
يكون التظلم بعري�ضة تقدم �إىل جلنة التقييم والرتقية .وعلى هذه اللجنة عر�ض التظلم
على وزير العدل خالل خم�سة �أيام من تاريخ تقدميه له.
ي�شكل وزير العدل جلنة خا�صة للنظر يف التظلم بعد ال ِّإطالع على الأوراق و�سماع �أقوال
املتظلم وي�صدر الوزير قراره بكتاب م�سجل مع �إ�شعار بالو�صول بناء على تو�صية اللجنة
اخلا�صة.

مادة ()74
 -1للنائب العام �أو لوزير العدل من خالل النائب العام تنبيه ع�ضو النيابة العامة �إىل ما
يقع منه خمالف ًا لواجباته �أو ملقت�ضيات وظيفته ويكون التنبيه م�شافهة �أو كتابة ،ف�إذا
كان التنبيه كتابة للع�ضو االعرتا�ض عليه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تبليغه �إليه ،ويف
هذه احلالة تق�ضي جلنة الت�أديب �إما برف�ض االعرتا�ض �أو باعتبار التنبيه ك�أن مل يكن.
 -2و�إذا تكررت املخالفة �أو ا�ستمرت بعد �أن �أ�صبح التنبيه نهائي ًا رفعت الدعوى الت�أديبية.
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مادة ()75
ت�شكل جلنة ت�أديب �أع�ضاء النيابة العامة من ثالثة �أع�ضاء بقرار من وزير العدل على الوجه التايل:
�	-1أحد ق�ضاة املحكمة العليا يتم اختياره من قبل جمل�س الق�ضاء الأعلى.
�	-2أحد م�ساعدي النائب العام.
 -3مدير املحاكم.
مادة ()76
 -1يفتح حتقيق يف حق �أي ع�ضو يف النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل �أو من النائب
العام.
 -2يقوم بالتحقيق قا�ض يندبه رئي�س املحكمة العليا ،وله �صالحياته املحكمة بالن�سبة ل�سماع
ال�شهود الذين يرى �سماع �أقوالهم.
	-3ال تقام الدعوى الت�أديبية �إال بنا ًء على التحقيق املذكور يف البند (� )2أعاله �أو بنا ًء على
حتقيق جزائي.
مادة ()77
 -1تقام الدعوى الت�أديبية من قبل القا�ضي املندوب بالتحقيق مبوجب عري�ضة ت�شتمل على
التهمة �أو التهم التي انتهت �إليها التحقيقات ،وتودع العري�ضة لدى �سكرتارية جلنة الت�أديب.
�	-2إذا ر�أت جلنة الت�أديب وجها يف الإجراءات� ،أمرت بتكليف ع�ضو النيابة العامة باحل�ضور
كاف ملو�ضوع الدعوى
يف املوعد الذي حتدده اللجنة ،ويجب �أن ي�شتمل التكليف على ٍ
بيان ٍ
الت�أديبية و�أدلة االتهام ،وت�سلم لع�ضو النيابة العامة بناء على طلبه وبغري ر�سوم �صورة
من �أوراق الدعوى قبل موعد اجلل�سة ب�أ�سبوع على الأقل.
 -3يجوز للجنة الت�أديب �أن تقرر وقف ع�ضو النيابة العامة عن مبا�شرة �أعمال وظيفته حتى
تنتهي حماكمته ،ولها �أن تعيد النظر يف قرار الوقف يف �أي وقت ،وال يرتتب على وقف
ع�ضو النيابة تعليق راتبه مدة الوقف �إال �إذا قررت جلنة الت�أديب غري ذلك.
مادة ()78
 -1ت�صدر جلنة الت�أديب قرارها يف الدعوى الت�أديبية بعد �سماع طلبات االدعاء ودفاع ع�ضو
النيابة العامة ،ويجب �أن ي�شتمل القرار على الأ�سباب التي بني عليها وتتلى عند النطق
يف جل�سة �سرية.
84

 -2يحق لع�ضو النيابة العامة وللقا�ضي املندوب للتحقيق الطعن يف القرار �أمام املحكمة
العليا ب�صفتها حمكمة عدل عليا.
 -3ال يجوز �أن ينظر يف الطعون املذكورة يف البند (� )2أعاله ممن هم �أع�ضاء يف جلنة الت�أديب.
مادة ()79
تنق�ضي الدعوى الت�أديبية با�ستقالة ع�ضو النيابة العامة �أو ب�إحالته �إىل التقاعد ،وال ت�أثري
للدعوى الت�أديبية على الدعوى اجلزائية �أو املدنية النا�شئة عن الواقعة ذاتها.
مادة ()80
 -1يوقع على ع�ضو النيابة العامة يف حالة �إتيانه خمالفة �إحدى العقوبات الت�أديبية الآتية:
�أ) التنبيه �أو لفت النظر.
ب) الإنذار.
ج) احلرمان من الرتقية ح�سب �أحكام هذا القانون.
د) الإحالة املبكرة على التقاعد وفق ًا لأحكام القانون.
هـ) الف�صل من اخلدمة.
 -2يتوىل وزير العدل تنفيذ القرارات الت�أديبية بعد �أن ت�صبح نهائية.
	-3ال ي�ؤثر القرار ال�صادر بف�صل ع�ضو النيابة العامة على حقوقه يف التقاعد �أو املكاف�أة
وفق ًا لأحكام القانون ما مل يت�ضمن القرار غري ذلك.
-1
-2
-3
-4

مادة ()81
يف غري حاالت التلب�س باجلرمية ال يجوز القب�ض على ع�ضو النيابة العامة �أو توقيفه �إال
بعد احل�صول على �إذن من وزير العدل.
يف حاالت التلب�س ولدى القب�ض على ع�ضو النيابة العامة يجب تبليغ النائب العام فور ًا،
وللنائب العام �أن يقرر بعد �سماع �أقوال ع�ضو النيابة العامة� :إما الإفراج عنه بكفالة �أو
بغري كفالة ،و�إما ا�ستمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله متديد هذه املدة.
يخطر النائب العام وزير العدل بالإجراءات املتخذة بحق ع�ضو النيابة الواردة يف البند
(� )2أعاله.
يجري توقيف ع�ضو النيابة العامة وتنفيذ العقوبة املقيدة للحرية عليه يف مكان م�ستقل
عن الأماكن املخ�ص�صة لل�سجناء الآخرين.
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مادة ()82
 -1تعترب ا�ستقالة النائب العام مقبولة بعد �شهر من تاريخ تقدميها �إىل وزير العدل وي�صدر
قرار بقبولها من رئي�س ال�سلطة الوطنية.
 -2تعترب ا�ستقالة ع�ضو النيابة العامة مقبولة بعد �أ�سبوعني من تاريخ تقدميها �إىل النائب
العام وي�صدر قرار بقبولها من وزير العدل.

الف�صل الثاين
اخت�صا�صات النيابة العامة

مادة ()83
متار�س النيابة العامة االخت�صا�صات املخولة لها قانون ًا ،ولها دون غريها احلق يف رفع الدعوى
اجلنائية (دعوى احلق العام) ومبا�شرتها ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.
مادة ()84
ميثل النائب العام و�أع�ضاء النيابة العامة ال�سلطة الوطنية يف جميع الدعاوى والطلبات
والطعون التي تقيمها �أو تقام عليها �أمام جميع املحاكم.
مادة ()85
 -1يكون ترافع �أع�ضاء النيابة العامة �أمام املحاكم وفق ًا ملا يلي:
�أ) وكيل النيابة العامة �أمام حمكمة ال�صلح.
ب) رئي�س النيابة العامة �أمام حمكمة البداية.
ج) م�ساعد النائب العام �أمام حمكمة اال�ستئناف .د) النائب العام �أمام املحكمة العليا.
 -2للنائب العام عند ال�ضرورة �أن يفو�ض ع�ضو النيابة العامة لكي يرتافع �أمام حمكمة تعلو
بدرجة واحدة ما هو من�صو�ص عليه يف البند (� )1أعاله.
 -3عند غياب ع�ضو من النيابة العامة �أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل حمله.
مادة ()86
ُ -1ي نَّعي وزير العدل ابتداء مكان عمل ع�ضو النيابة العامة يف دائرة االخت�صا�ص املحلي
ملحكمة معينة بنا ًء على اقرتاح النائب العام .ويجوز لوزير العدل نقل ع�ضو النيابة �إىل
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دائرة اخت�صا�ص حملي خارجة عن نطاق حمكمته املعني بها ابتداء بنا ًء على اقرتاح
النائب العام.
 -2يجوز للنائب العام نقل مكان عمل ع�ضو النيابة العامة من حمكمة �إىل حمكمة �أخرى
داخل دائرة اخت�صا�صه املحلي.
 -3يجوز لوزير العدل بناء على اقرتاح من النائب العام �أن يندب ع�ضو النيابة العامة للعمل
خارج دائرة اخت�صا�ص حمكمته ملدة قد متتد �إىل �ستة �أ�شهر جتدد ملرة واحدة فقط.
	-4ال يجوز لوكيل �أو رئي�س النيابة العامة �أن يبقى يف دائرة اخت�صا�صه املحلي ملدة تزيد
عن �أربع �سنوات متتالية.
مادة ()87
�أع�ضاء (م�أمورو) ال�ضبط الق�ضائي يكونون فيما يتعلق ب�أعمال وظائفهم تابعني للنيابة العامة.
مادة ()88
 -1للنائب العام �أو وكالئه وق�ضاة املحاكم -كل يف دائرة اخت�صا�صه -دخول جميع مراكز
الإ�صالح والت�أهيل (ال�سجون) و�أية �أماكن احتجاز يف �أي وقت لتفقدها والتحقق ما
تق�ضي به القوانني والت�أكد من تنفيذ �أحكام املحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى
مديري املراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات.
 -2عند وجود �أي خمالفة لأحكام القانون ترفع اجلهات املذكورة يف البند (� )1أعاله
تقاريرها ح�سب الأ�صول لوزير العدل لإجراء املقت�ضى.

الف�صل الثالث
واجبات �أع�ضاء النيابة العامة

مادة ()89
ت�سري �أحكام الف�صل الثالث (واجبات الق�ضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على
�أع�ضاء النيابة العامة.
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الف�صل الرابع
مهام وزارة العدل

مادة ()90
 -1تي�سري و�صول كل مواطن �إىل الق�ضاء ب�صفته مرفق عام ،من حيث جت�سيد حق املواطن
يف �إمكانية التقا�ضي دون عناء ،ويف تلقي معونة ق�ضائية �إن لزم الأمر ،ويف احل�صول
على ف�صل للق�ضايا يف مهلة معقولة ،وعلى تنفيذ للأحكام ال�صادرة ،وذلك دون متييز
يف العرق �أو اجلن�س �أو ال�سن �أو الدين �أو الرثوة �أو مكان الإقامة.
 -2القيام بدور �صلة الو�صل بني �أجهزة ال�سلطة التنفيذي وال�سلطة الق�ضائية مبا فيه
املجاالت املتعلقة بعمل النيابة العامة ومراكز الت�أهيل والإ�صالح وتنفيذ الأحكام.
 -3ال�سعي لتوفري ال
�	-4إ�صدار التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام قانون ر�سوم �أحكام قانون ر�سوم املحاكم
النظامية رقم ( )1ل�سنة .2003
 -5تلقي �شكاوي اجلمهور.
 -6اعتماد املت
مادة ()91
يتوىل وزير العدل املهام الآتية:
 -1العمل على �ضمان عدم التدخل يف �ش�ؤون الق�ضاء ،وم�ساندة �أجهزة ال�سلطة التنفيذية
للعمل الق�ضائي ،تثبيت ًا حلكم و�سيادة القانون ويكون �صلة الو�صل بينها وبني جمل�س
الق�ضاء الأعلى.
�	-2أن يكون �صلة الو�صل مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية فيما يتعلق ب�إبرام االتفاقيات
لت�أمني احتياجات ال�سلطة الق�ضائية وتطويرها.
 -3متثيل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لدى الدول الأخرى ،من حيث متابعة االلتزامات
الدولية لل�سلطة يف جمال التعاون الق�ضائي ،واحل�صول على الدعم الدويل لل�سلطة
الق�ضائية.
�	-4إن�شاء مقار املحاكم و�صيانتها وتامني حاجتها من جتهيزات ومعدات ،و�أنظمة معلومات
(�أمتتة).
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 -5الإ�شراف الإداري على جميع املوظفني العاملني يف املحاكم فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم
وندبهم و�إعارتهم ونقلهم و�إجازاتهم ،مبا ال يتعار�ض مع خ�ضوع املوظف الإداري العامل يف
املحاكم يف عمله اليومي لإ�شراف وتوجيهات رئي�س املحكمة التي يعمل بها -6 .الإ�شراف
الإداري على النيابة العامة.
مادة ()92
 -1تن�ش�أ يف وزارة العدل �إدارة للمحاكم تتوىل الإ�شراف الإداري على املحاكم يف امل�سائل
الآتية:
�أ) توفري عددٍ كافٍ من العاملني لكل حمكمة ،مبا فيهم ر�ؤ�ساء الأقالم و�أمناء ال�صندوق
وم�أمورو الأجراء وكتاب العدل والكتبة واملح�ضرون والأذنة.
ب) الإ�شراف على �ش�ؤون العاملني باملحاكم ،مبا ال يتعار�ض مع خ�ضوع العاملني بكل
حمكمة الإ�شراف رئي�س املحكمة وتوجيهاته بالن�سبة �إىل عملهم اليومي.
ج)	�إن�شاء مقار املحاكم و�صيانتها وت�أمني حاجتها من جتهيزات ومعدات.
د) الإ�شراف على حو�سبة العمل الق�ضائي بالتعاون مع جمل�س الق�ضاء الأعلى.
هـ) العمل على حت�سني الأداء الإداري يف املحاكم.
و) الإ�شراف على تدريب العاملني يف املحاكم.
 -2احتياجات املحاكم:
�أ) يحدد رئي�س املحكمة االحتياجات املادية والإدارية ال�ضرورية ل�سري العمل فيها.
ب) يحول رئي�س املحكمة طلبات االحتياجات الآن ّية �إىل �إدارة املحاكم عن طريق رئي�س
القلم.
ج) على �إدارة احلاكم تلبية االحتياجات الآن ّية للمحكمة وفق البنود املقررة يف قانون
املوازنة للعام املعني.
د) يحدد رئي�س املحكمة االحتياجات امل�ستقبلية للمحكمة ويرفعها ملجل�س الق�ضاء
الأعلى لإدراجها يف م�سودة املوازنة للعام التايل.
 -3ي�ضع وزير العدل بالت�شاور مع جمل�س الق�ضاء الأعلى الالئحة التنظيمية لعمل �إدارة
املحاكم.
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مادة ()93
ير�أ�س الوحدة التنظيمية لإدارة املحاكم موظف ي�سمى (مدير املحاكم) من موظفي
الفئة العليا ين�سبه وزير العدل وي�صدر بتعيينه قرار من جمل�س الوزراء.
يتبع مدير املحاكم وزير العدل ويكون م�سئوال �أمامه.
يح�ضر مدير ال
ي�ساهم يف تقييم �أع�ضاء النيابة العامة وم�ساءلتهم وفق ًا لأحكام املادتني ( )71و (.)75
ي�شرف على الإدارة املالية التي ير�أ�سها املدير املايل للمحاكم.

مادة ()94
كاف من العاملني ويحدد القانون واجباتهم.
ُيعينّ لكل حمكمة عد ٌد ٍ
مادة ()95
ميا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ،ت�سري على الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة والعاملني
يف املحاكم �أحكام قانون اخلدمة املدنية.

الباب ال�ساد�س

الف�صل الأول
موازنة ال�سلطة الق�ضائية

-1
-2
-3
-4
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مادة ()96
تكون لل�سلطة الق�ضائية موازنتها اخلا�صة تظهر كف�صل م�ستقل �ضمن املوازنة العامة
ال�سنوية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
يعد وزير العدل بالت�شاور مع جمل�س الق�ضاء الأعلى م�شروع موازنة ال�سلطة الق�ضائية
وفق ًا لأحكام قانون تنظيم املوازنة العامة وال�ش�ؤون املالية.
يتوىل وزير العدل بالتن�سيق مع جمل�س الق�ضاء الأعلى تنفيذ املوازنة املقررة لل�سلطة
الق�ضائية ،وفق ًا لأحكام قانون تنظيم املوازنة العامة وال�ش�ؤون املالية.
ت�سري على موازنة ال�سلطة الق�ضائية �أحكام قانون املوازنة العامة ال�سنوية لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.

مادة ()97
 -1حتدد رواتب وخم�ص�صات الق�ضاة بجميع درجاتهم وفق ًا للجدولني رقمي ( )2،1امللحقني
بهذا القانون.
 -2حتدد رواتب وخم�ص�صات �أع�ضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم وفق ًا للجدولني رقمي
( )2،1امللحقني بهذا القانون.
	-3ال تخل املخ�ص�صات الواردة يف اجلدولني امللحقني بهذا القانون بالعالوات الإدارية
واالجتماعية وبدل االنتقال وعالوة غالء املعي�شة املقررة ل�سائر موظفي الدولة وفق ًا
لأحكام قانون اخلدمة املدنية.
مادة ()98
ي�ضع املجل�س الق�ضائي نظام ًا خا�ص ًا بالبدالت والعالوات وامليزات اخلا�صة بالوظائف
الق�ضائية وي�صدر النظام عن جمل�س الوزراء.

الف�صل الثاين

مادة ()99
�أعوان الق�ضاء هم :املحامون واخلرباء و�أمناء ال�سر والكتبة واملح�ضرون واملرتجمون.
ينظم القانون مهنة املحاماة.

مادة ()100

مادة ()101
ينظم القانون اخلربة �أمام جهات الق�ضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق اخلرباء
وواجباتهم وطريقة ت�أديبهم.

الباب ال�سابع
�أحكام عامة وانتقالية
مادة ()102
ي�ضع جمل�س الق�ضاء الأعلى ووزير العدل -كل فيما يخ�صه -اللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القانون يف مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا القانون.
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-2
-3

-4
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مادة()103
ي�شكل جمل�س ق�ضاء �أعلى انتقايل م�ؤقت مبر�سوم رئا�سي بتن�سيب من جمل�س الوزراء
بناء على اقرتاح وزير العدل مكون من ت�سعة �أع�ضاء مبا فيهم الرئي�س على �أن يراعي
�أن يكون من بينهم:
�أ) اثنان من ق�ضاة املحكمة العليا واال�ستئناف العاملني.
ب) اثنان من ق�ضاة العليا واال�ستئناف ال�سابقني.
ج) خم�سة من ال�شخ�صيات من ذوي اخلربة والكفاءة واالخت�صا�ص م�شهود ًا لهم
بالأمانة والنزاهة.
يحدد املر�سوم الرئا�سي �أ�سماء رئي�س املجل�س امل�ؤقت و�أع�ضائه.
تناط باملجل�س الق�ضائي االنتقايل املهام التالية:
�أ) ت�شكيل و�إعادة هيكلة كافة الهيئات الق�ضائية ،وترتيب �أو�ضاع الق�ضاء واملحاكم
والنيابة العامة ،مبا يف ذلك تعيني الق�ضاة وترقيتهم و�إحالتهم على التقاعد.
ب)	�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة لإجناز هذه املهام ،وتكون
قرارات املجل�س ملزمة ونافذة من تاريخ �صدورها.
على املجل�س الق�ضائي االنتقايل تقدمي تقرير مرة كل ثالثة �أ�شهر من عمله يبني فيه
الإجراءات واخلطوات التي قام بها ومدى التقدم والإجناز الذي حققه على طريق �إمتام
مهمته وير�سل التقرير �إىل رئي�س ال�سلطة الوطنية.
تكون مدة والية املجل�س الق�ضائي االنتقايل امل�ؤقت �سنة واحدة غري قابلة للتمديد �أو
التجديد ،وتنتهي واليته بانتهائها ،ويحل حمله جمل�س الق�ضاء الأعلى املن�صو�ص عليه
يف املادة ( )63من هذا القانون.

مادة ()105
تن�شر يف اجلريدة الر�سمية:
 -1اللوائح الداخلية اخلا�صة مبجل�س الق�ضاء الأعلى وزارة العدل.
 -2اللوائح اخلا�صة مبعايري وقواعد التعيني والرتقية والتقييم والت�أديب.
 -3قوائم التعيينات والرتقيات وقرارات النقل والندب والإعارة.
 -4تنظيم �أعمال الق�ضاة يف املحاكم و�إن�شاء دوائر متخ�ص�صة يف املحاكم.
مادة ()106
يعاد ت�شكيل جمل�س الق�ضاء الأعلى وفق ًا لأحكام هذا القانون فور انتهاء مدة جمل�س الق�ضاء
الأعلى االنتقايل امل�ؤقت.
مادة ()107
يلغى قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم ( )1ل�سنة 2002م و ُيلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام
هذا القانون.
مادة ()108
على جميع اجلهات املخت�ص -كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به فور
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2005/10/11 :ميالدية .املوافق:
 /8رم�ضان 1426 /هجرية.
حممود عبا�س رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

مادة ()104
تتوىل املحكمة العليا م�ؤقت ًا كل املهام امل�سندة للمحاكم الإدارية واملحكمة الد�ستورية العليا
حلني ت�شكيلها ما مل تكن داخلة يف اخت�صا�ص جهة ق�ضائية �أخرى وفق ًا للقوانني النافذة،
ويتم �إجراء التقا�ضي �أمامها وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بكل من هاتني املحكمتني.
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قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2006م بشأن تعديل
قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد االطالع على املادة( )43من القانون الأ�سا�سي املعدل وتعديالته ،وعلى قانون ال�سلطة
الق�ضائية رقم ( )1ل�سنة 2002م و�أخذ ر�أي جمل�س الق�ضاء الأعلى وفق ًا لأحكام ( )100من
القانون الأ�سا�سي املعدل .وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة لنا ،وحتقيق ًا للم�صلحة العامة،
�أ�صــدرنا القرار بقـانون التــايل:
مادة ()1
ت�ضاف �إىل ن�ص املادة ( )16من القانون الأ�صلي الفقرة التالية:
بالرغم مما ورد يف �أي ت�شريع �آخر ،ال يجوز التعيني يف وظيفة قا�ض �إال بعد التحقق من كفاءة
وح�سن خلق و�صالحية املر�شح خلدمة الق�ضاء ،وجترى م�سابقة للمتقدمني مللء الوظائف
ال�شاغرة من م�ستوى قا�ضي حمكمة �صلح بوا�سطة جلنة يعينها جمل�س الق�ضاء الأعلى من
ثالثة ق�ضاة من املحكمة العليا من غري �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ويتم الإعالن عن
الوظائف ال�شاغرة وموعد امل�سابقة من قبل رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى قبل �أ�سبوع -على
الأقل -من �إجرائها.
مادة ()2
تعدل املادة ( )18من القانون الأ�صلي ب�إلغاء البند (ب) من الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة
عنه بالن�ص التايل :الرتقية على �أ�سا�س الكفاءة مع مراعاة الأقدمية.
مادة ()3
يلغى ن�ص املادة ( )27من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :ال يجوز عزل
القا�ضي �أو اال�ستغناء عن خدماته او تنزيل درجته �إال بقرار من جمل�س الق�ضاء الأعلى
وم�صادقة رئي�س ال�سلطة الوطنية .يخ�ضع ق�ضاة ال�صلح عند تعيينهم لفرتة جتربة مدتها
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ثالث �سنوات غري قابلة للتجديد ،ويجوز يف نهايتها �إنهاء خدمة القا�ضي بقرار من جمل�س
الق�ضاء الأعلى وم�صادقة رئي�س ال�سلطة الوطنية.
مادة ()4
تعدل املادة( )28من القانون الأ�صلي ب�إ�ضافة الفقرة التالية رقم (� )3إىل �آخرها:
� -3أ-يجب �أن يقيم القا�ضي يف البلد الذي يكون فيه مقر علمه.
ب -يجوز لرئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى لظروف ا�ستثنائية �أن يرخ�ص للقا�ضي الإقامة
يف مقر حمكمة البداية التابع لها �أو يف مكان �آخر يكون قريب ًا من مقر عمله.
مادة ()5
ي�ضاف �إىل ن�ص املادة ( )34من القانون الأ�صلي الفقرات التالية:
 -3على الرغم مما ورد يف �أي ت�شريع �آخر ملجل�س الق�ضاء الأعلى بناء على تن�سيب رئي�س
املجل�س �أو النائب العام �أن يحيل على التقاعد �أي قا�ض �أو ع�ضو نيابة عامة �أكمل مدة
التقاعد املن�صو�ص عليها يف قانون التقاعد املدين.
 4ملجل�س الق�ضاء الأعلى �إحالة �أي قا�ض �أو ع�ضو نيابة على اال�ستيداع ملدة خم�س �سنوات
�إذا مل يكن م�ستكم ًال مدة اخلدمة الالزمة لإحالته على التقاعد ويف هذه احلالة يتقا�ضى
القا�ضي �أو ع�ضو النيابة العامة راتبه وعالواته كاملة وبانتهاء مدة اال�ستيداع يحال على
التقاعد بحكم القانون.
 -5ال يجوز لع�ضو املجل�س ح�ضور اجتماع املجل�س الذي يبحث مو�ضوع �إحالته على التقاعد �أو
اال�ستيداع �أو �إنهاء خدمته -6 .يق�صد بقانون التقاعد املدين� :أي قانون تقاعد يخ�ضع له
القا�ضي �سواء �أكان قانون التقاعد املدين �أو قانون الت�أمني واملعا�شات �أو �أي قانون �آخر.
مادة ()6
يلغى ن�ص املادة ( )35من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :تطبق على الق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة العامة �أحكام الإجازات املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية.
مادة ()7
تعدل املادة ( )42من القانون الأ�صلي ب�إلغاء ن�ص الفقرة ( )1منها واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص
التايل :تن�ش�أ دائرة للتفتي�ش على الق�ضاة تلحق مبجل�س الق�ضاء الأعلى وتكون برئا�سة قا�ض من
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ق�ضاة املحكمة العليا يعينه رئي�س ال�سلطة الوطنية ،وعدد كاف من ق�ضاة حماكم اال�ستئناف
يتم تعيينهم بقرار من جمل�س الق�ضاء الأعلى.
مادة ()8
يلغى ن�ص املادة ( )46من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 -1تخت�ص حمكمة العدل العليا دون غريها بالف�صل يف الطلبات التي يقدمها الق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة العامة ب�إلغاء القرارات الإدارية النهائية املتعلقة ب�أي �ش�أن من �ش�ؤونهم
متى كان مبنى الطلب عيب ًا يف ال�شكل �أو خمالفة القوانني واللوائح �أو خط�أ يف تطبيقها
�أو ت�أويلها �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ال�سلطة.
 -2كما تخت�ص املحكمة املذكورة دون غريها للف�صل يف طلبات التعوي�ض عن تلك القرارات.
 -3وتخت�ص �أي�ض ًا دون غريها بالف�صل يف املنازعات اخلا�صة باملرتبات واملعا�شات واملكاف�آت
امل�ستحقة للق�ضاة والنيابة العامة �أو لورثتهم.
	-4ال يجوز �أن يجل�س للف�صل يف هذه امل�سائل من كان ع�ضو ًا يف جمل�س الق�ضاء الأعلى �إذا
كان قد ا�شرتك يف القرار الذي رفع الطلب ب�سببه.
 -5ترفع الطلبات امل�شار �إليها يف الفقرات ال�سابقة بعري�ضة تودع لدى قلم حمكمة العدل
العليا بغري ر�سوم مت�ضمنة �أ�سماء اخل�صوم ومو�ضوع الطلب ،وعلى الطالب �أن يودع مع
هذه العري�ضة �صور ًا منها بقدر عدد اخل�صوم مع حافظة امل�ستندات التي ت�ؤيد طلبه.
 -6يبا�شر الطالب جميع الإجراءات �أمام حمكمة العدل العليا بنف�سه وله �أن يقدم دفاعه
كتابة �أو �أن ينيب عنه يف ذلك كله �أحد ًا من الق�ضاة من غري ق�ضاة حمكمة العدل العليا.
 -7يرفع الطلب خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر القرار املطعون فيه يف اجلريدة الر�سمية
�أو تبليغ �صاحب ال�ش�أن �أو علمه به علم ًا يقين ًا -8 .يجري حت�ضري الدعوى والف�صل فيها
على وجه ال�سرعة وتكون الأحكام ال�صادرة فيها نهائية غري قابلة للطعن ب�أي طريق من
طرق الطعن �أو �أمام �أية جهة ق�ضائية �أخرى.
مادة ()9
يلغى ن�ص املادة ( )47من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 -1لرئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى حق الإ�شراف الإداري على جميع الق�ضاة ويكون هذا
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احلق لرئي�س كل حمكمة على ق�ضاتها ولغايات هذه الفقرة يعترب ق�ضاة ال�صلح يف
مراكز حماكم البداية ق�ضاة فيها.
 -2لرئي�س جمل�س الق�ضاة الأعلى من تلقاء نف�سه �أو بناء على رئي�س املحكمة امل�س�ؤول حق
تنبيه القا�ضي �إىل كل ما يقع منه خمالف ًا لواجبات �أو مقت�ضيات وظيفية ،ويحفظ هذا
التنبيه يف ملف القا�ضي ال�سري.
مادة ()10
يلغى ن�ص املادة ( )48من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 -1ي�شكل جمل�س الت�أديب من ثالثة ق�ضاة على الأقل من �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى �أو
غريهم من الق�ضاة يعينهم املجل�س وي�سمى من بينهم رئي�س ًا ،ويجوز للمجل�س �أن يعني
�أكرث من هيئة واحدة.
 -2ي�صدر املجل�س الت�أديبي قراراته بالإجماع �أو بالأكرثية.
مادة ()11
يلغى ن�ص املادة ( )49وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :تقام الدعوى الت�أديبية على الق�ضاة
من قبل النائب العام بناء على طلب من رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى وقرار من املجل�س ،وال
يحول ذلك دون رئا�سته للمجل�س الت�أديبي.
مادة ()12
يلغى ن�ص املادة ( )50من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 -1ترفع الدعوى الت�أديبية �ضد القا�ضي بالئحة ت�شتمل على التهمة �أو التهم امل�سندة �إليه
والأدلة امل�ؤيدة لها وتقدم للمجل�س الت�أديبي لي�صدر قراره بدعوة القا�ضي للح�ضور �أمامه،
وعلى املجل�س الت�أديبي مبا�شرة الإجراءات خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ تقدمي الالئحة له.
 -2للمجل�س الت�أديبي �أن يجري ما يراه من التحقيقات وله �أن يندب �أحد �أع�ضائه للقيام
بذلك ،وللمجل�س الت�أديبي �أو الع�ضو الذي يندبه للتحقيق ال�سلطة املخولة للمحاكم فيما
يخت�ص بدعوة ال�شهود الذين يرى �ضرورة ل�سماع �أقوالهم �أو طلب �أية بينة �أخرى.
�	-3إذا ر�أى املجل�س الت�أديبي وجه ًا لل�سري يف الدعوى يف جميع التهم �أو بع�ضها كلف القا�ضي
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باحل�ضور للمحاكمة على �أال تقل املدة بني التكليف باحل�ضور وموعد املحاكمة عن �سبعة
�أيام ،ويجب �أن ي�شتمل �أمر احل�ضور على بيان كاف مبو�ضوع الدعوى و�أدلة االتهام.
 -4عند تقرير ال�سري يف الدعوى يجوز للمجل�س الت�أديبي �أن ي�أمر بكف يد القا�ضي عن
مبا�شرة �أعمال وظيفته حتى تنتهي املحاكمة وتتبع يف ذلك �أحكام املادة (.)58
�	-5إذا تبني للمجل�س الت�أديبي �أن املخالفة التي �أ�سندت للقا�ضي املحال �إليه للت�أديب ب�سببها
تنطوي على جرمية جزائية ،فيرتتب عليه �إيقاف �إجراءات الت�أديب و�إحالة القا�ضي
مع حم�ضر التحقيق الذي �أجري معه والأوراق وامل�ستندات الأخرى املتعلقة باملخالفة
�إىل النيابة العامة �أو �إىل املحكمة املخت�صة لل�سري يف الق�ضية وفقاً لأحكام القانون ،وال
يجوز يف هذه احلالة اتخاذ �أي �إجراء ت�أديبي بحق القا�ضي �أو اال�ستمرار يف �أي �إجراء
مت اتخاذه �إىل �أن ي�صدر احلكم الق�ضائي القطعي يف ال�شكوى �أو الدعوى اجلزائية التي
قدمت.
�	-6إن تربئة القا�ضي من ال�شكوى �أو الدعوى التي قدمت �ضده مبقت�ضى �أحكام الفقرة ()5
من هذه املادة �أو احلكم بعدم م�س�ؤوليته عما �أ�سند �إليه ال حتول دون اتخاذ الإجراءات
الت�أديبية الالزمة بحقه عن املخالفة التي ارتكبها وفر�ض العقوبة الت�أديبية املنا�سبة
عليه �إذا �أدين بها.
مادة ()13
يلغى ن�ص املادة ( )51من القانون الأ�صلي ي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :تنتهي الدعوى
الت�أديبية با�ستقالة القا�ضي وقبول املجل�س لها �أو باحالته على التقاعد وال يكون للدعوى
الت�أديبية ت�أثري على الدعوى اجلزائية �أو املدنية النا�شئة عن الواقعة نف�سها ،وللمجل�س �أن
يحيل الق�ضية �إىل النيابة العامة على الرغم من ا�ستقالة القا�ضي �أو �إحالته على التقاعد
�إذا ر�أى مربر ًا لذلك.
مادة ()14
يلغى ن�ص املادة ( )52من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :تكون جل�سات
املحاكمة الت�أديبية �سرية وميثل القا�ضي ب�شخ�صه �أمام املجل�س الت�أديبي �أو ينيب عنه �أحد
املحامني وللمجل�س الت�أديبي احلق يف تكليف القا�ضي للح�ضور ،ف�إذا مل يح�ضر ومل ينب عنه
�أحد ًا ،جترى حماكمته غيابي ًا.
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مادة ()15
يلغى ن�ص املادة ( )53من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :ي�صدر جمل�س
الت�أديب قراره يف الدعوى الت�أديبية بعد �سماع طلبات االدعاء ودفاع القا�ضي ،ويجب �أن ي�شتمل
القرار على الأ�سباب التي بني عليها ،و�أن تتلى عند النطق به يف اجلل�سة ويكون احلكم خا�ضع ًا
للطعن لدى حمكمة العدل العليا.
مادة ()16
يلغى ن�ص املادة ( )54من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
�أ -كل �إخالل بواجبات الوظيفة وكل عمل مي�س ال�شرف �أو الكرامة �أو اللياقة ي�شكل خط�أ
يعاقب عليه القا�ضي ت�أديبي ًا.
ب -وي�شمل الإخالل بواجبات الوظيفة ت�أخر البت يف الدعاوى وعدم حتديد موعد لإفهام
احلكم والتمييز بني املتقا�ضيني و�إف�شاء �سر املداولة والغياب بدون معذرة وعد التقيد
ب�أوقات الدوام.
مادة ()17
يلغى ن�ص املادة ( )55من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 -1يجوز للمجل�س فر�ض العقوبات الت�أديبية التالية:
	�أ -التنبيه .ب -الإنذار .ج -احل�سم من الراتب .د -تنزيل الدرجة.
هـ اال�ستغناء عن اخلدمة .و -العزل.
	-2ال ي�ؤثر القرار ال�صادر بعزل القا�ضي �أو اال�ستغناء عن خدماته على حقوقه يف املعا�ش
�أو املكاف�أة ما مل يت�ضمن القرار غري ذلك.
مادة ()18
يلغى ن�ص املادة ( )58من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :يجوز ملجل�س
الق�ضاء الأعلى �أن ي�أمر بكف يد القا�ضي عن مبا�شرة �أعمال الوظيفة �أثناء �إجراءات التحقيق
�أو املحاكمة عن جرمية �أ�سندت �إليه وذلك �إما من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب من وزير
العدل �أو النائب العام ،وللمجل�س �أن يعيد النظر يف كل وقت بقرار كف اليد.
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مادة ()19
تعدل املادة ( )66من القانون باعتبار ما ورد فيها فقرة ( )1وت�ضاف �إليها الفقرة التالية
حتت رقم (.)2
 -2للنائب العام �أن ين�شىء مكتب ًا فني ًا و�إدارة للتفتي�ش على �أع�ضاء النيابة و�إدارة لتنفيذ
الأحكام اجلزائية �أو �أية مكاتب �أو �إدارات �أو نيابات متخ�ص�صة لتنظيم �سري العمل يف
النيابة العامة وي�ضع اللوائح والقرارات اخلا�صة بها وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مادة ()20
يلغى ن�ص املادة ( )79من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 -1فيما عدا ما ن�ص عليه يف هذا القانون ت�سري على العاملني باملحاكم والنيابة العامة
�أحكام قانون اخلدمة املدنية.
 -2يكون لرئي�س املحكمة العليا �سلطات الوزير ووكيل الوزارة املن�صو�ص عليها يف القوانني
واللوائح بالن�سبة للعاملني يف املحاكم.
 -3يكون للنائب العام �سلطات الوزير ووكيل الوزارة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة بالن�سبة
للعاملني بالنيابة العامة.
 -4ي�ضع جمل�س الق�ضاء الأعلى اللوائح الالزمة للتحقيق مع العاملني باملحاكم والنيابة
العامة وت�أديبهم وت�شكيل املجال�س الت�أديبية املخت�صة بت�أديبهم.
مادة ()21
يلغى ن�ص املادة ( )80من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :ي�ضع جمل�س
الق�ضاء الأعلى اللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون والتي ي�صادق عليها رئي�س ال�سلطة
الوطنية وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مادة ()22
يلغى ن�ص املادة ( )81من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :يف غري حاالت
ال�ضرورة ال جترى الت�شكيالت بني الق�ضاة �إال مرة واحدة يف ال�سنة ويكون ذلك خالل �شهر
متوز (يوليو).
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مادة ()23
يلغى ن�ص املادة ( )83من القانون الأ�صلي ،وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 -1تكون العطلة الق�ضائية ال�سنوية خالل املدة الواقعة بني اخلام�س ع�شر من �شهر متوز
(يوليو) من كل �سنة �إىل اليوم احلادي والثالثني من �شهر �آب (�أغ�سط�س) من ال�سنة
نف�سها ،وعلي كل قا�ض احل�صول على �إجازته ال�سنوية خالل هذا العطلة ،ومتنح خارجها
بقرار من رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى بناء على تن�سيب رئي�س املحكمة املخت�صة.
 -2يقدم القا�ضي طلب احل�صول على �إجازته ال�سنوية �إىل رئي�س املحكمة املخت�صة قبل
خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من بداية العطلة الق�ضائية ،ليحيله رئي�س املحكمة �إىل
رئي�س املجل�س مع ر�أيه يف الطلب مع مراعاة تنظيم �سري العمل يف املحكمة واال�ستمرار
يف نظر الق�ضايا امل�ستعجلة التي يعينها رئي�س املحكمة.
 -3حتدد نقابة املحامني �إجازة املحامني خالل العطلة الق�ضائية يف الفرتة املن�صو�ص عليها
يف الفقرة ( 19من هذه املادة على �أال تزيد الإجازة على خم�سة و�أربعني يوم ًا يف ال�سنة.
 -4تلتزم املحاكمة خالل العطلة الق�ضائية بت�أجيل ق�ضايا املحامي الذي ي�ستعمل �إجازته
خالل العطلة الق�ضائية.
مادة ()24
ت�ضاف مادة جديدة للقانون على النحو التايل :يف غري احلاالت املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون ت�سري على الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة �أحكام قانون اخلدمة املدنية و�أي ت�شريع
�آخر يتعلق باملوظفني.
مادة ()25
يعر�ض هذا القرار بقانون على املجل�س الت�شريعي لإقراره يف �أول جل�سة يعقدها بعد �صدوره.
مادة ()26
يلغي كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار بقانون.
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مادة ()27
على جميع اجلهات املخت�صة – كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القرار بقانون ،اعتبار ًا
من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ2006/02/05 :م
حممود عبا�س
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانون رسوم المحاكم النظامية رقم ( )1لسنة
2003م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد الإطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل،
وعلى �أ�صول ر�سوم املحاكم �سنة  1935املعمول بها يف حمافظات غزة،
وعلى نظام ر�سوم املحاكم رقم (� )4سنة  1952املعمول به يف حمافظات ال�ضفة،
وعلى نظام ر�سوم املحاكم ال�صادر من وزير العدل بتاريخ ،1994/9/12
وعلى م�شروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء،
وبنا ًء على ما �أقره املجل�س الت�شريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2003/4/14م.
وقد وافق عليها جمل�س الق�ضاء الأعلى� ،أ�صدرنا القانون التايل:

الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()1
تطبق �أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات احلقوقية واجلزائية �أمام جميع املحاكم
النظامية على اختالف �أنواعها ودرجاتها ،ما مل يرد ن�ص بخالف ذلك.
مادة ()2
 .1ت�ستويف املحاكم الر�سوم املقررة ح�سبما هو مبني يف اجلدول امللحق بهذا القانون وتورد
�إىل ح�ساب اخلزينة العام.
 .2الوحدة املالية (الدينار) امل�شار �إليها يف هذا القانون هي الدينار الأردين �أو ما يعادله
بالعملة املتداولة قانون ًا.
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مادة ()3
مع مراعاة ما ورد يف �أي قانون خا�ص �آخر .ال تقبل �أية دعوى �أو طلب �أو الئحة جوابية �أو
الئحة ا�ستئناف �أو طعن يف �أية دعوى �أو ا�ستئناف �أو نق�ض �أو �أية �إجراءات خا�ضعة للر�سم ما
مل يكن الر�سم املقرر قد ا�ستويف عنها مقدم ًا �أو قد مت ت�أجيله مبوجب �أحكام هذا القانون.
مادة ()4
�إذا فقد �أو تلف كليا �أو جزئيا ملف دعوى ما زالت منظورة �أمام املحكمة ،و�أبرز �صاحب
امل�صلحة و�ص ًال يفيد دفع الر�سوم املقررة ،فيكون الو�صل املربز بينة كافية على دفع الر�سوم
املبينة فيه.

الف�صل الثاين
الدعاوى احلقوقية
مادة ()5
يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى �أو اال�ستئناف الر�سوم امل�ستحقة الدفع عن �أية دعوى �أو
ا�ستئناف يقام �أمام �أية حمكمة ما مل يرد ن�ص بخالف ذلك.
مادة ()6
تذكر قيمة الدعوى �أو قيمة اال�ستئناف نقد ًا ،حيثما �أمكن ذلك ،ف�إذا مل تذكر القيمة بالنقد
وكان يف الإمكان تقديرها� ،أو �إذا ارتابت املحكمة �أو �أحد ق�ضاتها يف �أي دور من �أدوار املحاكمة
يف �صحة قيمة الدعوى �أو قيمة اال�ستئناف التي ذكرها املدعى �أو امل�ست�أنف فتقدر القيمة
عندئذ من قبل املحكمة �أو �أحد ق�ضاتها ويدفع املدعي �أو امل�ست�أنف الفرق بني الر�سم الذي
كان قد دفعه والر�سم امل�ستحق على �أ�سا�س القيمة املقدرة بهذه ال�صورة.
مادة ()7
�إذا كان املدعى به مبلغ ًا من املال بغري العملة املتداولة فيقدر الر�سم على �أ�سا�س ما يعادل
ذلك من العملة املتداولة وفق ًا ل�سعر ال�صرف املعلن عنه من قبل �سلطة النقد.
مادة ()8
�إذا قدم �أكرث من �إدعاء واحد يف نف�س الدعوى في�ستوفى عن كل �إدعاء منها ر�سم م�ستقل.
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مادة ()9
�إذا قدم فريق من الفرقاء ادعا ًء متقاب ًال يف �أية دعوى كي تف�صل فيه املحكمة في�ستوفى عن
االدعاء املتقابل الر�سم الذي ي�ستوفى كما لو كان مو�ضوع دعوى منفردة.
مادة ()10
ي�ستوفى ن�صف الر�سم امل�ستحق عند جتديد الدعوى التي �شطبت� ،إذا قدم طلب جتديدها
خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �صدور القرار ب�شطبها ،و�إذا مل يقدم الطلب خالل هذه املدة
فتدفع الر�سوم كاملة �إال �إذا �أمرت املحكمة بخالف ذلك.
مادة ()11
�	.1إذا �صدر حكم يف دعوى على �شخ�صني �أو �أكرث بالت�ضامن والتكافل وا�ست�ؤنف هذا احلكم
من قبل �أحد املحكوم عليهم �أو �أكرث فتدفع ر�سوم اال�ستئناف مرة واحدة فقط وت�ستوفى
من ال�شخ�ص الذي قدم اال�ستئناف �أو ًال �إذا كان منفرد ًا �أو من الأ�شخا�ص الذين قدموا
اال�ستئناف �أو ًال �إذا كانوا �أكرث من واحد.
�	.2أما �إذا مل يكن ثمة تكافل وت�ضامن بني املحكوم عليهم في�ستوفى من امل�ست�أنف ر�سم
اال�ستئناف عما يخ�صه من املحكوم به فقط.
مادة ()12
ال ي�ستوفى ر�سم من امل�ست�أنف عند ا�ستئناف احلكم الذي �أعيد ملحكمة �أول درجة من حمكمة
ا�ستئنافية للنظر فيه من جديد.
مادة ()13
ال ي�ستوفى ر�سم تبليغ عن الن�سخ امل�شار �إليها �أدناه �إذا ورد ن�ص بخالف ذلك:
 .1ن�سخة �إعالم احلكم �أو الأمر �أو ن�سخة القرار ال�صادر غيابيا والتي يراد تبليغها لل�شخ�ص
الذي �صدر عليه احلكم �أو القرار.
 .2ن�سخة �إعالم احلكم �أو الأمر �أو ن�سخة القرار الذي يق�ضي �أي ت�شريع �آخر خالف قانون
الإجراءات اجلزائية بتبليغه �إىل �أي �شخ�ص من الأ�شخا�ص.
 .3ن�سخة �إعالم احلكم �أو الأمر �أو ن�سخة القرار الذي يق�ضي �أي ت�شريع بوجوب ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية �أو يف �أية جريدة �أخرى.
107

مادة ()14
�	.1إذا ادعى �شخ�ص بعدم اقتداره على دفع الر�سوم يف �أية دعوى حقوقية تقوم املحكمة
بالتحقق من حالة عدم اقتداره ف�إذا اقتنعت ب�صحة االدعاء تقرر قبول الدعوى بر�سم
م�ؤجل.
�	.2إذا ثبت للمحكمة �أن ال�شخ�ص الذي قبلت دعواه بر�سم م�ؤجل قد �أ�صبح قادر ًا على ت�أدية
الر�سوم يف �أي دور من �أدوار املحاكمة ت�أمر املحكمة بوقف الإجراءات ريثما تدفع كافة
الر�سوم امل�ستحقة على الدعوى.
�	.3إذا �صدر حكم قطعي يف الدعوى ل�صالح ال�شخ�ص الذي قبلت دعواه بر�سم م�ؤجل على
الوجه املذكور يف هذا القانون ي�أمر رئي�س املحكمة ب�إعداد ك�شف بجميع الر�سوم امل�ستحقة
على جميع الإجراءات املتخذة يف الدعوى لإ�ضافة تلك الر�سوم على املبلغ املحكوم به
وت�ستوفى من متح�صالت التنفيذ باعتباره دين ًا ممتاز ًا على تلك املتح�صالت.
�	.4إذا ردت �أو �شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه بر�سم م�ؤجل �أو مل يتمكن م�أمور
التنفيذ من حت�صيل الر�سوم ب�سبب فقر املحكوم عليه �أو لأي �سبب يجوز لرئي�س التنفيذ
�أن ي�أمر بدفع الر�سوم امل�ستحقة جميعها �أو بع�ضها �أو �أن ي�صدر القرارات التي ي�ست�صوبها
يف هذا ال�ش�أن.
 .5تعفي احلكومة �أو �أي �شخ�ص مفو�ض بتمثيلها من ت�أدية الر�سوم مبوجب هذا القانون على
�أنه �إذا ق�ضى �أي حكم �أو قرار بت�أدية ر�سوم املحكمة من قبل الفريق الآخر ف�إن الر�سوم
التي تدفع عادة يف الدعوى ت�ضاف �إىل املبلغ املحكوم به وتذكر يف �إعالم احلكم وتدفع
بعد حت�صيلها �إىل �صندوق املحكمة التي �أ�صدرت احلكم.
 .6تعفى لوائح املرافعة اخلتامية �أو املذكرات اخلطية التي تقدم بنا ًء على �أمر املحكمة �أو
ب�إذنها من دفع الر�سوم.
 .7تعفى من دفع الر�سوم امل�ستندات املربزة يف الق�ضايا �أو الطلبات التي مت الف�صل فيها
نهائي ًا والتي يطالب �أ�صحابها با�سرتدادها �شريطة �إيداع �صور عنها وي�صدق عليها رئي�س
القلم جمان ًا مبا يفيد �أنها �صورة طبق الأ�صل عن امل�ستند الذي ت�سلمه �صاحبه.
مادة ()15
ت�ضاف جميع الر�سوم وامل�صاريف الر�سمية مبا فيها م�صاريف ور�سوم تنفيذ احلكم �إىل املبلغ
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املحكوم به وحت�صل من املحكوم عليه مع املبلغ املحكوم به بدون حاجة �إىل �صدور حكم بها.
مادة ()16
على وزير العدل �إ�صدار التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
مادة ()17
ملجل�س الوزراء تعديل الر�سوم املبينة يف اجلدول امللحق بهذا القانون ح�سب مقت�ضى احلال.

الف�صل الثالث
الأحكام اخلتامية

مادة ()18
تعترب جميع الر�سوم التي دفعت عن الدعاوى �أو الإجراءات القائمة حني نفاذ هذا القانون �أنها
مدفوعة بتمامها وح�سب الأ�صول �إذا كانت قد دفعت وفق ًا لفئة الر�سوم املعمول بها حني الدفع.
مادة ()19
تلغى الأنظمة والأ�صول التالية� :أ�صول ر�سوم املحاكم �سنة  1935املعمول بها يف حمافظات
غزة .نظام ر�سوم املحاكم رقم � 4سنة  1952املعمول به يف حمافظات ال�ضفة .نظام ر�سوم
املحاكم ال�صادر من وزير العدل بتاريخ  .1994/9/12كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
مادة ()20
على جميع اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا القانون ويعمل به فور ن�شره
يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف رام اهلل بتاريخ  2003/8/5ميالدية
املوافق/7 :جماد �آخر 1424/هجرية

يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانون
تشكيل المحاكم النظامية
رقم  5لسنة 2001
وتعديالته
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قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة
 2001م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية/رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد االطالع على قانون املحاكم رقم  31ل�سنة  1940املعمول به يف حمافظات غزة
وعلى قانون ت�شكيل املحاكم النظامية رقم  26ل�سنة  1952املعمول به يف حمافظات ال�ضفة.
وعلى قانون حماكم ال�صلح رقم  15ل�سنة  1952املعمول به يف حمافظات ال�ضفة.
وعلى قانون �صالحية حماكم ال�صلح رقم  45ل�سنة  1947املعمول به يف حمافظات غزة .وبعد
�إقراره من املجل�س الت�شريعي بجل�سته املنعقدة بتاريخ  2000/5/17م،
�أ�صدرنا القانون التايل:

الف�صل الأول
�أحكام عامة

مادة ()1
ً
 .1تن�ش�أ املحاكم النظامية مبختلف درجاتها وفقا لأحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية وهذا
القانون.
 .2تعني دائرة اخت�صا�ص املحاكم النظامية مبوجب قرار ي�صدر من وزير العدل.
مادة ()2
 .1تنظر املحاكم النظامية يف فل�سطني يف املنازعات واجلرائم كافة �إال ما ا�ستثني بن�ص
قانوين خا�ص ،ومتار�س �سلطة الق�ضاء على جميع الأ�شخا�ص.
 .2حتدد قواعد اخت�صا�ص املحاكم وتبا�شر اخت�صا�صها وفق ًا للقانون.
مادة ()3
 .1تكون جل�سات املحاكم علنية �إال �إذا قررت املحكمة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب
�أحد اخل�صوم عقدها �سرية مراعاة للآداب �أو للمحافظة على النظام العام ،ويكون
النطق باحلكم يف جميع الأحوال يف جل�سة علنية.
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 .2نظام اجلل�سة و�ضبطها منوطان برئي�س املحكمة.
مادة ()4
لغة املحاكم هي اللغة العربية ،وعلى املحكمة �أن ت�سمع �أقوال اخل�صوم �أو ال�شهود الذين
يجهلونها بوا�سطة مرتجم بعد حلفه اليمني.
مادة ()5
 .1ت�صدر الأحكام وتنفذ با�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني.
 .2يجب �أن ت�شتمل الأحكام على الأ�سباب التي بنيت عليها.
مادة ()6
ي�صدر رئي�س كل حمكمة القرارات املنظمة للعمل الإداري فيها.
مادة ()7
تتكون املحاكم النظامية على النحو الآتي:
 .1حماكم ال�صلح.
 .2حماكم البداية.
 .3حماكم اال�ستئناف.
 .4املحكمة العليا.

الف�صل الثاين
حماكم ال�صلح
مادة ()8
تن�ش�أ يف دائرة كل حمكمة بداية حمكمة �صلح �أو �أكرث ح�سب احلاجة ،ومتار�س االخت�صا�صات
املخولة لها طبق ًا للقانون.
مادة ()9
ت�شكل حمكمة ال�صلح من قا�ض منفرد ويتوىل الإ�شراف الإداري فيها ،ويف حالة تعدد ق�ضاتها
يتوىل هذه املهام �أقدمهم.
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مادة ()10
يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى تنظيم �أعمال حماكم ال�صلح وتق�سيمها �إىل دوائر متخ�ص�صة
�إذا دعت احلاجة �إىل ذلك.
مادة ()11
بقرار من جمل�س الق�ضاء الأعلى ينتدب قا�ضي �صلح �أو �أكرث للنظر يف الأمور الوقتية
وامل�ستعجلة وي�سمى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة طبق ًا لأحكام قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.

الف�صل الثالث
حماكم البداية

مادة ()12
تن�ش�أ حماكم بداية يف مراكز املحافظات ح�سب مقت�ضى احلال.
مادة ()13
ت�شكل حمكمة البداية من رئي�س وعدد كاف من الق�ضاة.
مادة ()14
تنعقد هيئة املحكمة من ثالثة ق�ضاة تكون الرئا�سة لأقدمهم ،وتنعقد من قا�ض فرد يف
الأحوال التي يحددها القانون.
مادة ()15
تنعقد حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية من ثالثة ق�ضاة وتخت�ص بالنظر يف ا�ستئنافات
الأحكام ال�صادرة من حماكم ال�صلح طبق ًا للقانون.
مادة ()16
يجوز انعقاد حمكمة البداية يف الق�ضايا اجلزائية خارج دائرة اخت�صا�صها مبقت�ضى قرار
ي�صدر عن رئي�س املحكمة العليا بنا ًء على طلب من النائب العام.
مادة ()17
بقرار من جمل�س الق�ضاء الأعلى ينتدب قا�ضي بداية للنظر يف الأمور الوقتية وامل�ستعجلة
وي�سمى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة طبق ًا لأحكام قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
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الف�صل الرابع
حماكم اال�ستئناف
مادة ()18
تن�ش�أ حماكم ا�ستئناف يف كل من .1 :العا�صمة القد�س .2 .غزة .3 .رام اهلل.
مادة ()19
ت�شكل حمكمة اال�ستئناف من رئي�س وعدد كاف من الق�ضاة.
مادة ()20
تنعقد حمكمة اال�ستئناف من ثالثة ق�ضاة برئا�سة �أقدمهم يف الق�ضايا اجلزائية واملدنية
امل�ست�أنفة �إليها.
مادة ()21
يتوىل جمل�س الق�ضاء ا لأعلى تنظيم �أعمال حماكم اال�ستئناف وتق�سيمها �إىل دوائر
متخ�ص�صة.
مادة ()22
 .1تخت�ص حماكم اال�ستئناف بالنظر يف اال�ستئنافات املرفوعة �إليها ب�ش�أن الأحكام
والقرارات ال�صادرة عن حماكم البداية ب�صفتها حمكمة �أول درجة.
�	.2أي ا�ستئناف يرفع �إليها مبوجب �أي قانون �آخر.

الف�صل اخلام�س
املحكمة العليا
تتكون املحكمة العليا:
 .1حمكمة النق�ض.
 .2حمكمة العدل العليا

مادة ()23
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مادة ()24
 .1ت�شكل املحكمة العليا من رئي�س ونائب �أو �أكرث وعدد كاف من الق�ضاة.
 .2يكون املقر الدائم للمحكمة العليا يف العا�صمة القد�س ،وتنعقد م�ؤقت ًا يف مدينتي غزة
ورام اهلل ح�سب مقت�ضى احلال.
مادة ()25
تنعقد املحكمة العليا بح�ضور �أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائها على الأقل بنا ًء على طلب رئي�سها �أو
�إحدى دوائرها يف احلاالت التالية:
 .1العدول عن مبد�أ قانوين �سبق �أن قررته املحكمة� ،أو لرفع تناق�ض بني مبادئ �سابقة.
�	.2إذا كانت الق�ضية املعرو�ضة عليها تدور حول نقطة قانونية م�ستحدثة� ،أو على جانب من
التعقيد� ،أو تنطوي على �أهمية خا�صة.
مادة ()26
 .1ين�ش�أ باملحكمة العليا مكتب فني يتوىل رئا�سته �أحد ق�ضاتها يعاونه عدد من الق�ضاة �أو
الق�ضاة املتقاعدين �أو كبار املحامني يختارهم جمل�س الق�ضاء الأعلى ملدة �سنتني قابلتني
للتجديد.
 .2يلحق باملكتب الفني عدد كاف من املوظفني.
مادة ()27

يخت�ص املكتب الفني بالآتي:
 .1ا�ستخال�ص املبادئ القانونية التي تقررها املحكمة العليا فيما ت�صدره من �أحكام وتبويبها
ومراقبة ن�شرها بعد عر�ضها على رئي�س املحكمة.
�	.2إعداد البحوث الالزمة.
�	.3أية م�سائل �أخرى يكلفه بها رئي�س املحكمة العليا.
مادة ()28
يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى تنظيم �أعمال املحكمة العليا وتق�سيمها �إىل دوائر متخ�ص�صة.
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مادة ()29
تنعقد حمكمة النق�ض برئا�سة رئي�س املحكمة العليا و�أربعة ق�ضاة ،وعند غياب الرئي�س ير�أ�سها
�أقدم نوابه ،فالقا�ضي الأقدم يف الهيئة.
مادة ()30

تخت�ص حمكمة النق�ض بالنظر يف:
 .1الطعون املرفوعة �إليها عن حماكم اال�ستئناف يف الق�ضايا اجلزائية واملدنية وم�سائل
الأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني.
 .2الطعون املرفوعة �إليها عن حماكم البداية ب�صفتها اال�ستئنافية.
 .3امل�سائل املتعلقة بتغيري مرجع الدعوى.
�	.4أية طلبات ترفع �إليها مبوجب �أي قانون �آخر.
مادة ()31
�إجراءات الطعن �أمام حمكمة النق�ض ينظمها القانون.
مادة ()32
تنعقد حمكمة العدل العليا من رئي�س املحكمة العليا وقا�ضيني على الأقل ،وعند غياب الرئي�س
ير�أ�س املحكمة �أقدم نوابه ،فالقا�ضي الأقدم يف هيئة املحكمة.
مادة ()33
تخت�ص حمكمة العدل العليا بالنظر يف الآتي:
 .1الطعون اخلا�صة باالنتخابات.
 .2الطلبات التي يقدمها ذوو ال�ش�أن ب�إلغاء اللوائح �أو الأنظمة �أو القرارات الإدارية النهائية
املا�سة بالأ�شخا�ص �أو الأموال ال�صادرة عن �أ�شخا�ص القانون العام مبا يف ذلك النقابات
املهنية.
 .3الطلبات التي هي من نوع املعار�ضة يف احلب�س التي يطلب فيها �إ�صدار �أوامر الإفراج
عن الأ�شخا�ص املوقوفني بوجه غري م�شروع.
 .4املنازعات املتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيني �أو الرتقية �أو العالوات �أو
املرتبات �أو النقل �أو الإحالة �إىل املعا�ش �أو الت�أديب �أو اال�ستيداع �أو الف�صل ،و�سائر ما
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يتعلق بالأعمال الوظيفية.
 .5رف�ض اجلهة الإدارية �أو امتناعها عن اتخاذ �أي قرار كان يجب اتخاذه وفق ًا لأحكام
القوانني �أو الأنظمة املعمول بها.
� .6سائر املنازعات الإدارية.
 .7امل�سائل التي لي�ست ق�ضايا �أو حماكمات بل جمرد عرائ�ض �أو ا�ستدعاءات خارجة عن
�صالحية �أي حمكمة ت�ستوجب ال�ضرورة الف�صل فيها حتقيق ًا للعدالة.
�	.8أية �أمور �أخرى ترفع �إليها مبوجب �أحكام القانون.
مادة ()34
ي�شرتط يف الطلبات والطعون املرفوعة ملحكمة العدل العليا من الأفراد �أو الهيئات الواردة يف
املادة ( )33من هذا القانون �أن يكون �سبب الطعن متعلق ًا بواحد و�أكرث من الآتي:
 .1االخت�صا�ص.
 .2وجود عيب يف ال�شكل.
 .3خمالفة القوانني �أو اللوائح �أو اخلط�أ يف تطبيقها �أو ت�أويلها.
 .4التع�سف �أو االنحراف يف ا�ستعمال ال�سلطة على الوجه املبني يف القانون.

الف�صل ال�ساد�س
�أحكام ختامية

مادة ()35
ملجل�س الق�ضاء الأعلى �أن ينتدب من حني �إىل �آخر وملدة م�ؤقتة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر �أي
قا�ض من ق�ضاة حمكمة:
 .1اال�ستئناف ليجل�س قا�ضي ًا يف حمكمة النق�ض �أو يف �أي حمكمة ا�ستئناف �أخرى.
 .2البداية ليجل�س قا�ضي ًا يف حمكمة ا�ستئناف بداية �أو يف �أي حمكمة �صلح �أخرى.
 .3ال�صلح ليجل�س قا�ضي ًا يف حمكمة بداية �أو يف �أي حمكمة �صلح �أخرى.
مادة ()36
يكون لكل حمكمة �أختامها اخلا�صة ،وحتدد �أنواعها وطريقة ا�ستعمالها وحفظها بتعليمات
من رئي�س املحكمة.
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مادة ()37
تتوىل املحكمة العليا م�ؤقت ًا كل املهام امل�سندة للمحاكم الإدارية واملحكمة الد�ستورية العليا حلني
ت�شكيلها بقانون ما مل تكن داخلة يف اخت�صا�ص جهة ق�ضائية �أخرى وفق ًا للقوانني النافذة.
مادة ()38
ي�صدر جمل�س الق�ضاء الأعلى الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه القانون يف موعد �أق�صاه
عام واحد من تاريخ �سريان هذا القانون.
مادة ()39
يلغى قانون املحاكم رقم  31ل�سنة  1940املعمول به يف حمافظات غزة وقانون ت�شكيل املحاكم
رقم  26ل�سنة  1952املعمول به يف حمافظات ال�ضفة وكل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
مادة ()40
مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه القانون ي�ستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة ال�صادرة
مبقت�ضى القانونني امل�شار �إليهما يف املادة ( )39من هذا القانون حلني قيام جمل�س الق�ضاء
الأعلى ب�إلغائها �أو تعديلها �أو ا�ستبدالها.
مادة ()41
حتال جميع الق�ضايا املنظورة لدى املحاكم النظامية �إىل املرجع املخت�ص وفق �أحكام هذا
القانون ما مل تكن الق�ضية املنظورة حمجوزة للمرافعة النهائية �أو �إ�صدار احلكم.
مادة ()42
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد
ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر مبدينة غزة بتاريخ  2001/5/12ميالدية املوافق/18 :
�صفر 1422 /هجرية
يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانون رقم ( )2لسنة 2005م بتعديل بعض
أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ()5
لسنة 2001م
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
بعد االطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل،
وعلى قانون ت�شكيل املحاكم النظامية رقم  5ل�سنة ،2001
وبناء على ما �أقره املجل�س الت�شريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2005/1/5م.
�أ�صدرنا القانون التايل:
مادة ()1
تعدل املادة  14من قانون ت�شكيل املحاكم النظامية رقم ( )5ل�سنة  2001لت�صبح على النحو
التايل:
 .1تنعقد هيئة املحكمة من ثالثة ق�ضاة وتكون الرئا�سة لأقدمهم للنظر يف� :أ .جميع
اجلنايات وجرائم اجلنح املتالزمة ،و�أية جرائم مرتبطة بها ارتباط ًا ال يقبل التجزئة.
ب .الدعاوى املدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة �ألف دينار �أردين �أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانون ًا.ج .الق�ضايا املرفوعة �إليها ب�صفتها اال�ستئنافية.
 .2يجوز للمحكمة امل�شكلة من قا�ض فرد �أن تنظر يف� :أ .جميع اجلنايات وجرائم اجلنح
املتالزمة معها ،و�أية جرائم مرتبطة بها ارتباط ًا ال يقبل جتزئة ،والتي ال تزيد عقوبتها
عن خم�س �سنوات .ب .الدعاوى املدنية والتجارية مبا ال يتعار�ض مع البند (ب) من
الفقرة (� )1أعاله.

�ستة �أ�شهر قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط �أحد ق�ضاة املحاكم.
�أ .اال�ستئناف ممن تتوافر فيهم �شروط العمل يف املحكمة العليا ليجل�س قا�ضي ًا يف املحكمة
العليا.
ب .البداية ممن تتوافر فيهم �شروط العمل يف حمكمة اال�ستئناف ليجل�س قا�ضي ًا يف حمكمة
اال�ستئناف.
ج .ال�صلح ممن تتوافر فيهم �شروط العمل يف حمكمة البداية ليجل�س قا�ضيا يف حمكمة
البداية.
د .اال�ستئناف �أو البداية �أو ال�صلح ليجل�س قا�ضي ًا يف حمكمة �أخرى من ذات الدرجة.
مادة ()3
يلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
مادة ()4
على جميع اجلهات املخت�صة .كل فيما يخ�صه .تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد
ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ /5 :يناير 2004 /ميالدية
املوافق /24 :ذو القعدة 1425 /هجرية
روحي فتوح
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

مادة ()2
تعدل املادة ( )35من قانون ت�شكيل املحاكم النظامية رقم ( )5ل�سنة 2001لت�صبح على
النحو التايل :ملجل�س الق�ضاء الأعلى �أن ينتدب من حني �إىل �آخر وملدة م�ؤقتة ال تزيد عن
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قرار بقانون رقم ( )5لسنة  2006بشأن قانون
معدل ألحكام في قانون تشكيل المحاكم
النظامية لسنة 2001
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد االطالع على املادة ( )43من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  2003وتعديالته،
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة لنا ،وحتقيق ًا للم�صلحة العامة،
�أ�صدرنا القرار بالقانون التايل:
مادة ()1
ي�سمى هذا القانون (قانون معدل لأحكام يف قانون ت�شكيل املحاكم النظامية ل�سنة )2006
ويقر�أ مع القانون رقم ( )5ل�سنة ( )2001امل�شار �إليه فيما يلي بالقانون الأ�صلي قانون ًا واحد ًا.
مادة ()2
يلغى ن�ص املادة ( )9من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل .:تنعقد حمكمة
ال�صلح من قا�ض منفرد يعرف بقا�ضي ال�صلح.
مادة ()3
يلغى ن�ص املادة ( )11من القانون الأ�صلي.
مادة ()4
يلغى ن�ص املادة ( )14من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل « .:تنعقد حمكمة
البداية ب�صفتها االبتدائية واال�ستئنافية من ثالثة ق�ضاة تكون الرئا�سة لأقدمهم وتنعقد من
قا�ضي فرد يف احلاالت التي يحددها القانون.
مادة ()5
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يلغى ن�ص املاد ( )15من القانون الأ�صلي.
مادة ()6
يلغى ن�ص املادة ( )17من القانون الأ�صلي.
مادة ()7
يلغى ن�ص املادة ( )18من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1ت�شكل حمكمتي ا�ستئناف ف كل من القد�س وغزة ويعني لكل منها رئي�س للمحكمة عقد
جل�ساتها يف �أي مكان �ضمن منطقة اخت�صا�صها الإقليمي مبوافقة رئي�س جمل�س الق�ضاء
الأعلى.
 .2يكون مقر حمكمة ا�ستئناف القد�س يف مدينة القد�س ،وتنعقد م�ؤقت ًا يف مدينة رام اهلل،
وت�شمل دائرة اخت�صا�صها ما ت�شمله دائرة اخت�صا�ص املحاكم البدائية يف املحافظات
ال�شمالية.
 .3يكون مقر حمكمة ا�ستئناف غزة يف مدينة غزة ،وت�شمل دائرة اخت�صا�صها ما ت�شمله
دوائر اخت�صا�ص املحاكم البدائية يف املحافظات اجلنوبية.
 .4يجوز ت�أليف دائرة ا�ستئنافية ب�صورة دائمة يف �أحد مراكز حماكم البداية بقرار ي�صدر
عن رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى بعد �أخذ ر�أي اجلمعية العمومية ملحكمة اال�ستئناف.
مادة ()8
يلغى ن�ص املادة ( )25من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل .:تنعقد الهيئة
العامة للمحكمة العليا من �أحد ع�شر قا�ضي ًا برئا�سة رئي�س املحكمة �أو �أحد نواب الرئي�س
بناء على طلب رئي�سها �أو �إحدى دوائرها يف احلاالت التالية:
 .1العدول عن مبد�أ قانوين �سبق �أن قررته املحكمة� ،أو لرفع تناق�ض بني مبادئ �سابقة.
�	.2إذا كانت الق�ضية املعرو�ضة عليها تدور حول نقطة قانونية م�ستحدثه� ،أو على جانب من
التعقيد� ،أو تنطوي على �أهمية خا�صة.
مادة ()9
 .1ين�ش�أ باملحكمة العليا مكتب فني للمبادئ القانونية ي�ؤلف من رئي�س يختار من بني ق�ضاة
املحكمة وعدد كاف من الأع�ضاء وق�ضاة اال�ستئناف ور�ؤ�ساء حماكم البداية ويكون ندب
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الرئي�س والأع�ضاء بقرار من رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ملدة �سنة قابلة للتجديد
مبوافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى.
 .2يلحق باملكتب الفني عدد كاف من املوظفني.

 .2ملجل�س الق�ضاء الأعلى بتن�سيب من رئي�س املجل�س متديد االنتداب للمدة التي تقت�ضيها
ال�ضرورة.
 .3يراعى يف االنتداب �أن ال تكون الوظيفة �أو العمل الذي انتدب �إليه القا�ضي �أدنى درجة
من درجته �أو العمل املنوط به.

يخت�ص املكتب الفني بامل�سائل التالية:
 .1ا�ستخال�ص املبادئ القانونية التي تقررها املحكمة فيما ت�صدره من �أحكام وتبويبها
ومراقبة ن�شرها بعد عر�ضها على رئي�س الدائرة التي �أ�صدرتها.
�	.2إ�صدار جمموعة الأحكام والن�شرات الت�شريعية.
�	.3إعداد البحوث الفنية.
 .4الإ�شراف على جدول ق�ضايا املحكمة وعر�ض الطعون املتمايلة واملرتبطة �أو التي يحتاج
الف�صل فيها �إىل تقرير مبد�أ قانوين واحد على رئي�س املحكمة لنظرها �أمام دائرة واحدة.
 .5الأ�شراف على املكتبة.
� .6سائر امل�سائل التي يطلب �إليه رئي�س املحكمة القيام بها.

مادة ()13
يلغى ن�ص املادة ( )37من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل.:
تتوىل املحكمة العليا م�ؤقت ًا كل املهام امل�سندة للمحكمة الد�ستورية العليا حلني ت�شكيلها ما مل
تكن داخلة يف اخت�صا�ص جهة ق�ضائية �أخرى ،ويتم التقا�ضي �أمامها طبق ًا لأحكام قانونها.

مادة ()10

مادة ()11
تعدل املادة ( )32من القانون الأ�صلي باعتبار ما ورد فيها فقرة ( )1و�إ�ضافة فقرة ()2
�إليها بالن�ص التايل:
 .2ميثل النائب العام و�أع�ضاء النيابة العامة ما يتبع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من
�سلطات و�إدارات وهيئات وم�ؤ�س�سات �أمام حمكمة العدل العليا يف جميع الدعاوى التي
تقيمها �أو تقام عليها.
مادة ()12
يلغى ن�ص املادة ( )35من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل.:
 .1على الرغم مما ورد يف �أي ت�شريع �آخر ،لرئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى �أن ينتدب يف
حالة ال�ضرورة �أي قا�ض لأي حمكمة نظامية �أو خا�صة� ،أو لتويل �إحدى وظائف النيابة
العامة بطلب من النائب العام �أو للقيام مبهام التفتي�ش ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر
يف ال�سنة.
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مادة ()14
يعر�ض هذا القرار بقانون على املجل�س الت�شريعي لإقراره يف �أول جل�سة يعقدها بعد �صدوره.
مادة ()15
يلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار بقانون.
مادة ()16
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به
من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ 2006/2/16م
املوافق  /17حمرم 1427 /هـ
حممود عبا�س
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية
رقم  2لسنة 2001
وتعديالته
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قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم
( )2لسنة2001
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد الإطالع على قانون �أ�صول املحاكمات احلقوقية رقم  42ل�سنة  1952املعمول به يف
حمافظات ال�ضفة الغربية ،وعلى �أ�صول املحكمة العليا ل�سنة ،1937
وعلى �أ�صول دعاوى العالمات التجارية يف املحكمة العليا ل�سنة ،1937
وعلى �أ�صول املحاكمات احلقوقية ل�سنة  1938وتعديالته،
وعلى قانون �أ�صول املحاكمات احلقوقية رقم  14ل�سنة ،1938
وعلى �أ�صول املحاكمات لدى حماكم ال�صلح ل�سنة  1940وتعديالته،
وعلى قانون �صالحية حماكم ال�صلح رقم  45ل�سنة ،1947
وعلى �أ�صول املحاكمات احلقوقية العثماين ،املعمول بها يف حمافظات غزة،
وبعد �إقرار املجل�س الت�شريعي مل�شروع القانون يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2000/9/28ميالدية.
�أ�صدرنا القانون التايل:
الباب الأول
�أحكام عامة
مادة ()1
 .1ي�سري هذا القانون على ما مل يكن قد ف�صل فيه من الدعاوى �أو مت من الإجراءات قبل
تاريخ العمل به وي�ستثنى من ذلك:
�أ .الن�صو�ص املعدلة لالخت�صا�ص متى كان تاريخ العمل بها بعد �إقفال باب املرافعة يف الدعوى.
ب .الن�صو�ص املعدلة للمواعيد متى كان امليعاد قد بد�أ �سريانه قبل بدء تاريخ العمل بها.
ج .الن�صو�ص املنظمة لطرق الطعن بالن�سبة �إىل ما �صدر من �أحكام قبل تاريخ العمل
بها متى كانت هذه الن�صو�ص ملغية �أو من�شئة لطريق من تلك الطرق.
 .2كل �إجراء مت �صحيح ًا يف ظل قانون معمول به يبقى �صحيح ًا ما مل ين�ص القانون على
خالف ذلك.
	.3ال يجري ما ي�ستحدث يف مواعيد ال�سقوط �أو غريها من مواعيد الإجراءات �إال من تاريخ
العمل بالقانون الذي ا�ستحدثها.
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مادة ()2
ت�سري �أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون املدنية والتجارية
�أمام املحاكم النظامية يف فل�سطني.

مادة ()7
 .1يجري التبليغ ب�إحدى الطرق الآتية:
�أ .بوا�سطة م�أمور التبليغ.
ب .بالربيد امل�سجل مع علم الو�صول بوا�سطة قلم كتاب املحكمة.
ج�	.أية طريقة �أخرى تقررها املحكمة مبا يتفق و�أحكام هذا القانون.
�	.2إذا كان عنوان املراد تبليغه يقع يف دائرة حمكمة �أخرى تر�سل الورقة الق�ضائية �إىل قلم
تلك املحكمة ليتوىل تبليغها و�إعادتها �إىل املحكمة التي �أ�صدرتها مرفقة مبح�ضر يفيد
ما اتخذ ب�ش�أنها من �إجراءات.
 .3يتوىل قلم املحكمة تنظيم �آلية التبليغ.

مادة ()4
 .1املوطن هو املكان الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عادة ،وحمل العمل هو املكان الذي ميار�س
فيه ال�شخ�ص جتارته �أو حرفته �أو يقوم على �إدارة �أمواله فيه ،بالن�سبة للموظف والعامل
هو املكان الذي ي�ؤدي فيه عمله عادة.
 .2يجوز �أن يكون لل�شخ�ص �أكرث من موطن و�أكرث من حمل عمل يف وقت واحد ،ويف �أحوال
التعدد يت�ساوى اجلميع.

مادة ()8
 .1حترر ورقة التبليغ من ن�سختني متطابقتني ح�سب الأ�صول ويتم تبليغها بت�سليم �أو تقدمي
الن�سخة الثانية ملن يجوز ت�سليمها له قانون ًا ،و�إذا تعدد املراد تبليغهم وجب تعدد �أوراق
التبليغ بعددهم.
	.2ال يجوز �إجراء �أي تبليغ �أو تنفيذ قبل ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا وال بعد ال�ساعة ال�سابعة
م�سا ًء وال يف �أيام العطل الر�سمية �إال يف حاالت ال�ضرورة وب�إذن كتابي من قا�ضي الأمور
امل�ستعجلة �أو قا�ضي التنفيذ ح�سب الأحوال.

مادة ()3
	.1ال تقبل دعوى �أو طلب �أو دفع �أو طعن ال يكون ل�صاحبه م�صلحة قائمة فيه يقرها القانون.
 .2تكفي امل�صلحة املحتملة �إذا كان الغر�ض من الطلب االحتياط لدفع �ضرر حمدق �أو
اال�ستيثاق حلق يخ�شى زوال دليله عند النزاع فيه.
�	.3إذا مل تتوافر امل�صلحة وفق ًا للفقرتني ال�سابقتني ق�ضت املحكمة من تلقاء نف�سها بعدم
قبول الدعوى.

مادة ()5
موطن القا�صر �أو فاقد الأهلية �أو املحجور عليه �أو املفقود �أو الغائب هو موطن من ينوب
عنه قانون ًا ،وموطن ال�شخ�ص االعتباري هو املكان الذي يوجد فيه مركز �إدارته الرئي�س،
وبالن�سبة للأ�شخا�ص االعتبارية التي يكون مركزها يف اخلارج ولها فروع يف فل�سطني يعترب
مركز فرعها موطن ًا لها.
مادة ()6
 .1يجوز اتخاذ موطن خمتار لتنفيذ عمل قانوين معني ،ويكون هو املوطن بالن�سبة لكل ما
يتعلق بهذا العمل �إال �إذا ا�شرتط �صراحة ق�صره على عمل دون �آخر.
	.2ال يجوز �إثبات وجود املوطن املختار �إال بالكتابة.
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مادة ()9
يجب �أن ت�شتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
 .1ا�سم املحكمة ورقم الدعوى �أو الطلب.
 .2ا�سم طالب التبليغ وعنوانه و�صفته ومن ميثله �إن وجد.
 .3ا�سم املراد تبليغه وعنوانه و�صفته.
 .4مو�ضوع التبليغ.
 .5يوم التبليغ وتاريخه و�ساعة ح�صوله.
 .6ا�سم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه.
 .7ا�سم و�صفة من �سلم �إليه التبليغ وتوقيعه على الن�سخة املعادة �إىل املحكمة.
131

مادة ()10
�إذا غري �أحد الأطراف عنوانه لتبليغ الأوراق الق�ضائية بعد بدء اخل�صومة ومل يبلغ املحكمة
بذلك عندئذ يعترب التبليغ على العنوان القدمي �صحيح ًا.
مادة ()11
 .1يتعني على قلم املحكمة ت�سليم م�أمور التبليغ �أو مكتب الربيد الورقة املراد تبليغها يف
مدة �أق�صاها يومني من تاريخ ورودها �إليه �أو من تاريخ �صدور الأمر بتبليغها.
 .2على امل�أمور تبليغ الأوراق الق�ضائية امل�سلمة �إليه خالل مدة �أق�صاها �أ�سبوع من تاريخ
ا�ستالمها ما مل ت�أمر املحكمة بخالف ذلك ،و�أن يعيدها �إىل قلم املحكمة م�شروح ًا عليها
بيان ًا بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية �إجرائه.
مادة ()12
يجوز لأي �شخ�ص �أن يعني �آخر يقيم يف دائرة اخت�صا�ص املحكمة لتبليغ �إليه الأوراق الق�ضائية
على �أن يتم هذا التعيني مبوجب �صك كتابي موقع منه بح�ضور رئي�س القلم الذي ي�صدق على
هذا التوقيع ويحفظ يف ملف الدعوى.
مادة ()13
 .1يتم التبليغ ل�شخ�ص املراد تبليغه �أو يف موطنه الأ�صلي �أو املختار �أو يف حمل عمله �أو
لوكيله ،ف�إذا تعذر ذلك ف�إىل �أي فرد من �أفراد عائلته ال�ساكنني معه ممن تدل مالحمه
على �أنه بلغ الثامنة ع�شر من العمر.
�	.2إذا رف�ض ال�شخ�ص املراد تبليغه �أو وكيله �أو �أحد �أفراد عائلته ال�ساكنني معه ت�سلم
الورقة الق�ضائية �أو امتنع عن التوقيع عليها �أثبت ذلك م�أمور التبليغ �أو موظف الربيد
على �أ�صل الورقة �أو على �إ�شعار علم الو�صول ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ �صحيح ًا.
مادة ()14
�إذا تعلق التبليغ بعدة �أ�شخا�ص ب�صفتهم �شركاء يف حمل جتاري تبلغ الورقة الق�ضائية لأي
منهم �أو لأي �شخ�ص يكون وقت التبليغ قائم ًا على �إدارة املحل.
مادة ()15
�إذا كانت الدعوى تتعلق بعمل جتاري �أو مهني �أو حريف وكانت مقامة على �شخ�ص ال يقيم
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�ضمن احلدود املحلية لدائرة اخت�صا�ص املحكمة التي �صدرت منها الورقة الق�ضائية يعترب
تبليغ املدير �أو الوكيل الذي يتوىل بنف�سه �ش�ؤون ذلك العمل �ضمن تلك احلدود تبليغ ًا �صحيح ًا.
مادة ()16
مع مراعاة ن�صو�ص هذا القانون �أو �أي قانون �آخر يجري تبليغ الورقة الق�ضائية على الوجه الآتي:
 .1فيما يتعلق باحلكومة ت�سلم للنائب العام �أو من يقوم مقامه يف ت�سلم �أوراق التبليغ.
 .2فيما يتعلق بالهيئات املحلية ت�سلم لرئي�سها �أو مديرها �أو من ميثلها قانون ًا.
 .3فيما يتعلق مبوظفي احلكومة �أو م�ستخدميها �أو م�ستخدمي �إحدى الهيئات املحلية ت�سلم
الورقة �إىل الدائرة التي يعمل بها.
 .4فيما يتعلق بال�شركات واجلمعيات و�سائر الأ�شخا�ص االعتبارية الأخرى ت�سلم يف مراكز
�إدارتها الرئي�سة �أو للنائب عنها قانون ًا �أو لأحد القائمني على �إدارتها� ،أو لأحد ال�شركاء
املت�ضامنني فيها ،ف�إذا تعلقت الورقة بن�شاط الفرع يجوز ت�سليمها �إىل مركز الفرع.
 .5فيما يتعلق بال�شركات الأجنبية التي لها فرع �أو وكيل يف فل�سطني ت�سلم �إىل هذا الفرع
�أو الوكيل ب�شخ�صه �أو يف موطنه.
 .6فيما يتعلق بالنزيل (ال�سجني) ت�سلم �إىل م�أمور مركز الإ�صالح والت�أهيل (ال�سجن) �أو
من ينوب عنه.
 .7فيما يتعلق بالقا�صر �أو فاقد الأهلية ت�سلم �إىل من ينوب عنه قانون ًا.
مادة ()17
�إذا كان املراد تبليغه �صاحب �سفينة �أو م�ست�أجر ًا لها �أو �أحد طواقمها �أو العاملني فيها فيكفي
ت�سليم الورقة الق�ضائية لربان ال�سفينة �أو وكيلها.
مادة ()18
�	.1إذا كان للمراد تبليغه موطن معلوم يف اخلارج يجوز للمحكمة �أن ت�أذن ب�إجراء تبليغه
الورقة الق�ضائية بطريق الربيد امل�سجل مع علم الو�صول �أو ب�أية طريقة �أخرى.
�	.2إذا �أمرت املحكمة ب�إجراء التبليغ ح�سب الفقرة ( )1من هذه املادة حتدد املدة التي
يرتتب على املراد تبليغه تقدمي دفاعه وح�ضوره �أمام املحكمة مراعية يف ذلك بعد امل�سافة
و�سبل االنتقال وظروف اال�ستعجال.
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�	.3إذا ت�صادف وجود ال�شخ�ص املراد تبليغه يف فل�سطني و�أمكن تبليغه فيها يعترب التبليغ
�صحيح ًا.

ب�سببه الغاية من الإجراء.
	.2ال يحكم بالبطالن رغم الن�ص عليه �إذا ثبت حتقق الغاية من الإجراء.

مادة ()19
�إذا ظهر لأي �سبب من الأ�سباب تعذر �إجراء التبليغ مبوجب املواد ال�سابقة تعاد الورقة �إىل
واف لواقع احلال والتدابري التي اتخذت لإجراء التبليغ،
املحكمة التي �أ�صدرتها مع �شرح ٍ
ويعترب مثل هذا ال�شرح بينة على عدم وقوع التبليغ.

مادة ()24
فيما عدا احلاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام.
	.1ال يجوز �أن يتم�سك بالبطالن �إال من �شرع البطالن مل�صلحته ،وال يجوز التم�سك بالبطالن
من اخل�صم الذي ت�سبب فيه.
 .2يزول البطالن �إذا نزل عنه �صراحة �أو �ضمن ًا من �شرع مل�صلحته.

مادة ()20
تبي للمحكمة �أن �إجراء التبليغ وفق الأ�صول املتقدمة ال �سبيل له ،جاز لطالب التبليغ �أن
� .1إذا نَّ
ي�ست�صدر �أمر ًا من املحكمة بتعليق �صورة من الورقة الق�ضائية على لوحة �إعالنات املحكمة
و�صورة �أخرى على جانب ظاهر للعيان يف �آخر حمل �إقامة �أو مكان عمل للمراد تبليغه
وبن�شر �إعالن موجز يف �إحدى ال�صحف اليومية ،ويعترب التبليغ على هذا الوجه �صحيح ًا
مع مراعاة حتديد موعد حل�ضور املحاكمة �إذا تعلق الأمر بتبليغ للح�ضور �أمام املحكمة.
 .2ت�سري قواعد التبليغ املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ال�سابقتني على الإخطارات العدلية
�إذا كان املخطر �إليه جمهول حمل الإقامة.
مادة ()21
� .1إذا كان امليعاد مقدر ًا بالأيام �أو الأ�سابيع �أو ال�شهور �أو بال�سنني فال يح�سب منه يوم التبليغ
�أو حدوث الأمر املعترب يف نظر القانون جمري ًا للميعاد ،ف�إذا كان مما يجب انق�ضا�ؤه قبل
الإجراء فال يجوز ح�صول الإجراء قبل انق�ضاء اليوم الأخري من امليعاد� ،أما �إذا كان ظرف ًا
يجب �أن يح�صل فيه الإجراء ينق�ضي امليعاد بانق�ضاء اليوم الأخري فيه.
 .2املواعيد املعينة بال�شهر �أو بال�سنة حت�سب بالتقومي ال�شم�سي.
� .3إذا �صادف �آخر امليعاد عطلة ر�سمية امتد �إىل �أول يوم عمل بعدها.
مادة ()22
يرتتب البطالن على عدم االلتزام مبواعيد و�إجراءات التبليغ و�شروطه.
مادة ()23
 .1يكون الإجراء باط ًال �إذا ن�ص القانون �صراحة على بطالنه� ،أو �إذا �شابه عيب مل تتحقق
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مادة ()25
يجوز ت�صحيح الإجراء الباطل ولو بعد التم�سك بالبطالن ،على �أن يتم ذلك يف امليعاد املقرر
قانون ًا التخاذ الإجراء ف�إذا مل يكن للإجراء ميعاد مقرر يف القانون حددت املحكمة ميعاد ًا
منا�سب ًا لت�صحيحه ،وال يعتد بالإجراء �إال من تاريخ ت�صحيحه.
مادة ()26
�	.1إذا كان الإجراء باط ًال وتوافرت فيه عنا�صر �إجراء �آخر فيعترب �صحيح ًا باعتبار الإجراء
الذي توفرت عنا�صره.
ً
ً
�	.2إذا كان الإجراء باطال يف �شق منه فيعترب هذا ال�شق وحده باطال ما مل يكن الإجراء
غري قابل للتجزئة.
� .3إذا كانت الإجراءات ال�سابقة �أو الالحقة غري معتمدة على الإجراء الباطل فال تبطل.

الباب الثاين
اخت�صا�ص املحاكم
الف�صل الأول
االخت�صا�ص الدويل
مادة ()27
تخت�ص املحاكم يف فل�سطني بنظر الدعاوى املدنية والتجارية التي تقام على الفل�سطيني ولو
مل يكن له موطن �أو حمل �إقامة يف فل�سطني ،وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي له موطن �أو
حمل �إقامة يف فل�سطني ،وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج.
135

مادة ()28
تخت�ص املحاكم بنظر الدعاوى املدنية والتجارية التي ترفع على الأجنبي الذي لي�س له موطن
�أو حمل �إقامة يف فل�سطني يف الأحوال التالية:
�	.1إذا كان له موطن خمتار يف فل�سطني.
�	.2إذا كانت الدعوى متعلقة مبال موجود يف فل�سطني �أو بالتزام ن�ش�أ �أو نفذ �أو كان واجب ًا
تنفيذه فيها �أو ب�إفال�س �أ�شهر فيها.
�	.3إذا تعدد املدعى عليهم وكان لأحدهم موطن �أو حمل �إقامة يف فل�سطني.
مادة ()29
 .1تخت�ص املحاكم بالف�صل يف الدعاوى املدنية والتجارية ولو مل تكن داخلة يف اخت�صا�صها
�إذا قبل اخل�صوم واليتها �صراحة �أو �ضمن ًا ،طبق ًا لقواعد االخت�صا�ص املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون.
�	.2إذا اخت�صت املحاكم بدعوى ما ف�إنها تخت�ص �أي�ض ًا بامل�سائل والطلبات العار�ضة والأ�صلية
املرتبطة بها.
 .3تخت�ص املحاكم بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي �ستنفذ يف فل�سطني رغم عدم
اخت�صا�صها بالدعوى الأ�صلية.
مادة ()30
�إذا مل يح�ضر املدعى عليه الأجنبي ومل تكن املحكمة خمت�صة بنظر الدعوى طبق ًا للمواد
ال�سابقة حتكم املحكمة بعدم اخت�صا�صها بنظر الدعوى من تلقاء نف�سها.

الف�صل الثاين
االخت�صا�ص القيمي والنوعي

مادة ()31
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم �إقامتها ،ويكون التقدير على �أ�سا�س �آخر طلبات اخل�صوم.
مادة ()32
يدخل يف تقدير قيمة الدعوى ما يكون م�ستحق ًا يوم �إقامتها من الت�ضمينات والريع
وامل�صروفات وغري ذلك من امللحقات املقدرة القيمة ،ويعتد كذلك يف جميع الأحوال بقيمة
البناء �أو الغرا�س �إذا طلبت �إزالته.
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مادة ()33
�	.1إذا مل حتدد القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها� ،أو ارتابت املحكمة يف �صحة القيمة،
فتقدر من قبل رئي�س املحكمة وله اال�ستعانة باخلرباء.
�	.2إذا كان املدعى به مبلغ ًا من املال بغري النقد املتداول قانون ًا فتقدر القيمة مبا يعادل
ذلك املبلغ بالعملة املتداولة قانون ًا.
مادة ()34
الدعاوى العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار ،ودعاوى املنقول تقدر بقيمته ،وفق الأوراق
املرفقة �أو تقدير اخلرباء.
مادة ()35
�	.1إذا كانت الدعوى بطلب �صحة �أو نفاذ عقد �أو �إبطاله �أو ف�سخه تقدر قيمتها بقيمة
املتعاقد عليه وبالن�سبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة �أكرب البدلني.
�	.2إذا كانت الدعوى بطلب �صحة عقد م�ستمر �أو �إبطاله �أو ف�سخه كان التقدير باعتبار
جمموع املقابل النقدي عن املدة الباقية منه.
�	.3إذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من احلق قدرت قيمتها بقيمة هذا اجلزء ما مل يكن
احلق كله متنازع ًا فيه.
مادة ()36
�إذا كانت الدعوى بني دائن ومدينه ب�ش�أن حجز �أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين �أو
بقيمة املال حمل احلجز �أو احلق العيني �أيهما �أقل� ،أما الدعوى املقامة من الغري با�ستحقاق
هذا املال فتقدر باعتبار قيمته.
مادة ()37
� .1إذا ت�ضمنت الدعوى طلبات نا�شئة عن �سبب قانوين واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة
ف�إذا كانت نا�شئة عن �أ�سباب قانونية خمتلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
�	.2إذا كانت الدعوى مقامة من واحد �أو �أكرث على واحد �أو �أكرث مبقت�ضى �سبب قانوين
واحد ،كان التقدير باعتبار قيمة املدعى به دون التفات �إىل ن�صيب كل منهم.
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مادة ()38
�إذا كانت قيمة الدعوى غري قابلة للتقدير وفق ًا للقواعد املتقدمة اعتربت قيمتها زائدة على
ع�شرين �ألف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا.
مادة ()39
تخت�ص حمكمة ال�صلح بالنظر فيما يلي:
 .1الدعاوى التي ال جتاوز قيمتها ( )20.000ع�شرين �ألف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانون ًا ،ويكون حكمها نهائي ًا �إذا كانت قيمة الدعوى ال جتاوز �ألف دينار �أردين
�أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا.
 .2الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:
�أ .تق�سيم الأموال امل�شرتكة املنقولة وغري املنقولة.
ب�	.إخالء امل�أجور.
ج .حقوق االرتفاق.
د .املنازعات املتعلقة بو�ضع اليد.
هـ .املنازعات املتعلقة باالنتفاع يف العقار.
و .تعيني احلدود وت�صحيحها.
ز .ا�سرتداد العارية.
ح .االنتفاع بالأجزاء امل�شرتكة و�صيانتها يف املباين املتعددة الطوابق.
ط .الدعاوى والطلبات التي تن�ص القوانني الأخرى على اخت�صا�ص حمكمة ال�صلح بها.
مادة ()40
	.1ال تخت�ص حمكمة ال�صلح باحلكم يف الطلب العار�ض �أو الطلب املرتبط بالطلب الأ�صلي
�إذا كان بح�سب قيمته ونوعه ال يدخل يف اخت�صا�صها.
�	.2إذا عر�ض على حمكمة ال�صلح طلب مما ن�ص عليه يف الفقرة (� )1أعاله جاز لها �أن
حتكم يف الطلب الأ�صلي وحده �إذا مل يرتتب على ذلك �ضرر ب�سري العدالة ،و�إال وجب
عليها �أن حتكم من تلقاء نف�سها ب�إحالة الدعوى الأ�صلية والطلب العار�ض �أو املرتبط
�إىل حمكمة البداية املخت�صة ويكون حكم الإحالة غري قابل للطعن.
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مادة ()41
 .1تكون حمكمة البداية �صاحبة الوالية العامة يف نظر جميع الدعاوى والطلبات التي ال
تدخل يف اخت�صا�ص حمكمة ال�صلح.
 .2متار�س حمكمة البداية �صالحيتها اال�ستئنافية يف الأحوال املبينة يف هذا القانون.

الف�صل الثالث
االخت�صا�ص املحلي
مادة ()42
 .1يكون االخت�صا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدعى عليه� ،أو حمل عمله� ،أو
املكان الذي ن�ش�أ فيه االلتزام.
�	.2إذا تعدد املدعى عليهم كان االخت�صا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن �أو حمل
عمل �أحدهم.
مادة ()43
 .1يجوز للأطراف االتفاق على اخت�صا�ص حمكمة معينة على خالف القواعد املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )42من هذا القانون ويف هذه احلالة يكون االخت�صا�ص لهذه املحكمة.
�	.2إذا ن�ص القانون على اخت�صا�ص حمكمة خالف امل�شار �إليه يف املادة ( )42من هذا
القانون فال يجوز االتفاق مقدم ًا على ما يخالف هذا االخت�صا�ص.
مادة ()44
�	.1إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار �أو على �أحد �أجزائه فيكون االخت�صا�ص ملحكمة
موقع املال.
� .2إذا تعددت الأموال العقارية فيكون االخت�صا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها �أي منها.
مادة ()45
يكون االخت�صا�ص يف الدعاوى املتعلقة بالأ�شخا�ص االعتبارية للمحكمة التي يقع يف دائرتها
مركزها الرئي�س ،ف�إذا تعلقت الدعوى بفرع ال�شخ�ص االعتباري جاز رفعها �أمام املحكمة
التي يقع يف دائرتها ذلك الفرع.
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مادة ()46
�إذا كانت الدعوى تتعلق ب�إفال�س تاجر �أو �شركة وكان له �أو لها فروع يف �أماكن متعددة فينعقد
االخت�صا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها املركز الرئي�س.
مادة ()47
تخت�ص املحكمة التي �أ�صدرت قرار الإع�سار و�إ�شهار الإفال�س باملنازعات املتعلقة به.
مادة ()48
يجوز يف دعاوى التعوي�ضات النا�شئة عن الفعل ال�ضار �إقامة الدعوى لدى املحكمة التي يقيم
املدعي �ضمن دائرة اخت�صا�صها �أو املحكمة التي حدثت يف دائرتها الواقعة املن�شئة للفعل
امل�شكو منه.
مادة ()49
تخت�ص حمكمة موطن املدعى عليه �أو املحكمة املطلوب ح�صول الإجراء يف دائرتها بالدعاوى
املت�ضمنة طلب اتخاذ �إجراء وقتي �أو م�ستعجل.
مادة ()50
ً
�إذا مل يكن للمدعى عليه موطن �أو حمل �إقامة يف فل�سطني ومل يكن ممكنا تعيني املحكمة
املخت�صة مبوجب الأحكام ال�سابقة يكون االخت�صا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن
املدعي �أو حمل �إقامته ،ف�إذا مل يكن للمدعي موطن �أو حمل �إقامة يف فل�سطني فيكون
االخت�صا�ص ملحكمة العا�صمة القد�س.

الف�صل الرابع
تعيني املرجع
مادة ()51
�.1إذا وقع تنازع يف االخت�صا�ص بني حمكمتني نظاميتني يف دعوى واحدة وقررت كلتاهما
اخت�صا�صها �أو عدم اخت�صا�صها بنظر الدعوى ،فيجوز لأي من اخل�صوم �أن يطلب من
حمكمة النق�ض ح�سم التنازع وتعيني املحكمة املخت�صة.
 .2يقدم الطلب �إىل حمكمة النق�ض وفق الإجراءات املعتادة ويف �أي مرحلة كانت عليها
الدعوى.
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 .3ينظر الطلب تدقيق ًا دون حاجة حل�ضور اخل�صوم.
. 4يرتتب على تقدمي الطلب وقف ال�سري يف الدعويني حلني البت يف االخت�صا�ص.

الباب الثالث
�إقامة الدعاوى وقيدها واللوائح اجلوابية

الف�صل الأول
�إقامة الدعوى وقيدها

مادة ()52
تقام الدعوى بالئحة تودع قلم املحكمة مت�ضمنة ما يلي:
 .1ا�سم املحكمة.
 .2ا�سم املدعي و�صفته وحمل عمله وموطنه وا�سم ال�شخ�ص الذي ميثله �إن وجد و�صفته
وعنوانه.
 .3ا�سم املدعى عليه و�صفته وحمل عمله وموطنه.
�	.4إذا كان املدعي �أو املدعى عليه فاقد ًا لأهليته �أو ناق�صها فينبغي ذكر ذلك.
 .5مو�ضوع الدعوى.
 .6قيمة الدعوى بالقدر املمكن بيانه �إذا كانت من الدعاوى غري حمددة القيمة.
 .7وقائع و�أ�سباب الدعوى وتاريخ ن�شوئها وطلبات املدعي التي تبني �أن للمحكمة �صالحية
نظر الدعوى.
�	.8إذا كان مو�ضوع الدعوى عقار ًا �أو منقو ًال معين ًا بالذات فيجب �أن تت�ضمن الئحتها و�صف ًا
كافي ًا لتمييزه عن غريه.
 .9توقيع املدعي �أو وكيله.
مادة ()53
ً
يرفق املدعي عند �إيداع الئحة الدعوى قلم املحكمة ن�سخا عنها بقدر عدد املدعى عليهم
و�صور ًا عن امل�ستندات التي ي�ستند �إليها ت�أييد ًا لدعواه م�صدقة منه مبا يفيد مطابقتها
للأ�صل ،ف�إذا مل تكن بحوزته فعليه �أن يرفق بيان ًا بها دون �إخالل بحقه يف تقدمي ما ي�ستجد
من م�ستندات �أثناء املرافعة.
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مادة ()54
يقيد قلم املحكمة الئحة الدعوى يوم �إيداعها يف �سجل الق�ضايا بعد دفع الر�سم وتعطى رقم ًا
م�سل�س ًال وتختم بخامت املحكمة ويدون التاريخ باليوم وال�شهر وال�سنة.
مادة ()55
 .1تعترب الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الر�سوم �أو من تاريخ طلب ت�أجيل دفع
الر�سوم.
 .2تعترب اخل�صومة منعقدة من تاريخ تبليغ الئحة الدعوى للمدعى عليه.
مادة ()56
 .1تكون الئحة الدعوى �شاملة جلميع ما يحق للمدعي املطالبة به وقت �إقامتها.
 .2يجوز للمدعي �أن يجمع �أكرث من �سبب يف دعوى واحدة ما مل يرد ن�ص على خالف ذلك.
مادة ()57
ال يجوز اجلمع بني الطلبات التي يطلبها املمثل القانوين �أو يطلبها منه اخل�صم ب�صفته ممث ًال
قانوني ًا وبني الطلبات املتعلقة به �شخ�صي ًا �أو يطلبها منه اخل�صم ب�صفته ال�شخ�صية� ،إال �إذا
ادعى �أن تلك الطلبات نا�شئة عن �أمور تتعلق بالرتكة التي ب�ش�أنها ن�ش�أت اخل�صومة �أو كان
املمثل القانوين �ضامن ًا باال�شرتاك مع املتوفى الذي ميثله.
مادة ()58
�إذا ا�شتملت الدعوى على عدة �أ�سباب وتبني للمحكمة �أنه ال ي�سعها �أن تف�صل فيها جمتمعة
على وجه منا�سب يجوز لها نظر كل �سبب على حدة �أو �أن ت�صدر القرار الذي ت�ست�صوبه.

مادة ()61
ال تقبل دعوى يف حماكم البداية �أو اال�ستئناف �أو النق�ض دون حمام مزاول.

الف�صل الثاين
اللوائح اجلوابية

مادة ()62
ً
على املدعى عليه �أن يقدم �إىل قلم املحكمة الئحة جوابية خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
تبليغه الئحة الدعوى ،من �أ�صل و�صور بعدد املدعني مرفقة بامل�ستندات التي ت�ؤيد دفاعه،
ف�إن مل تكن بحوزته فعليه �أن يقدم بيان ًا بامل�ستندات التي بو�سعه احل�صول عليها دون الإخالل
بحقه يف تقدمي ما ي�ستجد من م�ستندات �أثناء املرافعة.
مادة ()63
 .1جتري املحاكمة �إذا تخلف املدعى عليه عن تقدمي الئحته اجلوابية خالل املدة املحددة يف املادة
( )62من هذا القانون رغم تبليغه ل�شخ�صه بالئحة الدعوى ،ف�إن مل يكن قد تبلغ ل�شخ�صه
وجب يف غري الدعاوى امل�ستعجلة �إعادة تبليغه ويعترب احلكم يف احلالتني ح�ضوري ًا.
�	.2إذا تعدد املدعى عليهم وكان البع�ض قد تبلغ ل�شخ�صه والبع�ض الآخر مل يبلغ وتغيبوا
جميع ًا �أو تغيب من مل يبلغ ل�شخ�صه وجب يف غري الدعاوى امل�ستعجلة �إعادة تبليغ من
مل يبلغ ل�شخ�صه من الغائبني وجتري املحاكمة ويعترب احلكم يف الدعوى ح�ضوري ًا يف
حق املدعى عليهم جميع ًا.
 .3لغايات تطبيق �أحكام هذه املادة يعترب تبليغ ال�شخ�ص االعتباري العام �أو اخلا�ص يف
مركز �إدارته �أو للنيابة العامة تبليغ ًا ل�شخ�صه.

مادة ()59
�إذا دفع املدعى عليه �أن املدعي جمع يف دعواه �أ�سباب ًا متعددة ال ميكن الف�صل فيها جمتمعة
على وجه منا�سب وطلب من املحكمة �إ�صدار قرار بق�صر الدعوى على �سبب �أو �أكرث ميكن
الف�صل فيها ور�أت �أن الطلب يف حمله قررت �إجراء التعديل الالزم.

مادة ()64
يجوز للمحكمة �أن ت�سمح للمدعى عليه بتقدمي الئحته اجلوابية �إذا ح�ضر يف �أول جل�سة
تعقدها املحكمة للنظر يف الدعوى.

مادة ()60
�إذا ق�ضت املحكمة بعدم اخت�صا�صها ،فعليها �أن ت�أمر ب�إحالة الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة،
وتلتزم املحكمة املحال �إليها بنظر الدعوى.

مادة ()65
يعر�ض ملف الدعوى على رئي�س املحكمة �أو القا�ضي املخت�ص بعد �إقامتها لتعيني جل�سة للنظر
فيها ويبلغ موعد هذه اجلل�سة �إىل اخل�صوم ،مع مراعاة �أحكام املادة ( )62من هذا القانون.
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مادة ()66
يجب على املدعى عليه يف الدعوى الأ�صلية �أو املتقابلة �أن يرد يف الئحته اجلوابية ب�شكل �صريح
وحمدد على كل ادعاء ب�أمر واقعي يدعيه اخل�صم وال ي�سلم ب�صحته وال يكتفي ب�إنكاره املجمل.
مادة ()67
�إذا �أظهرت وقائع جديدة تتعلق بالدعوى بعد �إقامتها �أو بعد تقدمي الالئحة اجلوابية املت�ضمنة
ادعا ًء متقاب ًال يجوز لكل من املدعي واملدعى عليه �أن يتقدم بها �أثناء املحاكمة.

الباب الرابع
الت�سوية الق�ضائية

مادة ()68
 .1يجوز ملجل�س الق�ضاء الأعلى �أن ينتدب يف حماكم ال�صلح والبداية قا�ض يتوىل التوفيق
بني اخل�صوم يف الدعاوى التي يجوز ال�صلح فيها.
 .2يعقد القا�ضي املنتدب جل�ساته يف مقر املحكمة املخت�صة.
مادة ()69
يحيل قلم املحكمة ملف الدعوى �إىل القا�ضي املنتدب خالل ثالثة �أيام من �إيداع الالئحة
اجلوابية بنا ًء على طلب �أحد اخل�صوم.
مادة ()70
يحدد القا�ضي جل�سة يدعو فيها �أطراف اخل�صومة املثول �أمامه خالل �أ�سبوعني من تاريخ
الإحالة.
مادة ()71
�إذا ح�ضر اخل�صوم يتوىل القا�ضي التوفيق بينهم لت�سوية النزاع كلي ًا �أو جزئي ًا.
مادة ()72
�إذا مل يح�ضر �أي من اخل�صوم يف اليوم املعني �أو مل يرغب �أحدهم يف ت�سوية النزاع يحيل
القا�ضي امللف �إىل حمكمة املو�ضوع ومن ثم ت�سري الإجراءات العادية للتقا�ضي املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.
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مادة ()73
ينجز القا�ضي مهمته خالل فرتة �أق�صاها �ستون يوم ًا من تاريخ �إحالة ملف الدعوى �إليه �إال
�إذا وافق اخل�صوم على متديدها ،ف�إذا متت الت�سوية كلي ًا �أو جزئي ًا يحرر حم�ضر يوقعون
عليه وي�صدقه القا�ضي ويكون له قوة ال�سند التنفيذي.
مادة ()74
�	.1إذا مل تتم الت�سوية كلي ًا يحيل القا�ضي الدعوى �إىل حمكمة املو�ضوع وذلك دون �إخالل
مبا يكون قد مت من ت�سوية جزئية.
	.2ال يعر�ض ملف الت�سوية اجلزئية على قا�ضي املو�ضوع.
مادة ()75
	.1ال يرتتب على ما مت من �إجراءات �أمام قا�ضي الت�سوية �أي �إجحاف بحقوق اخل�صوم
�أمام حمكمة املو�ضوع.
	.2ال يجوز للقا�ضي املنتدب للت�سوية �أن يتوىل نظر النزاع يف مو�ضوع الدعوى.
مادة ()76
�إذا انتهى النزاع بني اخل�صوم �صلح ًا �أمام قا�ضي الت�سوية ترد ثالثة �أرباع الر�سوم املدفوعة.
مادة ()77
ال تعني جل�سة حماكمة �أمام حمكمة املو�ضوع ما دام النزاع معرو�ض ًا �أمام القا�ضي املنتدب للت�سوية.
مادة ()78
ال ت�سري �أحكام هذا الباب على الطلبات امل�ستعجلة ومنازعات التنفيذ.

الباب اخلام�س
اخل�صوم /احل�ضور والغياب
الف�صل الأول
اخل�صوم يف الدعوى

مادة ()79
يجب �أن يكون كل من طريف اخل�صومة متمتع ًا بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى و�إال وجب
�أن ينوب عنه من ميثله قانون ًا ،ف�إن مل يكن له ممثل قانوين تعني املحكمة املخت�صة من ميثله.
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مادة ()80
 .1يجوز لأكرث من �شخ�ص ب�صفتهم مدعني �أو مدعى عليهم �أن يقدموا الئحة واحدة �إذا
كانت الطلبات مرتبطة �أو احتدت �سبب ًا ومو�ضوع ًا.
�	.2إذا رفعت �أكرث من دعوى �أمام حمكمة واحدة �أو �أكرث من حمكمة ،وكانت متحدة يف
ال�سبب واملو�ضوع ،فيجوز للمحكمة بنا ًء على طلب �أحد اخل�صوم �أن ت�ضم هذه الدعاوى
يف خ�صومة واحدة� ،أو �أن ت�أمر (مع مراعاة قواعد االخت�صا�ص) ب�إحالة هذه الدعاوى
�إىل املحكمة املرفوعة �أمامها الدعوى الأوىل.
مادة ()81
�إذا تعدد املدعون يف الئحة واحدة يجوز للمحكمة تفريق الدعوى ب�إجراء حماكمات م�ستقلة
�إذا اقت�ضى ح�سن �سري العدالة ذلك.
مادة ()82
 .1للمحكمة ولو من تلقاء نف�سها �إخراج �أي من املدعى عليهم يف الدعوى �إذا مل يكن هناك
حمل لإدخاله ،ولها ولو من تلقاء نف�سها �أن تدخل يف الدعوى من ترى �إدخاله لإظهار
احلقيقة �أو مل�صلحة العدالة.
�	.2إذا �أدخل مدعى عليه يف الدعوى فال ت�سري عليه الإجراءات املتخذة فيها �إال من تاريخ
تبليغه بالئحة الدعوى.
مادة ()83
كل طلب يتعلق ب�إدخال مدع �أو مدعى عليه �أو ب�إخراجه من الدعوى يجوز �أن يقدم يف �أي
وقت قبل �إقفال باب املرافعة.
مادة ()84
�	.1إذا تويف �أحد اخل�صوم يف الدعوى �أو تقرر �إعالن �إفال�سه �أو طر�أ عليه ما يفقده �أهليته
للخ�صومة يف الدعوى فللمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب اخل�صم الآخر اتخاذ
الإجراء املنا�سب لتبليغ ورثته �أو من يقوم مقامه قانون ًا للح�ضور �إىل املحكمة يف وقت
تعينه لل�سري يف الدعوى من النقطة التي و�صلت عندها.
�	.2إذا توفى �أحد اخل�صوم بعد �إقفال باب املرافعة ت�صدر املحكمة حكمها يف الدعوى �إذا
كانت مهي�أة للف�صل يف مو�ضوعها.
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الف�صل الثاين
ح�ضور اخل�صوم وغيابهم

مادة ()85
يف اليوم املحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد املتعلقة بتبليغ الأوراق الق�ضائية:
�	.1إذا مل يح�ضر املدعي وال املدعى عليه تقرر املحكمة �شطبها.
�	.2إذا ح�ضر املدعي ومل يح�ضر املدعى عليه وكانت الئحة الدعوى قد بلغت ل�شخ�صه حكمت
املحكمة يف الدعوى ،ف�إذا مل يكن قد بلغ ل�شخ�صه وجب على املحكمة يف غري الدعاوى
امل�ستعجلة ت�أجيل نظر الدعوى �إىل جل�سة تالية يبلغ بها املدعى عليه للح�ضور وتقدمي
دفاعه ويعترب احلكم يف الدعوى ح�ضوري ًا.
�	.3إذا ح�ضر املدعى عليه ومل يح�ضر املدعي يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على
طلب املدعى عليه ت�أجيل الدعوى �أو �شطبها ،ف�إذا كان للمدعى عليه ادعاء متقابل فله
�أن يطلب حماكمة املدعي (املدعى عليه يف االدعاء املتقابل) وال�سري يف الدعوى املتقابلة
�إذا كان املدعي قد تبلغ بالطلبات املتقابلة.
 .4ال يجوز للمدعي �أن يبدي يف اجلل�سة التي تخلف فيها خ�صمه طلبات جديدة �أو �أن يعدل
�أو يزيد �أو ينق�ص يف الطلبات الأوىل �إال �إذا كان املدعى عليه قد تبلغ بهذه الطلبات.
مادة ()86
�إذا ح�ضر املدعى عليه �إحدى جل�سات املحاكمة وتغيب بعد ذلك لغري عار�ض من عوار�ض
اخل�صومة ,ف�إن احلكم ال�صادر �ضده يكون ح�ضوري ًا وقاب ًال لال�ستئناف.
مادة ()87
ت�سري �أحكام املادتني ( )85و( )86من هذا القانون عند تعدد املدعني واملدعى عليهم وفقاً
ملقت�ضى احلال.
مادة ()88
�	. 1إذا �شطبت الدعوى ومل يقدم طلب لتجديدها خالل �ستني يوم ًا من تاريخ قرار ال�شطب
اعتربت الدعوى ك�أن مل تكن.
 .2و�إذا جددت الدعوى وتغيب املدعي عن احل�ضور يف اجلل�سة الأوىل بعد التجديد قررت
املحكمة ت�أجيل الدعوى �أو اعتبارها ك�أن مل تكن.
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الباب ال�ساد�س

الف�صل الأول
الطلبات والدفوع

مادة ()95
�إذا قررت املحكمة الإحالة وجب عليها �أن حتدد للخ�صوم اجلل�سة التي يح�ضرون فيها �أمام
املحكمة التي �أحيلت �إليها الدعوى وتبليغ الغائبني منهم بذلك.

مادة ()90
ً
يجوز للمدعى عليه �أن يدفع بعدم قبول الدعوى ا�ستنادا �إىل �أي �سبب ي�ؤدي لعدم قبولها قبل
الدخول يف الأ�سا�س ،ويكون القرار ال�صادر برد الطلب �أو قبوله قاب ًال لال�ستئناف.

مادة ()96
 .1يجوز للخ�صم �أن يدخل يف الدعوى من كان ي�صح اخت�صامه فيها عند �إقامتها.
 .2يجوز ملن له م�صلحة يف دعوى قائمة بني طرفني �أن يطلب تدخله فيها بو�صفه �شخ�ص ًا
ثالث ًا من�ضم ًا �أو خما�صم ًا ف�إذا اقتنعت املحكمة ب�صحة طلبه تقرر قبوله.
 .3يكون القرار ال�صادر بعدم قبول �أو رف�ض التدخل قاب ًال لال�ستئناف.

مادة ()91
 .1الدفع بعدم االخت�صا�ص املحلي ،والدفع ب�إحالة الدعوى �إىل حمكمة �أخرى لقيام ذات
النزاع �أمامها �أو لالرتباط ،والدفع بالبطالن ،و�سائر الدفوع املتعلقة بالإجراءات يجب
�إبدا�ؤها مع ًا قبل �إبداء �أي طلب �أو دفاع يف الدعوى �أو دفع بعدم القبول و�إال �سقط احلق
فيما مل يبد منها.
 .2حتكم املحكمة يف هذه الدفوع على ا�ستقالل ما مل ت�أمر ب�ضمها �إىل املو�ضوع وعليها �أن
تبني ما حكمت به يف كل منها على حدة.

مادة ()97
للمدعي �أن يقدم من الطلبات العار�ضة:
 .1ما يت�ضمن ت�صحيح الئحة الدعوى �أو تعديل مو�ضوعها ملواجهة ظروف طر�أت �أو تبينت
بعد �إقامتها.
 .2ما يكون مكم ًال الئحة الدعوى �أو مرتتب ًا عليها �أو مت�ص ًال بها ات�صا ًال ال يقبل التجزئة.
 .3طلب الأمر ب�إجراء حتفظي �أو وقتي.
 .4ما ت�أذن املحكمة بتقدميه مما يكون مرتبط ًا بالطلبات الواردة يف الئحة الدعوى.

مادة ()92
الدفع بعدم االخت�صا�ص النتفاء واليتها �أو ب�سبب نوع الدعوى �أو قيمتها �أو ل�سبق الف�صل
فيها حتكم به املحكمة من تلقاء نف�سها ،ويجوز الدفع به يف �أية حالة كانت عليها الدعوى.

مادة ()98
للمدعى عليه �أن يقدم من الطلبات العار�ضة:
 .1طلب املقا�صة وطلب احلكم له بالتعوي�ضات عن ال�ضرر الذي حلقه من جراء �إجراءات
التقا�ضي.
�	.2أي طلب يكون مت�ص ًال بالئحة الدعوى ات�صا ًال ال يقبل التجزئة.
 .3ما ت�أذن املحكمة بتقدميه مما يكون مرتبط ًا بالطلبات الواردة يف الئحة الدعوى.

مادة ()94
�إذا اتفق اخل�صوم على التقا�ضي �أمام حمكمة غري املحكمة التي تنظر الدعوى جاز للمحكمة
�أن ت�أمر ب�إحالة الدعوى �إىل املحكمة التي اتفقوا عليها ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.

مادة ()99
 .1يجوز للمحكمة يف حالتي الإدخال والتدخل تكليف املدعي �أن يعدل الئحة دعواه مبقدار
ما تتطلبه العدالة.

مادة ()89
يجب على اخل�صوم تقدمي طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول يف �أ�سا�س الدعوى.

مادة ()93
على املحكمة �إذا ق�ضت بعدم اخت�صا�صها �أن ت�أمر ب�إحالة الدعوى بحالتها �إىل املحكمة
املخت�صة .وتلتزم املحكمة املحال �إليها الدعوى بنظرها.
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 .2للخ�صم الذي تبلغ الالئحة املعدلة �أن يرد عليها خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تبليغه
و�إال يعترب مكتفي ًا بالئحته الأ�سا�سية.

مادة ()105
ينظر قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف الطلب بدون التعر�ض لأ�صل احلق.

مادة ()100
 .1تقدم الطلبات امل�شار �إليها يف املواد ال�سابقة �إىل املحكمة املخت�صة وفق ًا للإجراءات املقررة
لإقامة الدعوى ،ويف كل الأحوال ال تقبل الطلبات امل�شار �إليها بعد �إقفال باب املرافعة.
 .2تف�صل املحكمة فيما يقدم �إليها من طلبات مع الدعوى الأ�صلية كلما �أمكن ذلك.

مادة ()106
ي�صدر قا�ضي الأمور امل�ستعجلة قراره يف الطلب بح�ضور امل�ستدعي �أو بعد اال�ستماع �إىل
اخل�صوم ح�سب مقت�ضى احلال.

مادة ()101
 .1تقدم �سائر الطلبات الأخرى املتعلقة بالدعوى �إىل املحكمة املخت�صة يف �شكل ا�ستدعاءات.
 .2ت�صدر املحكمة الأمر املطلوب بح�ضور امل�ستدعي ما مل ت َر �ضرورة تبليغ اخل�صم الآخر
ب�صورة عن اال�ستدعاء ح�سب الأ�صول ،وعلى هذا اخل�صم �أن يرد حال رغبته يف
االعرتا�ض على الطلب خالل املدة التي تقررها املحكمة.

الف�صل الثاين
الطلبات امل�ستعجلة

مادة ()102
يجوز ملن يخ�شى حدوث �ضرر حمتمل من فوات الوقت �أن يقدم طلب ًا �إىل قا�ضي الأمور
امل�ستعجلة يطلب فيه اتخاذ �إجراءات وقتية وفق ًا ملقت�ضى احلال مبا ال مينع قا�ضي املو�ضوع
من نظر هذا الطلب تبع ًا للدعوى الأ�صلية.
مادة ()103
تقدم الطلبات املتعلقة بامل�سائل امل�ستعجلة �إىل:
 .1قا�ضي الأمور امل�ستعجلة ب�صورة م�ستقلة.
 .2املحكمة التي تنظر مو�ضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأ�صلية.
مادة ()104
يجوز لقا�ضي الأمور امل�ستعجلة �أن ينظر الطلب بح�ضور امل�ستدعي �أو �أن يقرر تعيني جل�سة
خالل مدة ال تتجاوز �سبعة �أيام لنظر الطلب وتبليغ امل�ستدعى �ضده باحل�ضور.
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مادة ()107
�إذا �أ�صدر قا�ضي الأمور امل�ستعجلة قراره يف الطلب قبل �إقامة الدعوى الأ�صلية ،فيجب �أن
يت�ضمن القرار �إلزام امل�ستدعي بتقدمي الئحة دعواه خالل ثمانية �أيام و�إال اعترب القرار
ال�صادر يف الطلب ك�أن مل يكن.
مادة ()108
ت�سري على القرار امل�ستعجل �إجراءات التقا�ضي املقررة يف هذا القانون مع مراعاة الأحكام
اخلا�صة باملواد امل�ستعجلة.
مادة ()109
يحق للم�ستدعى �ضده �أن يقدم طلب ًا �إىل القا�ضي الذي �أ�صدر القرار من �أجل �إلغائه �أو تعديله.
مادة ()110
ً
يكون القرار ال�صادر يف الطلب امل�ستعجل على ذمة الدعوى الأ�صلية قابال لال�ستئناف.
مادة ()111
يجوز لقا�ضي الأمور امل�ستعجلة عند �إ�صدار قراره مبنع امل�ستدعى �ضده من ال�سفر بنا ًء على
�أ�سباب جدية تدعو �إىل االعتقاد ب�أنه على و�شك مغادرة فل�سطني �أن يكلف امل�ستدعي بتقدمي كفالة
مالية ل�ضمان ما قد ي�صيب امل�ستدعى �ضده من عطل �أو �ضرر �إذا تبني �أنه غري حمق يف دعواه.
مادة ()112
يجوز ملن قطعت عنه املياه �أو تيار الكهرباء �أو غري ذلك من املرافق اخلدماتية ال�ضرورية �أن
يطلب من قا�ضي الأمور امل�ستعجلة �إعادتها وفق ًا لأحكام هذا الف�صل.
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مادة ()113
يجوز ملن يخ�شى �ضياع معامل واقعة �أو �إحداث تغيريات من �ش�أنها �أن مت�س مركزه القانوين
�سواء قبل �إقامة الدعوى �أو �أثناء نظرها �أن يطلب من قا�ضي الأمور امل�ستعجلة �إثبات احلالة
مبعرفة مندوب املحكمة ومنع امل�ستدعى �ضده من �إجراء التغيريات حلني البت يف الدعوى.

ثم حتيله �إىل النيابة العامة وتدون حم�ضر ًا بذلك.
� .5إذا ارتكب �شخ�ص �أو �أكرث �أثناء انعقاد جل�سة املحاكمة جنحة ت�شكل تعدي ًا على املحكمة �أو
�أحد العاملني فيها فتحكم عليه فور ًا بالعقوبة املقررة قانون ًا ويكون حكمها نافذ ًا ولو ا�ست�ؤنف.
 .6كل ذلك مع عدم الإخالل بالقواعد املن�صو�ص عليها يف قانون تنظيم مهنة املحاماة.

مادة ()114
لقا�ضي الأمور امل�ستعجلة �أن يكلف طالب الإجراء امل�ستعجل بتقدمي كفالة مالية ت�ضمن للم�ستدعى
�ضده كل عطل �أو �ضرر يرتتب على الإجراء املتخذ �إذا تبني �أن امل�ستدعي غري حمق يف طلبه.

مادة ()118
 .1يح�ضر مع هيئة املحكمة كاتب يتوىل تدوين �إجراءات املحاكمة ويوقع حم�ضر اجلل�سة
من هيئة املحكمة وكاتب اجلل�سة.
 .2للخ�صوم �أن يطلبوا �إىل املحكمة يف �أية حالة كانت عليها الدعوى �إثبات ما اتفقوا عليه
يف حم�ضر اجلل�سة ويوقع منهم �أو من وكالئهم ،ف�إذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه احلق
االتفاق مبح�ضر اجلل�سة و�أثبت حمتواه فيه ويكون لهذا املح�ضر قوة ال�سند التنفيذي
وت�سلم �صورته وفق ًا للقواعد املقررة لإعطاء �صور الأحكام.

الباب ال�سابع
نظر الدعوى
مادة ()115
تكون جل�سات املحاكمة علنية �إال �أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أحد
اخل�صوم �إجراءها �سر ًا حمافظة على النظام العام �أو مراعاة للآداب �أو حرمة الأ�سرة.
مادة ()116
اللغة العربية هي لغة املحكمة ،ف�إذا كان اخل�صوم �أو �أحدهم �أو �شهودهم ممن يجهلون
اللغة العربية فتجري املخاطبة بو�ساطة مرتجم ي�ؤدي اليمني القانونية على �صدق ترجمته
قبل القيام مبهمته.
مادة ()117
� .1ضبط اجلل�سة و�إدارتها منوطان برئي�سها.
 .2لرئي�س هيئة املحكمة �أن ي�أمر ب�إخراج كل من يخل بنظام اجلل�سة من قاعة املحكمة ف�إن
مل ميتثل يحكم عليه باحلب�س مدة � 24ساعة �أو بغرامة ال تتجاوز خم�سني دينار ًا �أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا ،ويجوز العدول عن هذه العقوبة قبل انتهاء اجلل�سة.
 .3يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نف�سها �أن ت�أمر ب�شطب العبارات اجلارحة �أو املخالفة للآداب
�أو النظام العام من حم�ضر اجلل�سة.
�	.4إذا وقعت جناية �أو جنحة �أثناء انعقاد اجلل�سة ت�أمر املحكمة ب�إلقاء القب�ض على مرتكبها
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مادة ()119
 .1للمدعي حق البدء يف الدعوى �إال �إذا �سلم املدعى عليه بالأمور املبينة يف الئحة الدعوى
وادعى �أن هناك �أ�سباب ًا قانونية �أو وقائع �إ�ضافية تدفع دعوى املدعي ،فيكون عندئذ حق
البدء يف الدعوى للمدعى عليه.
 .2للخ�صم الذي بد�أ يف الدعوى �أن يقدم بينة مفندة.
مادة ()120
 .1تكلف املحكمة اخل�صوم يف اجلل�سة الأوىل لنظر الدعوى وبعد تكرار اللوائح حتديد
نقاط االتفاق واالختالف يف امل�سائل املتعلقة بالدعوى ويدون ذلك يف حم�ضر اجلل�سة.
 .2مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ( )1من هذه املادة يتوجب على كل خ�صم ح�صر وحتديد
بيناته التي يرغب يف تقدميها حول امل�سائل املختلف عليها وحتدد املحكمة مواعيد
اجلل�سات ل�سماع بينات كل منهما.
مادة ()121
للمحكمة ت�أجيل الدعوى من وقت لآخر وفق مقت�ضى احلال وال يجوز الت�أجيل لأكرث من مرة
لذات ال�سبب �إال �إذا اقتنعت املحكمة ب�ضرورة ذلك.
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مادة ()122
تعقد املحكمة جل�ساتها يف قاعة املحكمة �أو يف �أي مكان �آخر ح�سب مقت�ضى احلال.
مادة ()123
�إذا قررت املحكمة ت�أجيل الدعوى ت�أجي ًال عام ًا وفق ًا لأحكام املادة ( )127من هذا القانون
حتذف م�ؤقت ًا من جدول الق�ضايا.
مادة ()124
�إذا تغري ت�شكيل هيئة املحكمة �أثناء املحاكمة توا�صل الهيئة اجلديدة النظر يف الدعوى من
النقطة التي و�صلت �إليها.
مادة ()125
ي�سري قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية على �إجراءات الإثبات يف الدعوى.

الباب الثامن
عوار�ض اخل�صومة

الف�صل الأول
وقف ال�سري يف الدعوى
مادة ()126
 .1للمحكمة �أن تقرر من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب اخل�صوم وقف ال�سري يف الدعوى
�إذا ر�أت �أن احلكم يف مو�ضوعها يتوقف على الف�صل يف م�س�ألة �أخرى.
 .2يحق لأي من اخل�صوم طلب تعجيل ال�سري يف الدعوى مبجرد زوال �سبب الوقف.
مادة ()127
 .1يجوز للمحكمة ت�أجيل الدعوى ت�أجي ًال عام ًا بنا ًء على اتفاق اخل�صوم مدة ال تزيد على
�ستة �أ�شهر من تاريخ قرار املحكمة بذلك.
	.2ال تت�أثر املواعيد احلتمية التي ين�ص عليها القانون ب�سبب هذا الت�أجيل.
	.3ال يجوز لأي من اخل�صوم تعجيل الدعوى خالل املدة املذكورة �إال باتفاقهم.
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�	.4إذا مل يتقدم �أحد اخل�صوم بطلب �إعادة ال�سري يف الدعوى خالل �أ�سبوعني من تاريخ
انتهاء مدة ال�ستة �أ�شهر اعترب املدعي تارك ًا لدعواه وامل�ست�أنف تارك ًا ال�ستئنافه.
	.5ال يجوز طلب الت�أجيل العام �إال ملرة واحدة فقط.

الف�صل الثاين
انقطاع ال�سري يف الدعوى

مادة ()128
 .1ينقطع ال�سري يف الدعوى بحكم القانون بوفاة �أحد اخل�صوم �أو فقدان �أهليته �أو بزوال
�صفة من كان ميثله �إال �إذا كانت الدعوى مهي�أة للحكم يف مو�ضوعها.
�	.2إذا طلب �أحد اخل�صوم �أج ًال لتبليغ من يقوم مقام اخل�صم الذي حتقق يف �ش�أنه �سبب
االنقطاع ،وجب على املحكمة قبل �أن تق�ضي بانقطاع �سري اخل�صومة �أن تكلفه بالتبليغ
خالل �أجل حتديده له ،ف�إذا مل يقم بالتبليغ خالل الأجل دون عذر ق�ضت املحكمة بانقطاع
�سري اخل�صومة ُ
منذ حتقق �سببه.
	.3ال ينقطع ال�سري يف الدعوى بوفاة حمامي �أحد اخل�صمني� ،أو بتنحيه �أو بعزله ،على �أن
يبلغ املوكل يف حالتي الوفاة والتنحي.
مادة ()129
تعترب الدعوى مهي�أة للحكم يف مو�ضوعها متى كان اخل�صوم قد �أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم
اخلتامية يف جل�سة املرافعة قبل الوفاة� ،أو فقدان �أهلية اخل�صومة �أو زوال ال�صفة.
مادة ()130
يرتتب على انقطاع ال�سري يف الدعوى وقف جميع املواعيد التي كانت جارية يف حق اخل�صوم
وبطالن جميع الإجراءات التي حت�صل �أثناء االنقطاع.
مادة ()131
ت�ست�أنف الدعوى �سريها �إذا ح�ضر اجلل�سة �أحد ورثة اخل�صم املتوفى� ،أو من يقوم مقام فاقد
الأهلية� ،أو من زالت عنه ال�صفة ،وبا�شر ال�سري فيها.
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الف�صل الثالث
�سقوط اخل�صومة

مادة ()132
لكل ذي م�صلحة من اخل�صوم يف حالة عدم ال�سري يف الدعوى بفعل املدعي �أو امتناعه �أن
يطلب احلكم ب�سقوط اخل�صومة �إذا انق�ضت �ستة �أ�شهر اعتبار ًا من �آخر �إجراء اتخذ فيها.
مادة ()133
تبد�أ مدة �سقوط اخل�صومة يف حاالت االنقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب احلكم
ب�سقوط اخل�صومة بتبليغ ورثة خ�صمه الذي تويف �أو من قام مقام من فقد �أهليته للخ�صومة،
�أو مقام من زالت �صفته.
مادة ()134
يقدم طلب احلكم ب�سقوط اخل�صومة �ضد جميع املدعني يف الدعوى �أو امل�ست�أنفني يف
اال�ستئناف و�إال كان غري مقبول.
مادة ()135
 .1يرتتب على احلكم ب�سقوط اخل�صومة �سقوط القرارات التمهيدية ال�صادرة فيها ،وال
ي�سقط احلق يف �أ�صل الدعوى وال يف الأحكام القطعية ال�صادرة فيها وال يف الإجراءات
ال�سابقة لتلك الأحكام �أو القرارات ال�صادرة من اخل�صوم �أو الأميان التي حلفوها.
	.2ال مينع احلكم بال�سقوط من التم�سك ب�إجراءات التحقيق و�أعمال اخلربة التي متت ما
مل تكن باطلة يف ذاتها.
مادة ()136
متى حكم ب�سقوط اخل�صومة يف اال�ستئناف اعترب احلكم امل�ست�أنف نهائي ًا يف جميع الأحوال.
مادة ()137
 .1يف جميع الأحوال تنق�ضي اخل�صومة مب�ضي �سنتني على �آخر �إجراء �صحيح مت فيها.
	.2ال ي�سري حكم الفقرة (� )1أعاله على الطعن بطريق النق�ض.
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الف�صل الرابع
ترك اخل�صومة
مادة ()138
يحق للمدعي يف غياب املدعى عليه �أن يطلب ترك دعواه يف �أي مرحلة تكون عليها الدعوى،
ف�إذا كان املدعى عليه حا�ضر ًا فال يجوز للمدعي طلب ترك دعواه �إال مبوافقة املدعى عليه
ومع ذلك ال يلتفت العرتا�ضه �إذا كان قد تقدم بطلب �أو دفع مما يكون الغر�ض منه منع
املحكمة من نظر الدعوى.
مادة ()139
 .1يرتتب على الرتك �إلغاء جميع �إجراءات اخل�صومة مبا يف ذلك �إقامة الدعوى ،ويحكم
على التارك بامل�صاريف.
 .2ترك اخل�صومة ال مينع من �إقامة دعوى جديدة ما مل يكن الرتك مربئ ًا من احلق املدعى به.
مادة ()140
النزول عن احلكم ي�ستتبع النزول عن احلق الثابت به.

الباب التا�سع
عدم �صالحية الق�ضاة وتنحيهم وردهم
مادة ()141
 .1يجب على القا�ضي �أن ميتنع عن نظر الدعوى ولو مل يطلب رده �أحد اخل�صوم �إذا توافرت
�إحدى احلاالت الآتية:
�أ�	.إذا كان قريب ًا �أو �صهر ًا لأحد اخل�صوم �أو زوجه حتى الدرجة الرابعة.
ب� .إذا كان له �أو لزوجه خ�صومة قائمة مع �أحد اخل�صوم �أو زوجه يف الدعوى.
ج�	.إذا كان ممث ًال قانوني ًا �أو �شريك ًا لأحد اخل�صوم �أو كان وارث ًا ظني ًا له �أو كانت له
�صلة قرابة �أو م�صاهرة للدرجة الرابعة مع �أحد �أو�صياء اخل�صوم �أو القيم عليه
�أو ب�أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املخت�صة �أو ب�أحد مديريها.
د�	.إذا كانت الدعوى تنطوي على م�صلحة قائمة له �أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره
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حتى الدرجة الرابعة �أو ملن يكون هو ممث ًال قانوني ًا له.
هـ�	.إذا كان قبل ا�شتغاله يف الق�ضاء قد �أفتى �أو ترافع عن �أحد اخل�صوم يف الدعوى
�أو كتب �أو �أدىل ب�شهادة فيها.
و�	.إذا كان قد �سبق له نظرها ب�صفته قا�ضي ًا �أو خبري ًا �أو حمكم ًا �أو و�سيط ًا.
ي� .إذا كان بينه وبني �أحد ق�ضاة الهيئة �صلة قرابة �أو م�صاهرة حتى الدرجة الرابعة �أو
كان بينه وبني املمثل عن �أحد اخل�صوم �صلة قرابة �أو م�صاهرة حتى الدرجة الرابعة.
 .2يقع باط ًال كل قرار �أو حكم �أ�صدره القا�ضي يف �إحدى احلاالت املتقدمة.
مادة ()142
�إذا توافرت �إحدى احلاالت املذكورة يف املادة ( )141من هذا القانون ومل يتنح القا�ضي من
تلقاء نف�سه يجوز لأحد اخل�صوم طلب رده وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف املواد (،147
 )149 ،148من هذا القانون.
مادة ()143
يجوز لأي من اخل�صوم طلب رد القا�ضي لأحد الأ�سباب الآتية:
�	.1إذا كان للقا�ضي �أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها �أو �إذا وجدت لأحدهما
خ�صومة مع �أحد اخل�صوم �أو لزوجه بعد �سماع الدعوى املنظورة �أمام القا�ضي ما مل
تكن هذه الدعوى قد �أقيمت بق�صد رده عن نظر الدعوى املنظورة �أمامه.
�	.2إذا كان ملطلقته التي له منها ولد �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الرابعة خ�صومة
قائمة �أمام الق�ضاء مع �أحد اخل�صوم يف الدعوى �أو مع زوجه ما مل تكن هذه الدعوى
قد �أقيمت بعد �سماع الدعوى املنظورة �أمام القا�ضي بق�صد رده.
�	.3إذا كان �أحد اخل�صوم عام ًال لديه �أو كان بينه وبني �أحد اخل�صوم كراهية �أو مودة يرجح
معها عدم احليدة يف احلكم.
مادة ()144
يجوز للقا�ضي يف غري احلاالت املذكورة يف املادتني ( 141و )143من هذا القانون �إذا ا�ست�شعر
احلرج من �سماع الدعوى لأي �سبب �أن يتنحى عن نظرها و�إعالم رئي�س املحكمة التابع لها.
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مادة ()145
يتعني على القا�ضي يف احلاالت املذكورة يف املادتني ( 141و )143من هذا القانون �أن يعلم
كتابي ًا رئي�س املحكمة التابع لها عن �سبب التنحي ،وي�صدر رئي�س املحكمة قرار ًا ب�إحالة الق�ضية
�إىل هيئة �أخرى �أو لقا�ض �آخر.
مادة ()146
يحق لطالب الرد يف احلاالت املذكورة يف املادة ( )143من هذا القانون �أن يتقدم بطلب مت�ضمناً
الأ�سباب املوجبة ملنع القا�ضي من �سماع الدعوى وذلك يف �أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
مادة ()147
يجب على طالب الرد يف احلاالت املذكورة يف ملادة ( )143امل�شار �إليها �أعاله �أن يقدم طلب الرد
قبل الدخول يف الدعوى ،ما مل يكن �سبب الرد نا�شئ ًا بعد الدخول فيها في�شرتط عندئذ لقبول
طلب الرد �أن يقدم يف �أول جل�سة تالية لن�شوء ال�سبب والعلم به ،وال يقبل طلب الرد بعد �إقفال
باب املرافعة ،كما ال يقبل طلب الرد ممن �سبق له �أن طلب رد نف�س القا�ضي يف ذات الدعوى.
مادة ()148

 .1يقدم طلب الرد با�ستدعاء �إىل:
�أ .رئي�س حمكمة البداية �إذا كان املطلوب رده قا�ضي �صلح �أو �أحد ق�ضاة حمكمة
البداية.
ً
ب .رئي�س حمكمة اال�ستئناف �إذا كان املطلوب رده رئي�س حمكمة البداية �أو قا�ضيا يف
حمكمة اال�ستئناف.
ج .رئي�س حمكمة النق�ض �إذا كان املطلوب رده رئي�س حمكمة اال�ستئناف �أو قا�ضي ًا يف
حمكمة النق�ض.
 .2يتعني على القا�ضي املطلوب رده كتابة الإجابة على الطلب خالل ثالثة �أيام من ت�سلمه
طلب الرد.
مادة ()149
 .1ينظر رئي�س املحكمة املخت�ص يف طلب الرد بح�ضور طالب الرد ،وي�صدر قراره بقبول
الطلب �أو رف�ضه خالل �سبعة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب ويكون قرار الرف�ض قاب ًال
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لال�ستئناف �أو النق�ض مع القرار الفا�صل يف الدعوى ما مل يكن القرار �صادر ًا عن رئي�س
حمكمة النق�ض.
�	.2إذا امتنع القا�ضي املطلوب رده عن الرد كتابة خالل املدة املذكورة يف الفقرة ( )2من
املادة ( )148من هذا القانون يجوز لرئي�س املحكمة املخت�ص �إذا كانت �أ�سباب طلب الرد
ت�صلح قانون ًا للرد �أن ي�صدر �أمر ًا مبنعه من �سماع الدعوى وندب قا�ض �آخر ل�سماعها.
	.3ال يجوز يف حتقيق طلب الرد ا�ستجواب القا�ضي وال توجيه اليمني له.
مادة ()150
يرتتب على تقدمي طلب الرد �إىل رئي�س املحكمة املخت�ص وقف ال�سري يف الدعوى الأ�صلية
�إىل �أن يحكم فيه نهائي ًا ،ومع ذلك يجوز لرئي�س املحكمة املخت�ص يف حالة اال�ستعجال وبنا ًء
على طلب �أحد اخل�صوم ندب قا�ض �آخر.
مادة ()151
عند رف�ض طلب الرد� ،أو �سقوط احلق فيه �أو عدم قبوله� ،أو �إثبات التنازل عنه ،جاز للمحكمة
�أن حتكم على طالب الرد بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تتجاوز خم�سمائة دينار �أردين �أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا.
مادة ()152
�إذا رفع القا�ضي دعوى تعوي�ض على طالب الرد �أو قدم �ضده �شكوى جلهة االخت�صا�ص امتنع
عليه نظر الدعوى.

الباب العا�شر
دعوى خما�صمة الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة
مادة ()153
جتوز خما�صمة الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة يف احلالتني الآتيتني:
�	.1إذا وقع من القا�ضي �أو ع�ضو النيابة العامة يف عملهم غ�ش �أو تدلي�س �أو خط�أ مهني
ج�سيم ال ميكن تداركه.
 .2يف الأحوال الأخرى التي يق�ضي فيها القانون مب�س�ؤولية القا�ضي واحلكم عليه بالتعوي�ضات.
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مادة ()154
يتعني على املدعي يف دعوى املخا�صمة قبل �إقامتها �أن يخطر جمل�س الق�ضاء الأعلى مبا
ي�سنده �إىل املدعى عليه.
مادة ()155
 .1تقام دعوى املخا�صمة بالئحة تقدم �إىل قلم حمكمة اال�ستئناف التابع لها القا�ضي �أو
ع�ضو النيابة موقعة من املدعي �أو من وكيله مبوجب توكيل خا�ص.
 .2يجب �أن ت�شتمل الالئحة على بيان �أوجه املخا�صمة و�أدلتها و�أن ترفق بها الأوراق امل�ؤيدة لها.
 .3على املدعي �إيداع خزينة املحكمة مبلغ مائتي دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانون ًا على �سبيل الكفالة.
مادة ()156
ي�أمر رئي�س حمكمة اال�ستئناف بتحديد جل�سة �سرية لنظر دعوى املخا�صمة يبلغ بها اخل�صوم.
مادة ()157
حتكم املحكمة يف قبول دعوى املخا�صمة �أو عدم قبولها بعد �سماع اخل�صوم مرافع ًة �أو مبوجب
مذكرات مكتوبة.
مادة ()158
�إذا كان املدعى عليه قا�ضي ًا باملحكمة العليا �أو مبحكمة اال�ستئناف �أو نائب ًا عام ًا تخت�ص
بنظر الدعوى �إحدى دوائر حمكمة النق�ض� ،أما �إذا كان املدعى عليه من غري ه�ؤالء تخت�ص
بنظرها حمكمة اال�ستئناف.
مادة ()159
يكون القا�ضي غري �صالح لنظر الدعوى من تاريخ احلكم بقبول دعوى املخا�صمة.
مادة ()160
�	.1إذا ق�ضت املحكمة بعدم قبول دعوى املخا�صمة �أو بردها ،حتكم على املدعي بغرامة
ال تزيد على خم�سمائة دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا ومب�صادرة
الكفالة مع التعوي�ضات �إذا كان لها وجه.
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�	.2إذا ق�ضت املحكمة للمدعي بطلباته حتكم على املدعى عليه بالتعوي�ضات وامل�صاريف
وببطالن ت�صرفه .ويجوز لها يف هذه احلالة �أن حتكم يف الدعوى الأ�صلية �إذا ر�أت �أنها
�صاحلة للحكم يف مو�ضوعها بعد �سماع اخل�صوم.

مادة ()166
يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أحد اخل�صوم �أن تقرر فتح باب املرافعة
لأ�سباب جدية و�ضرورية للف�صل يف الدعوى.

مادة ()161
ال حتكم املحكمة ببطالن احلكم ال�صادر مل�صلحة خ�صم �آخر غري املدعي �إال بعد تبليغه
لإبداء �أقواله.

مادة ()167
تكون املداولة يف الأحكام �سرية بني الق�ضاة الذين ا�ستمعوا �إىل املرافعة اخلتامية و�إال كان
احلكم باط ًال.

مادة ()162
يجوز الطعن يف احلكم ال�صادر يف دعوى املخا�صمة ما مل يكن �صادر ًا من حمكمة النق�ض.

مادة ()168
ت�صدر الأحكام ب�إجماع الآراء �أو بالأغلبية ف�إذا مل تتوافر الأغلبية وت�شعبت الآراء لأكرث من
ر�أيني وجب �أن ين�ضم الفريق الأقل عدد ًا �أو الذي ي�ضم �أحدث الق�ضاة لأحد الر�أيني ال�صادرين
من الفريق الأكرث عدد ًا وذلك بعد �أخذ الآراء مرة ثانية.

مادة ()163
 .1ت�سقط دعوى املخا�صمة مب�ضي ثالثة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ اكت�شاف الغ�ش �أو التدلي�س
�أو اخلط�أ املهني اجل�سيم.
 .2ويف جميع الأحوال ت�سقط هذه الدعوى مب�ضي ثالث �سنوات على ارتكاب الفعل امل�ستوجب
للمخا�صمة.

مادة ()169
يح�ضر جل�سة النطق باحلكم الق�ضاة الذين ا�شرتكوا يف املداولة ،ف�إذا كانت م�سودة احلكم
موقعة من هيئة املداولة وتغيب بع�ضهم فيجوز تالوته من هيئة �أخرى على �أن يثبت ذلك يف
حم�ضر اجلل�سة.

الباب احلادي ع�شر
الأحكام وامل�صاريف

مادة ()170
�إذا حجزت الق�ضية للحكم وتبدلت هيئة املحكمة ،تقوم الهيئة اجلديدة ب�سماع املرافعات
اخلتامية للخ�صوم ثم ت�صدر حكمها.

الف�صل الأول
املداولة و�إ�صدار الأحكام والنطق بها

مادة ()164
ال يجوز لأية حمكمة �أن متتنع عن �إ�صدار حكم يف دعوى منظورة �أمامها ب�سبب عدم وجود
ن�ص قانوين �أو غمو�ض فيه.
مادة ()165
 .1تقرر املحكمة حجز الق�ضية للحكم بعد �إقفال باب املرافعة.
 .2للمحكمة النطق باحلكم فور اختتام املحاكمة �أو يف جل�سة تالية.
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مادة ()171
ينطق القا�ضي باحلكم ،بتالوة منطوقة� ،أو بتالوة منطوقة مع �أ�سبابه ،ويكون النطق باحلكم
يف جل�سة علنية و�إال كان احلكم باط ًال.
مادة ()172
تودع م�سودة احلكم يف ملف الدعوى عند النطق به م�شتملة على منطوقه و�أ�سبابه وموقعة
من هيئة املحكمة.
مادة ()173
للخ�صوم احلق يف االطالع على �صورة عن منطوق احلكم وال تعطى منه �صور �إال بعد �إمتام
ن�سخته الأ�صلية.
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مادة ()174
يجب �أن ي�شتمل احلكم على ا�سم املحكمة التي �أ�صدرته ورقم الدعوى وتاريخ �إ�صدار احلكم
و�أ�سماء الق�ضاء الذين ا�شرتكوا يف �إ�صداره وح�ضروا النطق به و�أ�سماء اخل�صوم بالكامل
وح�ضورهم �أو غيابهم و�أن ي�شتمل على عر�ض جممل لوقائع الدعوى وخال�صة موجزة لطلبات
اخل�صوم وم�ستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم اجلوهري مع بيان �أ�سباب احلكم ومنطوقه.

مادة ()182
ال يجوز ت�سليم �صورة تنفيذية ثانية للمحكوم له �إال يف حالة التثبت من فقدان ال�صورة الأوىل
�أو تلفها.

الف�صل الثاين
ت�صحيح الأحكام وتف�سريها

مادة ()175
الق�صور يف �أ�سباب احلكم الواقعية ،والنق�ص �أو اخلط�أ اجل�سيم يف �أ�سماء اخل�صوم و�صفاتهم
وعدم بيان �أ�سماء الق�ضاة الذين �أ�صدروا احلكم يرتتب عليه البطالن.

مادة ()183
 .1للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أحد اخل�صوم �أن تقرر ت�صحيح ما وقع يف
حكمها من �أخطاء مادية بحتة كتابية كانت �أو ح�سابية دون مرافعة ،على �أن يتم التوقيع
على الت�صحيح من رئي�س اجلل�سة وكاتبها.
 .2يجوز للطعن يف القرار ال�صادر بالت�صحيح بطرق الطعن التي يقبلها احلكم مو�ضوع
الت�صحيح� .أما القرار ال�صادر برف�ض الت�صحيح فال يجوز الطعن فيه على ا�ستقالل.

مادة ()177
يجوز �إعطاء �صورة من ن�سخة احلكم الأ�صلية ملن يطلبها ولو مل يكن له �ش�أن يف الدعوى
وذلك بعد دفع الر�سم امل�ستحق.

مادة ()184
يجوز للخ�صوم �أن يطلبوا با�ستدعاء يقدم �إىل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم تف�سري ما وقع يف
منطوقه من غمو�ض �أو �إبهام ،ويعترب القرار ال�صادر بالتف�سري متمم ًا من كل الوجوه للحكم
الذي يف�سره ،وي�سري عليه ما ي�سري على هذا احلكم من القواعد اخلا�صة بطرق الطعن
العادية وغري العادية.

مادة ()176
يوقع رئي�س اجلل�سة وكاتبها ن�سخة احلكم الأ�صلية امل�شتملة على وقائع الدعوى والأ�سباب
واملنطوق وحتفظ يف ملف الدعوى.

مادة ()178
�إذا تعلق احلكم مبال فيجب �أن ي�شتمل احلكم على و�صف لذلك املال لتمييزه عن غريه.
مادة ()179
�إذا تعلق احلكم ب�أداء مبلغ من املال فيجوز للمحكمة بنا ًء على �أ�سباب جدية اقت�ضتها ظروف
الدعوى �أن تقرر كيفية دفع املبلغ املحكوم به.

مادة ()185
�إذا �أغفلت املحكمة من �أ�سباب حكمها ومنطوقه الف�صل يف بع�ض الطلبات املو�ضوعية ،جاز
ل�صاحب امل�صلحة �أن يطلب با�ستدعاء يقدم �إىل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم النظر يف
الطلب واحلكم فيه ،ويعترب احلكم ال�صادر يف الطلب متمم ًا للحكم ال�صادر يف الدعوى.

مادة ()180
ال يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر �إال بعد تبليغها �إىل املحكوم عليه طبق ًا للقانون.

الف�صل الثالث
امل�صاريف والر�سوم

مادة ()181
�إذا كان احلكم واجب النفاذ يحق للمحكوم له احل�صول على �صورة تنفيذية من احلكم لأجل
تنفيذه خمتومة بخامت املحكمة وموقعة من رئي�س قلم املحكمة.

مادة ()186
 .1حتكم املحكمة للمحكوم له مب�صاريف الدعوى ور�سومها و�أتعاب املحاماة عند �إ�صدارها
احلكم الذي تنتهي به اخل�صومة �أمامها.
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 .2للمحكمة �أن حتكم �أثناء املحاكمة بر�سوم وم�صاريف �أي طلب �أو �إجراء مرتبط بالدعوى
دون �أن ي�ؤثر ذلك على القرار ال�صادر فيها ب�ش�أن الر�سوم وامل�صاريف.
 .3ت�سري هذه الأحكام على ر�سوم وم�صاريف الدعوى املتقابلة والطلبات املتفرعة عن
الدعوى.
مادة ()187
�إذا تعدد املحكوم عليهم فللمحكمة �أن حتكم بق�سمة الر�سوم وامل�صاريف بينهم بالت�ساوي �أو
بن�سبة ما حكم على كل منهم ،وال يلزمون بالت�ضامن �إال �إذا كانوا مت�ضامنني يف �أ�صل احلق
املدعى به.
مادة ()188
�إذا تبني �أن املدعي حمق يف ق�سم من دعواه فيحكم له بالر�سوم وامل�صاريف بن�سبة احلق
املحكوم به.
مادة ()189
�إذا كان احلق م�سلم ًا به من قبل املحكوم عليه جاز للمحكمة �إلزام اخل�صم الذي حكم
ل�صاحله بالر�سوم وامل�صاريف كلها �أو بع�ضها ما مل يكن املحكوم عليه قد �أعذر قبل �إقامة
الدعوى ومل ي�ؤد احلق املدعى به.
مادة ()190
يجوز احلكم بر�سوم وم�صاريف التدخل على طالب التدخل �إذا حكم بعدم قبول تدخله �أو
برف�ض طلباته.

الباب الثاين ع�شر
طرق الطعن يف الأحكام

الف�صل الأول
�أحكام عامة

مادة ()191
 .1للخ�صوم الطعن يف احلكم وفق ًا لطرق الطعن املقررة يف هذا القانون.
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	.2ال يقبل الطعن ممن قبل احلكم �صراحة �أو �أ�سقط حقه �أمام املحكمة �إ�سقاط ًا مربئ ًا
لذمة اخل�صم �أو ق�ضي له بكل طلباته.
	.3ال يقبل الطعن يف الأحكام ال�صادرة بنا ًء على اتفاق اخل�صوم.
	.4ال ي�ضار الطاعن بطعنه.
	.5ال يفيد من الطعن �إال من رفعه وال يحتج به �إال على من رفع عليه.
	.6ال يعتد ب�إدعاء اخل�صوم يف تكييف احلكم للطعن فيه.
مادة ()192
ال يجوز الطعن يف القرارات التمهيدية التي ت�صدر �أثناء �سري الدعوى وال تنتهي بها اخل�صومة
�إال مع احلكم الفا�صل يف مو�ضوع الدعوى كلها عدا:
 .1القرارات الوقتية وامل�ستعجلة.
 .2القرارات ال�صادرة بوقف الدعوى
 .3القرارات القابلة للتنفيذ اجلربي.
 .4الأحكام ال�صادرة بعدم االخت�صا�ص والإحالة �إىل املحكمة املخت�صة ،ويف هذه احلالة
يجب على املحكمة املحالة �إليها الدعوى �أن توقفها حتى يف�صل يف الطعن.
 .5احلاالت التي ن�ص القانون على جواز الطعن فيها ا�ستقال ًال.
مادة ()193
 .1يبد�أ ميعاد الطعن يف احلكم من اليوم التايل لتاريخ �صدوره ما مل ين�ص القانون على
خالف ذلك.
 .2ويبد�أ هذا امليعاد من تاريخ تبليغ احلكم �إىل املحكوم عليه الذي تخلف عن ح�ضور جميع
اجلل�سات املحددة لنظر الدعوى ومل يقدم الئحة جوابية �أو مذكرة بدفاعه ،وكذلك �إذا
تخلف عن احل�ضور ومل يقدم مذكرة �إىل املحكمة يف جميع اجلل�سات التالية لتعجيل
الدعوى بعد وقف ال�سري فيها لأي �سبب من الأ�سباب.
مادة ()194
 .1يكون تبليغ احلكم ل�شخ�ص املحكوم عليه �أو يف موطنه الأ�صلي ،ف�إذا تعذر ذلك تطبق
167

الأحكام اخلا�صة بالتبليغ املن�صو�ص عليها يف هذا القانون على م�س�ؤولية طالب التبليغ.
 .2ت�سري �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة على تبليغ الطعن.
مادة ()195
يرتتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن يف الأحكام والقرارات رد الطعن �شك ًال وتق�ضي به
املحكمة من تلقاء نف�سها.
مادة ()196
�	.1إذا طلب الطاعن ت�أجيل دفع الر�سوم فعليه �أن يتقدم بطعنه خالل امليعاد القانوين
مرفق ًا به طلب الت�أجيل ،وعلى قلم املحكمة املخت�صة قيد الطعن.
 .2يوقف نظر الطعن حلني �صدور القرار الفا�صل يف طلب الت�أجيل.
مادة ()197
يرتتب على وفاة املحكوم عليه �أو �إعالن �إفال�سه �أو فقد �أهليته �أو زوال �صفة من كان ميثله
قانون ًا خالل ميعاد الطعن انقطاع هذا امليعاد وال يعود لل�سريان �إال من تاريخ تبليغ احلكم
لورثته �أو من يقوم مقامه.
مادة ()198
�	.1إذا تويف املحكوم له �أثناء �سريان مدة الطعن يجري تبليغ الطعن لورثته ب�شكل عام يف
�آخر موطن كان للمورث.
�	.2إذا مت تبليغ الطعن طبق ًا للفقرة الأوىل �أعاله وجب تبليغه �إىل جميع الورثة ب�أ�سمائهم
و�صفاتهم ،لأ�شخا�صهم �أو يف موطن كل منهم قبل اجلل�سة املحددة لنظر الطعن �أو يف
امليعاد الذي حتدده املحكمة لذلك.
مادة ()199
�إذا فقد املحكوم له �أهليته للتقا�ضي �أثناء ميعاد الطعن �أو تويف من كان يبا�شر اخل�صومة
عنه �أو زالت �صفته ،جاز رفع الطعن وتبليغه �إىل من فقد �أهليته �أو �إىل الأ�صيل على �أن يعاد
تبليغ الطعن �إىل من يقوم مقام املحكوم له ل�شخ�صه �أو يف موطنه قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الطعن �أو يف امليعاد الذي حتدده املحكمة.
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مادة ()200
�إذا كان احلكم �صادر ًا يف مو�ضوع غري قابل للتجزئة �أو يف التزام بالت�ضامن �أو يف دعوى
يوجب القانون فيها اخت�صام �أ�شخا�ص معينني جاز ملن فوت ميعاد الطعن من املحكوم عليهم
�أو قبل احلكم �أن يطعن فيه �أثناء نظر الطعن املرفوع يف امليعاد من �أحد زمالئه من�ضم ًا �إليه
يف طلباته ,ف�إن مل يفعل �أمرت املحكمة الطاعن باخت�صامه يف الطعن ،و�إذا رفع الطعن على
�أحد املحكوم لهم يف امليعاد وجب اخت�صام الباقني ولو بعد فواته بالن�سبة �إليهم.

الف�صل الثاين
اال�ستئناف

مادة ()201
 .1ت�ست�أنف الأحكام والقرارات ال�صادرة من حماكم ال�صلح �إىل حمكمة البداية الواقعة
يف دائرتها ب�صفتها اال�ستئنافية.
 .2ت�ست�أنف الأحكام والقرارات ال�صادرة من حماكم البداية ب�صفتها حمكمة �أول درجة
�أمام حمكمة اال�ستئناف الواقعة يف دائرتها.
مادة ()202
يجوز ا�ستئناف الأحكام والقرارات ال�صادرة يف املواد امل�ستعجلة �أي ًا كانت املحكمة التي �أ�صدرتها.
مادة ()203
يجوز ا�ستئناف الأحكام والقرارات ال�صادرة ب�صفة نهائية من حماكم ال�صلح ب�سبب خمالفة
قواعد االخت�صا�ص املتعلقة بالنظام العام �أو وقع بطالن يف احلكم �أو بطالن يف الإجراءات
�أثر يف احلكم.
مادة ()204
يجوز ا�ستئناف جميع الأحكام والقرارات ال�صادرة يف حدود الن�صاب النهائي �إذا كان احلكم
�صادر ًا على خالف حكم �سابق مل يحز قوة الأمر املق�ضي فيه �إذا احتدا يف اخل�صوم وال�سبب
واملو�ضوع ،ويف هذه احلالة يعترب احلكم ال�سابق م�ست�أنف ًا بقوة القانون ما مل يكون قد �صار
نهائي ًا عند رفع اال�ستئناف.
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مادة ()205
 .1يكون ميعاد الطعن باال�ستئناف ثالثني يوم ًا ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.
 .2يكون ميعاد اال�ستئناف يف املواد امل�ستعجلة خم�سة ع�شرة يوم ًا.

مادة ()210
يجوز للمحكمة اال�ستئنافية �إذا قدم لها �أكرث من ا�ستئناف على احلكم �أو القرار امل�ست�أنف
�أن تقرر �ضمها لوحدة ال�سبب املو�ضوع.

مادة ()206
�إذا �صدر احلكم بنا ًء على غ�ش وقع من اخل�صم �أو بنا ًء على ورقة مزورة� ،أو بنا ًء على �شهادة
زور �أو ب�سبب عدم �إظهار ورقة قاطعة يف الدعوى حجبها اخل�صم ،فال يبد�أ ميعاد اال�ستئناف
�إال من اليوم الذي ظهر فيه الغ�ش �أو اليوم الذي �أقر فيه بالتزوير فاعله �أو حكم بثبوته �أو
اليوم الذي حكم فيه على �شاهد الزور �أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي حجبت.

مادة ()211
 .1يرتتب على تقدمي اال�ستئناف وقف تنفيذ احلكم �أو القرار امل�ست�أنف حلني الف�صل فيه
ما مل يكن النفاذ املعجل من�صو�ص ًا عليه يف القانون �أو م�أمور ًا به يف احلكم �أو القرار.
 .2يجوز مع ذلك اتخاذ الإجراءات التحفظية مبقت�ضى احلكم �أو القرار امل�ست�أنف.
�	.3إذا �ألغي احلكم �أو القرار امل�ست�أنف تلغى �إجراءات التنفيذ التي متت قبل ذلك.

مادة ()207
 .1تقدم الئحة اال�ستئناف مرفق ًا بها بعدد من الن�سخ بقدر عدد امل�ست�أنف عليهم �إىل قلم
املحكمة اال�ستئنافية املخت�صة.
 .2ترفق �صورة م�صدقة عن احلكم �أو القرار امل�ست�أنف مع الئحة اال�ستئناف.

مادة ()212
ً
يجوز للم�ست�أنف عليه �أن يقدم الئحة جوابية خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبليغه الئحة
اال�ستئناف.
مادة ()213
يجوز للمحكمة �أن ت�أذن لأي من اخل�صوم تعديل الئحته �إذا توافرت �أ�سباب جدية لذلك.

مادة ()208
تت�ضمن الئحة اال�ستئناف البيانات الآتية:
 .1ا�سم املحكمة امل�ست�أنف �إليها.
 .2ا�سم امل�ست�أنف وعنوانه ومهنته واملحامي الذي ميثله وعنوانه.
 .3ا�سم امل�ست�أنف عليه وعنوانه ومهنته.
 .4احلكم �أو القرار امل�ست�أنف واملحكمة التي �أ�صدرته وتاريخ �صدوره ورقم الدعوى التي
�صدر فيها.
�	.5أ�سباب اال�ستئناف.
 .6طلبات امل�ست�أنف.
 .7توقيع حمامي امل�ست�أنف.

مادة ()216
تعني املحكمة موعد ًا لنظر اال�ستئناف وتبلغ به اخل�صوم بعد ا�ستيفاء ال�شروط والأحكام
املتعلقة باال�ستئناف.

مادة ()209
تبلغ الئحة اال�ستئناف �إىل امل�ست�أنف عليه وفق ًا لقواعد تبليغ الأوراق الق�ضائية املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.

مادة ()217
 .1يجوز للم�ست�أنف عليه �إىل ما قبل انتهاء اجلل�سة الأوىل لنظر اال�ستئناف �أن يرفع ا�ستئناف ًا
مقاب ًال بالإجراءات املعتادة �أو مبذكرة م�شتملة على �أ�سباب ا�ستئنافه.
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مادة ()214
يرتتب على تقدمي اال�ستئناف �إحالة ملف الدعوى باحلالة التي كانت عليها عند �صدور احلكم
امل�ست�أنف �إىل حمكمة اال�ستئناف.
مادة ()215
ً
تكلف املحكمة امل�ست�أنف ب�إمتام دفع ر�سم اال�ستئناف �إذا كان ناق�صا خالل مدة حتددها ويرد
اال�ستئناف �إذا مل يقم امل�ست�أنف بذلك دون عذر مقبول.
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�	.2إذا رفع اال�ستئناف املقابل بعد م�ضي ميعاد اال�ستئناف اعترب ا�ستئناف ًا فرعي ًا يتبع
اال�ستئناف الأ�صلي ويزول بزواله.
 .3احلكم بقبول ترك اخل�صومة يف اال�ستئناف الأ�صلي ي�ستتبع احلكم ب�سقوط اال�ستئناف الفرعي.

مادة ()223
 .1تقرر املحكمة قبول اال�ستئناف �شك ًال �إذا ا�ستوفى اال�ستئناف �شروطه القانونية ،ثم تنظر
يف املو�ضوع ،ولها �أن تق�ضي بت�أييده مع بيان الأ�سباب.
 .2ملحكمة اال�ستئناف �أن تلغي احلكم امل�ست�أنف �أو �أن تعدله �أو ت�صدر حكم ًا جديد ًا طبق ًا
للقانون والبينات.
�	.3إذا �ألغي احلكم امل�ست�أنف القا�ضي برد الدعوى لعدم االخت�صا�ص �أو ل�سبق الف�صل
فيها �أو ل�سقوط احلق املدعى به بالتقادم �أو لأي �سبب �شكلي ترتب عليه عدم الف�صل يف
مو�ضوعها وجب على حمكمة اال�ستئناف �أن تقرر �إعادة الدعوى �إىل حمكمة �أول درجة
للنظر يف مو�ضوعها.

مادة ()219
اال�ستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل �صدور احلكم امل�ست�أنف بالن�سبة ملا
رفع عنه اال�ستئناف فقط.

مادة ()224
ت�سري على اال�ستئناف القواعد املقررة �أمام حماكم الدرجة الأوىل �سواء فيما يتعلق بح�ضور
اخل�صوم وغيابهم �أو بالإجراءات والأحكام ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.

مادة ()220
تنظر املحكمة اال�ستئناف على �أ�سا�س ما يقدم لها من بينات ودفوع و�أوجه دفاع جديدة وما
كان قد قدم من ذلك �إىل حمكمة �أول درجة.

الف�صل الثالث
النق�ض

مادة ()218
 .1ا�ستئناف احلكم املنهي للخ�صومة ي�ستتبع حتم ًا ا�ستئناف جميع الأحكام والقرارات التي
�سبق �صدورها يف الدعوى ما مل تكن قبلت �صراحة.
 .2ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الطلب االحتياطي ي�ستتبع حتم ًا ا�ستئناف احلكم ال�صادر
يف الطلب الأ�صلي.

مادة ()221
	.1ال تقبل الطلبات اجلديدة يف اال�ستئناف وحتكم املحكمة من تلقاء نف�سها بعدم قبولها.
 .2ومع ذلك يجوز �أن ي�ضاف �إىل الطلب الأ�صلي الأجور واملرتبات و�سائر امللحقات
التي ت�ستحق بعد تقدمي الطلبات اخلتامية �أمام حمكمة الدرجة الأوىل وما يزيد من
التعوي�ضات بعد تقدمي هذه الطلبات.
 .3يجوز للمحكمة �أن حتكم بالتعوي�ضات �إذا كان اال�ستئناف قد ق�صد به الكيد.
مادة ()222
	.1ال يجوز يف اال�ستئناف �إدخال من مل يكن خ�صم ًا يف الدعوى ال�صادر فيها احلكم امل�ست�أنف
ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.
	.2ال يجوز التدخل يف اال�ستئناف �إال ممن يطلب االن�ضمام �إىل �أحد اخل�صوم.
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مادة ()225
للخ�صوم حق الطعن بطريق النق�ض يف الأحكام النهائية ال�صادرة من حماكم اال�ستئناف
�إذا كان الطعن مبني ًا على خمالفة للقانون �أو خط�أ يف تطبيقه �أو يف ت�أويله.
مادة ()226
يجوز للخ�صوم �أن يطعنوا بطريق النق�ض يف �أي حكم نهائي يف الأحوال الآتية:
�	.1إذا وقع بطالن يف احلكم �أو بطالن يف الإجراءات �أثر يف احلكم.
�	.2إذا تناق�ض احلكم املطعون فيه مع حكم �سابق حاز قوة الأمر املق�ضي فيه و�صدر بني
اخل�صوم �أنف�سهم وبذات النزاع.
مادة ()227
يكون ميعاد الطعن بالنق�ض �أربعني يوم ًا.
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مادة ()228
تت�ضمن الئحة الطعن بالنق�ض البيانات الآتية:
 .1ا�سم الطاعن وعمله وعنوانه وا�سم حماميه وعنوانه.
 .2ا�سم املطعون �ضده وعمله وعنوانه.
 .3ا�سم املحكمة التي �أ�صدرت احلكم املطعون فيه وتاريخ �صدوره ورقم الدعوى التي �صدر
فيها.
 .4بيان �أ�سباب الطعن ب�صورة وا�ضحة وحمددة.
 .5طلبات الطاعن وتوقيعه.
مادة ()229
تودع الئحة الطعن لدى قلم حمكمة النق�ض �أو قلم املحكمة التي �أ�صدرت احلكم املطعون
فيه مرفق ًا بها �صورة م�صدقة عن احلكم املطعون فيه ون�سخ ًا عن الئحة الطعن وفق مقت�ضى
احلال بعدد املطعون �ضدهم و�صورة لقلم املحكمة و�صورة لتوكيل حماميه.
مادة ()230
يحق للمطعون �ضده �أن يقدم الئحة جوابية خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تبليغه الئحة
الطعن ومرفقاتها ،ويقوم قلم املحكمة بتبليغ الطاعن ن�سخة من هذه الالئحة.
مادة ()231
تكلف حمكمة النق�ض الطاعن ب�إكمال دفع الر�سم �إذا كان ناق�ص ًا خالل مدة حتددها ويرد
الطعن �إذا مل يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول.
مادة ()232
	.1ال يجوز �إبداء دفوع �أو تقدمي �أدلة جديدة �أمام حمكمة النق�ض� ،إال �إذا تعلق ذلك بالنظام
العام.
 .2يجوز التم�سك ب�أدلة جديدة �إذا تعلقت بعيوب احلكم الإجرائية على �أن تقت�صر على
الأدلة الكتابية.
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مادة ()233
 .1تنظر حمكمة النق�ض يف الطعن تدقيق ًا.
�	.2إذا ر�أت املحكمة �أن الطعن جدير بالنظر فيه حددت جل�سة ويبلغ بها اخل�صوم ،ويجوز
لها يف هذه احلالة �أن ت�ستبعد من الطعن ما مل تقبله من الأ�سباب و�أن تق�صر نظره على
الباقي منها مع بيان �سبب ذلك.
 .3يف جميع الأحوال ال يجوز الطعن يف القرار ال�صادر من املحكمة ب�أي طريق.
مادة ()234
�	.1إذا ر�أت املحكمة �ضرورة املرافعة ال�شفوية فلها �سماع حمامي اخل�صوم وال ي�ؤذن للخ�صوم
�أن يح�ضروا ب�أنف�سهم من غري حمام مزاول.
 .2ال يجوز �إبداء �أ�سباب يف اجلل�سة غري الأ�سباب التي �سبق للخ�صوم بيانها يف الئحة الطعن.
مادة ()235
يجوز ملحكمة النق�ض ا�ستثنا ًء �أن ت�أذن ملحامي اخل�صوم ب�إيداع مذكرات تكميلية يف امليعاد
الذي حتدده.
مادة ()236
�	.1إذا قبلت املحكمة الطعن تنق�ض احلكم املطعون فيه كله �أو بع�ضه وحتكم بالر�سوم
وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.
�	.2إذا كان نق�ض احلكم املطعون فيه ملخالفة قواعد االخت�صا�ص وجب على املحكمة الف�صل
يف هذه امل�س�ألة وحدها ،ولها عند االقت�ضاء تعيني املحكمة املخت�صة.
 .3ف�إذا كان النق�ض لغري ذلك من الأ�سباب حتيل الدعوى �إىل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم
املطعون فيه لتحكم فيها من جديد بنا ًء على طلب اخل�صوم.
 .4على املحكمة التي �أحيلت �إليها الدعوى �أن تتبع حكم حمكمة النق�ض يف امل�س�ألة القانونية
التي ف�صلت فيها.
مادة ()237
�	.1إذا وقع ق�صور يف ت�سبيب احلكم املطعون فيه رغم موافقة منطوق احلكم للقانون تقرر
املحكمة ت�أييده من حيث النتيجة التي انتهى �إليها بعد ا�ستدراك �أ�سباب الق�صور.
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�	.2إذا حكمت املحكمة بنق�ض احلكم املطعون فيه وجب عليها �أن حتكم يف املو�ضوع يف �أي
من احلالتني الآتيتني:
�أ�	.إذا كان مو�ضوع الدعوى �صاحل ًا للف�صل فيه.
ب�	.إذا كان الطعن للمرة الثانية.
مادة ()238
 .1يرتتب على نق�ض احلكم �إلغاء جميع الأحكام والأعمال الالحقة للحكم املنقو�ض متى
كان ذلك احلكم �أ�سا�س ًا لها.
�	.2إذا كان احلكم مل ينق�ض �إال يف جزء منه ،يبقى نافذ ًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما
مل تكن مرتتبة على اجلزء املنقو�ض.
مادة ()239
�إذا تبني لإحدى دوائر حمكمة النق�ض �أنها �ستخالف �سابقة ق�ضائية م�ستقرة للنق�ض تنعقد
بكامل هيئتها لإ�صدار حكمها ،ويكون هذا احلكم واجب االتباع لدى املحاكم الأخرى يف
جميع الأحوال.
مادة ()240
الطعن بطريق النق�ض ال يوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك
بكفالة �أو بدونها بنا ًء على طلب الطاعن.
مادة ()241
يجب �أال يكون من بني �أع�ضاء املحكمة التي �أحيلت �إليها الدعوى �أحد الق�ضاة الذين �شاركوا
يف �إ�صدار احلكم املطعون فيه.
مادة ()242
ال يجوز الطعن يف �أحكام حمكمة النق�ض ب�أي طريق من طرق الطعن.
مادة ()243
ت�سري على الطعون �أمام حمكمة النق�ض القواعد والإجراءات اخلا�صة بنظر الدعوى كما
ت�سري عليها القواعد اخلا�صة بالأحكام فيما ال يتعار�ض مع ن�صو�ص هذا الف�صل.
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الف�صل الرابع
اعرتا�ض الغري
مادة ()244
 .1لكل �شخ�ص مل يكن خ�صم ًا وال ممث ًال وال متدخ ًال يف دعوى �صدر فيها حكم يعترب حجة عليه
�أن يعرت�ض على هذا احلكم اعرتا�ض الغري ،وي�ستثنى من ذلك �أحكام حمكمة النق�ض.
 .2يحق للدائنني واملدينني املت�ضامنني �أو بالتزام غري قابل للتجزئة �أن يعرت�ضوا على احلكم
ال�صادر على دائن �أو مدين �آخر �إذا كان مبني ًا على غ�ش �أو حيلة مت�س حقوقهم ب�شرط
�إثبات الغ�ش �أو احليلة.
 .3يحق للوارث �أن ي�ستعمل هذا احلق �إذا مثله �أحد الورثة يف الدعوى التي ملورثه �أو عليه
�إذا �صدر احلكم م�شوب ًا بغ�ش �أو بحيلة.
مادة ()245
ال يقبل اعرتا�ض الغري بعد تنفيذ احلكم املعرت�ض عليه �إال �إذا كان التنفيذ قد مت دون ح�ضور
املعرت�ض �أو من ميثله.
مادة ()246
 .1يقدم اعرتا�ض الغري بالئحة دعوى �إىل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم املعرت�ض عليه.
 .2ت�شتمل الئحة االعرتا�ض على بيان احلكم املعرت�ض عليه و�أ�سماء اخل�صوم و�أ�سباب
االعرتا�ض.
مادة ()247
ال يرتتب على تقدمي اعرتا�ض الغري وقف تنفيذ احلكم املعرت�ض عليه ما مل تقرر املحكمة خالف
ذلك ،بنا ًء على طلب املعرت�ض متى كان يف موا�صلة تنفيذه �ضرر ج�سيم بكفالة �أو بدونها.
مادة ()248
�	.1إذا كان الغري حمق ًا يف اعرتا�ضه عدلت املحكمة احلكم يف حدود ما مي�س هذا الغري.
�	.2إذا كان احلكم املعرت�ض عليه ال يقبل التجزئة عدلت املحكمة احلكم بكامله.
مادة ()249
�إذا �أخفق الغري يف اعرتا�ضه يرد االعرتا�ض مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
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الف�صل اخلام�س
�إعادة املحاكمة

مادة ()250
ال يجوز الطعن بطريق �إعادة املحاكمة �إذا كان احلكم قاب ًال للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى.
مادة ()251
يجوز للخ�صوم الطعن بطريق �إعادة املحاكمة يف الأحكام النهائية يف �إحدى احلاالت الآتية:
�	.1إذا مت احل�صول على احلكم بطريق الغ�ش �أو احليلة.
�	.2إذا بني احلكم على م�ستند مت بعد �صدوره �إقرار بتزويره �أو ق�ضي بهذا التزوير.
�	.3إذا بني احلكم على �شهادة �شاهد ق�ضي بعد �صدوره بزورها.
�	.4إذا ح�صل بعد �صدور احلكم على �أوراق لها ت�أثري يف احلكم كان خ�صمه قد �أخفاها �أو
حمل الغري على �إخفائها.
�	.5إذا ق�ضي احلكم ب�شيء مل يطلبه اخل�صوم �أو ب�أكرث مما طلبوه.
�	.6إذا كان منطوق احلكم مناق�ض ًا بع�ضه لبع�ض.
مادة ()252
يكون ميعاد الطعن بطريقة �إعادة املحاكمة ثالثني يوم ًا تبد�أ من:
 .1اليوم الذي ظهر فيه الغ�ش �أو احليلة �أو الذي �أقر فيه بالتزوير فاعله �أو حكم بثبوته �أو
الذي حكم فيه على �شاهد الزور �أو اليوم الذي ظهر فيه الورقة يف احلاالت املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ( 1و 2و 3و )4من املادة ال�سابقة.
 .2اليوم التايل ل�صدور احلكم يف احلالتني املن�صو�ص عليهما يف الفقرتني ( 5و )6من
املادة ال�سابقة.
مادة ()253
 .1بقدم الطعن بطريق �إعادة املحاكمة �إىل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم املطعون فيه
بالئحة دعوى ،ت�شتمل على البيانات الآتية:
�أ�	.أ�سماء اخل�صوم وعملهم وعناوينهم.
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ب .خال�صة احلكم وتاريخه واملحكمة التي �أ�صدرته وتاريخ تبليغه �إىل املحكوم عليه.
ج�	.أ�سباب الطعن حمددة على وجه الدقة.
 .2ويرتتب البطالن على عدم بيان احلكم �أو �أ�سباب الطعن.
مادة ()254
تعني املحكمة موعد ًا لنظر الطعن بعد دفع الر�سوم القانونية ويبلغ هذا املوعد للخ�صوم
ح�سب الأ�صول.
مادة ()255
ال يرتتب على تقدمي الطعن ب�إعادة املحاكمة وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه ما مل تقر املحكمة
خالف ذلك بكفالة �أو بدونها.
مادة ()256
 .1تف�صل املحكمة �أو ًال يف جواز قبول الطعن �شك ًال ،ف�إذا قررت قبوله تنظر يف املو�ضوع،
ويجوز لها �أن حتكم يف قبول الطعن ويف املو�ضوع بحكم واحد �إذا كان اخل�صوم قد قدموا
طلباتهم يف املو�ضوع.
	.2ال تعيد املحكمة النظر �إال يف الطلبات التي تناولها الطعن.
مادة ()257
�	.1إذا حكم برف�ض الطعن جاز للمحكمة �أن حتكم على الطاعن بغرامة ال تزيد على مائتي
دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.
�	.2إذا تبني للمحكمة بعد �سماع البينة ثبوت �سبب من �أ�سباب �إعادة املحاكمة من الناحية
املو�ضوعية تقرر �إبطال احلكم �أو تعديله.
مادة ()258
ال يجوز الطعن بطريق �إعادة املحاكمة مرة �أخرى يف احلكم ال�صادر يف الطعن ب�إعادة
املحاكمة.
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الباب الثالث ع�شر
خ�صومات و�إجراءات خا�صة

الف�صل الأول
دعوى الإجراءات املخت�صرة

مادة ()259
ا�ستثنا ًء من القواعد العامة يف �إقامة الدعاوى وتقدمي اللوائح اجلوابية ،يجوز للمدعي �إذا
كان حقه ثابت ًا بالكتابة وينح�صر طلبه يف ا�ستيفاء دين معني املقدار وحال الأداء �أو منقو ًال
معين ًا بذاته �أو بنوعه ومبقداره� ،أن يقيم دعواه �أمام املحكمة املخت�صة مظهرة بعبارة
�إجراءات خمت�صرة.
مادة ()260
يتعني على املدعي �أن يخطر املدعى عليه ب�أداء احلق املدعى به وذلك قبل �إقامة الدعوى
بخم�سة ع�شر يوم ًا ويرفق هذا الإخطار بالئحة الدعوى.
مادة ()261
 .1حتدد املحكمة جل�سة لنظر الدعوى خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تقدمي الئحتها
ويبلغ بها اخل�صوم.
 .2يرفق بتبليغ املدعى عليه ن�سخة من الئحة الدعوى و�صورة عن امل�ستندات امل�ؤيدة للحق
املدعى به.
مادة ()262
�إذا مل يح�ضر املدعى عليه جل�سة املحاكمة رغم تبليغه يكلف املدعى ب�إثبات دعواه وت�صدر
املحكمة حكمها يف الدعوى ،ف�إذا ر�أت �أال جتيب املدعي �إىل دعواه تعني جل�سة �أخرى لنظر
الدعوى ويبلغ املدعى عليه بها.
مادة ()263
�إذا ح�ضر املدعى عليه و�أقر بق�سم من الإدعاء ت�صدر املحكمة قرارها فور ًا بهذا الق�سم مع
قابليته للتنفيذ ،ثم ت�ستمع لبينات اخل�صوم فيما يتعلق بالق�سم الباقي وفق الإجراءات املعتادة
على �أن يراعى يف تعيني اجلل�سات طبيعة هذه الدعاوى.
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مادة ()264
�إذا تعدد املدعى عليهم وكان املبلغ املدعى به م�شمو ًال بالت�ضامن �أو غري قابل للتجزئة و�أقر
�أحدهم بالدعوى ت�صدر املحكمة حكمها على املقر فور ًا� ،أما �إذا كان املبلغ املدعى به قاب ًال
للتجزئة و�أقر �أحدهم باجلزء الذي يخ�صه ت�صدر املحكمة حكمها يف هذا اجلزء وت�سري
بالإجراءات املعتادة بالن�سبة لباقي اخل�صوم فيما تبقى من املبلغ املدعى به.
مادة ()265
ت�سري على الأحكام ال�صادرة يف دعوى الإجراءات املخت�صرة القواعد اخلا�صة بالأحكام
والطعون فيها.

الف�صل الثاين
احلجز التحفظي

مادة ()266
 .1للدائن �أن يقدم طلب ًا م�ؤيد ًا بامل�ستندات لإيقاع احلجز التحفظي على �أموال املدين �سواء
كانت بحيازته �أم لدى الغري قبل �إقامة الدعوى �أو عند تقدميها �أو �أثناء ال�سري فيها �إىل
قا�ضي الأمور امل�ستعجلة �أو املحكمة املخت�صة بالدعوى.
 .2يجب �أن يقرتن طلب احلجز بكفالة ت�ضمن ما قد يلحق باملحجوز عليه من عطل و�ضرر
�إذا ظهر �أن طالب احلجز غري حمق يف دعواه.
 .3يجب �أن يكون مقدار الدين معلوم ًا وم�ستحق الأداء وغري مقيد ب�شرط ،و�إذا كان مقدار
الدين غري معلوم عينته املحكمة على وجه التقريب.
	.4ال يجوز �أن يحجز من �أموال املدين �إال مبا يفي مبقدار الدين والر�سوم والنفقات ما مل
يكن املال املحجوز غري قابل للتجزئة.
مادة ()267
�إذا وقع احلجز قبل �إقامة الدعوى فيجب على طالب احلجز �أن يقيم دعواه خالل ثمانية
�أيام من تاريخ قرار احلجز و�إال اعترب القرار ك�أن مل يكن.
ت�ستثنى الأموال التالية من احلجز:

مادة ()268
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 .1الألب�سة والأ�سرة والفر�ش ال�ضرورية للمدين و�أفراد عائلته املقيمني معه يف معي�شة واحدة.
 .2بيت املدين الالزم ل�سكنه ومن يعولهم.
�	.3أواين وم�ستلزمات الطبخ و�أدوات الأكل للمدين ومن يعولهم.
 .4الكتب والآالت والأوعية والأمتعة الالزمة ملزاولة املدين مهنته �أو حرفته.
 .5مقدار امل�ؤونة التي تكفي املدين و�أفراد عائلته املقيمني معه يف معي�شته واحدة ومقدار
البذور والأ�سمدة التي تكفي الأر�ض التي اعتاد زراعتها �إن كان مزارع ًا ملدة مو�سم زراعي
واحد.
 .6احليوانات الالزمة لزراعته ومعي�شته �إن كان مزارعاً.
 .7ما يكفي احليوانات امل�ستثناة من احلجز من الأعالف مدة ال تتعدى مو�سم البيدر.
 .8اللبا�س الر�سمي ملوظفي احلكومة ولوازمهم الر�سمية الأخرى.
 .9الأدوات والأثواب واحللل التي ت�ستعمل خالل �إقامة ال�صالة وما يلزم للقيام بالواجبات
الدينية.
�	.10أموال الدولة املخ�ص�صة للنفع العام.
 .11النفقة.
 .12ما زاد على ربع رواتب املوظفني و�أجور العمال.
مادة ()269
يتم �إيقاع احلجز التحفظي على املال يف دفاتر ت�سجيله �إذا كان الت�صرف فيه خا�ضع ًا للت�سجيل
�أو بو�ضع �إ�شارة احلجز يف �سجله ،ويحظر �إجراء �أي ت�صرف فيه وال يرفع احلجز عنه �إال
بقرار من املحكمة املخت�صة.
مادة ()270
يبا�شر مندوب املحكمة �أعمال احلجز وينظم حم�ضر ًا به ويوقعه ثم يقدمه �إىل املحكمة التي
�أ�صدرت القرار م�شتم ًال على بيان املحجوزات وقيمتها املقدرة على وجه التقريب وكل ما قام به.
مادة ()271
يبلغ املدين بقرار احلجز الواقع على �أمواله خالل �أ�سبوع من تاريخ احلجز عليها ،ويجوز له
تقدمي طلب لرفع احلجز �إىل املحكمة التي �أ�صدرت القرار ،وللمحكمة �أن تقرر رفع احلجز
بكفالة �أو بدونها.
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مادة ()272
يكون للمحكمة حفظ الأموال املنقولة املحجوزة بالكيفية التي تراها منا�سبة مبا يف ذلك
و�ضع تلك الأموال لدى �شخ�ص ثالث �أمني يناط به حفظ تلك الأموال �أو �إدارتها وذلك حلني
�صدور تعليمات مغايرة من املحكمة املخت�صة.
مادة ()273
�إذا كان قرار احلجز يتعلق ب�أموال املدين لدى الغري فيجري تبليغ ذلك ال�شخ�ص فور ًا وعليه
بيان الأموال املوجودة للمدين بحوزته �أو امل�ستحقة للمدين ،على �أن يوقع حم�ضر ًا بذلك وينبه
عليه بعدم الت�صرف يف تلك الأموال �إال بقرار من املحكمة املخت�صة ،ويف حالة قيام ال�شخ�ص
الثالث بالت�صرف يف الأموال املحجوزة �أو تبديدها يكون �ضامن ًا لقيمتها.

الف�صل الثالث
تعيني قيم على املال واملنع من ال�سفر
مادة ()274
 .1يف كل ق�ضية يقدم طلب لتعيني قيم على مال �أو تقرر فيها احلجز على مال وطلب تعيني
قيم عليه يجوز للمحكمة �إذا ر�أت �أن هذا الطلب عادل �أن تقرر:
�أ .تعيني قيم على ذلك املال �سواء �أكان الطلب قد قبل �صدور القرار باحلجز �أم بعده.
ب .رفع يد �أي �شخ�ص عن الت�صرف باملال �أو �أخذه من عهدته.
ج .ت�سليم املال �إىل القيم �أو و�ضعه يف عهدته �أو حتت �إدارته.
د .تفوي�ض القيم يف ممار�سة جميع �أو بع�ض ال�صالحيات التي يحق ل�صاحب املال
ممار�ستها بنف�سه.
 .2يجب على املحكمة قبل �أن ت�صدر قرارها بتعيني قيم �أن ت�أخذ بعني االعتبار قيمة املال
املطلوب ،تعيني قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات املحتمل
�إنفاقها ب�سبب تعيينه.
مادة ()275
حتدد املحكمة �أجر ًا للقيم وامللزم به ما مل يكن متربع ًا.
183

مادة ()276

 .1يتعني على القيم ما يلي:
�أ .تقدمي احل�ساب عن كل ما يقب�ضه يف املواعيد والكيفية التي ت�أمر بها املحكمة.
ب .دفع املبالغ املح�صلة ح�سبما ت�أمر املحكمة.
 .2يكون القيم م�س�ؤو ًال عن �أية خ�سارة تلحق بالأموال ب�سبب تق�صريه املتعمد �أو �إهماله
اجل�سيم.
مادة ()277
�إذا اقتنعت املحكمة بنا ًء على ما قدم �إليها من بينات ب�أن املدعى عليه �أو املدعي الذي �أقيمت
�ضده دعوى متقابلة قد ت�صرف بجميع �أمواله �أو هربها �إىل خارج فل�سطني و�أنه على و�شك �أن
يغادرها ،وذلك بق�صد عرقلة تنفيذ �أي قرار قد ي�صدر يف حقه ،جاز لها �أن ت�صدر مذكرة
ت�أمره باملثول �أمامها و�إن تكلفه بتقدمي كفالة مالية ت�ضمن ما قد يحكم به عليه ،ف�إذا امتنع
عن تقدمي الكفالة تقرر منعه من مغادرة البالد حلني الف�صل يف الدعوى.
مادة ()278
تكون القرارات ال�صادرة يف احلجز التحفظي �أو تعيني قيم �أو املنع من ال�سفر قابلة لال�ستئناف.

الف�صل الرابع
�إيداع املال �صندوق املحكمة

مادة ()279
 .1يجوز لأي من اخل�صوم �أن يودع �إىل �صندوق املحكمة مبلغ ًا من املال على ذمة الدعوى
ت�سديد ًا لالدعاء �أو لأي �سبب من �أ�سبابه.
 .2يرفق مع طلب الإيداع �إ�شعار يت�ضمن املبلغ املودع وال�سبب �أو الأ�سباب التي �أودع من
�أجلها وتقوم املحكمة بتبليغ اخل�صم الآخر.
مادة ()280
 .1يحق للخ�صم الآخر قبول املبلغ املودع ،و�إذا رف�ض ذلك فعليه خالل �سبعة �أيام من تاريخ
�إ�شعاره �أن يبني للمحكمة �أ�سباب الرف�ض.
 .2كل �إيداع �أو �سحب للمال من �صندوق املحكمة يتم مبوجب قرار من املحكمة.
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مادة ()281
تق�ضي املحكمة ب�إنهاء اخل�صومة يف الدعوى كلها �أو فيما يتعلق بال�سبب �أو الأ�سباب املعينة
فيها �إذا قبل اخل�صم املال املودع ح�سب مقت�ضى احلال.
مادة ()282
ت�سري القواعد ال�سابقة الذكر يف هذا الف�صل على الدعاوى املتقابلة.

الباب الرابع ع�شر
�أ�صول املحاكمات املتبعة �أمام حمكمة العدل العليا
مادة ()283
تبد�أ الإجراءات �أمام حمكمة العدل العليا بتقدمي ا�ستدعاء �إىل قلم املحكمة بعدد امل�ستدعى
�ضدهم مرفق ًا به الأوراق امل�ؤيدة له.
مادة ()284
ً
 .1يكون ميعاد تقدمي اال�ستدعاء �إىل حمكمة العدل العليا �ستني يوما من تاريخ ن�شر القرار
الإداري املطعون فيه �أو تبليغه �إىل �صاحب ال�ش�أن ،ويف حالة رف�ض الإدارة �أو امتناعها
عن اتخاذ �أي قرار يبد�أ امليعاد من تاريخ انق�ضاء ثالثني يوم ًا على تقدمي الطلب �إليها.
 .2ت�سمع الطلبات املتعلقة ب�أوامر الإفراج عن الأ�شخا�ص املوقوفني بوجه غري م�شروع طيلة
مدة �إيقافهم دون التقيد مبيعاد.
مادة ()285
	.1ال ي�سمع اال�ستدعاء لدى هذه املحكمة �إال �إذا كان مقدم ًا من حمام مزاولة.
 .2ي�شرتط �أن يكون توكيل املحامي موقع ًا من امل�ستدعي �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة
يف الطلبات املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة.
مادة ()286
 .1تعني املحكمة ميعاد ًا ل�سماع اال�ستدعاء بح�ضور فريق واحد للنظر يف �إ�صدار قرار م�ؤقت
و�إ�صدار مذكرة للم�ستدعى �ضده لبيان الأ�سباب املوجبة للقرار املطعون فيه �أو املانعة
من �إ�صدار القرار مو�ضوع الطلب.
 .2يبلغ القرار امل�ؤقت �إىل امل�ستدعى �ضده و�إىل كل �شخ�ص ترى املحكمة تبليغه.
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مادة ()287
�إذا رغب امل�ستدعى �ضده يف معار�ضة �إ�صدار قرار قطعي وجب عليه خالل ثمانية �أيام من
تاريخ تبليغه اال�ستدعاء �أن يقدم الئحة جوابية مع ن�سخة منها لتبليغها للم�ستدعي ،ف�إذا تخلف
عن تقدمي الالئحة خالل تلك املدة ال يجوز �سماعه يف معار�ضة اال�ستدعاء.
مادة ()288
�إذا قدمت الالئحة اجلوابية خالل املدة القانونية يعني ميعا ٌد لنظر اال�ستدعاء ويبلغ ذلك
للخ�صوم �إذا مل يكن هذا امليعاد حمدد ًا يف القرار امل�ؤقت.
مادة ()289
يقوم امل�ستدعى �ضده يف اليوم املحدد ل�سماع الطلب بتكرار الئحته اجلوابية وتقدمي بيناته،
ويكون للم�ستدعي احلق يف الرد على احلجج التي �أدىل بها امل�ستدعى �ضده.

�	.3أ�صول دعاوى العالمات التجارية يف املحكمة العليا ل�سنة .1937
�	.4أ�صول املحاكمات احلقوقية ل�سنة  1938وتعديالته.
 .5قانون �أ�صول املحاكمات احلقوقية رقم  14ل�سنة .1938
�	.6أ�صول املحاكمات لدى حماكم ال�صلح ل�سنة  1940وتعديالته.
 .7قانون �صالحية حماكم ال�صلح رقم  45ل�سنة .1947
�	.8أ�صول املحاكمات احلقوقية العثماين ،املعمول بها يف حمافظات غزة.
ثانياً :يلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
مادة ()293
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا القانون .ويعمل به بعد
ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

مادة ()290
يجوز للمحكمة �أن تكلف �أي ًا من الطرفني تقدمي الئحة �إ�ضافية �أو بينة تو�ضح �أو تف�صل �أي ًا
من وقائع اال�ستدعاء �أو �أ�سبابه.

�صدر مبدينة غزة بتاريخ  2001/5/12ميالدية
املوافق  18من �صفر  1422هجرية

مادة ()291
ت�صدر املحكمة حكمها على وجه ال�سرعة يف الطلب وذلك �إما برف�ضه �أو ب�إلغاء القرار املطعون
فيه �أو بتعديله مع ما يرتتب على حكمها من �آثار قانونية.

يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

الباب اخلام�س ع�شر
الأحكام اخلتامية
مادة ()292
�أو ًال :يلغى العمل بالقوانني والأ�صول الآتية:
 .1قانون �أ�صول املحاكمات احلقوقية رقم  42ل�سنة  1952وتعديالته املعمول به يف حمافظات
ال�ضفة الغربية.
�	.2أ�صول املحكمة العليا ل�سنة .1937
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قانون رقم ( )5لسنة 2005م بتعديل قانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ()2
لسنة 2001
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعد
االطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل ،وعلى قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية رقم
( )2ل�سنة  ،2001وعلى م�شروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء ،وعلى ما �أقره املجل�س
الت�شريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2005/1/30م �أ�صدرنا القانون التايل:
مادة ()1
تعدل املادة ( )39من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2ل�سنة  2001لت�صبح
على النحو التايل :تخت�ص حمكمة ال�صلح بالنظريف الآتي:ـ
 .1الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتها ( )10.000ع�شرة �آالف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا يف الدعاوى املتعلقة مببلغ نقدي �أو مال منقول �إذا
كانت قيمة املدعى به ال تتجاوز �ألف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.
 .2الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:
�أ .تق�سيم الأموال امل�شرتكة املنقولة وغري املنقولة.
ب�	.إخالء امل�أجور.
ج .حقوق االرتفاق.
د .املنازعات املتعلقة بو�ضع اليد.
هـ .املنازعات املتعلقة باالنتفاع يف العقار.
و .تعيني احلدود وت�صحيحها.
ز .ا�سرتداد العارية.
ح .االنتفاع بالأجزاء امل�شرتكة و�صيانتها يف ملباين املتعددة الطوابق.
ط .الدعاوى والطلبات التي تن�ص القوانني الأخرى على اخت�صا�ص حمكمة ال�صلح بها.
ي .دعاوى الت�صحيح يف �سجالت وقيود الأحوال املدنية.
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مادة ()2
تعدل املادة ( )287من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية امل�شار �إليها لت�صبح على
النحو التايل� :إذا رغب امل�ستدعى �ضده يف معار�ضة �إ�صدار قرار قطعي وجب عليه خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبليغه اال�ستدعاء �أن يقدم الالئحة اجلوابية مع ن�سخة منها
لتبليغها للم�ستدعي ،ف�إذا تخلف عن تقدمي الالئحة خالل تلك املدة .ال يجوز �سماعه يف
معار�ضة اال�ستدعاء.
مادة ()3
حتال جميع الق�ضايا املنظورة حاليا �أمام حماكم ال�صلح و�أ�صبحت خارجة عن اخت�صا�صها
وفقا لأحكام هذا القانون �إىل حمكمة البداية �إال �إذا كانت حمجوزة للمرافعة النهائية �أو
�إ�صدار احلكم.
مادة ()4
يلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القانون.
مادة ()5
على جميع اجلهات املخت�صة –كل فيما يخ�صه .تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد
مرور ثالثني يوما من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ2005/3/6 :م
حممود عبا�س
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قرار بقانون رقم ( )9لسنة 2006م بشأن قانون
معدل ألحكام في قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعد
االطالع على املادة ( )43من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م وتعديالته ،وبنا ًء على
ال�صالحيات املخولة لنا ،وحتقيق ًا للم�صلحة العامة� ،أ�صدرنا القرار بقانون التايل:
مادة ()1
ي�سمى هذا القانون (قانون معدل لقانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية ل�سنة 2006م)،
ويقر�أ مع القانون رقم ( )2ل�سنة 2001م امل�شار �إليه فيما يلي بالقانون الأ�صلي قانون ًا واحد ًا.
مادة ()2
يلغى ن�ص املادة ( )7من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1كل تبليغ يكون بوا�سطة املح�ضرين ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك وعلى من يتوىل
التبليغ �أن يدرج بيان ًا بكيفية وقوع التبليغ مذي ًال با�سمه وتوقيعه.
�	.2إذا كان املطلوب تبليغه يقيم يف منطقة حمكمة �أخرى يف فل�سطني تر�سل الأوراق �إىل
تلك املحكمة لتتوىل تبليغها و�إعادتها �إىل املحكمة التي �أ�صدرتها مرفقة مبح�ضر يفيد
ما اتخذته ب�ش�أنها من �إجراءات.
� .3أ .يجوز �إجراء تبليغ الأوراق الق�ضائية بوا�سطة �شركة خا�صة واحدة �أو �أكرث يعتمدها
جمل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب من وزير العدل ،وي�صدر لهذا الغر�ض نظام خا�ص
لتمكني تلك ال�شركة من القيام ب�أعمالها وفق �أحكام هذا القانون.
ب .يعترب حم�ضر ًا باملعنى املق�صود يف هذا القانون موظف ال�شركة الذي يتوىل عملية
التبليغ.
ج .يتحمل نفقات التبليغ بوا�سطة ال�شركة اخل�صم الذي يرغب يف �إجراء التبليغ بهذه
الطريقة ،وال تعترب النفقات من �ضمن م�صاريف الدعوى.
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مادة ()3
يلغى ن�ص املادة ( )53من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1على املدعي �أن يقدم �إىل قلم املحكمة الئحة دعواه من �أ�صل و�صور بعدد املدعى عليهم
ومرفق ًا بها ما يلي:
�أ .حافظة امل�ستندات امل�ؤيدة لدعواه مع قائمة مبفردات هذه احلافظة.
ب .قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري.
ج .قائمة ب�أ�سماء ال�شهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب يف �إثباتها بالبينة
ال�شخ�صية لكل �شاهد على حدة.
د .يجب على املدعي �أو وكيله �أن يوقع على كل ورقة من الأوراق املوجودة �ضمن حافظة
امل�ستندات و�أن يقرتن توقيعه ب�إقراره �أن الورقة مطابقة للأ�صل �إذا كانت �صورة.
مادة ()4
يلغى ن�ص املادة ( )62من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1على املدعى عليه �أن يقدم �إىل قلم املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من اليوم التايل
لتاريخ تبليغه الئحة الدعوى جواب ًا كتابي ًا على هذه الالئحة من �أ�صل و�صور بعدد املدعني
مرفق ًا به ما يلي:
�أ .حافظة امل�ستندات امل�ؤيدة جلوابه مع قائمة مبفردات هذه احلافظة.
ب .قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغري.
ج .قائمة ب�أ�سماء �شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب يف �إثباتها بالبينة
ال�شخ�صية لكل �شاهد على حدة
 .2ت�صبح املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة �ستون يوم ًا �إذا كان املدعى
عليه مقيم ًا خارج فل�سطني.
مادة ()5
تعدل املادة ( )90من القانون الأ�صلي وذلك ب�إلغاء عبارة « يكون القرار ال�صادر يرد الطلب
�أو قبوله قاب ًال لال�ستئناف « الواردة يف نهايتها.
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مادة ()6
يلغى ن�ص املادة ( )103من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1قا�ضي الأمور امل�ستعجلة هو رئي�س حمكمة البداية �أو من يقوم مقامه �أو من ينتدبه لذلك
من ق�ضاتها وقا�ضي ال�صلح يف الدعاوى التي تدخل �ضمن اخت�صا�صه.
 .2تخت�ص حمكمة اال�ستئناف بالنظر والف�صل يف الطلبات املتعلقة بالأمور امل�ستعجلة التي
تقدم �إليها ب�ش�أن الدعاوى املنظورة �أمامها.
 .3تقدم الطلبات املتعلقة بامل�سائل امل�ستعجلة �إىل:
�أ .قا�ضي الأمور امل�ستعجلة ب�صورة م�ستقلة.
ب .املحكمة التي تنظر مو�ضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأ�صلية.
مادة ()7
يلغى ن�ص الفقرة ( )114من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
�أ .لقا�ضي الأمور امل�ستعجلة �أن يكلف طالب الإجراء امل�ستعجل بتقدمي ت�أمني نقدي �أو كفالة
م�صرفية �أو عدلية حتدد املحكمة �أو قا�ضي الأمور امل�ستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها
كفيل مليء ي�ضمن العطل وال�ضرر الذي قد يلحق بامل�ستدعى �ضده �إذا ظهر �أن امل�ستدعي
غري حمق يف طلبه ،وللمحكمة �أو لقا�ضي الأمور امل�ستعجلة التحقق من مالءة الكفيل.
ب .ي�ستثنى من تقدمي الت�أمني �أو الكفالة الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعامة
والبلديات والبنوك العاملة يف فل�سطني.
مادة ()8
يلغى ن�ص املادة ( )168من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
ت�صدر الأحكام ب�إجماع الآراء �أو بالأغلبية وعلى القا�ضي املخالف �أن يبني �أ�سباب خمالفته
يف ذيل احلكم.
مادة ()9
يلغى ن�ص املادة ( )201من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :ت�ست�أنف الأحكام
والقرارات ال�صادرة من حماكم البداية وحماكم ال�صلح �إىل حمكمة اال�ستئناف على �أن
تراعي يف ذلك الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون �آخر.
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مادة ()10
يلغى ن�ص املادة ( )220من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1يجب على املحكمة �أن تنظر اال�ستئناف على �أ�سا�س ما يقدم لها من �أدلة ودفوع و�أوجه
دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك �إىل حمكمة الدرجة الأوىل.
	.2ال يحق لفرقاء اال�ستئناف �أن يقدموا بينات �إ�ضافية كان يف �إمكانهم �إبرازها يف املحكمة
امل�ست�أنف حكمها �إال:
�أ�	.إذا كانت املحكمة امل�ست�أنف حكمها قد رف�ضت قبول بينة كان من الواجب قبولها.
ب�	.إذا ر�أت املحكمة امل�ست�أنف �إليها �أن من الالزم �إبراز م�ستند �أو �إح�ضار �شاهد ل�سماع
�شهادته لتتمكن من الف�صل يف الدعوى �أو لأي داع جوهري �آخر فيجوز لها �أن ت�سمح
ب�إبراز مثل هذا امل�ستند لتدقيقه �أو �إح�ضار ذلك ال�شاهد ل�سماع �شهادته.
ج�	.إذا كان احلكم امل�ست�أنف ح�ضوري ًا و�أثبت الفريق املعني �أن غيابه �أمام حمكمة
الدرجة الأوىل كان لعذر م�شروع فعلى حمكمة اال�ستئناف �أن ت�سمح له بتقدمي
البينات التي ترى �أنها ت�ؤثر يف الدعوى .ويتعني يف هذه احلالة متكني امل�ست�أنف
عليه لتقدمي البينة �إما لت�أييد �أي بينة فردية يكون قد قدمها يف مرحلة املحاكمة
االبتدائية �أو �أي بينة �أخرى لتفنيد بينة امل�ست�أنف.
 .3يف جميع احلاالت التي ت�سمح فيها املحكمة امل�ست�أنف �إليها بتقدمي بينات �إ�ضافية يرتتب
عليها �أن ت�سجل يف ال�ضبط ال�سبب الذي دعاها لذلك.
�	.4إذا �سمحت املحكمة بتقدمي بينات �إ�ضافية فعليها �أن ت�سمع البينة بنف�سها.
مادة ()11
يلغى ن�ص املادة ( )283من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1تقام دعوى العدل العليا على من �أ�صدر القرار املطعون فيه وتبد�أ الإجراءات �أمام املحكمة
بتقدمي ا�ستدعاء �إىل قلم املحكمة بعدد امل�ستدعى �ضدهم ،ويرفق اال�ستدعاء بالبينات
اخلطية التي ي�ستند �إليها امل�ستدعي يف �إثبات دعواه وقائمة ب�أ�سماء ال�شهود الذين يعتمد
على �شهاداتهم يف ذلك الإثبات ،كما يرفق اال�ستدعاء بالقرار �أو القرارات املطعون فيها
�إذا مت تبليغها للم�ستدعي ،كما يرفق اال�ستدعاء بن�سخ �أو �صور عن تلك البينات اخلطية
على �أن تكون م�صدقة من حمامي امل�ستدعي ب�أنها مطابقة لأ�صولها.
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ي�ستثنى من �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت وامللفات
التي يتم االحتفاظ بها من قبل اجلهات الإدارية الر�سمية العامة �أو اجلهات الأخرى
لأعمالها وا�ستعمالها اخلا�ص �أو التي ال يجوز تبليغها لذوي ال�ش�أن �أو ت�سليمها للغري،
ويكتفى بالإ�شارة �إليها بو�ضوح وب�صورة حمددة يف الئحة ا�ستدعاء الدعوى.
ي�ستوفى عند تقدمي اال�ستدعاء �إىل املحكمة ر�سم خا�ص عن كل طلب �أورده امل�ستدعي
يف ا�ستدعائه وفق ًا لأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون ر�سوم املحاكم.
ي�شرتط يف ا�ستدعاء الدعوى التي تقام لدى حمكمة العدل العليا ما يلي� :أ� .أن يكون
مطبوع ًا بو�ضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة .ب� .أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى
وم�ضمون القرار املطعون فيه و�أ�سباب الطعن والطلبات التي يريدها امل�ستدعي من دعواه
ب�صورة حمددة.
�أ	.ال ي�سمع اال�ستدعاء لدى هذه املحكمة �إال �إذا كان مقدم ًا من حمام مزاول يوكله
امل�ستدعي لذلك الغر�ض ولتمثيله يف جميع �إجراءات املحاكمة يف الدعوى وحتى
�صدور احلكم النهائي فيها .ب .ي�شرتط �أن يكون توكيل املحامي موقع ًا من امل�ستدعي
�أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة يف الطلبات املتعلقة باحلقوق واحلريات.

مادة ()12
يلغى ن�ص املادة ( )285من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1للم�ستدعى �ضده �أن يقدم للمحكمة الئحة جوابية على ا�ستدعاء الدعوى خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ تبلغه اال�ستدعاء ،وللمحكمة تخفي�ض هذه املدة بنا ًء على طلب امل�ستدعي
يوم واحد وال تزيد
�أو متديدها بنا ًء على طلب امل�ستدعى �ضده ،وذلك ملدة ال تقل عن ٍ
على ع�شرة �أيام ،وي�شرتط يف احلالتني �أن يقدم الطلب معل ًال خالل املدة الأ�صلية لتقدمي
الالئحة اجلوابية ،وينظر يف جل�سة واحدة يعقدها رئي�س املحكمة للطرفني ليثبت كل
منهما الأ�سباب التي �أوردها يف طلبه دون غريها .وتبد�أ املدة املخف�ضة �أو املدة الإ�ضافية
التي �شملها التمديد من تاريخ تبليغ الطالب موافقة رئي�س املحكمة على الطلب.
� .2إذا كانت الدعوى مقامة على جهة �أخرى من غري �أ�شخا�ص الإدارة العامة ،فال تقبل الالئحة
اجلوابية فيها �إال �إذا كانت موقعة من حمام �أ�ستاذ يوكله امل�ستدعى �ضده لذلك الغر�ض
ولتمثيله يف جميع �إجراءات املحاكمة يف الدعوى وحتى �صدور احلكم النهائي فيها.
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ت�سري على الالئحة اجلوابية �أحكام هذه املادة واملادة ( )283من هذا القانون ويرتتب
على امل�ستدعى �ضده �أن يقدم الئحته اجلوابية مع املرفقات املن�صو�ص عليها يف املادة
( )283امل�شار �إليها.
تبلغ الالئحة اجلوابية مع مرفقاتها للم�ستدعي وله حق الرد عليها خالل �سبعة �أيام من
تاريخ تبليغها �إليه.
للمحكمة من تلقاء نف�سها �أن تدعو امل�ستدعي دون دعوة امل�ستدعى �ضده للرد على
ا�ستف�ساراتها �أو تقدمي �إي�ضاحات كما �أن لها �أن ترد الدعوى �إذا ر�أت �أن ال وجه لإقامتها.
تعترب املرفقات اخلطية التي يقدمها امل�ستدعي �إىل املحكمة مع ا�ستدعاء دعواه مبقت�ضى
�أحكام املادة ( )9من هذا القانون ممثله لبيناته اخلطية يف الدعوى وال يجوز له تقدمي
غريها �أو غري �أ�صولها �إذا كان ما قدمه مع ا�ستدعائه ن�سخ ًا �أو �صور ًا م�صدقة عنها ،على
�أنه يجوز للمحكمة املوافقة على �أن يقدم بينات خطية �أخرى �أثناء املحاكمة �إذا كانت
ذات عالقة مبا�شرة بالدعوى وجمدية يف اثباتها ،و�أثبت لها �أن البينات اخلطية التي
يطلب �إبرازها موجودة لدى �إحدى اجلهات الإدارية الر�سمية العامة �أو اجلهات الأخرى
و�أنها رف�ضت تزويده بها �أو امتنعت عن ذلك �أو زودته بها بعد تقدمي دعواه وكانت املدة
القانونية لتقدميها قد انق�ضت عند تزويده بتلك البينات.

مادة ()13
يلغى ن�ص املادة ( )286من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
	.1ال يجوز لأي من امل�ستدعي �أو امل�ستدعى �ضده �أن يقدم �أو يورد �أثناء النظر يف �أي دعوى
�أمام املحكمة �أي وقائع �أو �أ�سباب مل تكن قد �أدجمت يف ا�ستدعاء الدعوى �أو يف الالئحة
اجلوابية عليه �أو يف الرد عليها.
 .2تعترب �أي وقائع و�أ�سباب �أوردها �أي من طريف الدعوى م�سلم ًا بها من قبل الطرف الآخر
�إذا مل ينكرها �صراحة وب�صورة حمددة يف الالئحة اجلوابية بالن�سبة اىل امل�ستدعي
�ضده �أو يف الرد عليها بالن�سبة للم�ستدعي.
 .3للمحكمة �أن تكلف الطرفني يف �أي دعوى مقامة لديها �أو �أي منهما تقدمي الئحة �إ�ضافية
�أو �أكرث لتو�ضيح �أو تف�صيل �أي من الوقائع �أو الأ�سباب الواردة يف ا�ستدعاء الدعوى �أو يف
الالئحة اجلوابية عليه �أو يف الرد على هذه الالئحة �سواء قبل املبا�شرة يف نظر الدعوى
�أو يف �أي مرحلة من مراحلها.
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مادة ()14
يلغى ن�ص املادة ( )287من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل :للمحكمة �أن ت�صدر
�أي قرار متهيدي تراه منا�سب ًا يف الدعوى �سواء عند تقدميها �أو بعد املبا�شرة يف النظر فيها
وذلك بنا ًء على طلب معلل من �صاحب امل�صلحة من الطرفني مبا يف ذلك وقف تنفيذ القرار
املطعون فيه م�ؤقت ًا �إذا تبني لها عدم م�شروعيته ور�أت �أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها وال
يلحق وقف تنفيذه �ضرر ًا فادح ًا بامل�صلحة العامة ،وللمحكمة �أن تلزم طالب وقف التنفيذ
بتقدمي كفالة مالية وفق ًا ملا تقرره من حيث مقدارها و�شروطها مل�صلحة الطرف الآخر ولغريه
ممن ترى املحكمة �أن عط ًال و�ضرر ًا قد يلحق بهم �إذا ظهر �أن طالب وقف التنفيذ مل يكن
حمق ًا يف دعواه �سواء ب�صورة كلية �أو جزئية.
مادة ()15
يلغى ن�ص املادة ( )288من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1حتدد املحكمة موعد ًا للنظر يف الدعوى يف �أقرب وقت وبعد انتهاء �إجراءات تبادل
اللوائح فيها �أو انق�ضاء املدة املقررة لذلك ،ويبلغ ذلك املوعد للفرقاء يف الدعوى.
 .2يجوز ملن له عالقة بدعوى قائمة لدى املحكمة ويت�أثر من نتيجة احلكم الذي �سي�صدر
فيها �أن يطلب من املحكمة �إدخاله يف الدعوى لطرف ثالث فيها .ف�إذا اقتنعت املحكمة
بالأ�سباب التي قدمها وبيناته عليها �أنه �سيت�أثر من احلكم على ذلك الوجه تقرر قبوله يف
الدعوى بتلك ال�صفة ،ويرتتب عليه عند ذلك �أن يقدم �إىل املحكمة الئحة بدفاعه خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تفهمه �أو تبليغه القرار بقبول طلبه وت�سري على هذه الالئحة
�أحكام املواد ( )11،15من هذا القانون و�أحكامه الأخرى املتعلقة باال�ستدعاءات واللوائح.
 .3تبلغ الئحة الطرف الثالث �إىل طريف الدعوى ،ولكل منهما الرد عليها خالل ع�شرة �أيام
من تاريخ تبليغها �إليه دون �أن يعتربه م�سلم ًا ب�أي من الأ�سباب والوقائع الواردة فيها �إذا
مل ينكرها يف رده �أو مل يرد عليها �أ�ص ًال.
 .4يدعى ال�شخ�ص الثالث حل�ضور املحاكمة يف الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على الئحته،
وتطبق عليه جميع �إجراءات املحاكمة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ويحق له تقدمي
بيناته ومرافعتها بعد انتهاء طريف الدعوى من تقدمي بيناتهما ومرافعاتهما وفق ًا لأحكام
هذا القانون.
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مادة ()16
يلغى ن�ص املادة ( )289من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
�	.1إذا مل يح�ضر امل�ستدعي �أمام املحكمة يف املوعد املحدد للمبا�شرة يف النظر يف دعواه �أو
تخلف عن ح�ضور �أي جل�سة من جل�سات املحاكمة فيها دون عذر م�شروع تقبله املحكمة
فتقرر املحكمة ردها ،ويحق لذلك ال�شخ�ص تقدمي دعوى جديدة.
�	.2إذا مل يح�ضر امل�ستدعى �ضده يف �أي جل�سة من جل�سات املحاكمة يف الدعوى دون عذر
م�شروع فتجري حماكمته فيها ب�صورة ح�ضورية ،على �أنه يحق له �أن يح�ضر جل�سات
املحاكمة التالية و�إبداء الدفوع القانونية ال الواقعية.
 .3تنظر املحكمة يف الدعاوى املقامة لديها مرافعة وب�صورة علنية �إال �إذا قررت من
تلقاء نف�سها �أو وافقت على طلب �أحد الفرقاء النظر يف �أي دعوى �سر ًا وذلك بنا ًء على
مقت�ضيات امل�صلحة العامة.
	.4ال يجوز �شطب �أي دعوى لدى املحكمة �أو ت�أجيلها لوقت غري معني.
مادة ()17
يلغى ن�ص املادة ( )290من القانون الأ�صلي وي�ستعا�ض عنه بالن�ص التايل:
 .1عند مبا�شرة املحكمة يف نظر الدعوى يبد�أ امل�ستدعي ب�سرد وقائع دعواه كما وردت يف
ا�ستدعائه ويقدم بيناته لإثباتها ،وبعد ذلك يعر�ض امل�ستدعى �ضده �أوجه دفاعه يف
حدود ما جاء يف الئحته اجلوابية ويقدم بيناته عليها ،ثم ت�ستمع املحكمة �إىل املرافعة
الأخرية لكل من الطرفني مبتدئة بامل�ستدعي ،وت�صدر حكمها بعد ذلك يف الدعوى
ب�إجماع �أو ب�أغلبية �آراء الهيئة احلاكمة ،وذلك يف اجلل�سة ذاتها �أو يف �أي جل�سة �أخرى
تعقدها لهذا الغر�ض ،وذلك خالل مدة ال تزيد على �شهر واحد على �أن ي�سجل املخالف
ر�أيه يف احلكم خطي ًا.
 .2يكون حكم املحكمة يف �أي دعوى تقام لديها قطعي ًا ال يقبل �أي اعرتا�ض �أو مراجعة ب�أي
طريق من طرق الطعن ،ويتوجب تنفيذه بال�صورة التي �صدر فيها و�إذا ت�ضمن احلكم
�إلغاء القرار الإداري مو�ضوع الدعوى فتعترب جميع الإجراءات والت�صرفات القانونية
والإدارية التي متت مبوجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ �صدور ذلك القرار.
 .3عندما ت�صدر املحكمة حكمها النهائي يف الدعوى حتكم فيه بر�سم وم�صاريف الدعوى
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كاملة على الطرف اخلا�سر لها ،ون�صفها �إذا خ�سر جزء ًا منها� ،أما �أتعاب املحاماة
فتقدرها املحكمة وفق ًا ملا تراه متنا�سب ًا مع الدعوى واجلهد الذي بذل فيها.
مادة ()18
يعر�ض هذا القرار بقانون على املجل�س الت�شريعي لإقراره يف �أول جل�سة يعقدها بعد �صدوره.
مادة ()19
يلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار بقانون.

قانون العمل َر َق ْم ِ 7ل َس َنة
2000

مادة ()20
على اجلهات املخت�صة كافة – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل
به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ2006/2/16 :ميالدية.
املوافق / 17 :حمرم  1427 /هجرية.
حممود عبا�س
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد الإطالع على قانون العمل رقم  21ل�سنة  1960وتعديالته املعمول به يف حمافظات ال�ضفة،
وعلى قانون العمل رقم  16ل�سنة  1964وتعديالته املعمول به يف حمافظات غزة،
وبعد �إقرار املجل�س الت�شريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ .2000/3/29
�أ�صدرنا القانون التايل:

الباب الأول

تعاريف و�أحكام عامة

الف�صل الأول
تعاريف
املادة ()1
لغايات تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه
ما مل تدل القرينة على خالف ذلك :ال�سلطة الوطنية :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
الوزارة :وزارة العمل.
الوزير :وزير العمل.
�صاحب العمل :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو من ينوب عنه ي�ستخدم �شخ�ص ًا �أو �أكرث لقاء �أجر.
العامل :كل �شخ�ص طبيعي ي�ؤدي عم ًال لدى �صاحب العمل لقاء �أجر ويكون �أثناء �أدائه العمل
حتت �إدارته و�إ�شرافه.
النقابة� :أي تنظيم مهني ي�شكل وفق ًا للقانون (قانون النقابات).
العمل :كل ما يبذله العامل من جهد ذهني �أو ج�سماين لقاء �أجر �سواء كان هذا العمل دائم ًا �أو
م�ؤقت ًا �أو عر�ضي ًا �أو مو�سمي ًا.
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العمل امل�ؤقت :العمل الذي تقت�ضي طبيعة تنفيذه و�إجنازه مدة حمدودة.
العمل العر�ضي :العمل الذي ت�ستدعيه �ضرورات طارئة وال تزيد مدة �إجنازه على ثالثة �أ�شهر.
العمل املو�سمي :كل عمل ينفذ وينجز يف موا�سم دورية �سنوية.
الأجر الأ�سا�سي :هو املقابل النقدي و� /أو العيني املتفق عليه الذي يدفعه �صاحب العمل للعامل
مقابل عمله ،وال تدخل يف ذلك العالوات والبدالت �أي ًا كان نوعها.
الأجر :ويعني به الأجر الكامل وهو الأجر الأ�سا�سي م�ضاف ًا �إليه العالوات والبدالت.
املن�ش�أة :املكان الذي ي�ؤدي فيه العمال �أعمالهم.
احلدث :كل من بلغ اخلام�سة ع�شرة من عمره ومل يتجاوز الثامنة ع�شرة.
الليل :فرتة اثنتي ع�شرة �ساعة متتالية ت�شمل وجوب ًا ما بني الثامنة م�سا ًء حتى ال�ساد�سة �صباح ًا.
ال�سنة :تعترب ال�سنة يف تطبيق �أحكام هذا القانون ( )365يوم ًا وال�شهر ( )30يوم ًا ،والأ�سبوع
(� )7أيام.
اللجنة الطبية :اجلهة الطبية التي يعتمدها وزير ال�صحة.
�إ�صابة العمل :احلادث الذي يقع للعامل �أثناء العمل �أو ب�سببه �أو �أثناء ذهابه ملبا�شرة عمله �أو
عودته منه ،ويعترب يف حكم ذلك الإ�صابة ب�أحد �أمرا�ض املهنة التي يحددها النظام.
املعوق :هو ال�شخ�ص الذي يعاين من عجز يف بع�ض قدراته اجل�سدية �أو احل�سية �أو الذهنية ،نتيجة
مر�ض �أو حادث �أو �سبب خلقي �أو عامل وراثي� ،أدى لعجزه عن العمل �أو �أ�ضعف قدرته عن القيام
ب�إحدى الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة ويحتاج �إىل الرعاية والت�أهيل من �أجل دجمه �أو
�إعادة دجمه يف املجتمع .الت�أهيل :عملية منظمة وم�ستمرة مبنية على �أ�س�س علمية تهدف �إىل
اال�ستفادة من القدرات املتاحة لأي �شخ�ص من خالل تنمية قدراته �سواء اجل�سدية �أو املهنية.
املحكمة املخت�صة :املحكمة املخت�صة بالق�ضايا العمالية.

الف�صل الثاين
�أحكام ومبادئ عامة

املادة ()2
العمل حق لكل مواطن قادر عليه ،تعمل ال�سلطة الوطنية على توفريه على �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص
ودون �أي نوع من �أنواع التمييز.
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املادة ()3
ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع العمال و�أ�صحاب العمل يف فل�سطني با�ستثناء:
 .1موظفي احلكومة والهيئات املحلية مع كفالة حقهم يف تكوين نقابات خا�صة بهم.
 .2خدم املنازل ومن يف حكمهم على �أن ي�صدر الوزير نظام ًا خا�ص ًا بهم.
�	.3أفراد �أ�سرة �صاحب العمل من الدرجة الأوىل.
املادة ()4
يعفى العمال من الر�سوم الق�ضائية يف الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق
بالأجور �أو الإجازات �أو مبكاف�آت نهاية اخلدمة �أو بالتعوي�ضات عن �إ�صابة العمل �أو بف�صل
العامل ف�ص ًال تع�سفي ًا.
املادة ()5
وفق ًا لأحكام القانون للعمال و�أ�صحاب العمل احلق يف تكوين منظمات نقابية على �أ�سا�س
مهني بهدف رعاية م�صاحلهم والدفاع عن حقوقهم.
املادة ()6
متثل الأحكام الواردة يف هذا القانون احلد الأدنى حلقوق العمال التي ال يجوز التنازل عنها،
وحيثما وجد تنظيم خا�ص لعالقات العمل تنطبق على العمال �أحكام هذا القانون �أو �أحكام
التنظيم اخلا�ص �أيهما �أف�ضل للعامل.

الباب الثاين

الت�شغيل والتدريب والتوجيه املهني

الف�صل الأول
الت�شغيل

املادة ()7
 .1ي�شكل جمل�س الوزراء جلنة ا�ست�شارية ثالثية برئا�سة وزير العمل وبعدد مت�ساو من �أطراف
الإنتاج الثالثة (احلكومة� ،أ�صحاب العمل ،العمال) وت�سمى جلنة ال�سيا�سات العمالية وتكون
مهمتها اقرتاح ال�سيا�سات العامة خا�صة يف جمال الت�شغيل والتدريب والتوجيه املهني.
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 .2يحدد قرار ت�شكيل هذه اللجنة نظام عملها وعدد �أع�ضائها.
 .3يجوز لرئي�س اللجنة دعوة من يراه منا�سب ًا لال�ستئنا�س بر�أيه.
املادة ()8
تن�شئ الوزارة مكاتب للعمل موزعة ب�شكل مالئم بحيث ي�سهل على �أ�صحاب العمل والعمال
االت�صال بها ،وتقدم تلك املكاتب خدماتها جمان ًا ،وحتدد الوزارة نظام عملها واخت�صا�صاتها.
املادة ()9
تقوم الوزارة ب�إعداد �إح�صائيات دورية خا�صة بالبطالة والت�شغيل كم ًا ونوع ًا.
املادة ()10
على كل �شخ�ص قادر على العمل وراغب فيه �أن ي�سجل ا�سمه يف مكتب العمل الواقع يف دائرة
�إقامته ،وعلى املكتب قيد طلبات العمل و�إعطاء طالبيه �شهادة بذلك ،وتنظم الوزارة البيانات
والإجراءات املتعلقة بطلب العمل و�شهادة ت�سجيله.
املادة ()11
على مكاتب العمل الإلتزام بتن�سيب العمال امل�سجلني لديها ،مراعية يف ذلك االخت�صا�صات
والكفاءة والأ�سبقية يف الت�سجيل وحق �صاحب العمل يف االختيار.
املادة ()12
على كل �صاحب عمل �أن يوايف مكتب العمل الواقع يف دائرة عمله ببيان �شهري عن �أ�سماء
العمال وعددهم ووظائفهم و�سنهم وجن�سهم وم�ؤهالتهم و�أجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل
والوظائف ال�شاغرة لديه.
املادة ()13
يلتزم �صاحب العمل بت�شغيل عدد من العمال املعوقني امل�ؤهلني ب�أعمال تتالءم مع �إعاقتهم
وذلك بن�سبة ال تقل عن ( )%5من حجم القوى العاملة يف املن�ش�أة.
املادة ()14
للوزارة �أن متنح ترخي�ص ًا بالعمل يف فل�سطني لغري الفل�سطينيني ويحظر على �صاحب العمل
�أن يلحق ،مبا�شرة �أو بوا�سطة الغري� ،أي عامل غري فل�سطيني قبل الت�أكد من احل�صول على
الرتخي�ص امل�شار �إليه.
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املادة ()15
وفق ًا لأحكام هذا القانون وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية مبا يف ذلك نقابات �أ�صحاب العمل
ونقابات العمال ي�صدر الوزير نظام ًا لتحديد �شروط منح ترخي�ص العمل للعمال غري
الفل�سطينيني.
املادة ()16
يحظر التمييز يف ظروف و�شروط العمل بني العاملني يف فل�سطني.
املادة ()17
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية مبا فيها نقابات �أ�صحاب العمل ونقابات العمال تتوىل الوزارة
تنظيم �سوق العمل والت�شغيل للعمال الفل�سطينيني يف اخلارج.

الف�صل الثاين
التدريب والتوجيه املهني
املادة ()18

لغر�ض تطبيق �أحكام هذا الف�صل:
 .1يق�صد بالتوجيه املهني الن�شاطات التي تهدف �إىل توجيه العمال لفر�ص العمل والتدريب
املتاحة التي تتنا�سب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم.
 .2يق�صد بالتدريب املهني الن�شاطات التي تهدف �إىل توفري احتياجات التنمية من العمال
املدربني .ومتكينهم من اكت�ساب املهارات والقدرات الالزمة وتطويرها ب�صفة م�ستمرة.
املادة ()19
تقوم الوزارة بو�ضع ومتابعة وتطبيق �سيا�سات التدريب والتوجيه املهني مبا يحقق التن�سيق
والتكامل مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعينة الأخرى ،ومبا يوفر احتياجات برامج التنمية من
العمالة الفنية واملدربة.
املادة ()20
تن�شئ الوزارة مراكز للتدريب املهني ح�سب احلاجة ويتم حتديد نظام عملها واخت�صا�صاتها
بقرار من الوزير.
205

املادة ()21
ي�صدر الوزير نظام ًا للتدريب والتوجيه يكفل مبد�أ حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص مع مراعاة حرية
االختيار و�إعطاء الأولوية لأبناء ال�شهداء ويت�ضمن النظام ما يلي:
 .3حقوق املتدرب.
 .2برامج التدريب.
 .1التدريب املهني.
املادة ()22
 .1الوزارة وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية هي اجلهة الوحيدة املخولة مبنح الرتخي�ص لإن�شاء
م�ؤ�س�سات التدريب املهني.
 .2يف حالة عدم االلتزام ب�شروط منح الرتخي�ص يجوز للوزير �إ�صدار قرار بالإغالق الكلي
�أو اجلزئي للم�ؤ�س�سة �أو ب�إيقاف برنامج تدريبي فيها ب�شكل م�ؤقت �أو نهائي ح�سب طبيعة
اخلط�أ وج�سامته.
املادة ()23
على كل م�ؤ�س�سة تدريب غري حكومية �أن ت�سوي �أو�ضاعها وفق ًا لأحكام هذا القانون يف مدة
�أق�صاها �ستة �أ�شهر من تاريخ نفاذه.

الباب الثالث

عقد العمل الفردي

الف�صل الأول
تكوين العقد

املادة ()24
عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي �أو �شفهي �صريح �أو �ضمني يربم بني �صاحب عمل وعامل
ملدة حمددة �أو غري حمددة� ،أو لإجناز عمل معني يلتزم مبوجبه العامل ب�أداء عمل مل�صلحة
�صاحب العمل وحتت �إدارته و�إ�شرافه ،ويلتزم فيه �صاحب العمل بدفع الأجر املتفق عليه للعامل.
املادة ()25
ال يجوز �أن تزيد املدة الق�صوى لعقد العمل حمدد املدة لدى نف�س �صاحب العمل مبا يف ذلك
حاالت التجديد على �سنتني متتاليتني.
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املادة ()26
�إذا ا�ستمر طرفا عقد العمل حمدد املدة يف تنفيذه بعد انق�ضاء مدته اعترب العقد غري
حمدد املدة.
املادة ()27
يتمتع العاملون بعقود عمل حمددة املدة مبن فيهم العاملون مبوجب عقد عمل عر�ضي �أو
عقد عمل مو�سمي بنف�س احلقوق وعليهم نف�س الواجبات التي يخ�ضع لها العاملون بعقود
عمل غري حمددة املدة يف ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام اخلا�صة بالعمل ملدة حمددة
�أو عر�ضية �أو مو�سمية.
املادة ()28
ينظم عقد العمل باللغة العربية ،مت�ضمن ًا �شروط العمل الأ�سا�سية خا�صة الأجر ونوع العمل
ومكانه ومدته ،ويوقع من طرفيه ،وتعطى ن�سخة منه للعامل ،وللعامل �إثبات حقوقه بكافة
طرق الإثبات القانونية.
املادة ()29
يجوز �أن يبد�أ عقد العمل بفرتة جتربة مدتها ثالثة �أ�شهر وال يجوز تكرارها لأكرث من مرة
واحدة عند نف�س �صاحب العمل.
املادة ()30
�إذا نفذ متعهد فرعي العمل بالنيابة عن �صاحب العمل الأ�صلي �أو ل�صاحله يكون االثنان
م�س�ؤولني بالت�ضامن عن تنفيذ االلتزامات النا�شئة عن العقد.
املادة ()31
ال يلزم العامل بالعمل يف مكان غري املتفق عليه يف العقد �إذا �أدى �إىل تغيري مكان �إقامته.
املادة ()32
ال يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختالف ًا بين ًا عن طبيعة العمل املتفق عليه يف عقد العمل،
�إال �إذا دعت ال�ضرورة �إىل ذلك منع ًا لوقوع حادث� ،أو يف حالة القوة القاهرة على �أن يكون
ذلك ب�صفة م�ؤقتة مبا ال يتجاوز �شهرين.
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املادة ()33
يلتزم العامل بت�أدية عمله ب�إخال�ص و�أمانة وباملحافظة على �أ�سرار العمل و�أدواته وال يعترب العامل
م�س�ؤو ًال عن خلل الأدوات �أو �ضياعها نتيجة �أي ظرف طارئ خارج عن �إرادته �أو قوة قاهرة.
املادة ()34
على العامل التقيد بتطبيق �شروط الالئحة الداخلية للمن�ش�أة وبقواعد ال�سالمة وال�صحة
املهنية يف العمل.

الف�صل الثاين
انتهاء عقد العمل الفردي

املادة ()35
ينتهي عقد العمل الفردي يف �أي من احلاالت الآتية:
 .1باتفاق الطرفني.
 .2بانتهاء مدته يف الأعمال العر�ضية �أو امل�ؤقتة �أو املو�سمية.
 .3برغبة �أحد الطرفني خالل مدة التجربة.
 .4بنا ًء على رغبة العامل� ،شريطة �إخطار �صاحب العمل خطي ًا قبل الرتك� :أ.ب�شهر �إذا
كان يتقا�ضى �أجره على �أ�سا�س �شهري .ب .ب�أ�سبوع �إذا كان يتقا�ضى �أجره على �أ�سا�س
يومي �أو �أ�سبوعي �أو بالقطعة �أو بالعمولة.
 .5بوفاة العامل �أو �إ�صابته مبر�ض �أو عجز �أقعده عن العمل ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر بنا ًء
على تقرير طبي �صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز �شاغر يالئم قدراته
املهنية وو�ضعه ال�صحي اجلديد.
املادة ()36
ال ينتهي عقد العمل ب�سبب وفاة �صاحب العمل �إال �إذا كان مو�ضوع العقد يتعلق ب�شخ�ص
�صاحب العمل.
املادة ()37
يبقى عقد العمل نافذ ًا حتى لو تغري �صاحب العمل ب�سبب نقل ملكية امل�شروع �أو بيعه �أو اندماجه
�أو انتقاله بطريق الإرث ،ويظل �صاحب العمل الأ�صلي واجلديد م�س�ؤولني بالت�ضامن مدة �ستة
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�أ�شهر عن تنفيذ االلتزامات الناجمة عن العقد وم�ستحقة الأداء قبل تاريخ التغيري ،وبعد
انق�ضاء ال�ستة �أ�شهر يتحمل �صاحب العمل اجلديد امل�س�ؤولية وحده.
املادة ()38
	.1ال ينتهي عقد العمل يف حالة �صدور قرار �إداري �أو ق�ضائي ب�إغالق املن�ش�أة �أو ب�إيقاف
ن�شاطها م�ؤقت ًا ملدة ال تزيد على �شهرين ،وعلى �صاحب العمل اال�ستمرار يف دفع �أجور
عماله طيلة فرتة الإغالق �أو الإيقاف امل�ؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة يف هذا القانون
واملتعلقة بفرتة التجربة.
 .2ينق�ضي االلتزام املذكور يف الفقرة (� )1أعاله بعد مدة ال�شهرين وعلى �صاحب العمل
�أن يدفع لعماله زيادة على ما �سبق ذكره مكاف�أة نهاية اخلدمة كما ن�صت عليها �أحكام
هذا القانون.

الف�صل الثالث
�إنهاء عقد العمل الفردي
املادة ()39
ال ميكن اعتبار احلاالت التالية بوجه اخل�صو�ص من الأ�سباب احلقيقية التي تربر �إنهاء
العمل من قبل �صاحب العمل:
 .1االنخراط النقابي �أو امل�شاركة يف �أن�شطة نقابية خارج �أوقات العمل� ،أو �أثناء العمل �إذا
كان ذلك مبوافقة �صاحب العمل.
�	.2إقدام العامل على طلب ممار�سة نيابة متثيلية عن العمال� ،أو كونه ميار�س هذه النيابة
حالي ًا �أو مار�سها يف املا�ضي.
�	.3إقدام العامل على رفع ق�ضية �أو م�شاركته يف �إجراءات �ضد �صاحب العمل بادعاء خرق
القانون ،وكذلك تقدميه ل�شكوى �أمام الهيئات الإدارية املخت�صة.
املادة ()40
ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون �إ�شعار مع حقه يف مطالبة العامل بكافة
احلقوق الأخرى عند ارتكابه �أي ًا من املخالفات الآتية:
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 .1انتحاله �شخ�صية غري �شخ�صيتة �أو تقدميه �شهادات �أو وثائق مزورة ل�صاحب العمل.
 .2ارتكابه خط�أ نتيجة �إهمال م�ؤكد ن�ش�أت عنه خ�سارة ج�سيمة ل�صاحب العمل �شريطة �أن
يبلغ �صاحب العمل اجلهات املخت�صة باحلادث خالل ثمان و�أربعني �ساعة من وقت علمه
بوقوعه.
 .3تكراره خمالفة النظام الداخلي للمن�ش�أة امل�صادق عليه من وزارة العمل �أو التعليمات
املكتوبة اخلا�صة ب�سالمة العمل و�صحة العمال رغم �إنذاره بها ح�سب الأ�صول.
 .4تغيبه دون عذر مقبول �أكرث من �سبعة �أيام متتالية� ،أو �أكرث من خم�سة ع�شر يوم ًا متقطعة
خالل ال�سنة الواحدة ،على �أن يكون قد �أنذر كتابي ًا بعد غياب ثالثة �أيام يف احلالة الأوىل
�أو ع�شرة �أيام يف احلالة الثانية.
 .5عدم وفاء العامل بااللتزامات املرتتبة عليه مبوجب عقد العمل رغم �إنذاره ح�سب
الأ�صول.
�	.6إف�شا�ؤه للأ�سرار اخلا�صة بالعمل التي من �ش�أنها �أن ت�سبب ال�ضرر اجل�سيم.
�	.7إدانته بحكم نهائي يف جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو الأخالق العامة.
 .8وجوده �أثناء العمل يف حالة �سكر �أو مت�أثر ًا مبا تعاطاه من مادة خمدرة يعاقب عليها
القانون
 .9اعتدا�ؤه بال�ضرب �أو التحقري على �صاحب العمل �أو على من ميثله �أو على رئي�سه املبا�شر.
املادة ()41
يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل لأ�سباب فنية �أو خ�سارة اقت�ضت تقلي�ص عدد العمال مع
احتفاظ العامل بحقه يف بدل الإ�شعار ،ومكاف�أة نهاية اخلدمة� ،شريطة �إ�شعار الوزارة بذلك.
املادة ()42
 .1يجوز للعامل ترك العمل بعد �إ�شعار �صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية مبا
فيها مكاف�أة نهاية اخلدمة وما يرتتب له من حقوق ،وذلك يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ .ت�شغيله يف عمل يختلف يف نوعه �أو درجته اختالف ًا بين ًا عن العمل الذي اتفق عليه
مبقت�ضى عقد العمل� ،إال �إذا دعت ال�ضرورة �إىل ذلك وملدة م�ؤقتة منع ًا لوقوع حادث
�أو يف حالة القوة القاهرة.
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ب .ت�شغيله ب�صورة تدعو �إىل تغيري مكان �إقامته.
ج .الثبوت بتقرير طبي �صادر عن اللجنة الطبية �إن ا�ستمراره يف عمله ي�شكل خطر ًا
على حياته.
د .اعتداء �صاحب العمل �أو من ميثله على العامل �أثناء العمل �أو ب�سببه بال�ضرب �أو
التحقري.
هـ .عدم وفاء �صاحب العمل بالتزاماته جتاه العامل رغم مطالبته بها كتابياً.
 .2ا�ستثناء مما ورد يف البند (� )1أعاله يحق للعامل �إذا ا�ستقال من عمله خالل ال�سنوات
اخلم�س الأوىل ثلث مكاف�أة نهاية اخلدمة ،وثلثي مكاف�أة نهاية اخلدمة �إذا كانت اال�ستقالة
خالل ال�سنوات اخلم�س التالية ،وي�ستحق املكاف�أة كاملة �إذا �أم�ضى ع�شر �سنوات �أو �أكرث
يف العمل.
املادة ()43
يلزم �صاحب العمل برد ما �أودعه العامل لديه من �أوراق �أو �شهادات �أو �أدوات ،كما ويلزم
العامل ب�إعادة ما بحوزته من عهدة �إىل �صاحب العمل.
املادة ()44
مينح العامل عند انتهاء خدمته بنا ًء على طلبه �شهادة خدمة يذكر فيها ا�سمه ونوع عمله ومدته.
املادة ()45
للعامل الذي �أم�ضى �سنة من العمل احلق يف مكاف�أة نهاية خدمة مقدارها �أجر �شهر عن كل
�سنة ق�ضاها يف العمل على �أ�سا�س �آخر �أجر تقا�ضاه دون احت�ساب �ساعات العمل الإ�ضافية،
وحتت�سب لهذا الغر�ض ك�سور ال�سنة.
املادة ()46
 .1يجوز لأي من طريف عقد العمل غري حمدد املدة �إنها�ؤه مبقت�ضى �إ�شعار ير�سل بعلم
الو�صول �إىل الطرف الآخر قبل �شهر من �إنهاء العمل.
 .2يحق للعامل الذي تلقى �إ�شعار ًا من �صاحب العمل ب�إنهاء عقد العمل التغيب عن العمل
طيلة الن�صف الثاين من �أجل الإ�شعار ويعترب تغيبه عم ًال فعلي ًا يف املن�ش�أة.
 .3يعترب تع�سفي ًا �إنهاء عقد العمل دون وجود �أ�سباب موجبة لذلك.
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املادة ()47
مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى ،ي�ستحق العامل تعوي�ض ًا عن ف�صله تع�سفي ًا مقداره
�أجر �شهرين عن كل �سنة ق�ضاها يف العمل على �أال يتجاوز التعوي�ض �أجره عن مدة �سنتني.
املادة ()48
حتت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة وتعوي�ض الف�صل التع�سفي للعامل بالقطعة �أو بالعمولة على
�أ�سا�س متو�سط �أجره ال�شهري يف مدة ال�سنة الأخرية.

الباب الرابع

عالقات العمل اجلماعية

الف�صل الأول
املفاو�ضة اجلماعية
املادة ()49
املفاو�ضة اجلماعية هي احلوار الذي يجري بني �أي من نقابات العمال �أو ممثلني عن العمال
وبني �صاحب العمل �أو �أ�صحاب العمل �أو ممثليهم ،بهدف ح�سم النزاع اجلماعي �أو حت�سني
�شروط وظروف العمل �أو رفع الكفاءة الإنتاجية.
املادة ()50
جتري املفاو�ضة اجلماعية بحرية ودون �ضغط �أو ت�أثري.
املادة ()51
يحق لكل طرف من طريف املفاو�ضة اجلماعية ت�سمية ممثليه كتابة دون �أن يكون لأيهما حق
االعرتا�ض على هذا التمثيل.
املادة ()52
بنا ًء على طلب �أي من طريف املفاو�ضة اجلماعية على اجلهات ذات العالقة تقدمي املعلومات
والبيانات املطلوبة.
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املادة ()53
جتري املفاو�ضة اجلماعية:
 .1على م�ستوى املن�ش�أة بني �صاحب العمل �أو �إدارة املن�ش�أة وبني ممثلي العمال يف املن�ش�أة.
 .2على م�ستوى ن�شاط اقت�صادي معني بني ممثلي �أ�صحاب العمل يف هذا الن�شاط والنقابة
العمالية ذات العالقة.
 .3على امل�ستوى الوطني بني احتاد �أ�صحاب العمل وبني احتاد نقابات العمال.

الف�صل الثاين
اتفاق العمل اجلماعي
املادة ()54
اتفاق العمل اجلماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يربمه طرفا املفاو�ضة اجلماعية ويت�ضمن
�أحكام ًا تتعلق بتح�سني �شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية.
املادة ()55
يكون اتفاق العمل اجلماعي ملزم ًا من التاريخ املحدد فيه وتعطى ن�سخة منه لكل من طريف
املفاو�ضة اجلماعية وتودع ن�سخة لدى الوزارة.
املادة ()56
مدة اتفاق العمل اجلماعي ثالث �سنوات ،وجتري املفاو�ضة اجلماعية بنا ًء على طلب �أحد
طريف العمل قبل انتهائها بثالثة �أ�شهر ،ويبقى االتفاق �ساري ًا �إىل �أن يتم التو�صل �إىل اتفاق
جديد ويجوز �أن يتفق طرفا الإنتاج على فتح باب التفاو�ض �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
املادة ()57
وفق ًا لأحكام هذا القانون يجب �أن يت�ضمن اتفاق العمل اجلماعي كحد �أدنى البنود الآتية:
 .1حرية ممار�سة العمل النقابي
 .2احلد الأدنى للأجور على كل �أنواع العمل
� .3شروط ت�شغيل العمال و�إعفائهم من العمل.
 .4جلنة ثنائية حل�سم �أية خالفات تن�ش�أ عن تطبيق االتفاق.
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املادة ()58
 .1ت�سري �أحكام اتفاق العمل اجلماعي على:
�أ) جميع العاملني لدى �أ�صحاب العمل.
ب)	�أ�صحاب العمل ومن يحل حملهم.
 .2لغري طريف اتفاق العمل اجلماعي حق االن�ضمام �إليه بنا ًء على اتفاق مكتوب بينهم يقدم
�إىل الوزارة.
املادة ()59
ي�صدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ اتفاق العمل اجلماعي.

الف�صل الثالث
ت�سوية النزاعات العمالية اجلماعية
املادة ()60
النزاع العمايل اجلماعي هو النزاع الذي ين�ش�أ بني واحد �أو �أكرث من �أ�صحاب العمل وبني
العمال �أو فريق منهم حول م�صلحة جماعية.
املادة ()61
يحق لكل من طريف نزاع العمل اجلماعي اللجوء �إىل مندوب التوفيق يف الوزارة� ،إذا مل يحل
هذا النزاع بالطرق التفاو�ضية داخل املن�ش�أة.
املادة ()62
�إذا ف�شل مندوب التوفيق يف حل النزاع خالل ع�شرة �أيام على الوزير �إحالة النزاع �إىل جلنة
توفيق ت�شكل من �أحد موظفي الوزارة رئي�س ًا ومن عدد مت�ساو من الأع�ضاء ين�سبهم كل من
�صاحب العمل والعمال.
املادة ()63
�	.1إذا ف�شلت جلنة التوفيق يف حل النزاع خالل �أ�سبوعني يحق لأي من طرفيه اللجوء �إىل
املحكمة املخت�صة.
�	.2إذا مل يلج�أ �أي من الطرفني للق�ضاء وكان النزاع العمايل اجلماعي مي�س بامل�صلحة
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العامة يحق للوزير �إلزام الطرفني باملثول �أمام جلنة حتكيم ي�شكلها الوزير بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية من:
�أ) قا�ض رئي�س ًا للجنة.
ب) ممثل عن الوزارة.
ج) ممثل عن العمال.
د) ممثل عن �أ�صحاب العمل.
املادة ()64
عند النظر يف نزاع عمايل يكون ملندوب التوفيق وللجنتي التوفيق �أو التحكيم �صالحية املحكمة
املخت�صة فيما يتعلق ب�إح�ضار ال�شهود و�سماع �أقوالهم و�إجراء املعاينة واال�ستعانة ب�أهل اخلربة.
املادة ()65
خالل النظر يف منازعات العمل اجلماعي ال يجوز ل�صاحب العمل تغيري �شروط العمل ال�سارية.

الف�صل الرابع
الإ�ضراب والغلق
املادة ()66
وفقا لأحكام القانون الإ�ضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن م�صاحلهم
املادة ()67
 .1يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف املعني بالإ�ضراب �أو الإغالق �إىل الطرف الآخر
و�إىل الوزارة قبل �أ�سبوعني من اتخاذ الإجراء مو�ضح ًا �أ�سباب الإ�ضراب �أو الإغالق.
 .2يكون التنبيه قبل �أربعة �أ�سابيع يف املرافق العامة.
 .3يف حال الإ�ضراب يكون التنبيه الكتابي موقع ًا من  %51من عدد العاملني يف املن�ش�أة على
الأقل ،ويف حال الإغالق تكون نف�س الن�سبة من جمل�س �إدارة املن�ش�أة.
	.4ال يجوز الإ�ضراب �أو الإغالق �أثناء �إجراءات النظر يف النزاع اجلماعي.
 .5يرتتب على عر�ض نزاع العمل اجلماعي على جهة االخت�صا�ص وقف الإ�ضراب �أو الإغالق.
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الباب اخلام�س
�شروط وظروف العمل

الف�صل الأول
�ساعات العمل والراحة الأ�سبوعية

املادة ()68
�ساعات العمل الفعلي يف الأ�سبوع خم�س و�أربعون �ساعة.

املادة ()69
تخف�ض �ساعات العمل اليومي مبا ال يقل عن �ساعة واحدة يف الأعمال اخلطرة �أو ال�ضارة
بال�صحة والأعمال الليلية ،وحتدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد ا�ست�شارة املنظمات
املعنية لأ�صحاب العمل والعمال.
املادة ()70
يجب �أن تتخلل �ساعات العمل اليومي فرتة �أو �أكرث لراحة العامل ال تزيد يف جمموعها عن
�ساعة مع مراعاة �أال يعمل العامل �أكرث من خم�س �ساعات مت�صلة.
املادة ()71
 .1يجوز لطريف الإنتاج االتفاق على �ساعات عمل �إ�ضافية ال تتجاوز اثنتي ع�شرة �ساعة يف
الأ�سبوع.
 .2يدفع للعامل �أجر �ساعة ون�صف عن كل �ساعة عمل �إ�ضافية.
املادة ()72
 .1للعامل احلق يف راحة �أ�سبوعية مدفوعة الأجر ال تقل عن � 24ساعة متتالية ،ويجوز بناء
على اتفاق طريف الإنتاج جتميعها مرة واحدة يف ال�شهر.
 .2حتت�سب الراحة الأ�سبوعية مدفوعة الأجر �إذا عمل العامل �ستة �أيام مت�صلة قبلها،
ويح�سم من ذلك ن�سبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.
املادة ()73
يوم اجلمعة هو يوم الراحة الأ�سبوعية �إال �إذا كانت م�صلحة العمل تقت�ضي حتديد يوم �آخر
ب�صورة منتظمة.
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الف�صل الثاين
الإجازات

املادة ()74
 .1ي�ستحق العامل �إجازة �سنوية مدفوعة الأجر مدتها �أ�سبوعان عن كل �سنة يف العمل ،وثالثة
�أ�سابيع للعامل يف الأعمال اخلطرة �أو ال�ضارة بال�صحة وملن �أم�ضى خم�س �سنوات يف
املن�ش�أة.
	.2ال يجوز للعامل التنازل عن الإجازة ال�سنوية.
 .3بناء على اتفاق طريف الإنتاج يجوز جتزئة الإجازة ال�سنوية.
	.4ال يجوز جتميع الإجازات ال�سنوية لأكرث من �سنتني.
املادة ()75
للعامل احلق يف �إجازة مدفوعة الأجر يف الأعياد الدينية والر�سمية ال حتت�سب من الإجازات
ال�سنوية.
املادة ()76
للعامل احلق يف �إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر ،مدتها �أ�سبوع يف ال�سنة الواحدة ،وتنظم
بقرار من الوزير.
املادة ()77
ي�ستحق العامل الذي �أم�ضى خم�س �سنوات يف املن�ش�أة �إجازة مدفوعة الأجر ال تقل عن �أ�سبوعني
لأداء فري�ضة احلج متنح له ملرة واحدة.
املادة ()78
 .1ي�ستحق العامل �إجازة مدفوعة الأجر ملدة ثالثة �أيام يف حال وفاة �أحد �أقاربه حتى
الدرجة الثانية غري حمت�سبة من �إجازته ال�سنوية.
 .2يجوز للعامل التغيب عن العمل ل�سبب عار�ض مثبت ملدة ع�شرة �أيام يف ال�سنة ،حتت�سب
من الإجازة ال�سنوية على �أن ال تتجاوز املدة ثالثة �أيام متتالية يف املرة الواحدة.
املادة ()79
بنا ًء على تقرير من اللجنة الطبية ي�ستحق العامل �إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر خالل ال�سنة
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الواحدة مدتها �أربعة ع�شر يوم ًا ،وبن�صف الأجر ملدة �أربعة ع�شر يوم ًا �أخرى.
املادة ()80
بنظام ي�صدر عن جمل�س الوزراء وبنا ًء على اقرتاح من الوزير بالتن�سيق مع اجلهات املعنية
يجوز ا�ستثناء عمال الزراعة وبع�ض املهن اخلا�صة من كل �أو بع�ض �أحكام هذا الباب.

الف�صل الثالث
الأجور

املادة ()81
ً
ي�ستحق العامل �أجرة �إذا تواجد يف مكان العمل و�إن مل ي�ؤد عمال لأ�سباب تتعلق باملن�ش�أة.
املادة ()82
 .1يدفع الأجر للعامل بالنقد املتداول قانون ًا �شريطة �أن يتم الدفع وفق ًا ملا يلي:
�أ .يف �أيام العمل ومكانه.
ب .يف نهاية كل �شهر للعاملني ب�أجر �شهري.
ج .يف نهاية كل �أ�سبوع للعاملني على �أ�سا�س وحدة الإنتاج �أو ال�ساعة �أو املياومة �أو
الأ�سبوع.
	.2ال يجوز ت�أخري دفع �أجر العامل �أكرث من خم�سة �أيام من تاريخ اال�ستحقاق.
املادة ()83
 .1فيما عدا احلاالت التالية ال يجوز ح�سم �أية مبالغ من �أجر العامل:
�أ .تنفيذ ًا حلكم ق�ضائي قطعي.
ب�	.أية �سلفة م�ستحقة ل�صاحب العمل �شريطة �أن ال يزيد كل ح�سم على ( )%10من
الأجر الأ�سا�سي.
ج .الغرامات املفرو�ضة على العامل وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو الأنظمة ال�صادرة
مبقت�ضاه.
 .2ال يجوز �أن يزيد جمموع ما يح�سم مبقت�ضى البندين (ب ،ج) من الفقرة (� )1أعاله على
( )% 15من الأجر الأ�سا�سي.
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املادة ()84
	.1ال يجوز ل�صاحب العمل اتخاذ �أي �إجراء ت�أديبي �أو فر�ض غرامة على العامل �إال عن خمالفة
من�صو�ص عليها يف الئحة اجلزاءات امل�صدقة من قبل الوزارة ،على �أن يراعى ما يلي:
�أ	.ال يزيد مقدار الغرامة عن �أجر ثالثة �أيام يف ال�شهر.
ب	.ال يتخذ �أي �إجراء ت�أديبي �ضد العامل بعد انق�ضاء �أ�سبوعني من تاريخ التثبت من
املخالفة.
ج�	.أن ينظم �سجل خا�ص بالغرامات التي تفر�ض يت�ضمن ا�سم العامل ومقدار �أجره
و�أ�سباب فر�ض الغرامة عليه.
د .تخ�ص�ص الغرامات للخدمات االجتماعية العمالية يف املن�ش�أة.
 .2للعامل احلق يف االعرتا�ض على �أي �إجراء ت�أديبي �أو غرامة تفر�ض عليه لدى مفت�ش
العمل خالل �أ�سبوع واحد من تبليغه بذلك كتابي ًا.
املادة ()85
وفق ًا لأحكام القانون يعترب �أجر العامل من الديون املمتازة.
.1
.2
.3
.4

املادة ()86
بنا ًء على تو�صية من الوزير ي�شكل جمل�س الوزراء جلنة ت�سمى «جلنة الأجور» من عدد
مت�ساو من ممثلني عن احلكومة وعن �أ�صحاب العمل وعن العمال.
تتوىل املنظمات النقابية لأ�صحاب العمل والعمال م�س�ؤولية ت�سمية ممثليها يف اللجنة.
يعني جمل�س الوزراء رئي�س ًا للجنة من بني �أع�ضائها.
للجنة احلق يف اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا لإجناز مهماتها.
املادة ()87

تقوم جلنة الأجور باملهام التالية:
 .1درا�سة ال�سيا�سات العامة للأجور ومدى مالءمتها مل�ستوى املعي�شة وتقدمي التو�صيات
ب�ش�أنها �إىل جمل�س الوزراء.
 .2حتديد احلد الأدنى للأجور على �أن ي�صدر به قرار من جمل�س الوزراء.
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املادة ()88
جتتمع جلنة الأجور دوري ًا كل �سنة مرة على الأقل ،وجتتمع عند ال�ضرورة بنا ًء على طلب من
رئي�سها �أو من ممثلي �أي من �أطرافها الثالثة.
املادة ()89
ال يجوز �أن يقل �أجر العامل عن احلد الأدنى املقر قانون ًا.

الف�صل الرابع
ال�سالمة وال�صحة املهنية
املادة ()90
بنا ًء على اقرتاح الوزير بالتن�سيق من جهات االخت�صا�ص ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة
اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية وبيئة العمل مت�ضمنة ب�صفة خا�صة ما يلي:
 .1و�سائل احلماية ال�شخ�صية والوقاية للعاملني من �أخطار العمل و�أمرا�ض املهنة.
 .2ال�شروط ال�صحية الالزمة يف �أماكن العمل.
 .3و�سائل الإ�سعاف الطبي للعمال يف املن�ش�أة.
 .4الفح�ص الطبي الدوري للعمال.
املادة ()91
وفق ًا لأحكام هذا القانون والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه ت�صدر املن�ش�أة التعليمات اخلا�صة
بال�سالمة وال�صحة املهنية والئحة اجلزاءات اخلا�صة بها م�صدقة من الوزارة ،وتعلق هذه
التعليمات يف �أماكن ظاهرة يف املن�ش�أة.
املادة ()92
ال يجوز لأية من�ش�أة حتميل العامل �أية نفقات �أو اقتطاعات من �أجره لقاء توفري �شروط
ال�سالمة وال�صحة املهنية.
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الباب ال�ساد�س

تنظيم عمل الأحداث
املادة ()93
يحظر ت�شغيل الأطفال قبل بلوغهم �سن اخلام�سة ع�شر.
املادة ()94
يجب �إجراء الك�شف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للت�أكد من مالءمتهم ال�صحية
له على �أن يعاد الك�شف كل �ستة �أ�شهر.
املادة ()95

ال يجوز ت�شغيل الأحداث يف:
 .1ال�صناعات اخلطرة �أو ال�ضارة بال�صحة التي يحددها الوزير.
 .2الأعمال الليلية �أو الأعياد الر�سمية �أو الدينية �أو �أيام العطل الر�سمية.
� .3ساعات عمل �إ�ضافية �أو على �أ�سا�س وحدة الإنتاج.
 .4الأماكن النائية �أو البعيدة عن العمران.
املادة ()96
 .1تخف�ض �ساعات العمل اليومي للأحداث مبا ال يقل عن �ساعة عمل واحدة يومي ًا.
 .2تتخلل �ساعات العمل اليومي فرتة �أو �أكرث للراحة ال تقل يف جمملها عن �ساعة بحيث ال
يعمل احلدث �أكرث من �أربع �ساعات متوا�صلة.
املادة ()97
تكون الإجازة ال�سنوية للأحداث ثالثة �أ�سابيع �سنوي ًا وال يجوز ت�أجيلها.
املادة ()98
على املن�ش�أة �أن تعلق يف �أماكن العمل الأحكام اخلا�صة بت�شغيل الأحداث ،وينظم �صاحب
العمل �سج ًال بكل ما يتعلق بهم.
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املادة ()99
ي�ستثنى من �أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى �أقاربهم من الدرجة الأوىل وحتت
�إ�شرافهم ،عل �أن يتم العمل يف جميع الأحوال وفق �شروط �صحية واجتماعية مالئمة مبا ال
ي�ؤثر �سلب ًا على منوهم العقلي واجل�سدي وعلى تعليمهم.

الباب ال�سابع

تنظيم عمل الن�ساء
املادة ()100
وفق ًا لأحكام هذا القانون والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه يحظر التمييز بني الرجل واملر�أة.
املادة ()101

يحظر ت�شغيل الن�ساء يف:
 .1الأعمال اخلطرة �أو ال�شاقة التي يحددها الوزير.
� .2ساعات عمل �إ�ضافية �أثناء احلمل وال�ستة �أ�شهر التالية للوالدة.
� .3ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها جمل�س الوزراء.
املادة ()102
على املن�ش�أة توفري و�سائل راحة خا�صة بالعامالت.
املادة ()103
 .1للمر�أة العاملة التي �أم�ضت يف العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانني يوم ًا احلق يف �إجازة
و�ضع ملدة ع�شرة �أ�سابيع مدفوعة الأجر منها �ستة �أ�سابيع على الأقل بعد الوالدة.
	.2ال يجوز ف�صل املر�أة العاملة ب�سبب الإجازة املذكورة يف الفقرة (� )1أعاله �إال �إذا ثبت
�أنها ا�شتغلت بعمل �آخر خاللها.
املادة ()104
 .1للمر�أة املر�ضع احلق بفرتة �أو فرتات ر�ضاعة �أثناء العمل ال تقل يف جمموعها عن �ساعة
يومي ًا ملدة �سنة من تاريخ الو�ضع.
 .2حتت�سب �ساعة الر�ضاعة املذكورة يف الفقرة (� )1أعاله من �ساعات العمل اليومية.
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املادة ()105
وفق ًا مل�صلحة العمل يجوز للمر�أة العاملة احل�صول على �إجازة بدون �أجر لرعاية طفلها �أو
ملرافقة زوجها.
املادة ()106
على املن�ش�أة �أن تعلق يف مكان العمل الأحكام اخلا�صة بت�شغيل الن�ساء.

الباب الثامن

تفتي�ش العمل
املادة ()107
 .1مبقت�ضى هذا القانون ي�شكل الوزير هيئة ت�سمى هيئة تفتي�ش العمل من عدد مالئم من
املفت�شني وامل�ؤهلني �أكادميي ًا ومهني ًا ملتابعة تطبيق �أحكام هذا القانون والأنظمة ال�صادرة
مبقت�ضاه.
 .2يتمتع �أع�ضاء هيئة تفتي�ش العمل يف ممار�ستهم ملهامهم ب�صالحيات ال�ضبطية الق�ضائية.
املادة ()108
يق�سم كل مفت�ش عمل قبل مبا�شرة عمله اليمني �أمام الوزير على �أن ي�ؤدي عمله ب�أمانة
و�إخال�ص و�أال يف�شي الأ�سرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته.
املادة ()109
يراعى عند اختيار مفت�ش العمل للقيام مبهمة تفتي�ش �أال تكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف املن�ش�أة اخلا�ضعة لتفتي�شه.
املادة ()110

يخت�ص مفت�ش العمل مبا يلي:
 .1متابعة تطبيق ت�شريعات العمل خا�صة ما يتعلق ب�شروط وظروف العمل بكافة الو�سائل
امل�شروعة مبا يف ذلك ا�ستقبال ال�شكاوى والبالغات.
 .2تزويد �أ�صحاب العمل والعمال باملعلومات والإر�شادات الفنية التي ت�ساعد يف تنفيذ �أحكام
هذا القانون.
�	.3إبالغ اجلهات املخت�صة ب�أوجه النق�ص واملخالفات التي يكت�شفها �أثناء عمله.
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املادة ()111
يحق ملفت�ش العمل ما يلي:
 .1دخول �أماكن العمل اخلا�ضعة للتفتي�ش بحرية تامة �أثناء العمل دون �سابق �إنذار مع
وجوب �إ�شعار �صاحب العمل �أو ممثله عند دخول املن�ش�أة.
 .2اال�ستف�سار من �صاحب العمل �أو من العمال جمتمعني �أو منفردين �أو بح�ضور �شهود
ب�ش�أن تطبيق �أحكام وت�شريعات العمل.
 .3الإطالع على ال�سجالت والدفاتر و�أية وثائق �أخرى تتعلق ب�شروط العمل و�أخذ �صور �أو
م�ستخرجات منها.
�	.4أخذ عينات من املواد امل�ستعملة لغر�ض التحليل للت�أكد من مدة مالءمتها ل�سالمة و�صحة
العمال مع �إ�شعار �صاحب العمل �أو ممثله بذلك ويكون ذلك وفق ًا لأنظمة خا�صة ت�ضعها
الوزارة.
�	.5إ�صدار الأوامر والتعليمات لإزالة �أوجه النق�ص يف الأجهزة واملعدات امل�ستعملة �أو لإزالة
ال�ضرر الناجت عن ا�ستخدامها على �صحة و�سالمة العمال وله �أن يطلب التنفيذ الفوري
للإجراءات التي يراها الزمة لدرء خطر حمقق.
املادة ()112
على �أ�صحاب العمل �أو من ينوبون عنهم تقدمي جميع املعلومات التي يطلبها مفت�ش العمل
يف مهمة التفتي�ش.
املادة ()113
على مفت�ش العمل �أن ينظم حم�ضر ًا باملخالفة التي ي�ضبطها وله �أن يتخذ �أي ًا من الإجراءات
التالية بحق املخالف وذلك مبا يتالءم وطبيعة املخالفة ومدى خطورتها:
�	.1إ�سداء الن�صح والإر�شاد.
 .2توجيه تنبيه �شفهي لإزالة املخالفة خالل مدة حمددة.
 .3التو�صية لهيئة تفتي�ش العمل بتوجيه �إنذار خطي ب�ش�أن املخالفة.
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املادة ()114
 .1يقدم مفت�شو العمل �إىل هيئة تفتي�ش العمل تقارير دورية �شهرية و�سنوية عن نتائج
ن�شاطاتهم يف التفتي�ش وفق مناذج تقرها الوزارة.
 .2تقوم الوزارة بن�شر تقرير عام دوري عن �أعمال هيئة تفتي�ش العمل.
املادة ()115
ت�صدر الوزارة التعليمات الالزمة لتنظيم عمل مفت�ش العمل والإجراءات الالزمة لتنفيذ
الأحكام القانونية اخلا�صة بهذا القانون.

الباب التا�سع

�إ�صابات العمل و�أمرا�ض املهنة
املادة ()116
يجب على �صاحب العمل �أن ي�ؤمن جميع عماله عن �إ�صابات العمل لدى اجلهات املرخ�صة
يف فل�سطني.
املادة ()117
عند وقوع �إ�صابة عمل على �صاحب العمل القيام مبا يلي:
 .1تقدمي الإ�سعافات الأولية الالزمة للم�صاب ونقله �إىل �أقرب مركز للعالج.
 .2تبليغ ال�شرطة فور وقوع �أية �إ�صابة �أدت �إىل وفاة العامل �أو �أحلقت به �ضرر ًا ج�سماني ًا
حال دون ا�ستمراره بالعمل.
�	.3إخطار الوزارة واجلهة امل�ؤمن لديها خطي ًا عن كل �إ�صابة عمل خالل � 48ساعة من
وقوعها وي�سلم امل�صاب �صورة عن الإخطار.
املادة ()118
وفق ًا لأحكام القانون والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه يتكفل �صاحب العمل مبا يلي:
 .1عالج العامل امل�صاب �إىل �أن يتم �شفا�ؤه ،وتغطية كافة النفقات العالجية الالزمة مبا
فيها نفقات اخلدمات الت�أهيلية وم�ستلزماتها.
 .2جميع احلقوق املرتتبة على الإ�صابة ولو اقت�ضت م�س�ؤولية طرف ثالث.
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املادة ()119
�إذا حالت �إ�صابة العمل دون �أداء العامل لعمله ي�ستحق العامل  %75من �أجره اليومي عند
وقوع الإ�صابة طيلة عجزه امل�ؤقت مبا ال يتجاوز  180يوم ًا.

املادة ()124
ما مل يكن الت�أخري ناجت ًا عن عدم ا�ستقرار الإ�صابة �أو عن عذر م�شروع ي�سقط حق امل�صاب
يف املطالبة بالتعوي�ض عن �إ�صابة العمل بانق�ضاء �سنتني على وقوع الإ�صابة.

املادة ()120
�	.1إذا �أدت �إ�صابة العمل �إىل الوفاة �أو نتج عنها عجز كلي دائم ا�ستحق الورثة يف احلالة
الأوىل وامل�صاب يف احلالة الثانية تعوي�ض ًا نقدي ًا يعادل �أجر ( )3500ثالثة �آالف
وخم�سمائة يوم عمل �أو  %80من الأجر الأ�سا�سي عن املدة املتبقية حتى بلوغه �سن
ال�ستني �أيهما �أكرث.
�	.2إذا ترتب على �إ�صابة العمل عجز جزئي دائم ي�ستحق امل�صاب تعوي�ض ًا نقدي ًا عن جمموع
ن�سب العجز مبا ال يتجاوز التعوي�ض املقرر للعجز الكلي الدائم.
�	.3إذا ترتب على �إ�صابة العمل �أكرث من عجز جزئي دائم ي�ستحق امل�صاب تعوي�ض ًا نقدي ًا
عن جمموع ن�سب العجز مبا ال يتجاوز التعوي�ض املقرر للعجز الكلي الدائم.

املادة ()125
ال يحول التعوي�ض عن �إ�صابة العمل دون احل�صول على مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة.

املادة ()121
وفق ًا لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية ن�سبة العجز امل�ستحقة عن �إ�صابة العمل مبقت�ضى
�أحكام القانون �أو النظام ذي العالقة ال�ساري املفعول وقت الإ�صابة.
املادة ()122
للم�صاب احلق يف الطعن يف قرار تقدير ن�سبة العجز �أو قرار عودته للعمل خالل ثالثني يوم ًا
من تاريخ تبليغه بالقرار.
املادة ()123
 .1ي�سقط حق امل�صاب يف التعوي�ض �إذا ثبت بعد حتقيق جتريه جهة ذات اخت�صا�ص �أن
الإ�صابة نتجت عما يلي:
�أ .عن فعل متعمد من امل�صاب.
ب .ت�أثري اخلمر �أو املخدرات.
 .2ي�ستثنى من �أحكام الفقرة (� )1أعاله حالة الوفاة �أو العجز الدائم بن�سبة  % 35ف�أكرث.
226

املادة ()126
 .1ينظم �صاحب العمل �سج ًال تف�صيلي ًا لإ�صابات العمل.
 .2يقوم �صاحب العمل ب�إبالغ الوزارة خطي ًا يف حالة العجز الدائم خالل �شهر من ثبوت
ذلك العجز ومقدار التعوي�ض الذي دفعه للم�صاب �أو امل�ستحقني �أو تعهد بدفعه لهم.
املادة ()127
ً
 .1يلتزم �صاحب العمل باحلقوق املقررة للعامل وفقا لأحكام هذا الباب من القانون.
�	.2إذا اقت�ضت �إ�صابة العمل م�س�ؤولية طرف �آخر خالف �صاحب العمل يحق للعامل املطالبة
بحقوقه املرتتبة على الإ�صابة من �أي منهما.
املادة ()128
�إذا ظهرت على العامل �أعرا�ض �أحد �أمرا�ض املهنة الواردة يف اجلدول امللحق بهذا القانون
خالل �سنتني من تاريخ انتهاء خدمته يلتزم �صاحب العمل بجميع احلقوق املقررة له وفق ًا
لأحكام هذا الباب من القانون.
املادة ()129
ال يجوز ب�أي حال من الأحوال حجز التعوي�ض الواجب دفعه �إال ل�سداد النفقة وفيما ال يتجاوز
ثلث مبلغ التعوي�ض كما ال يجوز �إحالته لأي �شخ�ص �آخر غري العامل �أو امل�ستحقني عنه.
املادة ()130
يح�سب التعوي�ض امل�ستحق وفق ًا لأحكام هذا الباب على �أ�سا�س متو�سط الأجر لآخر ثالثة �أ�شهر.
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الباب العا�شر

العقوبات والأحكام اخلتامية

الف�صل الأول
العقوبات
املادة ()131
يعاقب �صاحب العمل على خمالفة �أي من �أحكام الف�صل الأول والثاين من الباب اخلام�س و�أي
نظام �صادر مبقت�ضاه بغرامة ال تقل عن ( )100دينار وال تزيد على ( )300دينار ،وتتعدد
العقوبة بتعدد املخالفات وت�ضاعف يف حالة التكرار.
املادة ()132
يعاقب �صاحب العمل على خمالفة �أي من �أحكام الف�صل الثالث من الباب اخلام�س و�أي نظام
�صادر مبقت�ضاه �أو بغرامة ال تقل عن ( )50دينار ًا وال تزيد على ( )100دينار مع �إلزامه بدفع
فرق الأجر للعامل ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت يف �ش�أنهم املخالفة.
املادة ()133
�إذا خالف �صاحب العمل �أي حكم من �أحكام الف�صل الرابع من الباب اخلام�س والأنظمة
ال�صادرة مبقت�ضاه ،فللوزير ف�ض ًال عن العقوبة املن�صو�ص عليها يف املادة (� )131إغالق
املن�ش�أة كلي ًا �أو جزئي ًا �أو �إيقاف �أية �آلة فيها وذلك �إىل �أن يزيل �صاحب العمل املخالفة.
املادة ()134
يعاقب كل من يخالف حكم ًا من �أحكام الباب ال�ساد�س والباب ال�سابع والأنظمة ال�صادرة
مبقت�ضاه بغرامة ال تقل عن ( )200دينار وال تزيد على ( )500دينار وتتعدد الغرامة بعدد
العمال الذين وقعت يف �ش�أنهم املخالفة ويف حالة التكرار ت�ضاعف العقوبة.
املادة ()135
كل من ميانع �أو يعار�ض �أو يعيق �أعمال مفت�ش العمل �أو هيئة التفتي�ش يعاقب ب�إزالة املخالفة
وبغرامة ال تقل عن ( )200دينار وال تزيد على ( )500دينار.
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املادة ()136
�إذا خالف �صاحب العمل �أي ًا من �أحكام املادتني ( )117 ،116يعاقب بغرامة ال تقل عن ()300
دينار وال تزيد على ( )500دينار.
املادة ()137
ال يجوز احلكم بوقف التنفيذ يف العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب �أو النزول عن احلد
الأدنى للعقوبة املقررة قانوني ًا لأ�سباب تقديرية.
املادة ()138
لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا القانون حتت�سب قيمة الغرامة بالدينار الأردين �أو ما يعادله
بالعملة املتداولة قانون ًا.

الف�صل الثاين
�أحكام ختامية
املادة ()139
ملجل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب الوزير �إ�صدار الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
املادة ()140
يلغى قانون العمل رقم  21ل�سنة  1960املعمول به يف حمافظات ال�ضفة وتعديالته ،وقانون العمل
رقم  16ل�سنة  1964املعمول به يف حمافظات غزة وتعديالته وكل ما يخالف �أحكام هذا القانون.
املادة ()141
على جميع اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني
يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر مبدينة غزة بتاريخ  2000/4/30ميالدية املوافق  25من حمرم 1421 /هجرية

يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانون رقم  1لسنة  1996بشأن
تمليك الطبقات والشقق
والمحالت
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قانون رقم ( )1لسنة  1996بشأن تمليك الطبقات
والشقق والمحالت
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد الإطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�ش�أن نقل ال�سلطات وال�صالحيات،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة،
وبناء على عر�ض وزير الإ�سكان،
وبعد موافقة جمل�س ال�سلطة بتاريخ 1996 /1/6م� ،أ�صدرنا القانون التايل.:

(الف�صل الأول)
تعاريف و�أحكام عامة
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما
مل تدل القرينة على خالف ذلك .ال�شخ�ص :كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يحق له �إمتالك
الأموال غري املنقولة بح�سب القانون .الوحدة العقارية :اجلزء املفرز من املبنى �سواء كان
طابق �أو �شقة �أو حمل .ال�شقة :وحدة كاملة م�ستقلة يف طابق �سواء �أعدت لل�سكن �أو لغري ذلك.
الطابق� :شقة واحدة �أو �أكرث يف م�ستوى �أفقي واحد .البناية :البناء مبا ب�أكمله فيه من �أجزاء
مفرزة و�أخرى �شائعة .الأجزاء امل�شرتكة  :ت�شمل الأر�ض ،هيكل البناء ،و�أجزا�ؤه وملحقاته
غري املعدة لال�ستعمال اخلا�ص ب�أحد املالك ،وت�شمل بوجه خا�ص .:
�أ) الأر�ض املقام عليها البناء والأفنية ،واملمرات اخلارجية ،واحلدائق ،ومواقف ال�سيارات.
ب)	�أ�سا�سات البناء والأ�سقف ،والأعمدة املعدة حلملها ،واجلدران الرئي�سية.
ج) املداخل ،واملمرات الداخلية ،وال�سالمل وامل�صاعد.
د) الأماكن املخ�ص�صة للحرا�س وغريهم من العاملني يف خدمة البناء.
هـ) الأماكن املخ�ص�صة للخدمات امل�شرتكة.
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و) كل �أنواع الأنابيب والأجهزة �إال ما كان منها داخل الأجزاء املفرزة ،وتقت�صر منفعته
على مالك هذا اجلزء .كل ما �سبق ما مل يرد يف �سندات امللك ما يخالفه.
مادة ()2
 .1تعترب الأجزاء امل�شرتكة (ال�شائعة) من ملحقات اجلزء املفرز.
 .2من ميلك جزء مفرز يعترب مالك ًا حل�صة �شائعة يف الأجزاء امل�شرتكة كالأر�ض مث ًال ما
مل يثبت خالف ذلك.
مادة ()3
 .1الأجزاء امل�شرتكة التي تقت�صر منفعتها على بع�ض املالك فقط تكون ملك ًا م�شرتك ًا له�ؤالء
املالك.
 .2وبوجه خا�ص تكون اجلدران الفا�صلة بني جزءين من �أجزاء الطبقة ملك ًا م�شرتك ًا ملالكيها.
مادة ()4
تكون ح�صة كل مالك يف الأجزاء امل�شرتكة بن�سبة قيمة اجلزء الذي ميلكه مفرز ًا وقت �إبرام
عقد امللكية وبناء عليه يحدد ن�صيبه يف تكاليف الأجزاء امل�شرتكة.
مادة ()5
الأجزاء امل�شرتكة ال تقبل الق�سمة ،وال يجوز للمالك �أن يت�صرف يف ح�صة منها م�ستقلة عن
اجلزء الذي ميلكه مفرز ًا ،والت�صرف يف اجلزء املفرز ب�أي �شكل ي�شمل ح�صة املت�صرف يف
الأجزاء ال�شائعة.
مادة ()6
لكل مالك �أن يت�صرف يف اجلزء املفرز الذي ميلكه ،وله �أن ي�ستعمله ،و�أن ي�ستغله مبا ال
يتعار�ض مع التخ�صي�ص املتفق عليه �أو مع ما �أعد له.
مادة ()7
ً
لكل مالك يف �سبيل االنتفاع باجلزء الذي ميلكه مفرزا �أن ي�ستعمل الأجزاء امل�شرتكة ،فيما
خ�ص�صت له ،مع مراعاة حقوق غريه من املالك.
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مادة ()8
 .1ال يجوز �إحداث �أي تعديل يف الأجزاء امل�شرتكة بغري موافقة جميع املالك حتى عند جتديد
البناء� ،إال �إذا كان التعديل الذي يقوم به �أحد املالك على نفقته اخلا�صة ،من �ش�أنه �أن ي�سهل
ا�ستعمال تلك الأجزاء ،دون �أن يغري من تخ�ص�صها �أو يلحق ال�ضرر باملالك الآخرين.
	.2ال يجوز �إجراء �أي تعديل �أو تغيري يف ال�شكل اخلارجي للبناية �إال بعد موافقة احتاد مالك
البناية.
مادة ()9
 .1نفقات حفظ الأجزاء امل�شرتكة و�صيانتها و�إدارتها وجتديدها يتحملها جميع املالك كل
بن�سبة ح�صته يف تلك الأجزاء.
 .2املنافع التي تخ�ص بع�ض املالك �أو التي تتفاوت من �شخ�ص �إىل �آخر توزع نفقاتها توزيع ًا
ن�سبي ًا ما مل يتفق على خالف ذلك.

الف�صل الثاين
ت�سجيل الوحدة العقارية

مادة ()10
 .1تعد دائرة ت�سجيل الأرا�ضي �سج ًال خا�ص ًا ي�سجل به �أ�سماء مالك الوحدات العقارية لكل
بناية.
 .2على كل مالك وحدة عقارية ،ت�سجيل وحدته العقارية يف ال�سجل امل�شار �إليه �آنف ًا والإبالغ
عند نقل امللكية �إىل مالك جديد �أو �إجراء �أي تغيري �أو تعديل.
 .3يجب �أن ت�شتمل ال�صحيفة العقارية يف ال�سجل امل�شار �إليه على البنايات وامل�ستندات الآتية:
�أ) امل�ساحة الكلية للأر�ض املقام عليها البناء.
ب) م�ساحة كل وحدة عقارية و�أو�صافها وتق�سيماتها.
ج بيان مل�ساحة البناء الفعلية على الأر�ض ،وم�ساحة الأجزاء امل�شرتكة واخلدمات
اخلا�صة باملبنى وعدد الطوابق وال�شقق واملحالت يف املبنى.
د)	�أية م�ستندات �أخرى قد تطلب من املالك.
هـ) بيان احلقوق العينة الأ�صلية واحلقوق العينية التبعية الواردة على العقار.
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مادة ()11
يعطى العقار املقام عليه البناء رقم ًا خا�ص ًا يقيد على ال�صفيحة العقارية للبناية لدى دائرة
ت�سجيل الأرا�ضي .ويعطي لكل وحدة عقارية رقم ًا م�سل�س ًال.

ال�سفلى �أو بغري خطئه ف�أن على �صاحب الطبقة ال�سفلى �أن يعيد بناءها و�إذا كان االنهدام
ب�سبب خط�أ �صاحب الطبقة ال�سفلى وجب عليه تعوي�ض �صاحب العلو عن ال�ضرر الذي ي�صيبه
من جراء علوه ثم �إعادة بنائه .

الف�صل الثالث
التزامات مالكي الطبقتني ،ال�سفلى والعلوى

مادة ()17
ال يجوز ل�صاحب العلو �أن يزيد يف ارتفاع بنائه �أو يهدمه �أو ي�سيء ا�ستعماله �أو يقوم ب�أي عمل
يزيد يف عبء العلو بحيث ي�ضر الطبقة ال�سفلى ويجوز ل�صاحب هذه الطبقة �أن يح�صل على
�إذن من املحكمة ملنعه من �إجراء ذلك.

مادة ()12
على �صاحب الطبقة ال�سفلى �صيانة جميع �أجزائها اململوكة له ملكية مفرزة و�أن يقوم بالأعمال
والرتميمات الالزمة لها ،ف�إذا امتنع عن ذلك جاز للمحكمة �أن ت�أمر ب�إجرائها خالل �أجل
منا�سب حتدده ،ف�إذا انق�ضى الأجل جاز للمحكمة �أن ت�أمر ببيع الطبقة ال�سفلى ،ويجوز
ل�صاحب العل ِو �أن يح�صل على �إذن من املحكمة ب�إجراء الرتميمات ال�ضرورية يف الطبقة
ال�سفلى على نفقة مالكها.
مادة ()13
ال يلتزم �صاحب الطبقة ال�سفلى ب�إجراء ترميمات يف العل ِو ملنع �سقوطه.
مادة ()14
�إذا انهدم البناء وجب على �صاحب الطبقة ال�سفلى �أن يعيد بناءها ف�إذا امتنع جاز للمحكمة
�أن ت�أمر ببيعها ،ويجوز ل�صاحب الطبقة العليا �أن يح�صل على �إذن من املحكمة لإعادة بناء
الطبقة ال�سفلى على نفقة مالكها لدفع ال�ضرر املحقق ح�صوله يف الطبقة العليا� ،أو له �أن
مينع �صاحب الطبقة ال�سفلى من ال�سكنى واالنتفاع حتى ي�ؤدي ما يف ذمته ،وله �أن يح�صل
على �إذن من املحكمة لت�أجري هذه الطبقة �أو �سكناها ا�ستيفا ًء حلقه.
مادة ()15
�إذا كان انهدام املبنى بخط�أ �صاحب العلو كان ل�صاحب الطبقة ال�سفلى �أن يرجع عليه
بالتعوي�ض املنا�سب وال يكون ملزما ب�إعادة بناء الطبقة ال�سفلى ،ولكن �إذا �أعاد البناء كان
�صاحب الطبقة العليا حق العلو عليه بعد �أداء التعوي�ض.
مادة ()16
�إذا كان انهدام البناء بغري خط�أ �صاحب العلو �سواء كان االنهدام بخط�أ �صاحب الطبقة
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مادة ()18
على �صاحب �إجراء الأعمال الالزمة ل�صيانة �أر�ضية علوه من بالط و�ألواح وغري ذلك حتى ال
يت�أثر �سقف الطبقة ال�سفلي من الإهمال يف ال�صيانة ،ويجوز ل�صاحب هذه الطبقة �أن يح�صل
على �إذن من املحكمة لإجراء هذه الرتميمات على نفقة �صاحب العلو.

الف�صل الرابع
�إدارة العقار
مادة ()19
 .1يجوز للمالك ب�أغلبية الأن�صبة� ،أن يكونوا احتاد ًا الإدارة العقار و�ضمان ح�سن االنتفاع به.
 .2ومع ذلك يعترب احتاد املالك قائم ًا بقوة القانون �إذا زاد عدد مالك العقار على �أربع
مالك ،ويف تطبيق �أحكام هذه الفقرة �إذا تعدد الأ�شخا�ص الذي ميلكون مع ًا طبقة �أو
�شقة �أو بناء يف جمموعة �أبنية فانهم يعتربون مالك ًا واحد ًا وعليهم �أن يوكلوا من ميثلهم
لتنفيذ الإجراءات الالزمة لإن�شاء احتاد املالك ف�إذا مل يتفقوا ،فللمحكمة بناء على طلب
�أحدهم �أو بناء على طلب �أي ذوي ال�ش�أن تعيني من ميثلهم.
� .3إذا مل يقم املالك ب�إمتام الإجراءات الالزمة لإن�شاء احتاد املالك يف حالة ما �إذا كان
وجوده �إجباري ًا بقوة القانون ،فان كان لأي منهم �أو لأي من ذوي ال�ش�أن �أن يطلب من
املحكمة �إمتام هذه الإجراءات ويدخل يف الإجراءات الأمر بتوثيق اتفاق تكوين االحتاد
�أمام كاتب العدل طبق ًا للمادة ( )20من هذا القانون وكذلك تعيني مدير لالحتاد.
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مادة ()20
 .1يكون لالحتاد �شخ�صية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاق تكوينه �أمام كاتب العدل.
 .2وينظم قرار ي�صدره وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية �أحكام توثيق اتفاق تكوين احتاد
املالك.
مادة ()21
ً
�إذا لـم يوجد احتاد مالك تكون �إدارة الأجزاء امل�شرتكة وفقا للأحكام الواردة يف املادة
اخلام�سـة واملـواد ( )25( )24( )23( )22من هذا القانون وكذلك الأحكام العامة يف
�إدارة امللكية ال�شائعة.
مادة ()22
لكل مالك �أن يتخذ ما يلزم حلفظ الأجزاء امل�شرتكة ولو كان ذلك بغري موافقة باقي املالك.
مادة ( ) 23
�أعمال الإدارة املعتادة للأجزاء امل�شرتكة ينفذ ب�ش�أنها ر�أي املالك ب�أغلبية الأن�صبة والذي
يكون ملزم ًا لباقي املالك وخلفائهم �سواء كان اخللف عام ًا �أو خا�ص ًا ،ف�إذا مل تتوافر الأغلبية
فللمحكمة  .بناء على طلب �أحد املالك � .أن تتخذ ما تقت�ضيه ال�ضرورة �أو امل�صلحة ولها �أن
تعني عند احلاجة من يتوىل �إدارة الأجزاء امل�شرتكة ،كما لها �أن تتخذ من الإجراءات الوقتية
ما يلزم للمحافظة على هذه الأجزاء.
مادة ()24
�إذا قام �أحد املالك بعمل من �أعمال الإدارة املعتادة بالن�سبة للأجزاء امل�شرتكة ومل يعرت�ض
عليها ملالك ب�أغلبية الأن�صبة يف وقت منا�سب ،اعترب فيما قام به نائب ًا عن اجلميع ،ف�إذا
اعرت�ضت الأغلبية فال ينفذ ت�صرف املالك يف حق باقي املالك.
مادة ()25
يف تطبيق �أحكام املادتني ال�سابقتني ال تتوافر الأغلبية من مالك واحد مهما بلغت ح�صته
يف الأجزاء امل�شرتكة.
مادة ()26
�إذا وجد احتاد املالك ت�سري الن�صو�ص التالية والالئحة العامة لإدارة ملكية الطبقات وال�شقق
التي ت�صدر بقرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية.
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مادة ()27
 .1يجوز الحتاد املالك �أن ميتلك طبقة �أو �شقة �أو �أكرث ملكية مفرزة ،يكون له �أن يت�صرف فيها.
 .2وال يكون لالحتاد ب�سبب ملكية بع�ض الأجزاء املفرزة �أ�صوات يف اجلمعية العمومية.
مادة ()28
يعترب احتاد املالك حار�س ًا على الأجزاء امل�شرتكة ،ويكون م�سئو ًال بهذا ال�صفة عن الأ�ضرار
التي تلحق املالك �أو الغري ،دون �إخالل بحقه من الرجوع على غريه وفق ًا للقانون.
مادة ()29
 .1تتكون اجلمعية العمومية من جميع املالك.
 .2و�إذا تعدد الأ�شخا�ص الذين ميلكون مع ًا طبقة �أو �شقة �أو بناء يف جمموعة �أبنية ،فيعتربون
فيما يتعلق بع�ضوية اجلمعية مالك ًا واحد ًا ،وعليهم �أن يوكلوا من ميثلون فيها ،ف�إذا مل يتفقوا
فللمحكمة بناء على طلب �أحدهم �أو على طلب مدير االحتاد �أن تعني من ميثلهم.
مادة ()30
 .1لكل مالك عدد من الأ�صوات يف اجلمعية العمومية يتنا�سب مع ح�صته يف الأجزاء
امل�شرتكة.
 .2ومع ذلك ف�إذا كانت ح�صة املالك تزيد على الن�صف ،انق�ص عدد ماله من �أ�صوات �إىل
ما ي�ساوي جمموع �أ�صوات باقي املالك.
مادة ()31
 .1يجوز ملالك �أن يوكل غريه من ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية والت�صويت فيها.
 .2وال يجوز ل�شخ�ص واحد �أن يكون وكي ًال عن �أكرث من مالك ،كما ال يجوز ملن له عدد من
الأ�صوات م�ساوية لأ�صوات باقي الأع�ضاء �أن يكون وكي ًال عن غريه.
	.3ال يجوز ملدير االحتاد وال لأحد معاونيه وال لأزواجهم �أن يكونوا وكالء عن املالك.
مادة ()32
ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية ب�أغلبية ما للحا�ضرين من �أ�صوات ،ما مل ين�ص القانون
على غري ذلك.
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مادة ()33
ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية ب�أغلبية �أ�صوات جميع الأع�ضاء يف �ش�أن.:
�أ) التفوي�ض يف اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها �أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين.
ب) تعيني �أو عزل مدير االحتاد �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ج) الت�صريح لأحد املالك ب�إحداث تعديل يف الأجزاء امل�شرتكة.
د) تعديل ن�سب توزيع النفقات املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية من م (� )9إذا �أ�صبح هذا
التعديل �ضروري ًا ب�سبب تغيري تخ�صي�ص بع�ض الطبقات �أو ال�شقق.
هـ) �شروط تنفيذ الأعمال التي تفر�ضها القوانني اللوائح.
و .ال�شروط التي يتم بها الت�صرف يف الأجزاء امل�شرتكة �إذا �أ�صبح هذا الت�صرف واجب ًا
تفر�ضه القوانني �أو اللوائح.
ز .جتديد البناء يف حالة الهالك كلي ًا �أو جزئي ًا ،وتوزيع نفقاته على املالك.
مادة ()34
عند هالك البناء كلي ًا �أو جزئي ًا يخ�ص�ص ما قد ي�ستحق ب�سببه لأعمال التجديد ما مل توافق
�أغلبية املالك على غري ذلك.
مادة ()35
ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية ب�أغلبية ثالثة �أرباع �أ�صوات جميع الأع�ضاء يف �ش�أن.:
�أ .و�ضع الئحة داخلية ل�ضمان ح�سن االنتفاع بالعقار و�إداراته �أو تعديله.
ب�	.إحداث تعديل �أو تغيري �أو �إ�ضافة يف الأجزاء امل�شرتكة �إذا كان من �ش�أن ذلك حت�سني
االنتفاع بها يف حدود ما خ�ص�ص له العقار .وعلى اجلمعية يف هذه احلالة �أن تقرر بنف�س
الأغلبية توزع ما قررته من �أعمال وكذلك نفقات ت�شغيل و�صيانة ما ا�ستحدث .وال يجوز
لأي مالك �أن مينع �أو يعطل ما قررته اجلمعية ولو اقت�ضى هذا التنفيذ القيام ب�أعمال
داخل طبقته �أو �شقته وملن يلحقه �ضرر ب�سبب تنفيذ الأعمال التي قررتها اجلمعية احلق
يف مطالبة االحتاد بالتعوي�ض.
ج .الت�صرفات العقارية التي من �ش�أنها ك�سب �أو نقل �أو ترتيب حق من احلقوق العينية
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بالن�سبة للأجزاء امل�شرتكة وت�ستثنى الت�صرفات املن�صو�ص عليها يف م (  )33بند (و)
التي تكفي فيها �أغلبية �أ�صوات جميع �أع�ضاء اجلمعية العمومية.
د .متلك االحتاد جزء ًا من الأجزاء املفرزة ،والت�صرف فيما ميلكه من هذه الأجزاء.
مادة ()36
ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية ب�إجماع �أ�صوات الأع�ضاء يف �ش�أن.:
�أ .الت�صرفات يف جزء من الأجزاء امل�شرتكة �إذا كان االحتفاظ بهذا اجلزء �ضروري ًا لالنتفاع
بالعقار وفق ًا للتخ�صي�ص املتفق عليه.
ب�	.إن�شاء طبقات �أو �شقق جديدة بغر�ض متليكها ملكية مفرزة.
مادة ()37
 .1تعني اجلمعية العمومية مدير ًا لالحتاد ،من بني املالك �أو من غريهم ،ملدة ال تزيد على
�سنتني قابلة للتجديد.
 .2و�إذا مل تعني اجلمعية العمومية مدير ًا لالحتاد ،كان لكل مالك �أن يطلب من املحكمة
تعيني مدير م�ؤقت.
مادة ()38
ميثل املدير االحتاد �أمام املحاكم واجلهات الإدارية ويف التعامل مع الغري.
مادة ()39
يتوىل املدير تنفيذ نظام امللكية وقرارات اجلمعية العمومية وحفظ الأجزاء امل�شرتكة ،وذلك
بالإ�ضافة �إىل ما يتقرر له من اخت�صا�صات �أخرى وفق ًا للقانون.
مادة ()40
 .1يجوز �إن�شاء جمل�س لإدارة االحتاد ،مل�ساعدة املدير والرقابة على �أعماله ،و�إبداء الر�أي
للجمعية فيما يراه والقيام مبا تكلفه به.
�	.2إذا مل ين�ص يف نظام امللكية على �إن�شاء جمل�س للإدارة ،يجوز للجمعية العمومية ب�أغلبية
�أ�صوات جميع الأع�ضاء �أن تقرر �إن�شاء املجل�س.
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مادة ()41

تتكون موارد اجلمعية مما ي�أتي.:
(�أ) ا�شرتاكات الأع�ضاء.
(ب) املبالغ التي يقرر حت�صيلها من الأع�ضاء ملواجهة التزامات اجلمعية.
(ج) القرو�ض.
(د) التربعات والهبات.

الف�صل اخلام�س
�أحكام ختامية

مادة ()42
� .1إذا هلك البناء بحريق �أو ب�سبب �آخر ،فعلى ال�شركاء �أن يلتزموا من حيث جتديده ما يقرره
االحتاد بالأغلبية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ما مل يوجد اتفاق يخالف ذلك.
 .3ف�إذا قرر االحتاد جتديد البناء خ�ص�ص ما قد ي�ستحق من تعوي�ض ب�سبب هالك العقار
لأعمال التجديد ،دون �إخالل بحقوق �أ�صحاب الديون املقيدة.
مادة ()43
ً
 .1كل قر�ض مينحه االحتاد �أحد ال�شركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون م�ضمونا ب�إمتياز
على اجلزء املفرز الذي ميلكه وعلى ح�صته ال�شائعة يف الأجزاء امل�شرتكة من العقار.
 .2وحت�سب مرتبة هذا االمتياز من يوم قيده.
مادة ()44
لكل �شريك يف طابق �أو �شقة حق الأف�ضلية ل�شراء احل�صة ال�شائعة التي يراد بيعها بالرتا�ضي
ل�شخ�ص غري �شريك وال ين�ش�أ ذلك احلق �إذا كان البيع بني الزوجني �أو الأ�صول �أو الفروع �أو
االخوة �أو الأخوات وفروعهم.
مادة ()45
 .1ي�سقط حق الأف�ضلية �إذا �أبلغ البائع با�سم امل�شرتي وعنوانه و�شروط البيع بوا�سطة كاتب
العدل �إىل ال�شركاء يف ال�شقة �أو الطابق �أو البناية ومل يقبلوا بهذه ال�شروط خالل خم�سة
�أيام من تاريخ التبليغ.
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�	.2إذا قبل ال�شركاء ال�شروط املعرو�ضة يجب عليهم �إبالغ ذلك �إيل البائع بوا�سطة كاتب
العدل وتنفيذ ال�شروط يف دوائر الت�سجيل خالل يومني اعتبار ًا من تاريخ تبليغ قبول
العر�ض �إىل البائع.
 .3حق الأف�ضلية ال يتجز�أ ،فال يجوز ا�ستعماله �أو �إ�سقاطه �إال بكامله ف�إذا تعدد �أ�صحاب حق
الأف�ضلية ا�ستعمل كل واحد منه بن�سبة الأ�سهم التي ميلكها ،و�إذا �أ�سقط �أحدهم �أو بع�ضهم
حقه انتقل احلق �إىل الباقني بالت�ساوي ،بالإ�ضافة �إىل �سهام كل منهم� ،أما �إذا تعدد امل�شرتون،
فلأ�صحاب حق الأف�ضلية �أن ميار�سوا هذا احلق اجتاه بع�ضهم على الوجه املتقدم.
مادة ()46
�إذا ثبت �أن ال�شراء مت ب�شروط �أف�ضل من ال�شروط املبينة يف الإ�شعار املو�صل �إىل �أ�صحاب
حق الأف�ضلية يكون البائع م�سئو ًال اجتاه ه�ؤالء بعطل و�ضرر يوازي على الأقل ربع قيمة املبيع
وذلك دون حاجة �إىل �إنذار.
مادة ()47
ال تطبق على العقارات امل�سجلة مبقت�ضى هذا القانون الأحكام املتعلقة بال�شفعة وبحق الرجحان
�أو ب�أي حق �آخر مماثل.
مادة ()48
يلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القانون.
مادة ()49
ي�صدر وزير الإ�سكان القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
مادة ()50
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ ن�شره
يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر مبدينة غزة بتاريخ  1996/1/6ميالدية املوافق /15
�شعبان 1416 /هجرية
يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانون التأمين رقم ( )20لسنة 2005
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد االطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  2003وتعديالته ،
وعلى قانون هيئة �سوق ر�أ�س املال رقم ( )13ل�سنة  2004م ،
وعلى امل�شروع املقدم من جمل�س الوزراء ،وبنا ًء على ما �أقره املجل�س الت�شريعي يف جل�سته
املنعقدة بتاريخ .2005/10/5
وبا�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني� ،أ�صدرنا القانون التايل:

الف�صل الأول
تعــاريف
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية �أينما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما
مل تدل القرينة على خالف ذلك.:
الوزير :وزير املالية.
الهيئة :هيئة �سوق ر�أ�س املال.
املجل�س :جمل�س �إدارة الهيئة.
�إدارة الت�أمني� :إدارة الت�أمني لدى الهيئة.
املدير :مدير عام �إدارة الت�أمني.
�أعمال الت�أمني :الن�شاط املتعلق بكافة �أنواع الت�أمني املن�صو�ص عليها يف هذا القانون مبا
يف ذلك �إعادة الت�أمني و�أعمال وكالء الت�أمني والو�سطاء و�أخ�صائي الت�أمني على احلياة
(الإكتواريني) و�أي ن�شاط �آخر ذي عالقة بعقد و�أعمال الت�أمني.
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عقد الت�أمني� :أي اتفاق �أو تعهد يلتزم مبقت�ضاه امل�ؤمن �أن ي�ؤدي �إىل امل�ؤمن له �أو �إىل امل�ستفيد
الذي ا�شرتط الت�أمني ل�صاحله مبلغ ًا من املال �أو �إيراد ًا �أو مرتب ًا �أو �أي عو�ض مايل �آخر يف
حالة وقوع احلادث �أو حتقق اخلطر املبني بالعقد ،وذلك نظري ق�سط �أو �أية دفعة مالية �أخرى
ي�ؤديها امل�ؤمن له للم�ؤمن.
عقد �إعادة الت�أمني� :أي اتفاق �أو تعهد بني �شركة الت�أمني الأ�صلية (ال�شركة املتنازلة) و�شركة
�أو �شركات �أخرى ( معيدي الت�أمني) تنقل مبوجبه ال�شركة املتنازلة �إىل معيدي الت�أمني كل �أو
بع�ض الأخطار التي التزمت بها للغري مبوجب عقد ت�أمني �أخذته على عاتقها �أ�ص ًال ،وذلك
مقابل مبلغ معني تدفعه ال�شركة املتنازلة �إىل معيدي الت�أمني يعرف با�سم ق�سط �إعادة
التامني ،ويلتزم معيدو الت�أمني مبوجب هذا العقد بتعوي�ض ال�شركة املتنازلة عما قد يلحقها
من الإ�ضرار التي �أمنت للغري �ضدها �أ�ص ًال.
امل�ؤمن� :شركة الت�أمني �أو فرع �شركة الت�أمني الأجنبية التي ح�صلت على �إجازة ملزاولة �أعمال
الت�أمني مبوجب �أحكام هذا القانون.
امل�ؤمن له :ال�شخ�ص الذي �أبرم عقد الت�أمني مع امل�ؤمن� ،أو امل�ستفيد الذي اكت�سب حقوق عقد
التامني ابتداء �أو حولت �إليه ب�صورة قانونية.
الإجازة :اجازة ممار�سة �أعمال الت�أمني ال�صادرة مبوجب �أحكام هذا القانون.
�شركة الت�أمني املحلية :كل �شركة يتم ت�أ�سي�سها يف فل�سطني وت�سجل لدى م�سجل ال�شركات
لغايات القيام ب�أعمال الت�أمني.
�شركة الت�أمني الأجنبية :كل �شركة يتم ت�أ�سي�سها خارج فل�سطني وت�سجل لدى م�سجل ال�شركات
لغايات القيام ب�أعمال الت�أمني.
الفرع :الفرع التابع لل�شركة ويقوم ب�أعمال الت�أمني نيابة عن ال�شركة وبا�سمها ومبقت�ضى
�شروط الإجازة.
الوكيل :ال�شخ�ص املفو�ض مبمار�سة �أعمال وكيل الت�أمني بالنيابة عن ال�شركة �أو عن �أحد
فروعها مبوجب تفوي�ض خطي من ال�شركة مبا يف ذلك �أعمال وكالة �إعادة الت�أمني.
الو�سيط :ال�شخ�ص املفو�ض مبمار�سة �أعمال و�ساطة الت�أمني بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له مبوجب
تفوي�ض خطي من امل�ؤمن له مبا يف ذلك �أعمال و�ساطة �إعادة الت�أمني.
�أخ�صائي الت�أمني املعني(االكتواري) :ال�شخ�ص احلا�صل على �شهادة �أخ�صائي ت�أمني من
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�إحدى امل�ؤ�س�سات املعرتف بها من الهيئة وح�صل على ترخي�ص منها ملمار�سة مهنة تقدير
قيمة عقود الت�أمني والوثائق واحل�سابات املتعلقة بها واملعروف بـ «االكتواري « واملعني للقيام
بهذه املهمة لدى ال�شركة .
احتياطي الأخطار ال�سارية :املبلغ الذي ير�صده امل�ؤمن يف نهاية ال�سنة املالية لتغطية االلتزامات
التي قد تن�ش�أ بعد انتهاء تلك ال�سنة عن عقود تامني مت �إ�صدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت
�سارية املفعول.
احتياطي ادعاءات حتت الت�سوية :املبلغ الذي ير�صد يف نهاية ال�سنة املالية لتغطية التزامات
ن�ش�أت عن مطالبات مت التبليغ عنها قبل انتهاء تلك ال�سنة وال زالت حتت الت�سوية.
هام�ش املالءة :قيمة ما يزيد من موجودات ال�شركة عن املطلوب منها مما ميكنها من الوفاء
بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعوي�ضات فور ًا عند ا�ستحقاقها دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �إع�سار
ال�شركة �أو �إفال�سها .ويجري احت�ساب هام�ش املالءة وفقا ل�سيا�سات جمل�س �إدارة الهيئة
وتعليمات مدير عام �إدارة الت�أمني وفقا للمعايري املتعارف عليها دولي ًا.
�شهادة املالءة :ال�شهادة التي ت�صدرها �إدارة الت�أمني لل�شركة مبا يفيد ب�أنها قد التزمت
مبتطلبات هام�ش املالءة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي ت�صدر
مبوجبه .املبلغ الأدنى لل�ضمان :املبلغ الذي يعادل ،على الأقل ،ثلث هام�ش املالءة املطلوب
وحتدد �إدارة الت�أمني احلد الأدنى لهذا املبلغ بتعليمات ت�صدر عنه.
�صندوق الت�أمني :جمموع املوجودات التي حتتفظ بها ال�شركة ل�ضمان �أعمال الت�أمني على
احلياة با�ستثناء حقوق امل�ساهمني.
املدقق :مدقق احل�سابات املرخ�ص قانون ًا للعمل يف فل�سطني واملعتمد من قبل �إدارة التامني.
املركبة الآلية :كل مركبة ت�سري على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها واملركبة التي جترها
�أو ت�سندها مركبة �إذا كانت مرخ�صة لذلك ،وي�ستثنى منها الكر�سي بعجالت.
رخ�صة املركبة :الإجازة الر�سمية ال�صادرة عن �سلطة الرتخي�ص والتي جتيز ت�سيري املركبة
على الطرق ملدة حمددة.
رخ�صة القيادة :الإجازة الر�سمية ال�صادرة عن �سلطة الرتخي�ص والتي جتيز ل�صاحبها
قيادة نوع �أو �أنواع معينة من املركبات.
املركبات الثقيلة :كل مركبة يزيد وزنها الإجمايل عن �أربعة �آالف كيلو جرام وي�ستثنى منها كل
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مركبة جتارية مرخ�صة لنقل �سبعة ركاب �أو اكرث .املركبات اخلفيفة :كل مركبة خ�صو�صية
�أو عمومية �أو جتارية ال يزيد وزنها الإجمايل عن �أربعة �آالف كيلو جرام.
ا�ستعمال املركبة :ال�سفر باملركبة ،وي�شمل قيادتها �أو ركوبها �أو النزول منها �أو دفعها �أو جرها
�أو معاجلتها �أو �إ�صالحها على الطريق من قبل �سائقها �أو �أي �شخ�ص �آخر خارج نطاق عمله،
كما ي�شمل �أي�ض ًا تدحرج املركبة �أو �سقوطها �أو انف�صال �أو �سقوط �أي جزء منها �أو من حمولتها
�أثناء ال�سفر ،وي�ستثنى من اال�ستعمال:
 .1حتميل �أو تنزيل �أو بيع الب�ضائع �أو املواد من املركبة �أثناء وقوفها.
 .2املركبة التي حتولت �إىل معدة هند�سية يف موقع العمل� ،أو حمال للبيع .حادث الطرق:
كل حادث نتج عنه �إ�صابة �شخ�ص ب�ضرر ج�سماين جراء ا�ستعمال مركبة �آلية مبا يف
ذلك احلوادث الناجمة عن انفجار �أو ا�شتعال املركبة �أو جزء من �أجزائها �أو عن مادة
�أخرى من املواد الالزمة ال�ستعمالها ،كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء �إ�صابة
مركبة واقفة يف مكان يحظر الوقوف فيه ،وال يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء
ا�ستخدام القوة الآلية للمركبة لغري الغاية املخ�ص�صة لها لت�سيري املركبة وكل حادث
وقع جراء فعل ارتكب ق�صد ًا.
امل�صاب :كل �شخ�ص حلقه �ضرر ج�سماين ناجم عن حادث طرق ،وي�شمل ورثة ال�شخ�ص
املتوفى.
املعالون :زوج ال�شخ�ص و�أبويه و�أوالده ما دون �سن الثامنة ع�شر �إال �إذا كان على مقعد الدرا�سة
اجلامعية �أو مقعدا �شريطة �إثبات ذلك.
ال�صندوق :ال�صندوق الفل�سطيني لتعوي�ض م�صابي حوادث الطرق.
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الف�صل الثاين
نطـاق تطبيـق القانـون
مادة ()2
ت�سري �أحكام هذا القانون على كافة �أعمال الت�أمني ،وتخ�ضع لأحكامه جميع ال�شركات والوكالء
والو�سطاء و�أخ�صائيي الت�أمني واالكتواريني املرخ�صني ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين لهم
عالقة ب�أعمال الت�أمني والأمور املتعلقة بها.
مادة ()3
 .1ت�شمل �أعمال الت�أمني الفروع الآتية :
�أ .الت�أمني على احلياة.
ب .الت�أمني ال�صحي.
ج .ت�أمني الأموال (االدخار).
د .الت�أمني �ضد �أخطار احلريق والأخطار املتحالفة معها.
هـ .الت�أمني �ضد �أخطار النقل وامل�س�ؤوليات املتعلقة بها.
و .الت�أمني �ضد �أخطار احلوادث وامل�س�ؤولية املدنية.
ز .الت�أمني على �أج�سام ال�سفن و�آالتها وامل�س�ؤوليات املتعلقة بها.
ح .الت�أمني على �أج�سام الطائرات و�آالتها وامل�س�ؤوليات املتعلقة بها.
ط .ت�أمني املركبات وامل�س�ؤوليات املتعلقة بها.
ي .الت�أمني �ضد �أخطار املهنة.
ك.الت�أمينات الأخرى.
 .2ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة ملعاجلة الفروع الأخرى من �أعمال الت�أمني،
ك�أعمال الت�أمني املتعلقة بالت�أمني �ضد حوادث ال�سرقة واحلوادث ال�شخ�صية و�إ�ساءة
االئتمان والت�أمينات الهند�سية ،و�أية �أنواع ت�أمني �أخرى مل تذكر يف هذه املادة يرى
جمل�س الوزراء بالتن�سيق مع الهيئة �أن من ال�ضروري معاجلتها بنظام.
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الف�صل الثالث
مهام واخت�صا�صات و�صالحيات الهيئة
مادة ()4
تقوم هيئة �سوق ر�أ�س املال بتنظيم �أعمال الت�أمني املن�صو�ص عليها يف هذا القانون من �أجل:
 .1الإ�شراف والرقابة على تطبيق �أحكام هذا القانون و�أية قوانني و�أنظمة وتعليمات متعلقة
ب�أعمال الت�أمني ،واتخاذ الإجراءات والقرارات والتعليمات الالزمة لذلك.
 .2و�ضع �سيا�سات مف�صلة لتطوير وتنمية قطاع الت�أمني و�إعداد الأنظمة الالزمة لتنفيذها،
واتخاذ الإجراءات والقرارات الالزمة لذلك يف حدود �صالحياتها املحددة يف هذا
القانون ،بالتعاون والت�شاور مع اجلهات املخت�صة.
 .3القيام بكل ما يلزم لتوفري املناخ املالئم لنمو وتقدم قطاع الت�أمني مبا يعود بالنفع على
الن�شاط االقت�صادي يف فل�سطني ،بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية.
 .4حماية حقوق امل�ؤمنني وامل�ستفيدين من خدمات الت�أمني ،والرقي بهذه اخلدمات وحتقيق
املناف�سة الكاملة بني امل�ؤمنني مبا يكفل حماية حقوقهم وم�صاحلهم من خالل تنفيذ
القوانني والأنظمة والتعليمات وال�سيا�سة العامة لتطوير قطاع الت�أمني.
مادة ()5
عمال ب�أحكام قانون هيئة �سوق ر�أ�س املال  ،وبناء على قرار املجل�س تقوم الهيئة مبا يلي:
� .1إعداد نظام يت�ضمن �شروط ور�سوم منح الإجازة ل�شركات الت�أمني ملمار�سة �أعمال الت�أمني
والوثائق واملعلومات والبيانات الواجب تقدميها للح�صول عليها مع مراعاة الأحكام
الواردة يف الف�صل ال�سابع من هذا القانون.
� .2إعداد نظام لفر�ض ر�سوم لقاء اخلدمات التي تقدمها الهيئة لل�شركات والوكالء والو�سطاء.
 .3و�ضع �أ�س�س احت�ساب االلتزامات الت�أمينية واالحتياطيات الفنية املقابلة لها وحتديد طريقة
تقييم �أ�صول ال�شركة وطبيعة وتوزيع الأ�صول املقابلة لاللتزامات الت�أمينية.
 .4و�ضع تعليمات لتحديد قيمة هام�ش املالءة واملبلغ الأدنى لل�ضمان وطرق و�أ�ساليب
احت�سابهما ،واعتماد مناذج و�شروط و�إجراءات �إ�صدار �شهادات املالءة.
 .5و�ضع تعليمات للأ�س�س التي ي�سمح لل�شركات مبوجبها �إعادة الت�أمني.
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�	.6إعداد درا�سات و�أبحاث وم�شاريع قوانني و�أنظمة و�إجراءات لتنظيم قطاع الت�أمني
ولتحقيق الإ�شراف والرقابة ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر ،م�شاريع �أنظمة يف
املجاالت التالية:
�أ .طرق احت�ساب االحتياطيات الفنية �أو احل�سابية التي متثل التزامات ال�شركة.
ب .طرق تقييم موجودات ال�شركة.
ج .طبيعة توزيع موجودات ال�شركة التي متثل التزاماتها الت�أمينية وحتديد مواقعها
وما يناظر كل منها من االلتزامات.
د .طرق احت�ساب التزامات ال�شركة.
هـ .ترتيب �إعادة الت�أمني وي�شمل ذلك املعلومات التي على ال�شركات تقدميها بهذا
ال�ش�أن.
و .حتديد ر�سوم الرخ�ص املطلوب دفعها من ال�شركات ووكالء الت�أمني والو�سطاء.
ز .حتديد م�ستوى الأ�سعار �أو التعرفة اخلا�صة ب�أي نوع من �أنواع الت�أمني� ،إذا ارت�أت
الهيئة ذلك منا�سبا و�ضروريا.
�	.7إ�صدار و�إعداد ن�شرات و�إح�صائيات �سنوية عن قطاع الت�أمني وبرامج �إعالمية لتوعية
رجال الأعمال وامل�ستفيدين من خدمات الت�أمني ب�أهمية هذه اخلدمات و�أثرها الإيجابي
على تنمية التجارة وال�صناعة واالقت�صاد الوطني بوجه عام.
�	.8إ�صدار تقرير �سنوي عن ن�شاطات و�إجنازات الهيئة وما ي�ستجد من تطورات يف قطاع
الت�أمني وي�شمل التقرير اخلطط امل�ستقبلية للهيئة فيما يتعلق بقطاع الت�أمني.
�	.9إعداد م�شاريع القرارات والتعليمات يف املجاالت الآتية وعر�ضها على املجل�س للموافقة
عليها و�إ�صدارها:
�أ .الإجراءات وال�شروط والنماذج املطلوبة لإ�صدار �شهادة املالءة.
ب .منع �أو حتديد ا�ستثمار الأموال املتحققة من �أية فئة من فئات الت�أمني.
ج .ن�سبة الفائ�ض املوزع على امل�ؤمن لهم يف احلاالت التي تقت�ضي ذلك.
د .قيمة الكفاالت املطلوبة من وكالء الت�أمني والو�سطاء.
هـ .طرق م�سك دفاتر وح�سابات و�سجالت ووثائق ال�شركة ووكالء الت�أمني والو�سطاء
والتفا�صيل املطلوب �إدراجها يف تلك الوثائق.
و .البينات وامل�ستندات املطلوب تقدميها للمجل�س عن �أي من ن�شاطات ال�شركة
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وا�شرتاط �أن تكون هذه الوثائق م�صدقة من �أ�شخا�ص مهنيني ومن �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو �أي موظف تعينه التعليمات التي ي�ضعها املجل�س.
ز .ن�شر البيانات واملعلومات الواردة يف تقارير و�سجالت على النحو الذي يقره املجل�س،
وتوزيع هذه البيانات واملعلومات على اجلهات احلكومية املخت�صة وعلى املهتمني
ب�أعمال الت�أمني.
 .10حتديد �أ�س�س توزيع الفائ�ض املخ�ص�ص حلملة عقود الت�أمني يف احلاالت التي تقت�ضي
ذلك.
 .11و�ضع تعليمات لبيان الأ�س�س الواجب �إتباعها يف م�سك وتنظيم الدفاتر احل�سابية
وال�سجالت وامل�ستندات لل�شركات والوكالء والو�سطاء وحتديد البيانات والتفا�صيل
الواجب �إدراجها يف هذه الوثائق.
 .12ن�شر البيانات واملعلومات الواردة يف دفاتر و�سجالت ال�شركة بالطريقة التي يو�صي بها
املجل�س و�إر�سالها �إىل ال�سلطات الر�سمية املعنية و�أية جهات �أخرى لها عالقة ب�أعمال
الت�أمني.
 .13و�ضع تعليمات تلتزم مبوجبها ال�شركات بتقدمي املعلومات التالية:
�أ .البيانات واملعلومات الواردة يف دفاتر و�سجالت ووثائق ال�شركة و�أية معلومات �أخرى
متعلقة بعمليات ال�شركة ،مبا يف ذلك بيانات عن عقود الت�أمني التي ت�صدرها
و�أنواعها و�إعادة الت�أمني ودخل وم�صاريف ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل �أية معلومات
عن ن�شاطات �أي �شركة ذات ملكية م�شرتكة مع �شركة الت�أمني �أو مرتبطة بها ب�أي
�شكل كان.
ب .معلومات عن �إدارة ال�شركة ومديرها العام ومدراء الدوائر بها وعن كوادرها الفنية
ومدققي ح�ساباتها ،ومعلومات عن �أي تعديالت مقرتحة على هذه الوظائف.
مادة ()6
يجوز للهيئة وبناء على قرار املجل�س ممار�سة ال�صالحيات التالية:
 .1منع �أو تقييد ا�ستثمارات ال�شركة يف جماالت معينة.
 .2و�ضع �شروط منح الإجازة لوكالء وو�سطاء الت�أمني وخرباء الت�أمني وحتديد امل�ؤهالت
واخلربات املطلوبة لديهم ،مبا يف ذلك �أخ�صائيي الت�أمني على احلياة (االكتوارييني).
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�	.3إ�صدار الأوامر لل�شركات والوكالء والو�سطاء لإلزامهم بالتقيد ب�أحكام القانون والأنظمة
والتعليمات حتت طائلة العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
 .4تعيني �أخ�صائي يف الت�أمني على احلياة �أو يف �أي نوع �آخر من �أنواع الت�أمني� ،أو مدقق
ح�سابات قانوين لتدقيق �أعمال �أي �شركة وتقومي �أو�ضاعها وتقدمي تقرير عنها ،وتتحمل
ال�شركة �أجور التدقيق و�أتعاب �أخ�صائي الت�أمني التي حتددها الهيئة .وللهيئة ن�شر التقرير
�أو ملخ�صا عنه بالطريقة التي تراها منا�سبة.
 .5عدم املوافقة على تعيني مدير عام ال�شركة �أو �أي من املوظفني الرئي�سني فيها �أو وكيل
الت�أمني املعتمد �أو املدقق ب�سبب عدم توفر الكفاءة �أو اخلربة الالزمة لديهم.
�	.6إعداد �أنظمة �أو لوائح تلزم �شركات الت�أمني العاملة يف فل�سطني ب�إعادة الت�أمني لدى
�شركات �إعادة الت�أمني املحلية وحتديد الأ�س�س ون�سب �إعادة الت�أمني الواجب تطبيقها.
�	.7إعداد �أنظمة �أو لوائح لفر�ض الت�أمني الإجباري �ضد �أخطار معينة وحتديد �شروطه
و�أحكامه العامة وحدود امل�س�ؤولية فيه.
 .8و�ضع قواعد �سلوك مهنية يتم التقيد بها من جميع ال�شركات والوكالء والو�سطاء عند
و�ضع �شروط عقد الت�أمني وعند التعامل مع امل�ؤمن لهم.
مادة ()7
ت�شكل الهيئة جلنة للإ�شراف والرقابة على الت�أمني من داخل الهيئة وخارجها ،على �أن يكون
�إحتاد �شركات الت�أمني ممثال فيها ،وتفو�ضها ما تراه منا�سبا من �صالحياتها يف هذا املجال.
مادة()8
الإدارة العامة للت�أمني
 .1لتحقيق �أهداف الهيئة ولتنظيم ومراقبة �أعمال الت�أمني وللحفاظ على حقوق وم�صالح
امل�ؤمن لهم تتوىل �إدارة الت�أمني وباال�ستناد �إىل قانون هيئة �سوق ر�أ�س املال وهذا القانون
ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات الالزمة من �أجل تنفيذ املهام املنوطة بها.
 .2تنظم داخل الإدارة العامة للت�أمني �سجالت تبقى مفتوحة للجمهور للإطالع على
حمتوياتها وت�شمل:
�أ� .سجل عام يحتوي على �أ�سماء وعناوين ومعلومات �أ�سا�سية ومالية عن ال�شركات
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العاملة يف فل�سطني وعن الوكالء والو�سطاء و�أخ�صائيي الت�أمني على احلياة املجازين
من الهيئة.
ب� .سجل م�ستقل لكل �شركة يحتوي على احل�سابات ال�سنوية املدققة وعلى التقارير ال�سنوية
ومعلومات مف�صلة وبيانات عن ال�شركة مبا يف ذلك �أق�ساط الت�أمني والتعوي�ضات
واالدعاءات وحتويالت العقود واال�ستثمار والودائع واالحتياطيات الفنية التي حتتفظ
بها ال�شركة و�أية معلومات �أو وقائع �أخرى �ضرورية حلماية امل�ؤمن لهم� .سجل م�ستقل
لكل وكيل ت�أمني �أو و�سيط �أو �أخ�صائي ت�أمني على احلياة ت�سجل فيه املعلومات والوقائع
املتعلقة بهم كما هو حمدد بتعليمات �صادرة عن �إدارة الت�أمني.
مادة ()9
مدير عام الإدارة
ير�أ�س �إدارة الت�أمني مديرعام يتمتع بال�صالحيات الآتية:
 .1تكليف اجلهاز الإداري للهيئة بالتحقيق للح�صول على املعلومات الالزمة وال�ضرورية للرقابة
والإ�شراف على �أعمال الت�أمني ول�ضبط تنفيذ القوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر.
 .2ملدير عام �إدارة الت�أمني �أو من يندبه �أن يدقق يف �أي وقت جميع معامالت و�سجالت
ووثائق ال�شركة والوكالء والو�سطاء.
 .3لغايات التحقق من التزام ال�شركات والوكالء والو�سطاء ب�أحكام هذا القانون يحق ملدير
عام �إدارة الت�أمني �أن يطلب من ال�شركات ومن وكالء الت�أمني والو�سطاء �أو من الراغبني
يف احل�صول على �إجازة تزويده مبا يلي:
�أ .ح�سابات ودفاتر ال�شركة ودفاتر وكالء الت�أمني والو�سطاء بال�شكل املن�صو�ص عليه
يف القانون و�أية معلومات عن الو�ضع املايل لل�شركة والوكالء والو�سطاء وعن �أي
�شركة لها عالقة ملكية مع �شركة الت�أمني �أو مرتبطة بها ،مبا يف ذلك املعلومات
التي مت احل�صول عليها من التحقيق االكتواري ،وللمدير �أن يطلب ت�صديق هذه
املعلومات �أو احل�صول على �شهادة ب�صحتها من جهة يقوم بتحديدها.
ب .ال�شروط العامة واخلا�صة ومعدالت الأق�ساط املتعلقة ب�أنواع معينة من عقود الت�أمني،
وللمدير العام �أن يطلب هذه املعلومات قبل �إبرام �أي عقد من عقود الت�أمني.
ج�	.أية معلومات �أخرى ذات �صلة مبو�ضوع التحقيق.
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�	.4إذا توافرت ملدير عام �إدارة الت�أمني معلومات� ،أو كان لديه �سبب كاف للظن ،ب�أن ال�شركة
مل تقم بت�سديد التزاماتها �أو ُيحتمل �أن تتخلف عن ذلك �أو �أنها لن ت�ستطيع االحتفاظ
بهام�ش املالءة املقرر يف القانون ،فلمدير عام �إدارة الت�أمني بعد �إحالة الأمر �إىل املجل�س
وتلقي تعليماته �أن يطلب �إىل ال�شركة �أن تقوم خالل مدة حمدودة باتخاذ واحد �أو �أكرث
من الإجراءات الآتية ،كما يراه منا�سب ًا ،ويجوز �أن تكون هذه الإجراءات دائمة �أو م�ؤقتة.
�أ .التوقف كليا عن القيام ب�أعمال ت�أمني جديدة� ،أو التوقف عن ممار�سة نوع �أو فئة
معينة من �أعمال الت�أمني.
ب .و�ضع حد معني لدخل ال�شركة من �أق�ساط الت�أمني.
ج .التوقف عن اال�ستثمار يف �أي نوع �أو فئة من �أنواع اال�ستثمار.
د .ت�صفية ا�ستثماراتها من فئة معينة �أو �صنف معني خالل مدة معينة.
هـ .االحتفاظ مبوجودات يف فل�سطني تعادل قيمتها جميع �أو قدر معني من التزاماتها
النا�شئة عن �أعمالها يف فل�سطني.
و .اتخاذ اية �إجراءات �أخرى وفقا لتعليمات املجل�س املحددة.
 .5اتخاذ الإجراءات املبينة يف الفقرة « »4من هذه املادة يف احلاالت الآتية:
�أ�	.إذا تخلفت ال�شركة عن تنفيذ �أية مادة من مواد هذا القانون �أو الأنظمة والتعليمات
ال�صادرة مبوجبه
ب� .إذا ر�أى مدير عام �إدارة الت�أمني �أن �إجراءات ال�شركة الالزمة لإعادة الت�أمني على املخاطر
التي تتحملها ال�شركة غري كافية �أو �أن ال�شركة مل تقم باتخاذ هذه الإجراءات.
ج�	.إذا ارتكبت ال�شركة خمالفة ج�سيمة لعر�ض �أو لربنامج العمل املقدم �إىل مدير عام
�إدارة الت�أمني وكانت قد ح�صلت على الإجازة بناء على ذلك الربنامج.
�	.6أن يطلب من مدقق ال�شركة تزويده باملعلومات التي يرى �أنها �ضرورية ملراقبة وتدقيق
�أعمال ال�شركة ،على �أن يقدم املدقق هذه املعلومات خالل املدة التي يحددها مدير عام
�إدارة الت�أمني ،و�إذا كان املقر الرئي�س لل�شركة خارج فل�سطني ،ف�إن املعلومات الواجب
تقدميها من املدقق �إىل مدير عام �إدارة الت�أمني تقت�صر فقط على �أعمال الت�أمني يف
فل�سطني.
�	.7أن يطلب من ال�شركة تزويده خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يوما مبعلومات عن العموالت
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التي تدفعها ال�شركة لوكالء وو�سطاء الت�أمني ،و�إذا تبني بناء على املعلومات املر�سلة من
ال�شركة �أو من غريها �أن العموالت املدفوعة للوكالء والو�سطاء تزيد عن احلد املعقول،
فلمدير عام �إدارة الت�أمني بعد عر�ض الأمر على املجل�س واحل�صول على موافقته �أن
يطلب من ال�شركة كتاب ًة تخفي�ض العموالت التي تدفعها ب�ش�أن جميع �أنواع الت�أمني �أو
بع�ضها ،وذلك خالل مدة معينة ال تزيد عن �شهرين من تاريخ الطلب.
 .8ملدير عام �إدارة الت�أمني ،بناء على قرار املجل�س و�ضع تعليمات ملنع دفع عموالت عينية
للوكالء والو�سطاء �أو دفعها ب�شكل قرو�ض قبل �إ�ستالم ال�شركة �أو الوكيل الأق�ساط املتعلقة
بها.
 .9لغايات التحقيق املن�صو�ص عليه يف هذا القانون ،ملدير عام �إدارة الت�أمني �أن يقوم
بنف�سه ،وله �أن يفو�ض من ينوب عنه ،مبا يلي.:
�أ .دخول مكاتب ال�شركة �أو �أية مكاتب �أخرى ي�شتبه �أنها حتتوي على وثائق و�سجالت
تتعلق بعقود الت�أمني و�شهادات الأ�سهم �أو �أية وثيقة �أخرى لها �صلة ب�أعمال الت�أمني،
على �أن يكون الدخول يف �أوقات عمل ال�شركة.
ب�	.أن يطلب من �أي موظف يف ال�شركة �أو لدى �أي طرف له عالقة ملكية مع �شركة الت�أمني
�أو مرتبط بها تقدمي ما لديه من دفاتر ووثائق و�سجالت حتتوي على املعلومات املطلوبة.
مادة ()10
 .1على املدقق �أن يقدم تقريرا خالل ثالثة �أيام علي الأكرث ملدير عام �إدارة الت�أمني يف
احلاالت الآتية.:
�أ�	.إذا ر�أى املدقق �أن احلالة املالية لل�شركة قد ت�ؤثر �سلبا على قدرتها بالوفاء
بالتزاماتها نحو امل�ؤمن لهم �أو على �إمكاناتها يف تلبية املتطلبات املالية املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون �أو التعليمات والأوامر ال�صادرة مبوجبه.
ب�	.إذا ر�أى املدقق �أن هناك خلال ج�سيما يف النظام املايل ونظام الرقابة �أو يف
ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة.
ج�	.إذا حتفظ على �أي �شهادة تتعلق بالبيانات املالية لل�شركة ودخلها طلب �إليه تقدميها
مبوجب قانون ال�شركات �أو هذا القانون.
د�	.إذا قرر املدقق اال�ستقالة �أو عدم قبول �إعادة تعيينه يف ال�شركة.
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 .2على املدقق تزويد ال�شركة بن�سخة من التقرير امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة
يف نف�س تاريخ تقدميه ملدير عام �إدارة الت�أمني.

الفـ�صل الرابـع

مادة ()11
يكون حم ًال للت�أمني كل م�صلحة اقت�صادية م�شروعة تعود على ال�شخ�ص من عدم وقوع خطر
معني.
مادة ()12
يقع باط ًال كل ما يرد يف وثيقة الت�أمني من ال�شروط الآتية.:
 .1ال�شرط الذي يق�ضي ب�سقوط احلق يف الت�أمني ب�سبب خمالفة القوانني �إال �إذا انطوت
املخالفة على جرمية عمدية.
 .2ال�شرط الذي يق�ضي ب�سقوط حق امل�ؤمن له ب�سبب ت�أخره يف �إعالن احلادث امل�ؤمن منه
�إىل اجلهات املطلوب �إخطارها �أو يف تقدمي امل�ستندات� ،إذا تبني �أن الت�أخري كان لعذر
مقبول.
 .3كل �شرط مطبوع مل يربز ب�شكل ظاهر وكان متعلق ًا بحالة من الأحوال التي ت�ؤدي �إىل
البطالن �أو ال�سقوط.
� .4شرط التحكيم �إذا ورد يف الوثيقة بني �شروطها العامة املطبوعة ،ال يف �صورة اتفاق
خا�ص منف�صل عن ال�شروط العامة.
 .5كل �شرط تع�سفي �آخر مل يكن ملخالفته �أثر يف وقوع احلادث امل�ؤمن منه.
مادة ()13
 .1يجوز االتفاق على �إعفاء امل�ؤمن من ال�ضمان �إذا �أقر امل�ستفيد مب�سئوليته �أو دفع �ضمان ًا
للمت�ضرر دون ر�ضاء امل�ؤمن.
	.2ال يجوز االتفاق على �إعفاء امل�ؤمن من ال�ضمان �إذا كان �إقرار امل�ستفيد مق�صور ًا على
واقعة مادية� ،أو �إذا �أثبت �أن دفع ال�ضمان كان يف �صالح امل�ؤمن.
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مادة ()14
يجوز للم�ؤمن �إذا دفع تعوي�ض ًا عن ال�ضرر �أن يحل حمل امل�ؤمن له يف الدعاوى التي تكون
للم�ؤمن له قبل من ت�سبب يف ال�ضرر الذي حدثت عنه م�سئولية امل�ؤمن مبا دفعه من �ضمان،
ما مل يكن من �أحدث ال�ضرر غري املتعمد من �أ�صول امل�ؤمن له وفروعه �أو من زوجه �أو �شخ�ص ًا
يكون امل�ؤمن له م�سئو ًال عن �أفعاله.

الف�صل اخلامـ�س
التزامات امل�ؤمن له وامل�ؤمن
مادة ()15
التزامات امل�ؤمن له

يلتزم امل�ؤمن له ب�أن .:
 .1يدفع املبالغ املتفق عليها يف الأجل املحدد يف العقد.
 .2يقر وقت �إبرام العقد بكل املعلومات التي يطلب امل�ؤمن معرفتها لتقدير املخاطر التي
ي�أخذها على عاتقه.
 .3يخطر امل�ؤمن مبا يلزم �أثناء مدة العقد من �أمور ت�ؤدي �إىل زيادة هذه املخاطر.
مادة ()16
� .1إذا كتم امل�ؤمن له ب�سوء نية �أمر ًا �أو قدم بيان ًا غري �صحيح ب�صورة تقلل من �أهمية اخلطر
امل�ؤمن منه �أو ت�ؤدي �إىل تغيري مو�ضوعه �أو �إذا �أخل غا�ش ًا بالوفاء مبا تعهد به ،كان للم�ؤمن
�أن يطلب ف�سخ العقد ،ويجوز له �أن يطالب بالإق�ساط امل�ستحقة قبل هذا الطلب.
�	.2إذا انتفى الغ�ش �أو �سوء النية ،وجب على امل�ؤمن عند طلب الف�سخ �أن يرد للم�ؤمن له
الأق�ساط التي دفعت �أو يرد منها القدر الذي مل يتحمل يف مقابلة خطرا ما.
مادة ()17
التزامات امل�ؤمن
يلتزم امل�ؤمن يف تعوي�ض امل�ؤمن له عن ال�ضرر الناجت عن وقوع اخلطر امل�ؤمن منه ،وفق ًا
للأحكام اخلا�صة بكل نوع من �أنواع الت�أمني.
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مادة ()18
على امل�ؤمن �أداء ال�ضمان �أو املبلغ امل�ستحق �إىل امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد على الوجه املتفق عليه
عند حتقق اخلطر �أو حلول الأجل املحدد يف العقد .
مادة ()19
ال ينتج التزام امل�ؤمن �أثره يف الت�أمني من امل�سئولية املدنية �إال �إذا قام املت�ضرر مبطالبة امل�ستفيد
بعد وقوع احلادث الذي جنمت عنه هذه امل�س�ؤلية.
مادة ()20
ال يجوز للم�ؤمن �أن يدفع لغري املت�ضرر مبلغ التعوي�ض املتفق عليه (كله �أو بع�ضه) ما دام
املت�ضرر مل يعو�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صابه .
مادة ()21
 .1ت�سقط بالتقادم االلتزامات النا�شئة عن عقد الت�أمني بعد انق�ضاء خم�س �سنوات على
حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الإلتزامات ،دون �إتخاذ �أي �إجراء من �إجراءات
املطالبة بها.
 .2ومع ذلك الت�سري املدة املذكورة يف الفقرة ال�سابقة:
�أ .يف حالة �إخفاء امل�ؤمن له البيانات املتعلقة باخلطر امل�ؤمن منه � ،أو تقدمي بيانات
غري �صحيحة �أو غري دقيقة �إال من اليوم الذي علم فيه امل�ؤمن بذلك.
ب .يف حالة وقوع احلادث امل�ؤمن منه �إال من اليوم الذي علم فيه ذوو ال�ش�أن بوقوعه.

الف�صل ال�سـاد�س
�أحكام خا�صة ببع�ض �أنواع الت�أمني
مادة ()22
يقع باط ًال كل اتفاق يخالف �أحكام الن�صو�ص الواردة يف هذا الف�صل� ،إال �أن يكون ذلك
مل�صلحة امل�ؤمن له �أو مل�صلحة امل�ستفيد.
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مادة ()23
الت�أمني التعاوين التباديل
 .1يجوز قيام عدة �أ�شخا�ص ب�أعمال الت�أمني التعاوين التباديل ,وذلك با�شرتاكهم بح�ص�ص
نقدية لتعوي�ض من ي�صيبه �ضرر منهم �سواء يف النف�س �أو يف املال �أو يف امل�سئولية املدنية
ف�إذا مل يكف ر�أ�س املال لتعوي�ض ال�ضرر يقوم امل�ساهمون كل بقدر ح�صته بدفع املبالغ
الالزمة جلرب ال�ضرر .
ً
 .2يعد كل ع�ضو يف هذا النظام م�ؤمنا عليه بطريق التعاون.
 .3يجوز االتفاق على ا�ستثمار هذه الأموال ويوزع ناجت اال�ستثمار على الأع�ضاء وفق ًا ملا يتم
االتفاق عليه.
مادة ()24
الت�أمني من احلريق
 .1يكون امل�ؤمن يف الت�أمني من احلريق م�سئو ًال عن جميع الأ�ضرار النا�شئة مبا�شرة عن حريق،
�أو عن بداية حريق ميكن �أن ي�صبح حريق ًا كام ًال� ،أو عن خطر حريق ميكن �أن يتحقق .
 .2يتناول التزام امل�ؤمن الأ�ضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق  ،وب�صفة خا�صة ما يلحق
الأ�شياء امل�ؤمن عليها من �ضرر ب�سبب اتخاذ و�سائل الإنقاذ �أو ملنع امتداد احلريق.
مادة ()25
 .1يكون امل�ؤمن م�سئوال عن �أ�ضرار احلريق الذي يحدث ب�سبب خط�أ غري متعمد من قبل
امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد.
ً
ً
	.2اليكون امل�ؤمن م�سئوال عن الأ�ضرار التي يحدثها امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد عمدا �أو غ�شا ولو
اتفق على غري ذلك.
مادة ()26
يكون امل�ؤمن م�سئوال عن �أ�ضرار احلريق الذي ت�سبب فيه تابعو امل�ؤمن له �أيا كان نوع خطئهم
ومداه.
مادة ()27
يكون امل�ؤمن م�سئوال عن الأ�ضرار الناجمة عن احلريق ولو ن�ش�أ هذا احلريق عن عيب يف
ال�شيء امل�ؤمن عليه.
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مادة ()28
 .1يجب على من ي�ؤمن على �شئ �أو م�صلحة لدى �أكرث من م�ؤمن �أن يخطر كال منهم
بالت�أمينات الأخرى وقيمة كل منها و�أ�سماء غريه من امل�ؤمنني.
 .2يجب �أال تتجاوز قيمة الت�أمني (�إذا تعدد امل�ؤمنون) قيمة ال�شيء �أو امل�صلحة امل�ؤمن عليها.
مادة ()29
�إذا مت الت�أمني على �شيء �أو م�صلحة لدى �أكرث من م�ؤمن مببالغ تزيد يف جمموعها على
قيمة ال�شيء �أو امل�صلحة امل�ؤمن عليها ،كان كل م�ؤمن ملزم ًا بدفع جزء يعادل الن�سبة بني
قيمة ال�شيء �أو امل�صلحة امل�ؤمن عليها ومبالغ الت�أمني جمتمعة دون �أن يجاوز جمموع ما يدفع
للم�ؤمن له قيمة ما �أ�صابه من احلريق.
مادة ()30
الت�أمني من احلريق الذي يعقد على منقوالت امل�ؤمن له جملة وتكون موجودة وقت احلريق
يف الأماكن التي ي�شغلها ميتد �أثره �إىل الأ�شياء اململوكة لأع�ضاء �أ�سرته والأ�شخا�ص امللحقني
بخدمته املقيمني معه.
مادة ()31
�	.1إذا كان ال�شيء امل�ؤمن عليه مثقال برهن �أو ت�أمني �أو غري ذلك من التوثيقات العينية،
انتقلت هذه احلقوق �إىل ال�ضمان امل�ستحق للم�ؤمن له مبقت�ضى عقد الت�أمني.
�	.2إذا �سجلت هذه احلقوق �أو �أبلغت �إىل امل�ؤمن ،فال يجوز له �أن يدفع ما هو ملزم به للم�ؤمن
له �إال بر�ضاء �أولئك الدائنني.
�	.3إذا حجز على ال�شيء امل�ؤمن عليه �أو و�ضع هذا ال�شيء حتت احلرا�سة ،فال يجوز للم�ؤمن
�إذا �أعلن بذلك �أن يدفع للم�ؤمن له �شيئ ًا مما هو ملزم له.
مادة ()32
الت�أمني على احلياة
يلتزم امل�ؤمن يف الت�أمني على احلياة ب�أن يدفع �إىل امل�ؤمن له �أو �إىل امل�ستفيد عند وقوع احلادث
امل�ؤمن منه �أو حلول الأجل املن�صو�ص عليه يف وثيقة الت�أمني املبالغ املتفق عليها يف العقد دون
احلاجة لإثبات ما حلق امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد من �ضرر.
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مادة ()33
 .1ي�شرتط لنفاذ عقد الت�أمني على حياة الغري موافقته خطي ًا قبل �إبرام العقد ف�إذا مل
تتوافر فيه الأهلية فال ينفذ العقد �إال مبوافقة من ينوب عنه قانون ًا.
 .2تكون هذه املوافقة الزمة ل�صحة حوالة احلق يف اال�ستفادة من الت�أمني �أو ل�صحة رهن
هذا احلق.
مادة ()34
 .1ترب�أ ذمة امل�ؤمن من التزامه بدفع مبلغ الت�أمني �إذا انتحر ال�شخ�ص امل�ؤمن على حياته،
ومع ذلك يلتزم امل�ؤمن �أن يدفع ملن ي�ؤول �إليهم احلق مبلغ ًا ي�ساوي قيمة احتياطي الت�أمني.
�	.2إذا كان �سبب االنتحار مر�ض ًا �أفقد املري�ض �إرادته ،بقي التزام امل�ؤمن قائم ًا ب�أكمله،
وعلى امل�ؤمن �أن يثبت �أن امل�ؤمن على حياته مات منتحر ًا ،وعلى امل�ستفيد �أن يثبت �أن
امل�ؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

مادة ()37
يجوز للم�ؤمن له الذي التزم بدفع �أق�ساط دورية �أن يتحلل يف �أي وقت من العقد ب�إخطار
مكتوب ير�سله �إىل امل�ؤمن برغبته يف ذلك وترب�أ ذمته من الأق�ساط الالحقة.
مادة ()38
	.1ال يرتتب على البيانات اخلط�أ وال على الغلط يف �سن ال�شخ�ص الذي عقد الت�أمني على
حياته بطالن الت�أمني� ،إال �إذا كانت ال�سن احلقيقية للم�ؤمن عليه جتاوزت احلد املعني
الذي ن�صت عليه لوائح الت�أمني.
�	.2إذا ترتب على البيانات اخلط�أ �أو الغلط �أن الق�سط املتفق عليه �أقل من الق�سط الواجب
�أدا�ؤه ،وجب تخفي�ض مبلغ الت�أمني مبا يتعادل مع الن�سبة بني الق�سط املتفق عليه والق�سط
الواجب �أدا�ؤه على �أ�سا�س ال�سن احلقيقية.
�	.3إذا كان الق�سط املتفق على دفعه �أكرب مما كان يجب دفعه على �أ�سا�س ال�سن احلقيقية
للم�ؤمن على حياته ،وجب على امل�ؤمن �أن يرد الزيادة التي ح�صل عليها ،و�أن يخف�ض
الأق�ساط التالية �إىل احلد الذي يتنا�سب مع ال�سن احلقيقية للم�ؤمن عليه.

مادة ()35
�	.1إذا كان الت�أمني على حياة �شخ�ص غري امل�ؤمن له ،برئت ذمة امل�ؤمن من التزاماته متى
ت�سبب امل�ؤمن له عمد ًا يف وفاة ذلك ال�شخ�ص� ،أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق �أو حتري�ض
�أو م�ساعدة منه.
�	.2إذا كان الت�أمني على احلياة ل�صالح �شخ�ص غري امل�ؤمن له ،فال ي�ستفيد هذا ال�شخ�ص
من الت�أمني �إذا ت�سبب عمد ًا يف وفاة ال�شخ�ص امل�ؤمن على حياته� ،أو وقعت الوفاة بناء
على اتفاق �أو حتري�ض �أو م�ساعدة منه ،ف�إذا كان ما وقع من هذا ال�شخ�ص جمرد �شروع
يف �إحداث الوفاة ،كان للم�ؤمن له احلق يف �أن ي�ستبدل بامل�ستفيد �شخ�ص ًا �آخر ،ولو كان
امل�ستفيد قد قبل ما ا�شرتط مل�صلحته من ت�أمني.

مادة ()40
ال تدخل املبالغ املتفق على دفعها عند وفاة امل�ؤمن له يف تركته ولي�س لدائنيه حق فيها ،ولكن
يجوز لهم حق ا�سرتداد ما دفعه من �أق�ساط �إذا كان ال يتنا�سب وحالة امل�ؤمن له املالية.

مادة ()36
 .1يجوز يف الت�أمني على احلياة االتفاق على �أن يدفع مبلغ الت�أمني �إما �إىل �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص معينني �أو يعينهم امل�ؤمن له فيما بعد .
 .2يعد الت�أمني معقود ًا مل�صلحة م�ستفيدين معينني �إذا �أثبت امل�ؤمن له يف الوثيقة �أن الت�أمني
معقود ًا مل�صلحة زوجه �أو �أوالده �أو فروعه ،من ولد منهم ومن مل يولد� ،أو لورثته دون ذكر
�أ�سمائهم ف�إذا كان الت�أمني ل�صالح الورثة كان له�ؤالء احلق يف مبلغ الت�أمني كل بن�سبة
ن�صيبه يف املرياث ،ويثبت لهم هذا احلق ولو نزلوا عن الإرث.

مادة ()41
 .1يف العقود املربمة مدى احلياة دون ا�شرتاط بقاء امل�ؤمن له على قيد احلياة مدة معينة ،ويف
جميع العقود امل�شرتط فيها دفع مبلغ التعوي�ض بعد عدد معني من ال�سنني ،يجوز للم�ؤمن
له متى كان قد دفع ثالثة �أق�ساط �سنوية على الأقل �أن ي�ستبدل بالوثيقة الأ�صلية وثيقة
مدفوعة يف مقابل تخفي�ض يف قيمة مبلغ التعوي�ض ما مل يوجد اتفاق يق�ضي بغري ذلك.
	.2ال يكون قاب ًال للتخفي�ض الت�أمني على احلياة �إذا كان م�ؤقت ًا.
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مادة ()39
يف الت�أمني على احلياة ال يكون للم�ؤمن الذي دفع مبلغ الت�أمني احلق يف احللول حمل امل�ؤمن له
�أو امل�ستفيد يف حقوقه قبل من ت�سبب يف احلادث امل�ؤمن منه �أو قبل امل�س�ؤول عن هذا احلادث.
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مادة ()42
ت�أمني امل�س�ؤولية
ً
يتحمل امل�ؤمن اخل�سائر والأ�ضرار التي ي�سببها الأ�شخا�ص الذين يكون امل�ؤمن له م�س�ؤوال عنهم
مدني ًا مهما كانت طبيعة �أخطاء ه�ؤالء الأ�شخا�ص وخطورتها .كما يتحمل اخل�سائر والأ�ضرار
الناجتة عن الأ�شياء واحليوانات التي تكون يف حفظ امل�ؤمن له.
مادة ()43
ال يكون امل�ؤمن مطالب ًا بالتعوي�ض �إذا ت�سبب امل�ؤمن له يف �ضرر للغري �إال �إذا وجه له الغري
املت�ضرر طلب ًا �صلحي ًا �أو قام بدعوى �ضده.
مادة ()44
يتكفل امل�ؤمن مب�صاريف التقا�ضي الناجتة عن كل دعوى تقام على �أ�سا�س امل�س�ؤولية �ضد
امل�ؤمن له.
مادة ()45
للمت�ضرر احلق يف مطالبة امل�ؤمن مبا�شرة يف حدود ال�ضرر احلا�صل له وقيمة الت�أمني
املحددة بالعقد.

الف�صل ال�سابع
�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

مادة ()46
تكوين ال�شركة
	.1ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ميار�س �أعمال امل�ؤمن �إال �إذا كان �شركة م�ساهمة عامة فل�سطينية
م�سجلة يف فل�سطني مبوجب القوانني ومرخ�صة وفقا لهذا القانون والأنظمة والتعليمات
ال�صادرة مبوجبه� ،أو كانت �شركة �أجنبية م�سجلة ومرخ�صة للعمل يف فل�سطني مبوجب
هذا القانون والأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجبه .ويقع باطال بطالنا مطلقا �أي عقد
ت�أمني �أو اتفاق �أبرمه م�ؤمن مل ي�ستوف ال�شرط املن�صو�ص عليه يف هذه املادة.
 .2ي�شرتط �أن تكون جميع الأ�سهم ا�سمية ومملوكة مبا ال يقل عن  %51لأ�شخا�ص فل�سطينيني
ب�صفة دائمة.
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 .3ينظم عقد الت�أمني يف فل�سطني باللغة العربية جلميع �أنواع الت�أمني ،ويجوز �إدراج ترجمة
دقيقة للعقد بلغة �أخرى ،ويف حالة االختالف حول تف�سري العقد يعتمد الن�ص العربي.
مادة ()47
مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ت�سري �أحكام قانون ال�شركات على �شركات الت�أمني
و�إعادة الت�أمني.
مادة ()48
ت�سجيل ال�شركة
 .1ت�ضع الهيئة الئحة تبني �إجراءات الت�أ�سي�س وال�شروط التي يجب توفرها يف امل�ؤ�س�سني.
	.2ال يحوز لل�شركة �أن تبد�أ يف مزاولة �أعمالها ما مل يتم ت�سجيلها يف ال�سجل املعد لذلك،
كما ال يجوز لها �أن تزاول �أي فرع من فروع الت�أمني غري الفروع التي مت ت�سجيلها بها.
 .3يعد باطال كل عقد ت�أمني �أبرم على خالف ما ذكر يف الفقرتني ال�سابقتني ،وال يحتج
بهذا البطالن على امل�ؤمن لهم �أو امل�ستفيدين من العقود التي �أ�صدرتها ال�شركة �إال �إذا
ثبت �سوء نيتهم.
مادة ()49
 .1على ال�شركة �أن تخطر الهيئة بكل تعديل �أو تغيري يطر�أ على بيانات طلب الت�أ�سي�س �أو
نظامها الأ�سا�سي �أو الإجازة باملزاولة �أو العقود �أو امل�ستندات املرفقة معه.
�	.2إذا كان التعديل �أو التغيري املذكور يف الفقرة ال�سابقة يتناول �أ�س�س عمليات الت�أمني �أو
املزايا والقيود وال�شروط التي تخولها عقود الت�أمني فيجب على ال�شركة �إذا كانت تبا�شر
عمليات الت�أمني على احلياة �أو تكوين الأموال (االدخار)� ،أن تقدم مع الإخطار �شهادة من
�أحد اخلرباء الإكتواريني املقيدين يف الهيئة تفيد ب�أن الأ�سعار واملزايا والقيود وال�شروط
�سليمة و�صاحلة للتنفيذ.
	.3ال يجوز العمل بهذه التعديالت �أو التغيريات �إال بعد اعتمادها من الهيئة ،ويعد انق�ضاء
ثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغ الهيئة بالإخطار دون �صدور قرار ب�ش�أنها مبثابة موافقة
على التعديالت �أو التغيريات.
 .4تن�شر التعديالت املعتمدة بالوقائع الفل�سطينية على نفقة ال�شركة.
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مادة ()50
�إجازة الت�أمني
	.1ال يعد ت�سجيل ال�شركة يف حد ذاته �إجازة ملزاولة �أعمال الت�أمني.
 .2على ال�شركة التي ترغب يف مزاولة �أعمال الت�أمني يف فل�سطني �أن حت�صل على �إجازة
مزاولة هذه الأعمال ،بعد دفع الر�سوم القانونية.
 .3تعد الهيئة الئحة تبني الإجراءات وامل�ستندات الالزمة للح�صول علي الإجازة.
مادة ()51
 .1بعد تقدمي الأوراق املطلوبة للح�صول على الإجازة يقدم املدير تقريرا �إىل الهيئة خالل
مدة ال تزيد على ثالثني يوما يت�ضمن ر�أيه حول توفر �شروط منح الإجازة و�أنواع الت�أمني
التي يرى �أن تزاولها ال�شركة ،وللجنة املوافقة على منح الإجازة وحتديد �أنواع الت�أمني
التي ي�سمح لل�شركة مبزاولتها ،ولها �أن ترف�ض الطلب بقرار م�سبب ،على �أن ي�صدر
قرارها يف �أي من احلالتني خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�سلمها تقرير املدير.
�	.2إذا وافقت الهيئة على منح الإجازة يعد املدير �شهادة الإجازة وين�شر م�ضمونها يف
الوقائع الفل�سطينية بعد دفع الر�سوم القانونية.
مادة ()52
 .1تكون مدة الإجازة �سنة واحدة تبد�أ من تاريخ منحها وحتى نهاية ال�سنة امليالدية،
ويعد جزء ال�سنة �سنة كاملة لغايات الر�سوم ،ويتم جتديد الإجازة �سنويا بطلب تقدمه
ال�شركة �إىل املدير قبل ثالثني يوما على الأقل من بدء كل �سنة ميالدية ،ويعد املدير
�شهادة جتديد الإجازة بعد دفع الر�سوم.
�	.2إذا مل تقدم ال�شركة طلب جتديد الإجازة خالل املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ()1
من هذه املادة فال يجوز لها �إ�صدار وثائق ت�أمني جديدة بعد انق�ضاء تلك املدة ،وتعد
ال�شركة يف هذه احلالة متوقفة عن العمل ،وتعطى مهلة ت�سعون يوما لتقدمي طلب التجديد،
ف�إذا مل تقدم ال�شركة هذا الطلب ،ت�صدر الهيئة بناء على تو�صية املدير قرارا ب�إلغاء
الإجازة.
 .3جتدد الإجازة �إذا قدمت ال�شركة طلبا بذلك خالل املهلة القانونية املن�صو�ص عليها يف
هذه املادة.
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مادة ()53
على ال�شركة �أن تظهر فيما ي�صدر عنها من الأوراق الر�سمية� ،أنه جماز لها مبزاولة عمليات
الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني ورقم وتاريخ ت�سجيلها يف �سجل ال�شركات باللجنة.
مادة ()54
وقف �إجازة الت�أمني
للهيئة بناء على تو�صية املدير وقف العمل بالإجازة لنوع واحد �أو �أكرث من �أنواع الت�أمني ملدة
ال تزيد على �سنة يف �أي من احلاالت الآتية :
�	.1إذا خالفت ال�شركة �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة مبوجبه� ،أو
خالفت �أحكام �أي قانون يتعلق ب�أعمال الت�أمني.
�	.2إذا امتنع امل�ؤمن عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.
�	.3إذا طر�أ على مركز ال�شركة املايل ما ي�ستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنعت
ال�شركة عن �إكمال النق�ص خالل املدة التي حتددها الهيئة.
� .4إذا تكبدت ال�شركة يف �أي �سنة من ال�سنوات خ�سائر تزيد على ن�صف ر�أ�سمالها ومل تتمكن
من تخفي�ض هذه اخل�سارة �إىل اقل من ذلك خالل ال�سنة املالية التالية لتحقق تلك اخل�سارة.
مادة ()55
يف حالة وقف الإجازة يبلغ املدير القرار �إىل ال�شركة ،ويجب �أن يكون القرار م�سببا و�أن ي�شري
�إىل املدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف.
مادة ()56
�	.1إذا �أوقفت الإجازة فال يجوز لل�شركة �إ�صدار وثائق ت�أمني جديدة للأنواع املوقوفة.
 .2تبقى جميع احلقوق وااللتزامات اخلا�صة بوثائق الت�أمني ال�صادرة قبل الوقف م�ستمرة
كما لو كانت ال�شركة قائمة ب�أعمال الت�أمني.
مادة ()57
لل�شركة التي �أوقفت �إجازتها �أن تقدم طلبا �إىل الهيئة بوا�سطة املدير لإعادة الإجازة �إليها
على �أن يكون الطلب م�ؤيدا بوثائق تثبت زوال ال�سبب الذي كانت الإجازة قد �أوقفت من �أجله،
وللهيئة قبول هذا الطلب �أو رف�ضه بقرار م�سبب.
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مادة ()58
�إذا مل تقم ال�شركة ب�إزالة ال�سبب الذي �أدى �إىل وقف �إجازتها لأي نوع من �أنواع الت�أمني
مبقت�ضى �أحكام املادة ( )83من هذا القانون خالل املدة التي حددتها الهيئة فتلغى �إجازتها
لذلك النوع بقرار من الهيئة.

الف�صل الثامـن
�أموال �شركات الت�أمني والتزاماتها
مادة ()59
على �شركات الت�أمني �أن تعيد الت�أمني على عمليات الت�أمني التي تعقدها يف فل�سطني لدى �إحدى
�شركات �إعادة الت�أمني التي تعتمدها الهيئة وذلك على �أ�سا�س الن�سب التي ي�صدر بتحديدها
وبتحديد تاريخ بدء �سريانها قرار من الهيئة.
مادة ()60
يحظر على ال�شركة مبا�شرة عملها على �أ�سا�س ارتباط قيمة الق�سط الذي ي�ؤديه حامل الوثيقة
(كله �أو بع�ضه) بعدد الوثائق التي ت�ستحق الأداء يف تاريخ معني  .وي�ستثنى من ذلك الأرباح التي
توزع على حملة الوثائق التي ت�صدرها �شركات الت�أمني على احلياة وتكوين الأموال (االدخار)
من الفائ�ض الذي يحدده اخلبري االكتواري بعد �إجراء الفح�ص املذكور يف املادة (.)82
مادة ()61
 .1على كل �شركة تزاول �أعمال الت�أمني على احلياة وتكوين الأموال (االدخار) �أن تخ�ص�ص
يف فل�سطني �أمواال تعادل قيمتها على الأقل مقدار االلتزام احل�سابي ِ ق َبل حملة الوثائق
وامل�ستفيدين منها وذلك عن العمليات التي تربمها ال�شركة وتنفذها يف فل�سطني� ،شريطة
�أال تقل قيمة هذه الأموال عن خم�سني �ألف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا.
 .2يجب �أن تكون هذه الأموال منف�صلة متاما عن الأموال اخلا�صة بعمليات الت�أمني الأخرى.
	.3ال يجوز لغري امل�ؤمنني وامل�ستفيدين من وثائق الت�أمني على احلياة وتكوين الأموال
(االدخار) �إيقاع احلجز على هذه الأموال.
مادة ()62
 .1على كل �شركة تزاول عمليات ت�أمني غري املن�صو�ص عليها يف املادة (� )61أن تقدم للهيئة
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وديعة حتددها الهيئة للوفاء بالتزاماتها قبل مبا�شرتها العمل� ،شريطة �أن تكون وديعة
ال�شركات الأجنبية �ضعف وديعة ال�شركات الفل�سطينية.
 .2حتدد الهيئة قيمة الوديعة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة.
مادة ()63
تتكون الوديعة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )62من هذا القانون مما يلي :
 %25 .1نقدا كحد �أدنى تودع يف البنك با�سم ال�شركة لأمر الهيئة ،وللهيئة �أن تقرر زيادة
هذه الن�سبة �إذا ر�أت ما يربر ذلك.
 .2يكون باقي الوديعة على �شكل �أ�سهم و�سندات يف �شركات م�ساهمة فل�سطينية �أو �سندات
�صادرة عن حكومة فل�سطني �أو البلديات �أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية العامة ،وتو�ضع �إ�شارة
الرهن على هذه الأ�سهم وال�سندات لأمر الهيئة ،وتقبل لأغرا�ض الوديعة على �أ�سا�س
قيمتها اال�سمية �أو ال�سوقية �أيهما �أقل.
 .3بالرغم من �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر ،للهيئة تعيني البنوك املعتمدة يف فل�سطني التي
تودع فيها الودائع.
مادة ()64
يجوز للهيئة بناء على طلب ال�شركة املوافقة على ا�ستبدال �أي نوع من �أنواع الودائع غري النقدية
بنوع �آخر� ،شريطة �أال تقل قيمة الوديعة اجلديدة عن قيمة الوديعة الأ�صلية.
مادة ()65
ال يجوز للبنك الت�صرف بالوديعة املوجودة لديه �أو ب�أي جزء منها �إال بناء على حكم قطعي
�صادر عن حمكمة فل�سطينية خمت�صة �أو ب�إذن مكتوب من الهيئة� ،شريطة �أن ين�شر �إعالنا
يف �صحيفتني حمليتني يوميتني ملرتني على الأقل قبل تنفيذ ت�سليم الوديعة �أو الت�صرف بها
مبدة ال تقل عن �ستني يوما.
مادة ()66
 .1يكون للم�ستفيدين من وثائق الت�أمني التي تربمها ال�شركة وتنفذها يف فل�سطني امتيازا
على الأموال املخ�ص�صة يف املواد ( )63،64،65من هذا القانون.
 .2يلي هذا االمتياز يف املرتبة االمتياز املقرر يف القانون املدين.
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مادة ()67
على كل من ال�شركة والبنك املوجودة لديه الوديعة �أن ي�شعر الهيئة ب�أي انخفا�ض يطر�أ على
قيمة الوديعة وذلك خالل مدة ال تزيد عن �سبعة �أيام من التاريخ الذي يبد�أ فيه حدوث النق�ص،
ويجوز للمدير �أن يطلب من ال�شركة والبنك يف �أي وقت املعلومات التي يراها �ضرورية عن
الوديعة ويرتتب عليهما تقدميها �إليه خالل املدة التي يحددها لهما.
مادة ()68
 .1على الهيئة �أن تطلب من ال�شركة تكملة قيمة الوديعة �إذا نق�صت عن احلد املقرر لها
مبقت�ضى �أحكام هذا القانون لأي �سبب من الأ�سباب.
 .2على ال�شركة �أن تكمل قيمة الوديعة خالل مدة �أق�صاها �ستون يوما من تاريخ تبليغها طلب
الهيئة ،و�إال تقع حتت طائلة �إيقاف العمل ب�إجازة ال�شركة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة ()69

على ال�شركة:
�	.1أن حتتفظ بهام�ش املالءة فيما يتعلق بكامل �أعمالها طبقا للتعليمات ال�صادرة عن
الهيئة.
�	.2أن حتتفظ باملبلغ الأدنى لل�ضمان فيما يتعلق بكامل �أعمالها.
�	3أن حتتفظ يف فل�سطني بالأموال واالحتياطيات بالقدر الذي حتدده الهيئة.
�	.4أن حتتفظ يف كل �سنة مالية باحتياطي لالدعاءات العالقة وحتت الت�سوية طبقا للتعليمات
ال�صادرة عن الهيئة.
مادة ()70
يجب �أن يكون م�ستخدمو ال�شركة من الفل�سطينيني ،على �أنه يجوز لها مبوافقة املدير �أن
ت�ستخدم من الأجانب الأخ�صائيني يف �أعمال الت�أمني.
مادة ()71
 .1يحظر على رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة �أي �شركة ت�أمني عاملة يف فل�سطني ومديرها
العام �أو نائبه �أو من يقوم مقامه �أو �أي مدير دائرة �أو رئي�س ق�سم �أن يتقا�ضوا �أي عمولة
من �أي عملية ت�أمني.
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	.2ال يجوز لع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني �أو رئي�س املجل�س �أو مديرها العام �أن يقوم
ب�أي عمل مناف�س لأعمالها �أو اال�شرتاك يف �إدارة �شركة �أخرى م�شابهة �أو مناف�سة لها.

الف�صل التا�سـع
�سجالت وح�سابات �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

مادة ()72
�سجالت ال�شركة
�أ .على ال�شركة �أن مت�سك ال�سجالت الآتية لكل فرع من فروع الت�أمني:
� .1سجل الوثائق  :يقيد به جميع الوثائق التي تربمها ال�شركة مع بيان تاريخ تقدمي
الطلب وعناوين حملة الوثائق وتاريخ �إبرام كل وثيقة ومدة الت�أمني ومبلغه
والتعديالت والتغيريات التي تطر�أ عليها.
� .2سجل التعوي�ضات  :تقيد به جميع املطالبات التي تقدم لل�شركة مع بيان تاريخ تقدمي
كل مطالبة وا�سم حامل الوثيقة واملت�ضرر وامل�ستفيد وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ
االحتياطي املقرر للحادث وتاريخ �أداء التعوي�ض ،ويف حالة الرف�ض يذكر تاريخه
و�أ�سبابه.
� .3سجل الوكالء  :تثبت فيه ال�شركة ا�سم وعنوان كل وكيل يعمل حل�سابها.
� .4سجل االتفاقيات :وي�شمل جميع االتفاقيات التي تربمها ال�شركة مع بيان �أ�سماء وعناوين
الهيئات التي تربمها معها وتاريخ �إبرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغيريات التي تطر�أ
عليها و�أي بيانات �أخرى ترى ال�شركة �أنها ذات �أهمية بالن�سبة لالتفاقية.
� .5سجل الأموال املخ�ص�صة :وي�ؤ�شر عليه من الهيئة ،ويبني فيه الأموال املوظفة التي
ي�شتمل عليها املال الواجب تخ�صي�صه يف فل�سطني والتعديالت التي تطر�أ على
تكوين هذه الأموال ،ويجب �أن تقيد الأموال اخلا�صة بعمليات الت�أمني على احلياة
وتكوين الأموال (االدخار) وعمليات الت�أمني الأخرى كل على حدى.
ب .تلتزم �شركات �إعادة الت�أمني مب�سك ال�سجلني امل�شار �إليهما بالفقرتني ( 4و )5من هذه
املادة فقط.

273

مادة ()73
ال�سنة املالية لل�شركة وح�ساباتها
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من بداية ال�سنة امليالدية وتنتهي بنهايتها.
مادة ()74
 .1على ال�شركة �أن مت�سك ح�سابات خا�صة لكل فرع من فروع الت�أمني على حدة.
 .2يجوز للهيئة �أن تكلف ال�شركة مب�سك ح�ساب خا�ص لنوع واحد �أو �أكرث من عمليات الت�أمني
التي تدخل حتت فرع واحد.
مادة ()75
 .1على ال�شركة �أن تقدم للهيئة �سنويا يف امليعاد الذي حتدده البيانات واحل�سابات املو�ضحة
فيما يلي:
�أ .امليزانية.
ب .ح�ساب الأرباح واخل�سائر.
ج .ح�ساب توزيع الأرباح.
د .ح�ساب الإيرادات وامل�صروفات لكل فرع من فروع الت�أمني على حدة.
هـ .ملخ�ص اتفاقيات �إعادة الت�أمني.
و .بيان ب�أموال ال�شركة الواجب وجودها يف فل�سطني وفق ًا لأحكام هذا القانون م�ؤيد ًا
بامل�ستندات التي تطلبها الهيئة على �أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن �أعمال ال�شركة
يف فل�سطني عن تلك ال�سنة.
 .2تعد هذه البيانات طبقا للنماذج التي حتددها الهيئة وت�شمل جميع العمليات التي تقوم
بها ال�شركة يف فل�سطني ويف اخلارج كل على حدة.
 .3يجب �أن تكون هذه البيانات والأوراق موقعة من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ومن مديرها
املايل� ،أما البيانات اخلا�صة بالت�أمني على احلياة وتكوين الأموال (االدخار) فيجب �أن
يوقع �أي�ضا اخلبري االكتواري عليها.
مادة ()76
 .1يتوىل مراجعة ح�سابات ال�شركة مدقق تختاره اجلمعية العمومية لل�شركة من بني املقيدين
يف �سجل الهيئة.
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	.2اليجوز للمدقق الواحد �أن يدقق احل�سابات لأكرث من �شركة ت�أمني واحدة.
	.3اليجوز للمدقق �أن يكون موظفا لدى ال�شركة �أو مديرا لها �أو ع�ضوا مبجل�س �إدارتها.
 .4يجب على ال�شركة �أن ت�ضع حتت ت�صرف املدقق جميع الدفاتر وامل�ستندات والبيانات
التي يراها �ضرورية للقيام مبهمته.
مادة ()77
 .1على ال�شركة �أن تقدم للهيئة تقريرا �سنويا من مدقق ح�ساباتها يثبت �أن امليزانية وح�ساب
الأرباح واخل�سائر والإيرادات وامل�صروفات والتعهدات القائمة واالحتياطيات والأموال
املوجودة يف فل�سطني ،قد �أعدت على الوجه ال�صحيح ،و�أنها متثل حالة ال�شركة املالية
من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التي و�ضعت حتت ت�صرفه.
 .2على املدقق �إبالغ الهيئة ب�أي نق�ص �أو خط�أ �أو �أية خمالفة يراها �أثناء فح�صه� ،إذا مل
تقم ال�شركة با�ستيفاء النق�ص �أو ت�صحيح اخلط�أ �أو �إزالة �أ�سباب املخالفة خالل ثالثني
يوما من تاريخ �إخطارها بذلك.
 .3فيما يتعلق بالتعهدات القائمة بالن�سبة لعمليات الت�أمني على احلياة وتكوين الأموال
(االدخار) فيقوم بتقديرها اخلبري االكتواري لل�شركة.
مادة ()78
 .1على ال�شركة �أن تخطر الهيئة مبوعد ومكان انعقاد اجلمعية العمومية وجدول �أعمالها
قبل خم�سة ع�شر يوما من االنعقاد ،كما عليها �أن تقدم للجنة �صورة م�صدقة عن كل
تقرير يقدم �إىل امل�ساهمني �أو حملة الوثائق ،وحم�ضر االجتماع العام للم�ساهمني خالل
ثالثني يوم ًا من االنعقاد.
 .2يح�ضر ممثل اللجنة االجتماع العام وال يكون له �صوت معدود.
مادة ()79
للهيئة حق الإطالع على دفاتر و�سجالت ال�شركة للتحقق من تنفيذها لأحكام هذا القانون
ويح�صل هذا االطالع يف مقر ال�شركة ويقوم به مفت�شو الهيئة ،ويجوز للهيئة �أن تطلب من
ال�شركة ت�صحيح وا�ستكمال �أية معلومات �أو تقرير �أو بيان قدم �إليها من ال�شركة.
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مادة ()80
يجوز لل�شركة �أن تطلب من الهيئة ت�صحيح �أية معلومات �أو تقرير �أو بيان قدمته �إليها ،وللجنة
�أن ت�أمر ب�إجراء ذلك �أو ترف�ضه بقرار م�سبب.

الف�صل العا�شـر
�أحكام خا�صة بعمليات الت�أمني على احلياة وتكوين الأموال
(االدخار)
مادة ()81
ال يجوز لل�شركات التي تزاول عمليات الت�أمني على احلياة وتكوين الأموال (االدخار) �أن متيز
بني وثيقة و�أخرى من ذات النوع وذلك فيما يتعلق ب�أ�سعار الت�أمني �أو مقدار الأرباح التي توزع
على حملة الوثائق �أو بغري ذلك من اال�شرتاطات ،ما مل يكن هذا التمييز نتيجة �إختالف
احتماالت احلياة وي�ستثنى من ذلك ما ي�أتي :
 .1وثائق �إعادة الت�أمني.
 .2الوثائق اخلا�صة بالت�أمني ب�شروط خا�صة على حياة �أفراد عائلة واحدة �أو جمموعة �أفراد
تربطهم مهنة �أو عمل واحد �أو �أية �صلة اجتماعية �أخرى.
 .3الوثائق اخلا�صة بالت�أمني مببالغ كبرية �أو مدد طويلة تتمتع بتخفي�ضات معينة معتمدة من
الهيئة .ويجوز للهيئة �أن ترخ�ص لل�شركة �إ�صدار وثائق بتخفي�ضات �إذا وجدت �أ�سا�س ًا لذلك.
مادة ()82
 .1على ال�شركات املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل �أن تفح�ص املركز املايل لهذين النوعني
اللذين تزاولهما ،و�أن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل ثالث
�سنوات بوا�سطة خبري �إكتواري ،ويتناول هذا التقدير جميع العمليات التي �أبرمتها
ال�شركة.
 .2يجب �إجراء هذا التقدير كلما �أرادت ال�شركة فح�ص مركزها املايل بق�صد حتديد ن�سب
الأرباح التي توزع على امل�ساهمني �أو حملة الوثائق.
 .3يجوز للهيئة �أن تطلب �إجراء هذا التقدير يف �أي وقت قبل م�ضي الثالث �سنوات �شريطة
�أن يكون قد انق�ضى عام واحد على الأقل من تاريخ �آخر فح�ص.
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 .4ت�صدر الهيئة تعليمات لتحديد البيانات التي يجب �أن ي�شتمل عليها تقدير اخلبري
الإكتواري.
 .5تر�سل ال�شركة ن�سخة من التقرير �إىل الهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الذي �أجري
عنه الفح�ص م�صحوب ًا ب�إقرار من امل�سئولني عن �إدارة ال�شركة يت�ضمن �صحة البيانات
واملعلومات الواردة فيه.
مادة ()83
�إذا تبني للهيئة �أن تقرير اخلبري االكتواري ال يدل على حقيقة املركز املايل لل�شركة ب�سبب
�إتباع �أ�س�س خاطئة يف التقدير فلها �أن تقرر �إعادة الفح�ص املن�صو�ص عليه يف هذا الف�صل
على نفقة ال�شركة.
مادة ()84
	.1ال يجوز لل�شركات املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل �أن تقتطع �أي جزء من �أموالها املقابلة
لتعهداتها النا�شئة عن وثائق الت�أمني لتوزيعه ب�صفة ربح على امل�ساهمني �أو حملة الوثائق
�أو لأداء �أي مبلغ يخرج عن التزاماتها مبوجب الوثائق التي ا�صدرتها.
 .2يقت�صر توزيع الأرباح على مقدار املال الفائ�ض الذي يحدده اخلبري االكتواري يف تقريره
بعد �إجراء الفح�ص الالزم.
 .3يف تطبيق �أحكام هذه املادة يجوز اعتبار �أموال ال�شركة يف فل�سطني ويف اخلارج وحده
واحدة.
مادة ()85
يحظر على ال�شركات املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل �إقرا�ض امل�سئولني عن �إدارتها �أو
موظفيها �سواء ب�ضمان رهن عقاري �أو بال�ضمان ال�شخ�صي ،ما مل يكن لدى ال�شركة �أموال
حرة من �صايف �أرباحها تزيد عن االموال الواجب وجودها طبق ًا لأحكام املادتني ()63،64
من هذا القانون.
مادة ()86
بالرغم مما ورد يف املادة ( )85يجوز لل�شركة منح قرو�ض حلملة الوثائق مبن فيهم موظفيها
بحيث ال تتجاوز قيمة القر�ض قيمة ا�سرتداد الوثيقة.
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مادة ()87
يف حالة �إفال�س �إحدى ال�شركات املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل �أو ت�صفيتها تقدر املبالغ
امل�ستحقة لكل حامل وثيقة مل تنته مدتها مبا يعادل االحتياطي احل�سابي اخلا�ص بها يوم
احلكم بالإفال�س �أو بالت�صفية حم�سوب ًا على �أ�سا�س القواعد الفنية لتعرفة الأق�ساط و�أ�س�س
�إبرام الوثيقة و�أ�س�س تكوين االحتياطي الفني.

الف�صل احلـادي ع�شـر
فح�ص �أعمال ال�شركات

مادة ()88
 .1يجوز للهيئة �أن تفح�ص �أعمال ال�شركة �إذا قام لديها من الأ�سباب ما يحملها على
االعتقاد ب�أن حقوق حملة الوثائق معر�ضة لل�ضياع �أو �أن ال�شركة ا�صبحت معر�ضة لعدم
القدرة على الوفاء بالتزاماتها �أو �أنها خالفت �أي حكم من �أحكام القانون.
 .2كما يجوز �إجراء هذا الفح�ص �إذا طلبه عدد من امل�ساهمني ميثل ع�شرة باملائة من
حملة وثائق الت�أمني على احلياة وتكوين الأموال (االدخار) ويكون قد م�ضى على �إ�صدار
وثائقهم مدة ال تقل عن ثالث �سنوات.
 .3على ال�شركة �أن تقدم للهيئة �أية معلومات �أو بيانات �أو م�ستندات تطلبها �أثناء قيامها
بهذا الفح�ص.

الف�صل الثانـي ع�شـر
�شركات الت�أمني الأجنبية

مادة ()89
ال يجوز ل�شركة الت�أمني الأجنبية ممار�سة عمليات الت�أمني يف فل�سطني �إال بعد احل�صول على
�إجازة ومتار�س ال�شركة الأجنبية عملها بوا�سطة فرع لها على �أن يكون هذا الفرع م�سجال
ك�شركة يف فل�سطني طبقا للقانون� ،شريطة املعاملة باملثل.

 .2يجب �أن يكون لدى فرع ال�شركة الأجنبية وكالة عن ال�شركة م�صدقة وفقا للأ�صول
القانونية و�أن تن�ص على تخويل الفرع ال�صالحيات واحلقوق الآتية:
�أ� .صالحية �إ�صدار عقود الت�أمني وملحقاتها ،على �أن تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن العقود
التي ي�صدرها فرعها يف فل�سطني.
ب .حق متثيل ال�شركة �أمام املحاكم والهيئات الر�سمية وغري الر�سمية يف فل�سطني.
ج .ا�ستالم الإنذارات و�سائر الإ�شعارات واملرا�سالت املوجهة لل�شركة.
د .تزويد الهيئة باملعلومات املتعلقة ب�أعمال ال�شركة الأجنبية.
هـ� .صالحية دفع التعوي�ضات الناجمة عن الأخطار امل�ؤمن عليها مبوجب وثائق الت�أمني
التي ت�صدرها نيابة عن ال�شركة الأجنبية.
و .االحتفاظ ب�سجالت ودفاتر حما�سبية م�ستقلة ب�أعمال ال�شركة يف فل�سطني مت�ضمنة
ح�ساباتها اخلتامية ،طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات ال�صادرة
مبوجبه.
مادة ()91
ال ي�سمح لفرع ال�شركة الأجنبية العامل يف فل�سطني �أن يحت�سب من �ضمن نفقاته القابلة للتنزيل
من دخله اخلا�ضع لل�ضريبة �أكرث من ( %5خم�سة باملائة) من �إجمايل الأق�ساط املتحققة
�سنوي ًا عن عمله يف فل�سطني للم�ساهمة مب�صاريف املركز الرئي�س مبا يف ذلك اخلدمات
الإدارية والفنية التي يقدمها املركز.
مادة ()92
على فرع ال�شركة الأجنبية االحتفاظ بهام�ش املالءة واملبلغ الأدنى لل�ضمان فيما يتعلق بكامل
�أعمال الت�أمني التي يزاولها.

مادة ()90
 .1تطبق على فروع ال�شركات الأجنبية الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
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الف�صل الثالـث ع�شـر
حتويل الوثائق ،وقف العمل ،االندماج� ,إلغاء الإجازة ,و�شطب
الت�سجيل

مادة ()93
حتويل الوثائق
على ال�شركة �إذا قررت حتويل وثائقها مع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها �أن تقدم للهيئة
طلب ًا بذلك مرفق ًا به امل�ستندات الآتية:
 .1ن�سخة من عقد التحويل موقعا عليه من ممثلي �أطراف العقد.
 .2ن�سخة من التقارير التي بني على �أ�سا�سها العقد ،ويف حالة حتويل االلتزامات اخلا�صة
بالت�أمني على احلياة وتكوين الأموال (االدخار) فيجب �إرفاق تقرير من �أحد اخلرباء
االكتواريني املجازين من الهيئة.
 .3بيان ب�أ�صول وخ�صوم كل �شركة مرفق ًا به �إقرار موقع عليه من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
ب�صحة املفردات الواردة يف البيانات .ويجوز للهيئة �أن تطلب �أية بيانات �أو �إي�ضاحات
�أخرى يقت�ضيها فح�ص الطلب.
مادة ()94
ين�شر طلب التحويل يف اجلريدة الر�سمية ويف �صحيفتني يوميتني حمليتني على الأقل مت�ضمن ًا
البيانات الآتية:
�	.1أن ال�شركة قد تقدمت �إىل الهيئة بطلب لتحويل وثائقها مع احلقوق وااللتزامات املرتتبة
عليها.
 .2ا�سم ال�شركة املحول �إليها الوثائق وااللتزامات.
 .3دعوة حملة الوثائق وامل�ستفيدين منها وكل ذي م�صلحة �إىل تقدمي اعرتا�ضاتهم �إىل
الهيئة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الن�شر بطلب التحويل.
�	.4أية بيانات �أخرى ترى الهيئة �ضرورة �إي�ضاحها للجمهور.
مادة ()95
 .1ت�صدر الهيئة قرارها باملوافقة على التحويل �إذا تبني �أنه ال ي�ضر مب�صلحة حملة الوثائق
وامل�ستفيدين منها ودائني ال�شركة ،وين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويحتج به
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يف مواجهة حملة الوثائق وامل�ستفيدين منها ودائني ال�شركة.
 .2تبقى وديعة ال�شركة التي قامت بتحويل بع�ض �أو جميع وثائق الت�أمني لديها قائمة وحمجوزة
لأمر الهيئة ملدة ال تزيد عن ت�سعني يوم ًا بعد �إمتام �إجراءات التحويل القانونية.
 .3تنتقل احلقوق وااللتزامات التي كانت لل�شركة املحيلة �إىل ال�شركة املحال �إليها فيما
يتعلق بالوثائق املحالة مع مراعاة الأحكام املتعلقة بنقل امللكية.
مادة ()96
وقف العمل
يتعني على ال�شركة �إذا قررت وقف عملياتها يف فرع �أو �أكرث من فروع الت�أمني وترغب يف
حترير �أموالها املتعلقة بتلك الفروع �أن تقدم �إىل الهيئة طلب ًا مرفق ًا به امل�ستندات الآتية:
 .1ما يثبت �أنها �أبر�أت ذمتها ونهائي ًا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع �أو
الفروع التي قررت وقف عملياتها عنها� ،أو �أنها حولت وثائقها ل�شركة �أخرى على الوجه
املبني يف الف�صل الأول من هذا الباب.
 .2ما يثبت �أنها ن�شرت يف �صحيفتني يوميتني حمليتني على الأقل وفقا لل�شروط التي حتددها
الهيئة �إعالنا يظهر يف كل منها ثالث مرات على الأقل بني املرة والأخرى فرتة خم�سة
ع�شر يوما عن اعتزامها تقدمي طلب �إىل الهيئة بعد ثالثة ا�شهر من تاريخ �آخر �إعالن
لتحرير �أموالها �أو جزء منها يف فل�سطني ويت�ضمن ذلك االعالن دعوة حملة الوثائق
وغريهم من �أ�صحاب ال�ش�أن �إىل �أن يقدموا اعرتا�ضاتهم �إىل الهيئة يف ميعاد غايته
يوم تقدمي الطلب امل�شار �إليه.
مادة ()97
تقرر الهيئة �إجابة ال�شركة �إىل طلبها �إذا مل يتقدم �أحد باعرتا�ض عليه يف املدة املبينة يف
الفقرة ( )2من املادة (� ،)96أما �إذا قدم اعرتا�ض خالل هذه املدة فال يف�صل يف الطلب �إال
بعد ح�صول اتفاق �أو �صدور حكم نهائي يف �ش�أن هذا االعرتا�ض ،ومع ذلك يجوز للهيئة �أن
ت�أذن يف حترير اموال ال�شركة �شريطة ا�ستبقاء مبلغ يعادل التزاماتها نحو �صاحب االعرتا�ض
مبا يف ذلك امل�صروفات التي قد ي�ستلزمها االحتفاظ ب�أي �أ�صل من �أ�صول ال�شركة.
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مادة ()98
�إندماج �شركات الت�أمني
على ال�شركة �إذا قررت االندماج مع غريها من ال�شركات القيام مبا ي�أتي :
 .1تقدمي طلب بذلك �إىل الهيئة مت�ضمن ًا �أ�سباب االندماج ومرفق ًا به:
�أ .قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على االندماج.
ب .تقرير اخلبري الإكتواري �أو خبري الت�أمني ي�ؤيد االندماج و�أنه ال ي�ضر بحقوق حملة
الوثائق.
ج .تقرير من مدقق احل�سابات باملركز املايل لل�شركات قبل االندماج مع ك�شف م�صدق
مبوجوداتها والتزاماتها.
 .2يرفع املدير طلب االندماج مع التقارير والبيانات املرفقة به �إىل الهيئة ف�إذا وافقت
الهيئة على االندماج من حيث املبد�أ ي�شكل املدير جلنة لتقدير قيمة املوجودات املنقولة
وغري املنقولة وبقيمتها الفعلية لكل �شركة من ال�شركات الراغبة يف االندماج ،كما يحدد
طريقة ت�شكيل اللجنة و�صالحيتها مبا يكفل حماية حقوق امل�ساهمني وحملة وثائق الت�أمني
وامل�ستفيدين.
 .3كل ذلك بالإ�ضافة �إىل الإجراءات الواجب �إتباعها مبوجب قانون ال�شركات ال�ساري
املفعول.
مادة ()99
�	.1إذا وافقت الهيئة على تقرير اللجنة يعلن عن االندماج يف الوقائع الفل�سطينية ويف
�صحيفتني حمليتني يوميتني ،ليومني متتاليني ،ويحق لكل �صاحب �ش�أن �أن يعرت�ض �إىل
الهيئة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شر �أول �إعالن.
 .2على ال�شركات املندجمة �أن تتيح للم�ؤمن لهم الإطالع على االتفاقية التي مت االندماج
طبق ًا لها لكي يتحققوا من �أحكامها ،وتبقى هذه االتفاقية معرو�ضة للإطالع يف املركز
الرئي�س لكل من ال�شركات املندجمة ملدة �شهر من تاريخ ن�شر اتفاقية االندماج.
� .3إذا مل يقبل االعرتا�ض خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه فيحق للمعرت�ض الطعن امام
حمكمة البداية املخت�صة يف قرار االندماج خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تبليغه بالرف�ض.
 .4بعد ت�سوية االعرتا�ضات و�إنهاء �إجراءات الدمج تبد�أ الإجراءات القانونية لنقل احلقوق
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وااللتزامات �إىل ال�شركة التي مت االندماج بها ،وتعترب �إجازة �أي �شركة مندجمة ملغاة
حكما كما تعفى ال�شركة املندجمة وال�شركة املندمج بها من ر�سوم نقل امللكية وال�ضرائب
وكافة الر�سوم التي ترتتب ب�سبب االندماج.
 .5تنتقل جميع حقوق والتزامات ال�شركة املندجمة �إىل ال�شركة املندمج بها وفق ًا لأحكام
القانون.
مادة ()100
�إلغاء الإجازة و�شطب الت�سجيل
تلغى الإجازة وي�شطب قيد ال�شركة من ال�سجل يف �إحدى احلاالت الآتية :
�	.1إذا تبني �أن الإجازة �أو القيد ح�صل دون وجه حق.
�	.2إذا د�أبت ال�شركة على خمالفة �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات املنفذة له.
�	.3إذا ثبت للهيئة نهائيا �أن ال�شركة غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها� ،أو �أنها تهمل
با�ستمرار يف تنفيذ املطالبات امل�ستحقة عليها دون وجه حق.
�	.4إذا مل تقم ال�شركة بتكملة النق�ص يف ر�أ�سمالها املدفوع رغم مطالبتها بذلك.
�	.5إذا مل حتتفظ ال�شركة يف فل�سطني بالأموال الواجب تخ�صي�صها مبوجب �أحكام هذا
القانون ومل تقم بتكملتها خالل �سنة رغم مطالبتها بذلك.
�	.6إذا امتنعت ال�شركة عن تقدمي دفاترها وم�ستنداتها للمراجعة �أو الفح�ص الذي تقوم
به الهيئة.
�	.7إذا توقفت ال�شركة عن مزاولة ن�شاطها يف فل�سطني �سنة كاملة.
�	.8إذا �صدر حكم ب�إ�شهار �إفال�س ال�شركة.
مادة ()101
بالإ�ضافة ملا ذكر يف املادة ( )100يجوز للهيئة �أن تلغي �إجازة الت�أمني املمنوحة لفرع �شركة
الت�أمني الأجنبية يف �إحدى احلالتني الآتيتني:
�	.1إذا مل يحقق الفرع �أق�ساطا �إجمالية �سنوية تعادل �أربعة �أمثال قيمة الوديعة وذلك عن
�أعماله يف كل نوع من �أنواع الت�أمني التي يزاولها يف فل�سطني.
�	.2إذا مل يحقق الفرع �أرباحا عن �أعماله يف فل�سطني ملدة ثالث �سنوات متتالية بن�سبة ال
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تقل عن �( %7.5سبعة ون�صف) من الأق�ساط الإجمالية ال�سنوية وذلك يف كل نوع من
�أنواع الت�أمني التي يزاولها.
مادة ()102
ً
�إذا تبني �أن ال�شركة �أ�صدرت قرارا بت�صفيتها اختياريا �أو �صدر قرار من املحكمة املخت�صة
بت�صفيتها �أو �أعلن �إفال�سها فتعترب �إجازتها ملغاة حكما.
مادة ()103
ال ي�صدر قرار ال�شطب �إال بعد �إخطار ال�شركة كتابيا لتقدم �أوجه دفاعها كتابة خالل ثالثني
يوما من تاريخ الإخطار.
مادة ()104
يتم ال�شطب كلي ًا �أو جزئي ًا بقرار من اللجنة وين�شر يف الوقائع الفل�سطينية ،وال ين�سحب �أثر
ال�شطب اجلزئي �إال على العمليات املن�صو�ص عليها يف القرار.
مادة ()105
يرتتب على القرار ال�صادر ب�شطب قيد ال�شركة منع ال�شركة من مبا�شرة العمل يف فروع
الت�أمني املن�صو�ص عليها يف القرار.
مادة ()106
 .1للهيئة �أن جتيز لل�شركة اال�ستمرار يف مبا�شرة العمليات القائمة وقت ال�شطب و�إلغاء
الإجازة وذلك بال�شروط التي تراها منا�سبة ،كما يجوز لها �أن تقرر ت�صفية �أعمال
ال�شركة.
 .2جتري الت�صفية طبق ًا للقواعد التي تقررها الهيئة مبا يت�ضمن الوفاء بالتزامات ال�شركة
وذلك حتت �إ�شراف جلنة تعينها الهيئة.
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الف�صل الرابـع ع�شـر
وكالء وو�سطاء وخرباء وحمققو الت�أمني
مادة ()107
وكالء الت�أمني
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يقوم ب�أعمال وكيل ت�أمني �إال بعد توفر ال�شروط الآتية:
 .1احل�صول على �إجازة من الهيئة ملزاولة �أعمال وكالء الت�أمني بعد اجتياز االمتحان الذي
ت�ضعه الهيئة.
 .2احل�صول على تعيني خطي من ال�شركة التي عينته وكيال لها.
�	.3أن حتمل �أوراق املكتب والنماذج امل�ستعملة يف �أعمال وكيل الت�أمني عبارات تدل على
�صفته كوكيل ت�أمني.
�	.4أن يعرف نف�سه كوكيل ت�أمني لكل من يتقدم بطلب وثيقة ت�أمني ،وعليه �أن يبلغ طالب
الت�أمني با�سم ال�شركة التي يعمل وكي ًال لها.
مادة ()108
�إذا التزم وكيل ت�أمني مبقت�ضى اتفاقية مع ال�شركة �أال يعمل وكي ًال �إال لهذه ال�شركة و�أال يحيل
�أي عقد ت�أمني لغري تلك ال�شركة ،فعليه �أن يدون على �أوراق الكتب والنماذج امل�ستعملة يف
�أعماله انه وكيل ملتزم لهذه ال�شركة.
مادة ()109
ال يجوز لأي �شركة تعيني وكيال لها �إال �إذا توفرت فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف البنود
(ب،ج،د) من املادة ( )121من هذا القانون.
مادة ()110
على وكيل الت�أمني االحتفاظ بدفاتر ح�سابات م�ستقلة لأنواع الت�أمني الآتية :
 .1ح�ساب م�ستقل جلميع الأق�ساط املدفوعة لل�شركة لوثائق الت�أمني على غري احلياة ،وت�شمل
الأموال املدفوعة وامل�ستحقة للم�ؤمن لهم ،وت�سمى هذه احل�سابات يف جميع ال�سجالت
املالية املحفوظة لدى الوكيل بح�سابات الت�أمني على غري احلياة.
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 .2ح�ساب م�ستقل جلميع الأق�ساط املدفوعة لل�شركات طبقا لوثائق الت�أمني على احلياة،
وت�شمل الأموال املدفوعة وامل�ستحقة للم�ؤمن لهم ،وت�سمى هذه احل�سابات يف جميع
ال�سجالت املالية املحفوظة لدى الوكيل بح�سابات الت�أمني على احلياة.
مادة ()111
ال يجوز للوكيل �إبرام وثيقة ت�أمني بني �أي �شخ�ص وبني امل�ؤمن �إال �إذا كان بينه وبني امل�ؤمن
اتفاق خطي يق�ضي يف �شروطه ب�إلزام الوكيل مبا ي�أتي:
� .1أن يودع ما ي�ستوفيه من مبالغ من امل�ؤمن لهم يف ح�ساب م�ستقل لل�شركة املتعاقد معها.
�	.2أن يحول �إىل امل�ؤمن حتى اخلام�س ع�شر من كل �شهر املبالغ التي ا�ستوفاها من امل�ؤمن
لهم يف ال�شهر ال�سابق.
مادة ()112
 .1ت�سجل كافة �أموال الوكيل التي مت التعامل بها يف �أعمال الت�أمني يف �سجل احل�سابات
املنا�سب با�ستثناء العموالت املدفوعة للوكيل واملبالغ التي يتقا�ضاها لقاء خدمات تتعلق
بوثائق الت�أمني.
	.2ال يحق لأحد املطالبة بحق �أو ا�ستيفاء حق له من وكيل من �أي مبلغ مر�صود لأي �سبب
من هذه احل�سابات قبل الوفاء بجميع املطالبات امل�ستحقة على هذه املبالغ.
مادة ()113
للهيئة �إ�صدار تعليمات ب�إلزام الوكالء تقدمي كفاالت ل�ضمان التزاماتهم ،كما يجوز لها
�إلزامهم بتقدمي وثائق ت�أمني على م�سئوليتهم املهنية حتدد الهيئة �شروطها ومبلغ الت�أمني
الذي تغطيها و حدود امل�س�ؤولية التي ت�شملها.
مادة ()114
ال يجوز لوكيل الت�أمني قبول �أي مبلغ من املال ب�ش�أن طلب ت�أمني �إال �إذا كانت ال�شركة قد قبلت
ذلك الطلب �أو �إذا �أرفق باملبلغ طلب ت�أمني مكتمل ،ويف حالة جتديد وثيقة الت�أمني ي�شرتط
لقبول مبالغ من العميل �أن تكون ال�شركة قد وافقت على التجديد.
مادة ()115
�إذا قام وكيل الت�أمني بقبول اقرتاح ت�أمني مكتمل قدمه العميل بق�صد �إبرام وثيقة ت�أمني �أو �إذا
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قبل الوكيل جتديد وثيقة ت�أمني بناء على رغبة العميل ومل يكن مفو�ض ًا من ال�شركة ب�إ�صدار
وثيقة الت�أمني فعليه �أن يزود العميل ب�شهادة م�ؤقتة لفرتة ال تزيد على �شهر ويذكر فيها �أنها
�صادرة مبوجب هذه املادة وتت�ضمن البيانات الآتية:
 .1ا�سم وعنوان العميل.
 .2املبلغ املدفوع من قبل العميل وتاريخ ا�ستالمة من قبل الوكيل.
 .3اقرتاح الت�أمني �أو جتديد الوثيقة �أو االقرتاح املقبول من ال�شركة املتعلق بق�سط الوثيقة.
 .4ا�سم ال�شركة املزمع توقيع وثيقة الت�أمني معها� ،أو ا�سم ال�شركة التي قبلت اقرتاح الت�أمني.
�	.5إقرار ب�أن قبول الوكيل ال يعد بحد ذاته �إبرام وثيقة ت�أمني.
�	.6أية بيانات تطلب الهيئة �إدراجها يف ال�شهادة بناء على تو�صيات املدير.
مادة ()116
 .1تعد الأق�ساط املدفوعة لوكيل الت�أمني ب�ش�أن جتديد لعقد ت�أمني بناء على رغبة ال�شركة
�أو ب�ش�أن اقرتاح ت�أمني مت قبوله من ال�شركة ك�أنها مدفوعة �إىل ال�شركة.
 .2تعد �شركة الت�أمني م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة عن �أعمال الوكيل املعتمد لديها فيما يتعلق
�أعمال التامني وتعتربم�س�ؤولة �أمام امل�ؤمن لهم عن البوال�ص التي �صدرت من قبل الوكيل.
مادة ()117
 .1يجوز للهيئة �إلغاء �إجازة الوكيل كليا �أو بالن�سبة لفرع من فروع الت�أمني يف �إحدى احلاالت
الآتية:
�أ�	.إذا طلب الوكيل �إلغاء �إجازته.
ب�	.إذا �صدر �أمر بت�صفية الوكيل �أو بتعيني حار�س ق�ضائي له �أو �إذا اتخذ قرار ًا بت�صفيته
اختياري ًا �أو �صدر �أمر ب�ضبط �أمواله �أو �صدر �أمر ب�إ�شهار �إفال�سه.
ج�	.إذا �أخل الوكيل ب�شرط جوهري من �شروط الإجازة .د� .إذا �أخل الوكيل ب�أحكام
القانون �أو باالتفاق املعقود بينه وبني ال�شركة لعدم �إيداعه الأموال التي ا�ستوفاها
من امل�ؤمن لهم يف ح�ساب م�ستقل �أو عدم حتويلها �إىل امل�ؤمن حتى اخلام�س ع�شر
من ال�شهر التايل لل�شهر الذي ا�ستوفاها فيه.
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هـ�	.إذا فقد الوكيل �شرط ًا من �شروط الإجازة بعد منحها �إليه.
	.2ال تلغى �إجازة الوكيل �إال بعد �إتاحة فر�صة معقولة له لتقدمي دفاعه �أمام الهيئة.
 .3يرتتب على �إلغاء �إجازة الوكيل �أن يتوقف فور ًا عن تعاطي �أعمال الت�أمني مبوجب قرار
الإلغاء.
مادة ()118
ال يجوز لو�سيط الت�أمني �أو و�سيط �إعادة الت�أمني مزاولة عمله ما مل يكن ا�سمه مقيد ًا يف
ال�سجل املعد لذلك يف الهيئة.
مادة ()119
ت�سري �أحكام املادتني ( )123و( )127من هذا القانون على �أعمال و�سطاء الت�أمني من حيث
�شروط قيدهم يف ال�سجل اخلا�ص بهم وجتديد هذا القيد و�شطبه.
مادة ()120
اخلرباء االكتواريون
ال يجوز ل�شركات الت�أمني �أن تقبل عمليات حملية من و�سطاء ت�أمني ما مل يكونوا مقيدين يف
ال�سجل املعد لذلك بالهيئة ،وي�ستثنى من ذلك العاملني بق�سم الإنتاج ب�شركات الت�أمني وقت
�صدور هذا القانون.
مادة ()121
	.1ال يجوز للخرباء االكتواريني مزاولة �أعمالهم ما مل تكن �أ�سما�ؤهم مقيدة يف ال�سجل
املعد لذلك بالهيئة ،وي�شرتط فيمن يقيد ا�سمه يف هذا ال�سجل :
�أ�	.أن يكون حا�ص ًال على درجة علمية يف العلوم الإكتوارية من �إحدى اجلامعات �أو
املعاهد العلمية �أو جمعيات اخلرباء االكتواريني� ،أو �شهادة تعتمدها الهيئة.
ب�	.أال يكون قد حكم عليه بعقوبة اجلناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية مت�س
الأمانة �أو ال�شرف ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
ج�	.أال يكون قد حكم ب�إفال�سه ما مل يرد �إليه اعتباره.
د�	.أال يقوم به عار�ض من عوار�ض الأهلية.
 .2ي�شرتط لقيد اخلرباء االكتواريني غري الفل�سطينيني �أن يكون جماز ًا لهم مبزاولة املهنة
يف اخلارج.
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مادة ()122
 .1يقيد اخلبري االكتواري يف �سجل اخلرباء االكتواريني بعد موافقة الهيئة ودفع الر�سوم
املقررة.
 .2ي�شطب ا�سم اخلبري االكتواري من هذا القيد بقرار من الهيئة �إذا فقد �أحد �شروط
القيد �أو بناء على طلبه� ،أو �إذا ثبت �أنه قدم بيانات غري �صحيحة نتيجة تعمد �أو �إهمال
ج�سيم �أو تكرار عدم التزامه بالأ�س�س الفنية الالزمة لعمله.
مادة ()123
خرباء الت�أمني اال�ست�شاريون
ال يجوز خلرباء الت�أمني اال�ست�شاريني مزاولة �أعمالهم ما مل تكن �أ�سما�ؤهم مقيدة يف ال�سجل
املعد لذلك بالهيئة ،وي�شرتط فيمن يقيد ا�سمه يف هذا ال�سجل:
�	.1أن يكون حا�ص ًال على �إحدى الدرجات العلمية يف الت�أمني من �إحدى اجلامعات املعرتف
بها� ،أو �شهادة �أخرى تعتمدها الهيئة �أو �أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل عايل مع خربة يف
جمال الن�شاط الت�أميني ال تقل مدتها عن ع�شرة �سنوات منها خم�س �سنوات يف الإدارة.
�	.2أن تتوفر ال�شروط املبينة يف البنود (ب ،ج ،د) من املادة ( )121من هذا القانون.
مادة ()124
�إذا كان اخلبري اال�ست�شاري �شخ�ص ًا اعتباري ًا فيتعني توفر ال�شروط املذكورة يف املادة ()123
يف املمثل القانوين لهذا ال�شخ�ص االعتباري.
مادة ()125
 .1يقيد اخلبري يف ال�سجل بعد موافقة الهيئة ودفع الر�سوم املقررة.
 .2ي�شطب القيد بقرار من الهيئة �إذا فقد اخلبري �أحد �شروط القيد �أو بناء على طلبه �أو
�إذا ثبت �أنه قدم �أية بيانات غري �صحيحة مطلوبة وفق ًا لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد
�أو �إهمال ج�سيم �أو تكرر عدم التزامه بالأ�س�س الفنية الالزمة لعمله.
مادة ()126
ال يجوز تكليف �أي خبري ب�أعمال اخلربة اال�ست�شارية للت�أمني �أمام املحاكم �أو يف جماالت
التحكيم �أو غريها �إال �إذا كان مقيد ًا بال�سجل.
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مادة ()127
خرباء املعاينة لتقدير الأ�ضرار
ً
	.1ال يجوز خلبري املعاينة وتقدير الأ�ضرار مزاولة عمله ما مل يكن مقيدا يف ال�سجل املعد
لذلك بالهيئة.
 .2يقدم طلب القيد �أو التجديد �إىل الهيئة وفق ًا لل�شروط التي تقررها.
 .3ي�سري القيد ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد بعد ت�سديد الر�سوم القانونية.
 .4ي�شرتط فيمن يقيد ا�سمه يف �سجل خرباء املعاينة وتقدير الأ�ضرار �أن تتوفر فيهم �شروط
امل�ؤهل واخلربة التي ت�ضعها الهيئة بالإ�ضافة �إىل البنود ب ،ج ،د من املادة ( )121من
هذا القانون.
مادة ()128
ت�سري �أحكام املادة ( )123من هذا القانون على خرباء املعاينة وتقدير الأ�ضرار من حيث
�شروط قيدهم يف ال�سجل اخلا�ص بهم وجتديد هذا القيد و�شطبه.
مادة ()129
ال يجوز ل�شركات الت�أمني �أن ت�ستعني بخرباء للمعاينة وتقدير الأ�ضرار من غري امل�سجلني يف
�سجل الهيئة وي�ستثنى من ذلك احلاالت التي تقت�ضي خربة فنية خا�صة.
مادة ()130
حمققو الت�أمني
ً
	.1ال يجوز ملحقق الت�أمني مزاولة عمله ما مل يكن مقيدا يف ال�سجل املعد لذلك بالهيئة.
 .2يخت�ص حمقق الت�أمني ب�إجراء التحقيق يف ظروف ومالب�سات االدعاءات ودرا�سة �أ�سبابها
ومدى الإ�صابة وال�ضرر ،ويجوز له تدوين الإفادات واحل�صول على كافة التقارير وت�صوير
الأ�شخا�ص والأماكن و�أية �أمور �أخرى تتعلق بعمله وعلى اجلهات املعنية االلتزام بتمكينه
من القيام بعمله.
 .3ت�سري �أحكام املادتني ( )127،123من هذا القانون على �أعمال حمققي الت�أمني و�شروط
قيدهم يف ال�سجل اخلا�ص بهم وجتديد هذا القيد و�شطبه.
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الف�صل اخلامـ�س ع�شـر
االحتاد الفل�سطيني ل�شركات الت�أمني

مادة ()131
ين�ش�أ مبوجب هذا القانون احتادا ي�سمى (االحتاد الفل�سطيني ل�شركات الت�أمني) ويكون له
ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة.
مادة ()132
 .1تكون جميع �شركات الت�أمني العاملة يف فل�سطني �أع�ضاء يف االحتاد حكما ،ويختارون من
بينهم جمل�س �إدارة م�ؤقت ملدة ال تزيد عن �سنة.
 .2يعترب االحتاد املمثل القانوين ل�شركات الت�أمني لدى الدوائر الر�سمية والغري و�سائر
اجلهات املخت�صة فيما يتعلق بق�ضايا و�أمور الت�أمني العامة وذلك يف حدود الأحكام
والأعمال وال�صالحيات التي يحددها نظام االحتاد الذي ي�صدر مبقت�ضى هذا القانون.
 .3يعد جمل�س الإدارة امل�ؤقت النظام الداخلي ويعمل به بعد م�صادقة الهيئة عليه.
مادة ()133
ميار�س االحتاد �أعماله ون�شاطه لتنظيم �أعمال الت�أمني وبخا�صة ال�سلوك املهني للأع�ضاء
واحلفاظ على تقاليد ممار�سة املهنة و�أخالقياتها وحتديد احلدود الدنيا لأ�سعار الت�أمني
االختياري مبا يتنا�سب والأ�سعار العاملية لهذه الت�أمينات.
مادة ()134
يتوىل االحتاد تنظيم العالقات بني الأع�ضاء فيما يتعلق بت�سوية ق�ضايا التعوي�ضات امل�شرتكة
وامل�سرتدة وت�أمينات امل�شاركة وو�ضع �آليات ت�سوية احل�سابات فيما بينهم.
مادة ()135
يكون لالحتاد يف �سبيل القيام ب�أعماله �صالحية التو�صية �إىل الهيئة بتوقيع العقوبات على
الأع�ضاء الذين يخالفون قرارات االحتاد �أو م�سلكيات املهنة ،كما له التو�صية بوقف �إجازة
الع�ضو لنوع �أو �أكرث من �أنواع الت�أمني.
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مادة ()136
على االحتاد تزويد الهيئة بن�سخة عن �أي قرار تتخذه اجلمعية العمومية لالحتاد �أو جمل�س
�إدارته م�صدقة من رئي�س االحتاد وذلك خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدور القرار.

الف�صل ال�سـاد�س ع�شـر
ت�أمني املركبات الآلية
مادة ()137
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�ستعمل مركبة �آلية� ،أو �أن ي�سمح لأي �شخ�ص �آخر با�ستعمالها �أو �أن
يت�سبب يف ذلك �إال �إذا كانت للمركبة وثيقة ت�أمني نافذة املفعول متفقة و�أحكام هذا القانون.
مادة ()138
تكون وثيقة الت�أمني متفقة و�أحكام هذا القانون �إذا �صدرت من م�ؤمن �أجيز له العمل من قبل
الهيئة ،وتغطي �أي �ضرر ج�سماين ناجت عن حادث طرق حلق باملذكورين �أدناه:
� .1صاحب املركبة و�سائقها جتاه �أي التزام يرتتب عليهما لأي �شخ�ص يكون داخل املركبة
�أو خارجها.
� .2صاحب املركبة الذي يقودها �أو من يقودها ب�إذن منه �ش�أنه �ش�أن �أي م�صاب �آخر.
مادة ()139
ال يجوز �أن تزيد مدة الت�أمني يف الوثيقة عن مدة �سريان رخ�صة املركبة.
مادة ()140
ال يجوز للم�ؤمن �أو للم�ؤمن له �إلغاء وثيقة الت�أمني �أو وقف �سريانها ما دامت رخ�صة املركبة
�سارية �إال يف �إحدى احلالتني الآتيتني :
 .1نقل ملكية املركبة وفقا لأحكام قانون املرور.
�	.2إح�ضار �شهادة من �سلطة الرتخي�ص تفيد �إلغاء رخ�صة املركبة �أو وقف �سريانها.
مادة ()141
ال يجوز للم�ؤمن �أن ي�ضع يف وثيقة الت�أمني �أي �شرط يقيد ا�ستعمال املركبة من حيث:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

عمر الأ�شخا�ص الذين يقودون املركبة.
حالة املركبة فيما عدا املركبة التي انتهت رخ�صتها مدة تزيد على ت�سعني يوم ًا.
عدد الأ�شخا�ص الذين تقلهم املركبة اخل�صو�صية فقط.
الأوقات واملناطق التي ت�ستعمل فيها املركبة.
و�سم املركبة بعالمات مميزة فيما عدا العالمات الواجب و�سمها مبوجب القانون.
رخ�صة قيادة �سارية املفعول مهما كانت املدة التي م�ضت على �إ�صدارها.

مادة ()142
�إذا قام امل�ؤمن له �أو املالك ببيع املركبة فيجب عليه ت�سليم �أ�صل الوثيقة و�إبالغ امل�ؤمن كتابة
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ البيع.
مادة ()143
�	.1إذا ثبت �أن امل�ؤمن له �أو املالك اجلديد قد خالف �أحكام املادة ( )142من هذا القانون
و�أ�صيب �أي منهما ب�ضرر ج�سماين ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خالل املدة
املن�صو�ص عليها يف تلك املادة فيعفى امل�ؤمن من امل�س�ؤولية عن تعوي�ضه.
 .2يف كل الأحوال يبقى حق امل�صاب من الغري قائما نحو امل�ؤمن بعد �إنق�ضاء املدة املذكورة
يف املادة ( )142من هذا القانون.

الف�صل ال�سابـع ع�شـر
امل�س�ؤولية عن التعوي�ض

مادة ()144
 .1ي�س�أل كل من ي�ستعمل مركبة �آلية �أو ي�أذن ب�إ�ستعمالها عن تعوي�ض امل�صاب عن كل �ضرر
ج�سماين �أو مادي �أو معنوي ناجت عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه.
 .2تكون م�س�ؤولية من ي�ستعمل املركبة �أو من ي�أذن با�ستعمالها م�س�ؤولية كاملة ومطلقة عن
تعوي�ض امل�صاب بغ�ض النظر عما �إذا كان هناك خط�أ من جانبه �أو من جانب امل�صاب
�أم مل يكن.
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مادة ()145
ي�س�أل امل�ؤمن وامل�ؤمن له �أو ال�صندوق (ح�سب مقت�ضيات احلال) عن تعوي�ض امل�صاب الذي
حلقه �ضرر ج�سماين �أو مادي �أو معنوي نتيجة حادث الطرق.
مادة ()146
ت�سري الأحكام الآتية �إذا ا�شرتكت يف حادث الطرق �أكرث من مركبة :
 .1يكون كل �سائق مركبة م�س�ؤوال عن الإ�ضرار اجل�سمانية التي �أ�صابت ركاب مركبته.
 .2يكون ال�سائقون م�س�ؤولون م�س�ؤولية ت�ضامنية عن تعوي�ض كل م�صاب �أ�صيب خارج �أية مركبة
من مركباتهم امل�شرتكة يف حادث الطرق� ،أما فيما بينهم فيوزع عبء التعوي�ض بالت�ساوي.
 .3ي�شرتط لتطبيق الفقرة ( )2من هذه املادة توافر االت�صال املادي بني املركبات ذاتها �أو
بني �أحدها وامل�صاب ،ويكفي لتوافر االت�صال تالم�س املركبات فيما بينها �أو بني �إحداها
وامل�صاب.
مادة ()147
�	.1إذا وقع حادث طرق ا�شرتكت فيه مركبة ثقيلة �أو �أكرث مع مركبة خفيفة �أو �أكرث ،فيدفع
م�ؤمنو املركبة الثقيلة مل�ؤمني املركبة اخلفيفة خم�سني باملائة من التعوي�ض عن الأ�ضرار
اجل�سدية الناجتة عن احلادث.
 .2يكون م�ؤمنوا املركبة الثقيلة م�س�ؤولني بالت�ضامن جتاه م�ؤمني املركبة اخلفيفة ويتحملون
فيما بينهم عبء امل�س�ؤولية بالت�ساوي.
مادة ()148
يجب على �سائق املركبة �أو مالكها �أو من ي�أذن با�ستعمالها �أو امل�صاب �أو ورثته �أن يخطر امل�ؤمن
�أو ال�صندوق (ح�سب مقت�ضيات احلال) بوقوع حادث الطرق خالل ثالثني يوما من تاريخ
وقوع احلادث �أو من التاريخ الذي كان مبقدوره �أن يقوم بالتبليغ عن احلادث.
مادة ()149
ال ي�ستحق امل�صاب تعوي�ض ًا يف �إحدى احلاالت الآتية:
 .1من ت�سبب عمدا يف وقوع حادث الطرق.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

من قاد املركبة �أو ا�ستعان بها يف ارتكاب جناية �أو جنحة.
من قاد املركبة بدون ت�أمني نافذ املفعول وقت احلادث �أو خالف �شروط وثيقة الت�أمني.
من قاد املركبة دون �إذن مالكها �أو املت�صرف بها قانونا ومن كان يعلم �أنها تقاد كذلك.
من قاد املركبة بدون رخ�صة قيادة� ،أو برخ�صة قيادة ال جتيز له قيادة مركبة من ذات
النوع �أو قادها برخ�صة انتهى �سريانها مدة تزيد على �سنة� ،أو خالل فرتة حرمانه من
القيادة بناء على قرار �صادر من جهة خمت�صة قانونا.
مالك املركبة �أو املت�صرف بها الذي �سمح ل�شخ�ص �آخر بقيادتها دون �أن يكون للمركبة
ت�أمني نافذ املفعول �أو كان الت�أمني ال يغطي حادث الطرق الذي �أ�صيب فيه �أي منهما
�أثناء القيادة �سواء كان امل�صاب داخل املركبة �أو خارجها.
على الرغم مما ورد يف الفقرة ( )6من هذه املادة� ،إذا ا�صيب ال�سائق بحادث طرق
حني قيادتة املركبة ب�إذن مالكها �أو املت�صرف بها ،ومل يكن للمركبة ت�أمني نافذ املفعول
�أو كان لها ت�أمني ال يغطي احلادث دون �أن يعلم ومل يكن من املعقول �أن يعلم بذلك ،ف�إنه
يحق له مطالبة ال�صندوق بالتعوي�ض �ش�أنه �ش�أن �أي م�صاب �آخر.

مادة ()150
�إذا �أدى حادث الطرق �إىل وفاة ال�سائق امل�صاب الذي ال ي�ستحق تعوي�ض ًا مبوجب هذا القانون،
ف�إنه يحق للمعالني من ورثته مطالبة ال�صندوق بالتعوي�ض طبق ًا لأحكام هذا القانون.

الف�صل الثامن ع�شر
الأ�ضرار التي ت�ستوجب التعوي�ض

مادة ()151
للم�صاب حق �إقامة الدعوى للمطالبة عن الأ�ضرار اجل�سدية واملادية واملعنوية التي حلقت
به جراء احلادث� ،ضد امل�ؤمن وامل�ؤمن له مع ًا �أو �ضد امل�ؤمن �أو ال�صندوق فقط.
مادة ()152
التعوي�ض عن ال�ضرر املعنوي
يكون التعوي�ض عن الأ�ضرار املعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو الآتي:
 .1خم�سون دينار ًا عن كل واحد باملائة من ن�سبة العجز الدائم.
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�	.2أربعون دينار ًا عن كل ليلة ميكثها امل�صاب يف امل�شفى �أو �أية م�ؤ�س�سة عالجية للعالج
ب�سبب حادث الطرق.
 .3خم�سمائة دينار عن العملية �أو العمليات اجلراحية التي �أجريت للم�صاب ب�سبب حادث
الطرق وا�ستلزمت مكوثه يف امل�شفى.
�	.4إذا مل ي�ستحق امل�صاب تعوي�ضا مبوجب الفقرات ( )3،2،1من هذه املادة يحق له تعوي�ضا
ال يزيد على خم�سمائة دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.

مادة ()158
�	.1إذا كان امل�صاب قا�صر ًا فعلى املحكمة �أن تقرر �إيداع املبلغ املحكوم به لدى �أحد البنوك
با�سم امل�صاب حلني بلوغه �سن الر�شد.
 .2يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوين للقا�صر �أن تقرر منح النائب احلق يف
�صرف مبلغ �شهري للإنفاق على امل�صاب حلني بلوغه �سن الر�شد وذلك �إذا كانت حالة
امل�صاب ت�ستدعي ذلك.

مادة ()153
ال يجوز �أن يزيد جمموع مبلغ التعوي�ض عن الأ�ضرار املعنوية عن ع�شرة �آالف دينار �أردين �أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.

مادة ()159
تتقادم دعوى املطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن حادث الطرق �إذا مل ترفع خالل
ثالث �سنوات من تاريخ وقوع احلادث �أو تاريخ احل�صول على تقرير طبي نهائي �إذا جتاوزت
املدة الثالث �سنوات املذكورة.

مادة ()154
�إذا �أدى احلادث �إىل وفاة امل�صاب ف�إن املبلغ الذي يدفع لورثته هو خم�سون باملائة من احلد
الأق�صى املذكور يف املادة ( )153من هذا القانون مطروح ًا منه ح�صة الورثة املعالني وفق ًا
حلجة ح�صر �إرث املتوفى.
مادة ()155
التعوي�ض عن ال�ضرر املادي
عند احت�ساب التعوي�ض عن فقدان الك�سب وفقدان املقدرة على الك�سب ال ي�ؤخذ يف االعتبار
الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور يف احلقل االقت�صادي الذي ينتمي �إليه امل�صاب
وفق ًا لآخر ن�شرة ي�صدرها اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني.
مادة ()156
�إذا �أدى حادث الطرق �إىل عدم قدرة امل�صاب على القيام بعمله ف�إنه ي�ستحق ( %100مائة
باملائة) من �أجره اليومي طيلة مدة عجزه امل�ؤقت على �أال تتجاوز مدة العجز �سنتني من
تاريخ احلادث.
مادة ()157
عند احت�ساب التعوي�ض عن فقدان املقدرة على الك�سب امل�ستقبلي يجرى خ�صم مقابل الدفع
الفوري.
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الف�صل التا�سع ع�شـر
الدفعات امل�ستعجلة

مادة ()160
على امل�سئول عن التعوي�ض مبوجب �أحكام هذا القانون �أن يدفع للم�صاب دفعة م�ستعجلة
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بذلك من امل�ستدعي املبالغ الآتية:
 .1النفقات ال�ضرورية التي �أنفقها امل�صاب للعالج ب�سبب احلادث مبا فيها نفقات مكوثه
يف امل�شفى والنفقات التي يتحتم �إنفاقها على عالجه ومتري�ضه ب�سبب احلادث.
 .2دفعات �شهرية تكفي ل�سد متطلبات معي�شته ومعي�شة �أفراد �أ�سرته املعالني منه ومتطلبات
العالج والتمري�ض ال�ضرورية التي ي�ستوجب �إنفاقها عليه ب�سبب احلادث .3 .يراعى عند
حتديد الدفعة ال�شهرية ،دخل امل�صاب خالل الثالثة �أ�شهر التي �سبقت تاريخ احلادث،
وال ي�ؤخذ يف االعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور املذكور يف املادة (.)155
مادة ()161
�إذا انق�ضت مدة الثالثني يوم ًا املحددة يف املادة ال�سابقة من هذا القانون ومل يدفع امل�س�ؤول
عن التعوي�ض الدفعة امل�ستعجلة ،فيجوز للم�ستدعي �أن يقدم طلب الدفع امل�ستعجل �إىل قا�ضي
الأمور امل�ستعجلة �أو �إىل املحكمة املخت�صة يف نظر الدعوى.
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مادة ()162
يعني القا�ضي جل�سة لنظر الطلب خالل ا�سبوع من تاريخ تقدميه مراعي ًا يف ذلك �إعطاء
امل�ستدعي �ضدهم مدة خم�سة ع�شر يوما لتقدمي الئحة جوابية من تاريخ تبليغهم الئحة الطلب.

مادة ()168
 .1يكون القرار ال�صادر يف طلب الدفع امل�ستعجل م�شموال بالنفاذ املعجل وقاب ًال لال�ستئناف
خالل �سبعة �أيام من تاريخ �صدوره.
 .2يكون القرار ال�صادر من املحكمة اال�ستئنافية نهائي ًا غري قابل للطعن.
 .3تكون جميع املبالغ املدفوعة للم�ستدعي جزءا من �إجمايل التعوي�ض امل�ستحق للم�صاب
حني ثبوت امل�س�ؤولية.

مادة ()164
 .1يجب على امل�ستدعي �أن يح�ضر �أمام القا�ضي ملناق�شته يف ا�ستدعائه.
 .2يجب على القا�ضي �أن ي�ستمع �إىل بينة �أولية حول امل�س�ؤولية عن التعوي�ض.
�	.3إذا ثبت للقا�ضي �أن امل�ستدعي ي�ستحق تعوي�ض ًا مبوجب �أحكام هذا القانون ،في�صدر
قراره يف ذات اجلل�سة �إال �إذا ر�أى �ضرورة للت�أجيل ال�ستدعاء �شخ�ص �آخر ملناق�شته� ،أو
لتقدمي �أية بينة �إ�ضافية بخ�صو�ص م�س�ألة معينة.
�	.4إذا قرر القا�ضي �إجابة امل�ستدعي لطلبه فعليه �أن يحدد له �أجال لتقدمي الئحة دعواه
الأ�صلية �أمام املحكمة املخت�صة.

مادة ()169
�إذا زاد جمموع الدفعات امل�ستعجلة املدفوعة للمدعي عن املبلغ املحكوم به يف الدعوى الأ�صلية،
�أو �إذا ق�ضت املحكمة برد الدعوى بحكم نهائي فانه يحق للمدعي عليه الذي دفع الدفعات
امل�ستعجلة الرجوع على املدعي �أو امل�س�ؤول عن ال�ضرر �أو ال�صندوق.

مادة ()163
ت�سري قواعد التبليغ املن�صو�ص عليها يف قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية يف نظر
الطلب.

مادة ()165
ال يجوز �أن يزيد جمموع الدفعات ال�شهرية عن اثنتي ع�شرة دفعة من تاريخ القرار.
مادة ()166
يوقف �صرف الدفعات ال�شهرية �إذا مل يودع امل�ستدعي دعواه الأ�صلية خالل الأجل املحدد له
مبوجب الفقرة ( )4من املادة ( )164من هذا القانون �أو �إذا �أودعت ثم �شطبت.
مادة ()167
	.1ال يقبل طلب �إ�ضايف لدفع دفعات م�ستعجلة �أو طلب لتعديل القرار ال�سابق �إال �إذا م�ضت
�ستة �أ�شهر على تاريخ القرار ال�سابق وتغريت الظروف مبا يربر �إ�صدار قرار جديد.
 .2كل طلب لإ�صدار قرار بتعديل القرار ال�سابق يقدم �إىل نف�س القا�ضي الذي ف�صل يف
الطلب ال�سابق �أو �إىل املحكمة املنظورة �أمامها الدعوى الأ�صلية.
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الف�صل الع�شرون
ال�صندوق الفل�سطيني لتعوي�ض م�صابي حوادث الطرق

مادة ()170
ين�ش�أ مبوجب �أحكام هذا القانون �صندوق ي�سمى (ال�صندوق الفل�سطيني لتعوي�ض م�صابي
حوادث الطرق) وتكون له ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة.
مادة ()171
يتوىل �إدارة ال�صندوق جمل�س �إدارة يتكون من :
 .1وكيل وزارة املالية رئي�س ًا.
 .2املدير العام لإدارة الت�أمني.
 .3مدير عام ال�صندوق الفل�سطيني لتعوي�ض م�صابي حوادث الطرق.
 .4ممثل احتاد �شركات الت�أمني يف فل�سطني يعينه جمل�س �إدارة االحتاد.
� .5أحد خرباء الت�أمني تعينه الهيئة.
مادة ()172
 .1تتكون موارد ال�صندوق من ن�سبة مئوية من ر�سوم الت�أمني الإلزامي حتددها الهيئة على
كل وثيقة.
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 .2تلتزم �شركات الت�أمني بتحويل الن�سبة املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة �إىل
ال�صندوق يف املوعد الذي حتدده الهيئة ،و�إذا تخلفت ال�شركة عن ذلك يكون للهيئة
�صالحية فر�ض غرامة ت�أخري على ال�شركة وت�ؤول هذه الغرامة �إىل موارد ال�صندوق.
مادة ()173
فيما عدا ال�سائق يقوم ال�صندوق بتعوي�ض امل�صاب الذي ي�ستحق تعوي�ضا مبوجب �أحكام هذا
القانون وال ي�ستطيع مطالبة امل�ؤمن بالتعوي�ض لأحد الأ�سباب الآتية:
�	.1إذا كان ال�سائق املت�سبب يف وقوع احلادث جمهوال.
�	.2إذا مل يكن بحوزة ال�سائق ت�أمني مبوجب �أحكام هذا القانون.
�	.3إذا كان امل�ؤمن حتت الت�صفية.
�	.4إذا كان بحوزة ال�سائق ت�أمني ولكنه ال يغطي احلادث مو�ضوع املطالبة ب�سبب:
�أ .ا�ستعمال املركبة لغر�ض خمالف ملا هو حمدد يف رخ�صتها.
ب .قيادة ال�سائق للمركبة بدون رخ�صة قيادة �أو برخ�صة ال جتيز له قيادة ذات النوع.
ج�	.إذا مل يدفع امل�ؤمن له ق�سط الت�أمني يف امليعاد املحدد واملتفق عليه.
د�	.إذا وقع من امل�ؤمن له غ�ش �أو تدلي�س �أو �أخفى وقائع جوهرية عند ح�صوله على
وثيقة الت�أمني.
و�	.أية حالة �أخرى ال تغطي فيها الوثيقة االلتزام بالتعوي�ض مبوجب احكام هذا القانون.
مادة ()174
يحق للم�صاب يف احلاالت املذكورة يف املادة ( )173من هذا القانون احل�صول على التعوي�ض
من ال�صندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها احل�صول عليه من امل�ؤمن ،مبا يف ذلك
دفع نفقات عالج امل�صاب يف امل�شفى واملدفوعات امل�ستعجلة.
مادة ()175
 .1يحق لل�صندوق الرجوع باملبالغ املدفوعة من قبله ب�سبب احلادث على �أحد املذكورين �أدناه:
�أ .من ال ي�ستحق تعوي�ضا مبوجب �أحكام املادة (  )149من هذا القانون.
ب .من مل يكن له ت�أمني نافذ املفعول وقت وقوع احلادث ،وي�ستثنى من ذلك من كان
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لديه ت�أمني �سنوي انتهى مفعوله خالل ثالثني يوم ًا قبل تاريخ احلادث.
ج .من كان بحوزته ت�أمني ال يغطي احلادث وفق ًا للحاالت املذكورة يف الفقرة ( )4من
املادة (.)173
د .مالك املركبة �أو املت�صرف بها.
 .2يخ�ضع حق الرجوع �سواء فيما يتعلق بال�صندوق �أو فيما بني امل�شرتكني يف احلادث لأحكام
االلتزامات املدنية.
 .3يعفى ال�صندوق من دفع الر�سوم الق�ضائية.
مادة ()176
يكون ال�صندوق دائنا ممتاز ًا للم�ؤمن حتت الت�صفية مبا دفعه من مبالغ ب�سبب احلادث.
مادة ()177
�إذا عجز ال�صندوق عن الوفاء بالتزاماته نحو امل�صابني فتلتزم وزارة املالية ب�سد هذا العجز
من ح�ساب اخلزينة العام.

الف�صل احلادي والع�شرون
العقوبات

مادة ()178
 .1تعاقب ال�شركة التي متار�س �أعمال الت�أمني قبل ح�صولها على الإجازة� ،أو خالل مدة
�إيقاف الإجازة� ،أو بعد �إلغائها� ،أو بعد �صدور قرار بعدم جتديدها ،بغرامة ال تقل عن
ثالثة �آالف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا وال تزيد عن ع�شرة �آالف
دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا .كما يعاقب مديرها العام �أو مدير الفرع
(ح�سب مقت�ضى احلال) بهذه الغرامة �أو باحلب�س ملدة ال تزيد على �سنتني� ،أو بكلتا
العقوبتني .وت�شدد العقوبة يف حالة التكرار على �أال تزيد عن �ضعف حدها الأق�صى.
 .2تعترب العقود التي ت�صدرها ال�شركة وفقا للفقرة ( )1من هذه املادة نافذة بحق ال�شركة
والغري ح�سن النية ،وتلتزم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن ح�سن النية عن كافة اخل�سائر التي
يتعر�ض لها جراء عدم قانونية العقد.
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مادة ()179
 .1يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر واحد وال تزيد عن �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال تقل عن
ثالثة �آالف دينار �أردين� ،أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانون ًا ،وال تزيد عن �سبعة
�آالف دينار� ،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا� ،أو بكلتا العقوبتني ،كل �شخ�ص قام
ب�إ�صدار عقود ت�أمني خالف ًا لأحكام هذا القانون.
 .2يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر واحد وال تزيد عن ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة مالية ال
تقل عن خم�سمائة دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا وال تزيد عن �ألفي دينار
�أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا �أو بكلتا العقوبتني كل �شخ�ص مار�س �أعمال وكالة
الت�أمني �أو و�ساطة الت�أمني دون احل�صول على الرتخي�ص القانوين.
 .3تعترب العقود التي ت�صدر وفقا للفقرة (1و )2من هذه املادة نافذة بحق ال�شخ�ص الذي
�أ�صدرها والغري ح�سن النية ،ويلتزم ال�شخ�ص الذي �أ�صدرها بتعوي�ض امل�ؤمن ح�سن النية
عن كافة اخل�سائر التي يتعر�ض لها جراء عدم قانونية العقد.
مادة ()180
 .1تعاقب ال�شركة التي خالفت �أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر املتعلقة
بالعموالت بغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا وال
تزيد عن �سبعة �آالف دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا.
 .2يعاقب بغرامة ال تقل عن �ألف وخم�سمائة دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا وال
تزيد عن ثالثة �آالف دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا �إذا خالف وكيل الت�أمني
�أو الو�سيط �أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر املتعلقة بالعموالت.
مادة ()181
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة ال تقل عن �ألف وخم�سمائة دينار �أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا وال تزيد عن ع�شرة �آالف دينار �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانون ًا� ،أو بكلتا العقوبتني كل �شخ�ص قام بعرقلة �أو مبنع مدير عام �إدارة الت�أمني �أو �أي موظف
يف الهيئة من �أداء واجباتهم لتنفيذ هذا القانون� ،أو قام بالتدخل ملنعهم من احل�صول على
املعلومات املطلوبة لأداء واجباتهم� ،أو امتنع عن تزويدهم بهذه املعلومات.
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مادة ()182
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يعاقب كل �شخ�ص خالف �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو
التعليمات �أو القرارات ال�صادرة مبقت�ضاه ،بغرامة ال تزيد على خم�سة ع�شر �ألف دينار.

الف�صل الثاين والع�شرون
�أحكام ختامية وانتقالية

مادة ()183
	.1ال يجوز الت�أمني لدى �شركة ت�أمني خارج فل�سطني على الأموال املنقولة وغري املنقولة
املوجودة يف فل�سطني �أو على الأموال املنقولة الواردة �إىل فل�سطني.
 .2يجوز للم�ؤمن �إعادة الت�أمني داخل فل�سطني وخارجها.
مادة ()184
للهيئة اقرتاح م�شروع قانون لفر�ض الت�أمني الإجباري �ضد بع�ض الأخطار.
مادة ()185
على املدير �أن يقدم �إىل الهيئة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون م�شاريع اللوائح
املتعلقة ب�شروط ومتطلبات منح الإجازة للت�أمني على احلياة وغري احلياة وم�شاريع اللوائح
الأخرى التي يتوجب �إ�صدارها لتنفيذ هذا القانون.
مادة ( )186
تبلغ جميع التعليمات والقرارات والأوامر والإ�شعارات ال�صادرة عن الهيئة �أو مدير عام
�إدارة الت�أمني لل�شخ�ص املعني على عنوانه املختار يف فل�سطني بالربيد امل�سجل �أو امل�ستعجل
�أو اخلا�ص �أو بالفاك�س �أو بالت�سليم ال�شخ�صي مقابل �إي�صال� ،أو بجميع و�سائل التبليغ املعمول
فيها وفق ًا للقانون .ويعترب تاريخ اال�ستالم اليوم ال�سابع من تاريخ �إيداع الر�سالة يف الربيد
�أو من تاريخ الفاك�س �أو التلك�س.
مادة ()187
تن�شر جميع القرارات والتعليمات والأوامر ال�صادرة عن الهيئة واملدير مبوجب �أحكام القانون
يف اجلريدة الر�سمية.
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مادة ()188
 .1فيما يتعلق بالأ�شخا�ص العاملني يف قطاع الت�أمني يف فل�سطني قبل نفاذ هذا القانون
يظل معمو ًال بالرتاخي�ص ال�صادرة لهم �إن كانت �سارية املفعول ،وجتدد بذات ال�شروط
املعمول بها وقت �صدورها ملدة ال تزيد على �سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
 .2على الأ�شخا�ص املذكورين يف الفقرة ( )1توفيق �أو�ضاعهم وفق �شروط ومتطلبات هذا
القانون خالل املدة الأ�صلية �أو الإ�ضافية املحددة يف تلك الفقرة.
مادة ()189
ي�صدر جمل�س الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

قانـــــون المــــــرور
رقم ( )5لسنة 2000

مادة ()190
 .1تلغى جميع الأوامر والأحكام ال�صادرة عن �سلطات الإحتالل ب�ش�أن الت�أمني.
 .2يلغى كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
مادة ()191
على جميع اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني
يوما من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ  2005 / 10 / 13 :ميالدي املوافق:
 / 10رم�ضان 1426 /هجري
حممود عبا�س
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قانـــــون المــــــرور رقم ( )5لسنة 2000
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد الإطالع على قانون النقل على الطرق رقم ( )23ل�سنة 1929م وتعديالته املعمول به يف
حمافظات غزة ،وعلى الأمر رقم ( )354ل�سنة 1970م ب�ش�أن املرور وتعديالته املعمول به يف
حمافظات غزة ،وعلى قانون النقل على الطرق رقم  49ل�سنة 1958م وتعديالته املعمول به يف
حمافظات ال�ضفة ،وعلى الأمر رقم ( )1310ل�سنة 1992م ب�ش�أن املرور وتعديالته املعمول به
يف حمافظات ال�ضفة ،وعلى ما عر�ضه وزير النقل واملوا�صالت ،وعلى م�شروع القانون املقدم
من جمل�س الوزراء ،وبعد �إقرار املجل�س الت�شريعي� ،أ�صدرنا القانون التايل:

الباب الأول
تعاريـف
مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه
ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.
وزارة النقل واملوا�صالت .وزير النقل واملوا�صالت .الوزير �أو من يخوله بع�ض �صالحياته.
من يكلفه الوزير مدير ًا عام ًا لدوائر الرتخي�ص يف وزارة النقل واملوا�صالت �أو من يفو�ضه
املدير العام بع�ض �صالحياته .من يعينه مراقب املرور لتحديد مواقع ال�شاخ�صات ملنطقة
معينة .م�ؤ�س�سة فو�ضت من قبل الوزير ب�إ�صدار الرخ�ص الدولية للمركبات وقائديها .كل
من يحمل �شهادة مثمن مركبات �صادرة عن �سلطة الرتخي�ص .من عينته �سلطة الرتخي�ص
فاح�ص ًا مبقت�ضى القانون والأنظمة ال�صادرة مبوجبه كلها �أو بع�ضها .كل �شرطي مرور �أو من
حتدده القوانني والأنظمة بهذه ال�صفة .من يعينه الوزير مراقب ًا على املرور يف جميع الأرا�ضي
الفل�سطينية .من �سجل ا�سمه يف رخ�صة املركبة �أو حاز املركبة مبوجب اتفاق �شراء من مالكها
الأ�صلي .ال�شخ�ص الراغب يف ال�سفر والذي يدفع �أجرة ال�سفر �أو امل�ستعد لدفعها .كل �شخ�ص
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�صادقت عليه اللجنة الطبية املخت�صة املعينة بقرار من وزير ال�صحة ب�أنه يتوافر فيه �أحد
الأمرين التاليني� -1 :أنه معاق ويحتاج ملركبة كو�سيلة حركة ب�سبب عجز يف كلتا رجليه.
� -2أن درجة �إعاقته تزيد على  %60و�أن �سريه يف الطريق بدون مركبة من �ش�أنه �أن ي�ضعف
حالته ال�صحية .من ي�ستعمل الطريق لل�سفر �أو امل�شي �أو الوقوف .الدواب واحليوانات الأليفة
با�ستثناء الكالب والقطط والطيور .عدم موا�صلة قائد املركبة ال�سري �أو عدم البدء فيه �إذا كان
ا�ستمرار �سريه �سيعر�ض قادة املركبات الآخرين للتحول عن خط �سريهم �أو تغيري �سرعتهم.
فرتة الوقت التي تبد�أ بعد ربع �ساعة من غروب ال�شم�س وتنتهي قبل ربع �ساعة من �شروقها.
الليل وكل وقت �آخر تكون فيه الر�ؤية غري وا�ضحة ب�سبب حالة الطق�س �أو لأي �سبب �آخر.
�إطفاء النور الكبري يف امل�صابيح الأمامية و�إنارة النور ال�صغري� .أية خطوط �أو �إ�شارة �ضوئية
�أو رموز �أو كلمات �أو عبارات ذات دالالت معروفة تر�سم �أو تكتب على الطريق �أو تثبت على
جوانبها �أو فوقها و�ضعت مبعرفة ال�سلطة املخت�صة لتنظيم حركة ال�سري و�إر�شاد م�ستعملي
الطريق .كل �سبيل مفتوح لل�سري العام �سواء للم�شاة �أو احليوانات �أو لو�سائل النقل �أو اجلر
وي�شمل على �سبيل املثال الطرقات وال�شوارع وال�ساحات واملمرات واجل�سور التي يجوز للنا�س
عبورها .كل طريق خارج املدن ذو اجتاهني �أو �أكرث تف�صل بينهما منطقة فا�صلة وخ�ص�ص
حلركة املركبات الآلية فقط وكل منهما ذو م�سلكني على الأقل بكل اجتاه وال ميكن الو�صول
�إليه من �أفنية جماورة وهو خال من ملتقيات ال�سكة احلديد �أو ملفرتقات با�ستثناء اندماجات
الطرق وو�ضعت يف مدخله �شاخ�صة تدل على �أنه طريق �سريع .كل طريق م�سموح فيها بحركة
ال�سري يف اجتاه واحد .ق�سم من الطريق معد ل�سري املركبات فقط .كل طريق يقع �ضمن
اخت�صا�صات �سلطة حملية �أو �سلطات حملية تتاخم �إحداهما الأخرى وو�ضعت يف مدخل
ذلك املكان �شاخ�صة معناها مدخل �إىل طريق داخل مدينة �أو قرية وذلك حتى املكان الذي
و�ضعت فيه �شاخ�صة معناها نهاية حدود طريق البلدية .طريق �أو ق�سم من طريق بخالف
طريق املركبات خ�ص�ص لعابري ال�سبيل� .أي جزء من الأجزاء الطولية للطريق ي�سمح عر�ضه
مبرور �صف واحد من املركبات .املكان املخ�ص�ص لعبور امل�شاة وخمطط لهذا الغر�ض يف
طريق املركبات .امل�ساحة املجاورة حلافة طريق املركبات اخلالية من الر�صيف وذلك لغاية
عر�ض مقداره ثالثة �أمتار �أو حافة قناة ال�صرف �إذا كانت حافة القناة قريبة �إىل حافة
الطريق ب�أقل من ثالثة �أمتار .ق�سم من عر�ض الطريق غري معد ل�سري املركبات ويقع بجانب
طريق املركبات وخ�ص�ص للمارة �سواء كان يف م�ستوى طريق املركبات �أو �أعلى .كل مبنى
�أو جزيرة �أو مكان مر�سوم على �سطح الطريق �أو حديقة �أو �ساحة غري معبدة �أو ما �أ�شبه
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وتق�سم الطريق على امتدادها .خط على عر�ض الطريق املعبدة �أو على ق�سم من عر�ضها
ي�شري اىل احلد الذي تقف عنده املركبة بالقرب من الإ�شارة ال�ضوئية �أو من �شاخ�صة وقوف
�إجباري �أو قبل ملتقى �سكة حديد �أو من مكان يقف عنده �شرطي يقوم بتوجيه حركة ال�سري.
وجود املركبة يف مكان ما لفرتة حمددة �أو غري حمددة ولي�س لغر�ض نقل الركاب �أو �إنزالهم
�أو حتميل �شحنة �أو تفريغها الفوري .كل تالقي �أو تقابل �أو تفرع للطريق على م�ستوى واحد
�أو �أكرث �شام ًال امل�ساحة املك�شوفة التي تكونت نتيجة لذلك .مكان تتقاطع فيه طريق مع �سكة
حديد على م�ستوى واحد وجرى و�سمه بال�شاخ�صة املقررة لذلك .الأجرة املحددة مبعرفة
ال�سلطة املخت�صة لنقل الركاب والأمتعة .خط �سري املركبة العمومية يف �سفرة حمددة من قبل
مراقب املرور .ال�سفرة التي تكون فيها املركبة العمومية كلها حتت ت�صرف امل�سافر .ال�سفر يف
مركبة عمومية بحيث يدفع كل راكب �أجرته على انفراد .مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث وغري
جمهزة مبحرك �آيل وت�سري بقوة راكبها .مركبة �آلية ذات عجلتني �سواء �أكانت مزودة بعربة
جانبية �أو بدونها .كل و�سيلة من و�سائل النقل �أو اجلر �أعدت لل�سري �أو اجلر على عجالت
�أو جنزير وت�سري بقوة �آلية �أو ج�سدية .كل مركبة ت�سري بقوة �آلية مهما كان نوعها .مركبة
�آلية ت�سري مبحرك كهربائي ومعدة ح�سب ت�صميمها لنقل ثمانية ركاب عدا قائدها .املركبة
املعدة للإ�ستعمال ال�شخ�صي .املركبة امل�ستعملة �أو املعدة للإ�ستعمال يف نقل ركاب لقاء �أجر.
وهي املركبة امل�سجلة ب�سلطة الرتخي�ص حتت �إ�سم �شركة ت�أجري لل�سيارات وت�ستعمل لأغرا�ض
الت�أجري فقط وح�سب النظام اخلا�ص بذلك .املركبة املعدة للإ�ستعمال يف نقل الب�ضائع لقاء
�أجرة �أو لنقلها فيما يتعلق ب�أعمال �صاحب املركبة �أو جتارته .وت�شمل مركبة الإ�سعاف املعدة
لنقل املر�ضى �أو مركبة تابعة لقوات ال�شرطة �أو الأمن العام �أو مركبة �إطفاء احلريق وكل
مركبة �أخرى �صادقت �سلطة الرتخي�ص على �أنها مركبة �أمن وينبعث منها نور خا�ص متقطع
�أحمر �أو �أزرق وتطلق �إ�شارة �إنذار بوا�سطة �صافرة �أو جر�س .مركبة �آلية معدة ح�سب ت�صميمها
لتنفيذ �أعمال تخلي�ص وجر املركبات التي مل تعد �صاحلة للعمل ب�شكل م�سيطر عليه .مركبة
�آلية غري معدة لنقل ب�ضائع �أو �أ�شخا�ص وثبت عليها �أجهزة عمل ثابتة .املركبة التي حلقها
�ضرر �إجمايل يرتاوح ما بني  %75-55من قيمتها وقرر مثمن املركبات �أنها قابلة للت�صليح.
كل مركبة عدا اجلرار الزراعي واملجرور التي بلغت يف يوم جتديد رخ�صتها ع�شرين �سنة.
كل مركبة قرر مثمن املركبات ب�ش�أنها �أنها مل تعد �صاحلة للإ�ستعمال و�أن �ضررها الإجمايل
يزيد على  %75من قيمتها و�أنها غري قابلة للت�صليح .املركبة الآلية املعدة لنقل ثمانية �أ�شخا�ص
�أو �أكرث عدا قائدها وذكر يف رخ�صتها �أنها حافلة .مركبة عمومية من نوع حافلة خم�ص�صة
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لنقل ركاب ب�أجر .كل حافلة لي�ست عمومية وت�ستعمل يف نقل الأ�شخا�ص بدون �أجر .كل
حافلة لي�ست عمومية وت�ستعمل يف نقل الأفواج ال�سياحية �أو الرحالت مقابل مبلغ مقطوع.
مركبة �آلية معدة ح�سب ت�صميمها لتنفيذ �أعمال وغري خم�ص�صة للجر .مركبة �آلية معدة
ح�سب ت�صميمها للجر وتنفيذ �أية �أعمال �أخرى .مركبة �آلية معدة ح�سب ت�صميمها لإ�سناد
وجر م�ستندة .مقطورة مبنية ب�شكل ي�ستند فيه ق�سمها الأمامي على ال�ساندة .مركبة بدون
حمرك �صممت و�صنعت لكي تقطرها �أو جترها مركبة �آلية .مدر�سة لتعليم قيادة املركبات.
كل مدرب قيادة ح�صل على ترخي�ص ب�إدارة مدر�سة من قبل �سلطة الرتخي�ص .احلا�صل
على رخ�صة تعليم قيادة املركبات من قبل �سلطة الرتخي�ص .الإجازة الر�سمية ال�صادرة عن
�سلطة الرتخي�ص والتي جتيز ل�صاحبها قيادة مركبة من نوع �أو �أنواع معينة من املركبات.
رخ�صة قيادة ت�صدر عن نادي ال�سيارات الفل�سطيني .الإجازة الر�سمية ال�صادرة عن �سلطة
الرتخي�ص والتي جتيز ت�سيري املركبة على الطريق طوال مدة �صالحيتها بال�شروط املن�صو�ص
عليها يف القانون .ال�سنة التي �سجلتها �سلطة الرتخي�ص يف رخ�صة املركبة ب�أنها �سنة ال�صنع.
البعد ما بني �أق�صى نقطة من مقدمة املركبة و�أق�صى نقطة من م�ؤخرتها مقا�س ًا ذلك بخط
م�ستقيم وب�صورة عمودية .عر�ض املركبة مقا�س ًا بني امل�ستويني العموديني املتوازيني املارين
بني �أق�صى نقطتني من جانب املركبة .الإرتفاع العمودي الذي ت�صل �إليه املركبة ابتدا ًء من
ال�سطح الذي تقف عليه بعجالتها �إىل �أعلى نقطة من ج�سمها وهي غري حمملة .وزن املركبة
م�ضافاً �إليه وزن حمولتها .وزن املركبة فارغة م�ضافاً �إليها وزن جميع ملحقات املركبة من
الوقود واملاء والزيت .الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثاين
ت�سجيل وترخي�ص املركبات

الف�صل الأول
ت�سجيل املركبات

مادة ()2
ال يجوز ت�سيري �أية مركبة على الطريق �إال بعد ت�سجيلها لدى �سلطة الرتخي�ص واحل�صول
على رخ�صة بت�سيريها.
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مادة ()3
ي�شرتط لت�سيري املركبة توافر ال�شروط التالية:
�	-1أن تكون مطابقة للموا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية.
�	-2أن تكون م�ستوفاة ل�شروط الأمن واملتانة.
�	-3أن يتم ت�سجيلها لدى �سلطة الرتخي�ص ،و�أن يخ�ص�ص لها رقم.
�	-4أن تكون املركبة م�ستوفية ل�شروط الفح�ص الفني الذي حتدده �سلطة الرتخي�ص.
�	-5أن تكون املركبة م�ؤمنة طبق ًا ملا هو وارد يف هذا القانون.
�	-6أن يتم �سداد ر�سوم الت�سجيل والفح�ص والرتخي�ص املقررة مبوجب هذا القانون.
مادة ()4
ت�سري رخ�صة ت�سيري جميع املركبات ملدة ال تزيد على �سنة “ميالدية” با�ستثناء مركبات العمل
واجلرار والدراجة العادية مبحرك م�ساعد ،وتعطى هذه الأنواع رخ�صة ال تزيد على �سنتني.
مادة ()5
ُيقدم طلب ت�سجيل املركبة من قبل مالك املركبة اىل �سلطة الرتخي�ص التي يقع �سكنه يف
دائرة ن�شاطها مرفق ًا بالوثائق وامل�ستندات املقررة مبقت�ضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات
ال�صادرة مبوجبه.
مادة ()6
تخ�ضع املركبات للفح�ص الفني عند ت�سجيلها لأول مرة يف �سلطة الرتخي�ص املخت�صة وفقاً
للأنظمة املقررة.
مادة ()7
�إذا وجدت �سلطة الرتخي�ص �أن جميع ال�شروط متوافرة يف املركبة ،فعليها حت�صيل الر�سوم
املقررة قانون ًا ومنحها الرخ�صة امل�صدقة بخامت �سلطة الرتخي�ص.
مادة ()8
ي�شرتط لت�سجيل �أية مركبة ،كمركبة عمومية �أو حافلة عمومية احل�صول على رخ�صة بت�سيريها
لنقل الركاب ب�أجر.
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مادة ()9
ُ�سجل �أية مركبة معدة للإ�ستعمال يف نقل �سائل �أكال �أو مادة قابلة للإ�شتعال �أو يف نقل
ال ت َّ
مواد خطرة �إال �إذا توافرت فيها املوا�صفات التي �أقرتها �سلطة الرتخي�ص.
مادة ()10
يجوز ل�سلطة الرتخي�ص �أن تدرج يف رخ�صة ت�سيري املركبة �شروط ًا يف املوا�ضيع التالية:
 -1حتديد �سرعة ق�صوى تختلف عما هو حمدد يف هذا القانون.
 -2حتديد عالمة خا�صة باملركبة.
�	-3إ�ضافة �أجهزة و�أدوات وملحقات عالوة على ما هو مقرر يف هذا القانون.
 -4تقييد نقل ملكية املركبات ب�سبب عدم دفع الر�سوم اجلمركية �أو ال�ضرائب امل�ستحقة
عنها �أو لأي �سبب �آخر.
مادة ()11
ال يجوز ت�سجيل �أو جتديد ترخي�ص املركبات التالية:
 -1املركبة الهالكة.
 -2املركبة العمومية �إذا زاد عمرها عن ثماين ع�شرة �سنة من �سنة �صنعها.
 -3املركبة اخل�صو�صية املخ�ص�صة لتعليم القيادة بعد مرور خم�س ع�شرة �سنة من �سنة
�صنعها.
 -4مركبات التخلي�ص واحلافالت واملركبات التجارية املخ�ص�صة لتعليم القيادة �إذا زاد
عمرها على ع�شرين �سنة من �سنة �صنعها.
مادة ()12
 -1تعطى املركبة لوحتي متييز بال�شكل الذي تقرره �سلطة الرتخي�ص بعد �إمتام �إجراءات
ت�سجيلها.
 -2تعترب لوحات التمييز ملك ل�سلطة الرتخي�ص وال يجوز �إحداث �أي تغيري يف �شكلها �أو يف
بياناتها �أو لونها �أو مكانها من املركبة �أو ال�سفر بدونها.
 -3يف حالة الإ�ستغناء عن املركبة لعدم �صالحيتها لل�سري �أو طلب نقل قيدها �أو ت�صديرها
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اىل خارج فل�سطني نهائي ًا �أو �إيقافها لفرتة م�ؤقتة يجب رد رخ�صة املركبة ولوحتي التمييز
اىل �سلطة الرتخي�ص ال�صادرة عنها.
 -4يف حالة فقدان لوحتي التمييز �أو �أي منهما � -أو تلفهما  -يجب �إبالغ �سلطة الرتخي�ص
ال�صادرة عنها ومركز ال�شرطة الذي فقدت بدائرته.

الف�صل الثاين
ترخي�ص املركبات

مادة ()13
ال يجوز ت�سيري �أية مركبة على الطريق انتهت مدة �صالحية �سريها املحددة يف رخ�صتها �إال
بعد جتديدها طبق ًا ملا ورد يف هذا القانون.
مادة ()14
 -1يتم جتديد رخ�صة املركبة بطلب من قبل مالكها خالل مدة ثالثني يوم ًا قبل انتهاء مدة
�صالحيتها.
	-2ال يجوز ت�سيري املركبة �إال بعد فح�صها فح�ص ًا فني ًا لدى م�ؤ�س�سة مرخ�صة لفح�ص
املركبات من قبل �سلطة الرتخي�ص.
مادة ()15
 -1يكون جتديد رخ�صة املركبات القدمية ،وكذا املركبات العمومية واحلافالت التي م�ضى
على �سنة �صنعها مدة ع�شر �سنوات كل �ستة �أ�شهر.
	-2ال يجوز جتديد رخ�صة املركبة القدمية �إذا م�ضى على انتهاء �صالحية رخ�صة ت�سيريها
مدة تزيد على �سنة (ما عدا الدراجات النارية واملركبات اخل�صو�صية واملركبات
التجارية التي ال يزيد وزنها الإجمايل على �ستة �آالف كيلو جرام.
مادة ()16
�إذا ثبت عدم �صالحية املركبة للإ�ستعمال �أو �إخراجها نهائي ًا من فل�سطني ،خالل مدة �سريان
رخ�صتها ،يجوز ملالكها ا�سرتجاع الر�سوم املدفوعة على الأ�شهر الكاملة من املدة املتبقية
بن�سبة  12/1من الر�سوم ال�سنوية عن كل �شهر.
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مادة ()17
على مالك املركبة يف حالة بيعها �أو �إجراء �أي ت�صرف بنقل ملكيتها للغري �أن يبلغ ذلك كتابة
�إىل �سلطة الرتخي�ص خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ البيع �أو الت�صرف الناقل للملكية
مبين ًا ا�سم املالك اجلديد وعنوانه ،وت�ستمر م�سئولية املالك الأ�صلي فيما يخت�ص بتنفيذ
�أحكام هذا القانون �إىل �أن يتم نقل ملكيتها.
مادة ()18
 -1على كل �شخ�ص �أ�صبح مالك ًا لأية مركبة ب�أية طريقة من طرق نقل امللكية �أن يتقدم
بطلب اىل �سلطة الرتخي�ص املخت�صة لإمتام �إجراءات نقل امللكية خالل مدة �أق�صاها
ثالثون يوم ًا.
�	-2إذا ثبت ل�سلطة الرتخي�ص عدم وجود �أي قيد مينع نقل ملكية املركبة فيتم حت�صيل
ر�سوم نقل امللكية املقررة و�إ�صدار رخ�صة با�سم املالك اجلديد.
مادة ()19
�إذا تويف مالك املركبة �أو �صدر حكم باعتباره مفقود ًا ،وجب على ورثته �أو من ميثلهم �إخطار
�سلطة الرتخي�ص بذلك خالل �ستني يوم ًا من اليوم التايل لتاريخ الوفاة �أو احلكم ،ويتم تعيني
م�سئول عن املركبة من بني الورثة من قبل املحكمة املخت�صة ،ف�إذا �آلت املركبة �إىل �أحد الورثة،
تنقل ملكية املركبة �إىل املالك اجلديد.
مادة ()20
	-1ال يجوز �إجراء �أي تغيري يف �أوجه ا�ستعمال املركبة �أو ا�ستبدال �أي جزء جوهري من
�أجزائها �إال بعد احل�صول على موافقة �سلطة الرتخي�ص.
 -2على مالك املركبة �إخطار �سلطة الرتخي�ص خالل خم�سة ع�شر يوم ًا ب�أي تغيري يطر�أ
على حمل �إقامته �أو عنوانه.
مادة ()21
 -1يجوز ل�سلطة الرتخي�ص �أن تخ�ص�ص لوحات اختبار ملنتجي املركبات �أو مل�ستورديها �أو
لتجار املركبات �أو ملعهد املوا�صفات املرخ�ص له بفح�صها بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
	-2ال يجوز ا�ستعمال هذه اللوحات يف غري الغر�ض الذي حتدده الالئحة.
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الباب الثالث
املتانة والأمن يف املركبات
مادة ()22
يجب �أن تكون املركبة م�ستوفية ل�شروط املتانة والأمن التي حتددها الالئحة.
مادة ()23
ال يجوز ملالك املركبة ا�ستعمالها �أو ال�سماح لغريه با�ستعمالها �إذا فقدت �شرط ًا من �شروط
املتانة والأمن املحددة يف الالئحة.
مادة ()24
	-1ال يجوز �إحداث �أي تغيري يف قيا�سات املركبة �أو وزنها الإجمايل امل�سموح به �أو حمولتها
الذاتية �أو قوة حمركها عن املقدار الذي حدده منتج املركبة �إال مبوافقة �سلطة الرتخي�ص.
	-2ال يجوز و�ضع �أية �إ�ضافات على ج�سم املركبة �أو هيكلها �أو ملحقاتها �إال بعد موافقة �سلطة
الرتخي�ص.
مادة ()25
 -1يجوز للفاح�ص الذي يحمل �شهادة فاح�ص فني مركبات من �سلطة الرتخي�ص ولل�شرطي
امل�ؤهل لذلك �أن يقوم بفح�ص املركبة مبعرفته.
�	-2إذا ثبت لأي فاح�ص �أو �شرطي من املذكورين يف الفقرة (� )1أن املركبة غري م�ستوفية
ل�شروط املتانة والأمن ت�سحب املركبة لأقرب مركز مرور ويتم �سحب رخ�صتها ولوحتي
�أرقامها وذلك مع عدم الإخالل بالعقوبة املقررة ،وال تعاد الرخ�صة �إال بعد ثبوت �صالحية
املركبة لل�سري وت�سديد الر�سوم امل�ستحقة.

الباب الرابع
رخ�ص قيادة املركبات
مادة ()26
	-1ال يجوز لأحد قيادة مركبة �آلية �إال �إذا كان يحمل رخ�صة قيادة �سارية املفعول لنوع
املركبة التي يقودها �صدرت مبقت�ضى �أحكام هذا القانون ،و�أن يقدمها لرجال ال�شرطة
عند طلبها.
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	-2ال يجوز ملالك املركبة �أو من ميلك ال�سيطرة عليها �أن ي�سمح ل�شخ�ص �آخر بقيادتها �إذا
مل يكن يحمل رخ�صة قيادة طبق ًا ملا هو وارد بالفقرة (� )1أعاله.
	-3ال يجوز لأحد �أن يح�صل على �أكرث من رخ�صة قيادة واحد من نف�س الدرجة.

مادة ()32
ال يجوز تعلم قيادة مركبة �آلية على الطريق �إال �إذا كان املتدرب قد بلغ ال�سن املحددة يف
الالئحة.

مادة ()27
ت�صدر �سلطة الرتخي�ص جميع �أنواع رخ�ص القيادة ،وحتدد الالئحة درجاتها و�صالحية
ومدة كل منها و�شروط احل�صول عليها وكيفية جتديدها.

مادة ()33
ت�صدر �سلطة الرتخي�ص رخ�ص مدار�س تعليم قيادة املركبات ،ورخ�ص لتعليم قيادة املركبات،
ورخ�ص الإدارة املهنية ملدر�سة تعليم قيادة املركبات ،وحتدد الالئحة �شروط ذلك.

مادة ()28
ي�شرتط يف طالب احل�صول على رخ�صة قيادة مركبة �آلية ما يلي-:
�	-1أن يكون قد �أمت �ست ع�شرة �سنة ميالدية عند تقدمي الطلب لأول مرة وحتدد الالئحة
ال�سن املقررة لكل درجة من درجات الرخ�ص.
�	-2أن يكون الئق ًا �صحي ًا للقيادة من حيث �سالمة البنية والنظر وال�سمع.
�	-3أن يجتاز الإختبارات النظرية والعملية يف قيادة املركبات التي تقررها �سلطة الرتخي�ص.

مادة ()34
يعترب مدرب قيادة املركبات يف حكم قائد املركبة ،ويكون م�سئو ًال وحده عما يقع من املخالفات
لأحكام هذا القانون.

مادة ()29
ا�ستثناء مما ورد يف املادة ( )27يتوىل نادي ال�سيارات الفل�سطينية �إ�صدار رخ�ص القيادة
الدولية املبينة يف الإتفاقيات الدولية للمرور املعقودة يف فينا �سنة  ،1968ومدتها ال تتجاوز
�سنة ميالدية واحدة ،وي�شرتط يف طالب احل�صول عليها �أن يكون حائز ًا على رخ�صة �سوق
فل�سطينية �سارية املفعول ،وال يجوز ا�ستخدام هذه الرخ�ص لقيادة املركبات يف فل�سطني.
مادة ()30
ي�سمح حلاملي رخ�ص القيادة الدولية ال�صادرة عن �سلطة �أجنبية بقيادة مركبة داخل
الأرا�ضي الفل�سطينية ما دامت رخ�صهم �صاحلة لقيادتها ويف حدود مدة �صالحيتها ،على
�أن تكون �إقامتهم يف فل�سطني قانونية ،و�شريطة املعاملة باملثل.
مادة ()31
يجوز ا�ستبدال رخ�ص القيادة الأجنبية برخ�ص قيادة فل�سطينية من ذات الدرجة �شريطة
املعاملة باملثل.
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الباب اخلام�س
قواعــد املــرور و�آدابــه

الف�صل الأول
ال�سلوك يف الطريق

مادة ()35
ال يجوز لعابر الطريق الت�صرف بحالة تعر�ض حياة الأ�شخا�ص �أو الأموال للخطر� ،أو تعيق
حركة ال�سري� ،أو تعرقلها.
مادة ()36
ال يجوز قيادة مركبة �إذا كان قائدها-:
 -1غري ملم بت�شغيل املركبة وا�ستعمالها.
 -2يف حالة �صحية من �ش�أنها تعري�ض عابري الطريق للخطر.
 -3حتت ت�أثري املخدرات �أو امل�سكرات.
 -4يف حالة ال ي�ستطيع معها ال�سيطرة على املركبة �أو ر�ؤية الطريق وحركة ال�سري فيها.
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مادة ()37
ال يجوز الكتابة �أو الر�سم �أو و�ضع �أية بيانات �أخرى على ج�سم املركبة �أو �أي جزء من �أجزائها
غري تلك الواجبة بحكم القانون �أو النظام ،وال يجوز ا�ستعمال املركبة يف الإعالن برتكيب
مكرب �صوت عليها �أو بو�ضع الفتات �أو مناذج جم�سمة �إال مبوافقة �سلطة الرتخي�ص ويجوز
لل�شرطة حجز املركبة حلني �إزالة �أ�سباب املخالفة.

الف�صل الثالث
التحول والإ�ستدارة وال�سري للخلف

الف�صل الثاين
الطريق وم�سالكها

مادة ()43
ال يجوز لقائد املركبة الإ�ستدارة �إىل اليمني �أو الي�سار �إال �إذا كانت ا�ستدارته من الطريق
اخلارج منها والدخول بالطريق املتجه �إليها ال تعيق حركة ال�سري للمركبات القادمة من �أي
اجتاه �آخر.

مادة ()39
 -1يف الطريق املق�سمة على امتدادها بوا�سطة م�ساحة فا�صلة تعترب كل طريق من جانبي
امل�ساحة الفا�صلة طريق ًا ذات اجتاه واحد ،وعلى قائد املركبة �أو �سائق العربة التي يجرها
حيوان �أن ي�ستعمل اجلانب الأمين من امل�ساحة الفا�صلة و�أال يجتازها �أو يوقف املركبة �أو
العربة عليها �إال �إذا �سمحت �شاخ�صة بذلك.
 -2يف الطريق املق�سمة بوا�سطة خط فا�صل مت�صل على قائد املركبة �أن ي�ستعمل اجلانب
الأمين وال يجتازه �إال �إذا كان هناك خط متقطع على اليمني من اخلط املت�صل.

الف�صل الرابع
الإلتقاء والتجاوز وامل�سافة بني املركبات

مادة ()40
�إذا كانت الطريق مق�سمة �إىل م�سالك ومر�سوم ًا عليها �أ�سهم ًا حتدد م�سلك ال�سري اىل اليمني
�أو الأمام �أو الي�سار فال يجوز لقائد املركبة الدخول �إىل املفرتق �أو ال�سري فيه �إال من امل�سلك
املر�سوم املحدد الجتاه �سريه.

مادة ()45
ال يجوز لقائد املركبة جتاوز مركبة �أخرى �أو حيوان �أو حماولة جتاوزهما �إال �إذا كانت الطريق
خالية مب�سافة تكفي لتمكينه من التجاوز وموا�صلة ال�سري ب�أمان دون �إعاقة حلركة ال�سري.

مادة ()38
ال يجوز قيادة مركبة �إال على طريق خم�ص�صة لنوعها.

مادة ()41
يف الطريق ذات االجتاه الواحد ال يجوز لأحد قيادة مركبة يف �أي مقطع منها بالإجتاه املعاك�س
للإجتاه امل�سموح به يف تلك الطريق ،وال يجوز لأحد قيادة مركبة �أو حيوان على الر�صيف �إال
من �أجل عبوره للدخول �إىل فناء �أو كراج �أو اخلروج منه.
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مادة ()42
ال يجوز لقائد املركبة �أن يتحول عن م�سلك �سريه �أو ي�ستدير لل�سري يف الإجتاه املعاك�س �أو
ي�سري بها �إىل اخللف �إال �إذا كانت حالة الطريق ت�سمح بذلك.

مادة ()44
�إذا تقابلت مركبتان من اجتاهني متعاك�سني يف طريق ال يكفي عر�ضها ملرورهما فعلى قائدي
املركبتني تخفيف �سرعتهما والإجتاه مبركبتيهما نحو احلافة اليمنى للطريق �أو تخطي احلافة
ل�ضمان تفادي ا�صطدام املركبتني ،ويف الطريق ال�صاعدة على قائد املركبة النازلة �إعطاء
حق الأولوية للمركبة ال�صاعدة.

مادة ()46
ال يجوز لقائد املركبة جتاوز مركبة �أخرى �إال من جانبها الأي�سر وي�سمح بالتجاوز من اجلانب
الأمين يف احلاالت التالية:
�	-1إذا كان قائد املركبة الأمامية ينوي الإ�ستدارة اىل الي�سار و�أعطى �إ�شارة بذلك.
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�	-2إذا كانت الطريق ذات اجتاه واحد وفيها �أكرث من م�سلكني.
�	-3إذا كانت هنالك �أ�سهم على الطريق ت�سمح بذلك.
مادة ()47
على قائد املركبة املتجاوز عنها �أن يتجه مبركبته اىل حافة الطريق قدر الإمكان لتمكني
املركبة التي تتجاوزه من �إكمال جتاوزها ب�أمان و�أن ال يزيد يف �سرعة �سريه �إال بعد مرور
املركبة املتجاوزة.
مادة ()48
على قائد املركبة �أن يرتك بينه وبني املركبة التي ت�سري �أمامه م�سافة كافية لتمكينه من �إيقاف
مركبته عند ال�ضرورة ومتكني املركبة الآتية من خلفه وت�سري ب�سرعة تزيد على �سرعته من
الدخول يف تلك امل�سافة دون م�ضايقة.

الف�صل اخلام�س
ال�سرعـــة
مادة ()49
على قائد املركبة قيادة املركبة ب�سرعة تتفق وظروف الطريق ،وحتدد الالئحة احلاالت التي
يتوجب على �سائق املركبة تخفيف �سرعته فيها.
مادة ()50
 -1يكون احلد الأق�صى ل�سرعة �سري املركبات يف الطرق داخل املدن �أو خارجها �أو يف الطرق
ال�سريعة طبق ًا ملا هو مبني يف الالئحة.
�	-2إذا و�ضعت �شاخ�صة على الطريق حتدد احلد الأق�صى ل�سرعة ال�سري فال يجوز لقائد
املركبة جتاوز هذه ال�سرعة وحتى الو�صول �إىل ال�شاخ�صة التي تلغيها �أو املفرتق القريب.
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الف�صل ال�ساد�س
حق الأولوية يف املرور

مادة ()51
�إذا مل تو�ضع �شاخ�صة ت�شري �إىل �إعطاء حق الأولوية يف حالة دخول املفرتق �أو التوقف قبل
املفرتق ،فعلى قائد املركبة �أن يعطي حق الأولوية للمركبات القادمة من على ميني اجتاه
�سريه� ،إذا كانت وجهته االجتاه �إىل الي�سار ،فعليه �أن يعطي حق الأولوية للمركبة القادمة
من اجلهة املقابلة �أو املركبات التي و�صلت املفرتق.
مادة ()52
على قائد املركبة �إعطاء حق الأولوية للم�شاة واملركبات يف احلاالت التالية:
 -1وجود �شاخ�صة ت�شري �إىل وجوب التوقف.
 -2وجود �شاخ�صة ت�شري �إىل �إعطاء حق الأولوية.
 -3اخلروج من طريق ترابية والدخول �إىل طريق معبدة.
 -4اخلروج من فناء مبنى �أو حمطة وقود �أو كراج خدمة.
 -5ان�سداد م�سلك ال�سري يف طريق ذات اجتاهني.
 -6املركبات داخل امليدان.

الف�صل ال�سابع
وقوف املركبات و�إعطاء الإ�شارات والإنارة

مادة ()53
	-1ال يجوز �إيقاف مركبة �أو تركها واقفة بو�ضع يخفي �شاخ�صة �أو جزء ًا منها عن �أنظار
عابري الطريق �أو يعيق �أو يعرقل حركة ال�سري.
	-2ال يجوز �إيقاف مركبة �أو تركها واقفة يف بع�ض الأماكن من الطريق �إال تفادي ًا لوقوع حادث
طرق �أو تقدمي خدمة مل�ستهلك �أو �إذا و�ضعت �شاخ�صة ت�سمح بذلك وحتدد الالئحة هذه
الأماكن.
	-3ال يجوز �إيقاف مركبة وبها مفتاح ت�شغيلها وعلى قائدها اتخاذ تدابري احلذر الالزمة
لعدم حركتها.
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مادة ()54
�إذا وجدت مركبة واقفة يف مكان حمظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال ال�شرطة �أن ي�أمر
قائدها �أو امل�س�ؤول عنها ب�إبعادها من ذلك املكان .و�إذا تخلف قائد املركبة �أو امل�س�ؤول عنها
عن تنفيذ الأمر �أو يف حالة عدم وجودهما فيجوز لل�شرطي تقييد املركبة بالقيد املخ�ص�ص
لذلك ،و�إذا كانت املركبة واقفة يف مكان يعيق حركة ال�سري جاز �إبعادها �أو �إيداعها يف كراج
�أو يف �أي مكان �أمني وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن �إبعاد املركبة من قبل �صاحبها.
مادة ()55
على قائد املركبة �أن يعطي الإ�شارة الالزمة قبل وقت ومن م�سافة يكفيان لتنبيه عابري الطريق
وب�شكل ي�ؤمن ر�ؤيتهم لهذه الإ�شارة ،ويف حالة ال�ضرورة يعطي الإ�شارة بيده.
مادة ()56
ال يجوز لقائد املركبة ا�ستعمال �آلة التنبيه مبا يتجاوز احلد الذي تقت�ضيه ظروف الطريق
من النوع الذي �صادقت عليه �سلطة الرتخي�ص.
مادة ()57
ال يجوز قيادة مركبة �إال �إذا كانت �أجهزة الإنارة فيها �صاحلة ،وطبقا ملا حتدده �سلطة
الرتخي�ص ،كما ال يجوز قيادة مركبة وقت احلاجة للإنارة �إال بعد �إنارة م�صابيحها الأمامية
واجلانبية واخللفية ولوحة �أرقامها ومبا يتفق وظروف الطريق.

الف�صل الثامن
نقل الركاب واحلمولة وجر ال

مادة ()58
ال يجوز لقائد املركبة نقل ركاب �أو حمولة يف مركبة تزيد عما هو م�سجل يف رخ�صتها على
�أن تكون مالئمة لنقل الركاب �أو احلمولة وعليه اتخاذ كافة التدابري الالزمة ل�سالمة الركاب
وعابري الطريق.

مادة ()60
ال يجوز لقائد املركبة نقل حمولة يف مركبة تزيد على ما هو م�سجل يف رخ�صتها وطبق ًا
لل�شروط والكيفية التي حتددها الالئحة.
مادة ()61
�إذا وجد �أحد رجال ال�شرطة مركبة تنقل حمولة خالف ًا لأحكام هذا القانون يجوز له �أن
يكلف قائدها برتتيب احلمولة املخالفة �أو التوجه �إىل املكان املخ�ص�ص لوزنها واحل�صول
على �شهادة بذلك ،و�إذا تبني �أن وزن املركبة يزيد على الوزن املحدد يف رخ�صتها يتحمل
قائد املركبة نفقات الوزن بالإ�ضافة لأية عقوبة �أخرى يقررها القانون.
مادة ()62
	-1ال يجوز قيادة مركبة �آلية خ�صو�صية �أو جتارية وزنها الإجمايل حتى  4000كيلو جرام
من �إنتاج �سنة  1986وما فوق �إال وهو م�ستخدم ًا حلزام �أمان.
	-2ال يجوز لقائد مركبة �آلية من الأنواع املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة ال�سفر قبل
�أن يكون جميع الركاب قد ا�ستخدموا �أحزمة الأمان املثبتة يف املركبة.
مادة ()63
ال ت�سري الأحكام الواردة يف املادة ( )62على الأ�شخا�ص املذكورين �أدناه:
 -1كل �شرطي �أو رجل �أمن يف مهمة ر�سمية.
 -2كل �شخ�ص ي�صادق الطبيب املخت�ص على �إعفائه من ا�ستعمال حزام الأمام لأ�سباب
�صحية.
مادة ()64
ال يجوز جر مركبة مبركبة خ�صو�صية �أو جتارية يقل وزنها الإجمايل امل�سموح به عن  2000كيلو
جرام �إال ب�إذن من �سلطة الرتخي�ص ،وحتدد الالئحة ال�شروط اخلا�صة بجر وقطر املركبات.

مادة ()59
ال يجوز لقائد مركبة نقل ركاب يف مركبته لقاء �أجر �أو �أي مقابل �آخر �إال �إذا كانت مرخ�صة
بذلك من قبل �سلطة الرتخي�ص.
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الف�صل التا�سع
مركبات الأمن

مادة ()65
 -1على كل من ي�ستعمل الطريق �إعطاء حق الأولوية ملركبة الأمن بالتوجه اىل �أقرب مكان
ممكن من ميني الطريق وبعيداً عن املفرتق والتوقف �إذا لزم الأمر ريثما متر املركبة
املذكورة.
	-2ال يجوز قيادة مركبة خلف مركبة �أمن على م�سافة تقل عن 100مرت منها وال ي�سري
ذلك على قائد مركبة �أمن �أخرى �أو �أية مركبة لها عالقة مع مركبة الأمن.
مادة ()66
يجوز لقائد مركبة الأمن �أثناء ت�أدية مهمته عدم التقيد عند ال�ضرورة بقواعد املرور و�إ�شاراته
وعالماته وا�ستخدام �أجهزة التنبيه ال�صوتية وال�ضوئية ب�شرط اتخاذ و�سائل احليطة واحلذر
وعدم تعري�ض حياة الأ�شخا�ص �أو الأموال للخطر.

الف�صل العا�شر
امل�شاة والدراجات واحليوانات

مادة ()67
 -1على امل�شاة ا�ستخدام الر�صيف يف �سريهم وعدم الت�سبب يف �إعاقة حركة ال�سري عليه،
غري �أنه يجوز لهم ا�ستخدام طريق املركبات �إذا مل يكن �إىل جانب تلك الطريق ر�صيف.
 -2على امل�شاة ا�ستخدام ممر عبور امل�شاة �أو اجل�سر �أو النفق يف عبورهم للطريق �إذا وجد
�أي منها ،ويف حالة عدم وجودها يتم عبور الطريق قريب ًا من املفرتقات.
 -3على امل�شاة عدم عبور الطريق �إال من خالل ممرات عبور امل�شارة �أو من فوق ج�سر �أو
من داخل نفق �أو بالقرب من مفرتقات الطرق بعد الت�أكد من �إمكانية العبور ب�أمان.
مادة ()68
	-1ال يجوز لأحد قيادة دراجة نارية �أو الركوب عليها �إال �إذا كان الب�سا خوذة واقية من النوع
الذي �صادقت عليه �سلطة الرتخي�ص.
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	-2ال يجوز لقائد الدراجة النارية ال�سماح بركوب �شخ�ص �أمامه �أو خلفه �أو نقل حمولة �إال
�إذا كانت م�ستوفية لل�شروط املحددة يف الالئحة.
مادة ()69
	-1ال يجوز قيادة دراجة عادية على الطريق �إال �إذا كانت مرخ�صة من ال�سلطة املحلية
املخت�صة وبحالة منتظمة و�صاحلة للإ�ستعمال طبق ًا ملا حتدده �سلطة الرتخي�ص.
	-2ال يجوز ركوب �شخ�ص �آخر على الدراجة العادية بخالف قائدها �أو نقل حمولة عليها
�إال طبق ًا ملا حتدده الالئحة.
 -3على قائد الدراجة العادية ال�سري على الطريق بدراجته ب�شكل ي�ؤمن �سالمته و�سالمة
عابري الطريق الآخرين.
مادة ()70
يجوز لل�شرطي �إذا وجد دراجة عادية �أو دراجة ذات ثالث عجالت يقودها �شخ�ص خالف ًا
لأحكام هذا القانون �أن يفرغ الهواء من �إطاراتها.
مادة ()71
	-1ال يجوز قيادة عربة يجرها حيوان على الطريق �إال �إذا كانت حتمل ترخي�ص ًا من ال�سلطة
املحلية ال
	-2ال يجوز �سياقة حيوان �أو قطيع من احليوانات يف الطريق �أو نقله بوا�سطة و�سيلة نقل �إال
وفق ًا ملا حتدده الالئحة.
مادة ()72
 -1على من يقود عربة يد يف الطريق �أن يراعي تعليمات ال�شاخ�صات �أو ال�شرطي كما لو
كان يقود مركبة �آلية.
	-2ال يجوز قيادة كر�سي عجزة يدوي يف الطريق املخ�ص�ص ل�سري املركبات.
 -3ي�سمح بقيادة عربة يد على الر�صيف �إذا كان عر�ضها ال يزيد على �80سم ،وال ت�سبب
�إعاقة للم�شاة.
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الف�صل احلادي ع�شر
حوادث الطرق

مادة ()73
ال يجوز قيادة �أو ال�سماح بقيادة مركبة �آلية دون وثيقة ت�أمني �سارية املفعول من قبل �شركة
م�سجلة يف فل�سطني ت�ؤمن �صاحب املركبة �أو قائدها �أو الغري يف تغطية �أية تعوي�ضات عن
�أ�ضرار ج�سمانية ناجتة عن حادث طرق.
مادة ()74
�	-1إذا ت�سببت مركبة يف وقوع حادث على الطريق ونتج عن ذلك �ضرر �أو �إ�صابة ل�شخ�ص
�أو مركبة �أو حيوان فيجب على قائد املركبة تقدمي امل�ساعدة املمكنة للم�صابني و�إبالغ
ال�شرطة فورا بذلك مع عدم حتريك املركبة من مكان احلادث �إال ب�إذن من �شرطة املرور
�أو �إذا دعت ال�ضرورة �إىل �إ�سعاف م�صاب.
 -2على قائد املركبة التي ت�سببت يف حادث طرق �أن يعطي لل�شرطي �أو لل�شخ�ص امل�صاب
�أو لقائد املركبة الأخرى التي ا�شرتكت يف احلادث �أو لأي راكب �أو �شخ�ص كان ب�صحبة
امل�صاب بيانات رخ�صتي القيادة وت�سيري املركبة ووثيقة الت�أمني والبطاقة ال�شخ�صية.
�	-3إذا كانت املركبة املت�ضررة واقفة بدون مراقبة �أو كان �صاحب املال املت�ضرر غائبا فعلى
قائد املركبة التي ت�سببت يف احلادث �أن يرتك �إ�شعارا خطيا يف مكان ظاهر للعيان من
املركبة املت�ضررة �أو املال املت�ضرر ويذكر فيه البيانات املو�ضحة يف الفقرة ( )2من هذه
املادة وعليه �إبالغ �أقرب مركز �شرطة من مكان احلادث خالل موعد �أق�صاه � 24ساعة
من وقت وقوع احلادث.
مادة ()75
على قائد املركبة الذي مير يف مكان وقع فيه حادث طرق �أن يقدم امل�ساعدة املمكنة للم�صاب
�أو ينقله �إىل �أقرب مركز �إ�سعاف.
مادة ()76
�إذا كانت املركبات التي لها دخل يف حادث طرق مل ي�سفر عن �إ�صابة �أ�شخا�ص وكان وجودها
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على الطريق يعرقل حركة ال�سري فعلى قائدها �إخال�ؤها من الطريق وعدم ترك املكان قبل
معاينة احلادث من قبل ال�شرطة.

الف�صل الثاين ع�شر
�إ�شارات املرور

مادة ()77
 -1يتم حتديد عالمات و�إ�شارات تنظيم املرور ومق�سمات الإ�شارات ال�ضوئية مبا ال يتعار�ض
والإتفاقيات الدولية بهذا ال�ش�أن.
 -2لل�سلطة املخت�صة ومبا ال يتعار�ض مع ن�ص الفقرة ( )1من هذه املادة �أن حتدد مناذج
ال�شاخ�صات و�أنواعها ومقايي�سها و�ألوانها و�أ�شكالها ومدلوالتها.
 -3يجوز ملراقب املرور حتديد ترتيبات املرور و�أماكن و�ضع الإ�شارات والعالمات ونقلها
و�إلغائها وطريقة �صيانتها.
مادة ()78
تقوم اجلهة املعنية بال�شاخ�صات يف ال�سلطة املحلية مع مراقب عام املرور و�ضابط �شرطة
املرور املخت�ص بو�ضع العالمات والإ�شارات ونقلها و�إلغائها وحتديد �أية ترتيبات لتنظيم
حركة املرور يف منطقة نفوذها.
مادة ()79
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�ضع على الطريق �أو على مدى ر�ؤيته� ،أية عالمة �أو �إ�شارة يبدو منها
�أنها و�ضعت لتنظيم حركة املرور ما مل تكن �سلطات املرور قد �سمحت بذلك.
مادة ()80
 -1على عابري الطريق الإن�صياع للتعليمات التي ت�أمر بها العالمات والإ�شارات واخلطوط
التي تو�ضع يف الطريق مبوجب هذا القانون.
 -2للتعليمات التي ت�أمر بها �إ�شارات املرور ال�ضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها
ال�شاخ�صات �أو العالمات املو�ضوعة يف الطريق.
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-1
-2
-3
-4

مادة ()81
يجوز ل�ضابط �شرطة املرور �أن ي�ضع يف الطريق �أية �شاخ�صة مرور م�ؤقتة.
تكون للتعليمات والإ�شارات ال�صادرة عن رجال �شرطة املرور الأولوية يف �أن تطاع بالرغم
من خمالفتها لأي نوع من �أنواع ال�شاخ�صات املو�ضوعة يف الطريق.
تعترب �شاخ�صة (قف) التي ي�ستخدمها طلبة املدار�س امل�شاركون يف دوريات الوقاية على
الطرق � -شاخ�صة مرور.
تعترب �شاخ�صة �سر باجتاه ال�سهم  -و�شاخ�صة قف التي ي�ستخدمها عمال الأ�شغال �أثناء
تنفيذهم للعمل � -شاخ�صة مرور.

الباب ال�ساد�س
احلافالت واملركبات العمومية
مادة ()82
ال يجوز ت�سيري احلافالت واملركبات العمومية على �أي خط من خطوط الطرق يف الأرا�ضي
الفل�سطينية �إال مبوجب ترخي�ص ي�صدر مبقت�ضى هذا القانون وحتدد الالئحة �شروط ذلك.
مادة ()83
يحدد مراقب املرور نوع الرخ�ص التي متنح للحافالت واملركبات العمومية وله ال�صالحية
يف تغيريها �أو جتديدها �أو �إلغائها �أو و�ضع �أية �شروط فيها.
مادة ()84
ال يجوز ملالك احلافلة �أو املركبة العمومية �أن يحول رخ�صة خط اخلدمة اىل �شخ�ص �آخر
ب�أية طريقة من الطرق �إال مبوافقة ال�سلطة املخت�صة.
مادة ()85
ملراقب املرور حتديد خطوط ال�سفر للحافالت واملركبات العمومية داخل وخارج املدن والقرى
والعدد الواجب ت�سيريه على كل خط و�أنواعها وم�سارها وعدد املحطات ومكانها وجدول �أوقات
العمل عليها و�أجرة ال�سفر وعدد الركاب امل�سموح بنقلهم فيها �أو �أية ترتيبات �أخرى مبقت�ضى
نظام ي�صدر عن الوزارة.
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مادة ()86
ال يجوز لأحد �أن يتقا�ضى �أو ي�سمح لغريه ب�أن يتقا�ضى �أو يطلب �أية �أجرة لقاء ال�سفر يف
حافلة خ�صو�صية.
مادة ()87
مع مراعاة ما ورد يف املادتني ( )27،28من هذا القانون ي�شرتط فيمن يطلب رخ�صة ت�شغيل
حافلة �أو مركبة عمومية ما يلي-:
�	-1أن يكون فل�سطيني ًا.
�	-2أن ال يكون قد �أدين يف ق�ضية جنائية �أو �أمنية ومل مت�ض مدة خم�س �سنوات على انتهاء
مدة تنفيذ العقوبة.
مادة ()88
ي�شرتط فيمن يطلب رخ�صة ت�شغيل خط خدمة (مكتب لنقل الركاب) ما يلي-:
�	-1أن يكون م�سجال لدى م�سجل ال�شركات.
�	-2أن يكون لديه عدد من املركبات العمومية الذي يحدده مراقب املرور من �أجل ت�شغيل
خط اخلدمة.
�	-3أن يكون له مقر ثابت جمهز خلدمة اجلمهور ،وحتت ت�صرفه موقف منا�سب على مقربة
من املقر.
�	-4أن يكون لديه مدير للمكتب ،وعدد كاف من العاملني ح�سبما يقرره مراقب املرور.

الباب ال�سابع
الر�سوم
مادة ()89
ي�ستوفى مقابل ت�سجيل وترخي�ص املركبات �أو جتديدها عن كل �سنة الر�سوم الآتية:
 -1الدراجة الآلية �أو ذات الثالث عجالت �أو امللحق بها عربة جانبية.
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حجم املحرك بال�سنتيمرتات املكعبة الر�سوم بالدينار �أو ما يعادله بالعملة املتداولة
حتى 50

5

من 150 - 51

15

 151ف�أكرث

30

 -2املركبات اخل�صو�صية التي ت�سري مبحرك غري الديزل.
�سنة الإنتاج حتى � 3سنة الإنتاج من
حجم املحرك
� 4سنوات حتى 8
�سنوات
بال�سنتيمرتات املكعبة
�سنوات
 75دينار
 80دينار
لغاية 1000

نوع املحرك

�سنة الإنتاج من 9
�سنوات ف�أكرث

 60دينار

من  1001لغاية  120 2000دينار

 115دينار

 110دينار

من  2001لغاية  240 3000دينار

 220دينار

 200دينار

 300دينار

 270دينار

 220دينار

من  3001ف�أكرث

 6احلافلة العمومية �أو اخل�صو�صية �أو املركبة التجارية املرخ�صة (لنقل) �أكرث من 12
راكب ًا.

 500 -3دينار �أو ما يعادله بالعملة املتداولة عن املركبات اخل�صو�صية التي ت�سري مبحرك
ديزل.
 40 -4دينار ًا �أو ما يعادله بالعملة املتداولة عن املركبات التجارية  -التي ت�سري مبحرك
غري الديزل.
 -5املركبات التجارية ،التي ت�سري مبحرك ديزل.

الر�سوم بالدينار �أو ما يعادله بالعملة املتداولة

يعمل بوقود ديزل

 100دينار

يعمل بوقود بغري الديزل

 50دينار

 -7املركبة العمومية �أو ال�سياحية ومركبات الت�أجري.
الر�سوم بالدينار �أو ما يعادله بالعملة املتداولة
عدد الركاب
حمرك بغري الديزل
حمرك ديزل
 15دينار
 60دينار
حتى  4ركاب
 5ركاب ف�أكرث

 100دينار

 -8اجل ــرار
نوع املحرك
يعمل بوقود ديزل
يعمل بوقود بغري الديزل

الر�سوم بالدينار �أو ما يعادله بالعملة املتداولة
 50دينار
 20دينار

 -9املقطـ ــورة
الوزن الإجمايل بالكيلوغرام

الر�سوم بالدينار �أو ما يعادله بالعملة املتداولة

حتى 4000

 8دنانري

الر�سوم بالدينار �أو ما يعادله بالعملة املتداولة

 4001حتى 8000

 15دينار

حتى 16000

 180دينار

من  8001ف�أكرث

 30دينار

من  16001حتى 20000

 230دينار

من  20001ف�أكرث

 330دينار

الوزن الإجمايل بالكيلوغرام
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 20دينار

 30 -10دينار ًا �أو ما يعادله بالعملة املتداولة عن رخ�صة مركبة من نوع م�ستندة.
 5 -11دنانري �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة عن رخ�صة مركبة خ�صو�صية �أو دراجة نارية
امل�سجلة على ا�سم معاق.
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 -12ت�ستوفى عن رخ�صة �أية مركبة ملدة تقل عن ال�سنة ر�سوم بن�سبة  12/1عن كل �شهر
من الر�سوم ال�سنوية الواردة بهذه املادة عن نوع املركبة ويعترب اجلزء من ال�شهر �شهرا
كامال كما يعترب اجلزء من الدينار من جملة املبلغ دينار ًا كام ًال.
 -13ي�ستوفى مبلغ  8دنانري �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة عن كل فح�ص �إ�ضايف للمركبة
�سواء �أكان ذلك وقت الفح�ص ال�سنوي للمركبة �أو يف غري ذلك.
 -14ي�ستوفى مبلغ  5دنانري �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة عن �إ�صدار رخ�صة مركبة خا�صة
التي تعطى ب�صفة م�ؤقتة وملدة � 48ساعة.
 -15ي�ستوفى مبلغ  25دينارا �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة عن �أي تغيري يف مبنى املركبة.
 -16ي�ستوفى مبلغ  15دينار ًا �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة عن �إ�صدار رخ�صة ت�سيري مركبة
عمومية �أو رخ�صة للعمل على خط خدمة حمدد.
مادة ()90
 -1ي�ستوفى عن نقل ملكية املركبات وي�شمل ذلك �إجراءات فح�ص �سالمة املركبة الر�سوم
الآتية-:
نوع املركبة
الدراجة الآلية �أو ذات الثالث عجالت �أو امللحق بها
عربة جانبية
جميع �أنواع املركبات التي ت�سري مبحرك غري ديزل
جميع �أنواع املركبات التي ت�سري مبحرك ديزل
جميع �أنواع املركبات التي ت�سري بدون حمرك

الر�سوم بالدينار �أو ما
يعادله بالعملة املتداولة
 8دنانري
 15دينار
 30دينار
 10دنانري

مادة ()91
 -1ي�ستوفى  35دينار ًا �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة ر�سوم لوحة اختبار.
 -2ي�ستوفى عن الرتخي�ص با�ستخدام لوحة اختبار مل�ؤ�س�سة تعمل يف املتاجرة باملركبات �أو
جتديدها ملدة �سنة مبلغ  200دينار �أو ما يعادله بالعملة املتداولة.
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مادة ()92
ي�ستوفى عن الت�سجيل والرتخي�ص و�إجراءات الفح�ص لقائد املركبات الر�سوم الآتية-:
الر�سوم بالدينار �أو ما
نوع اخلدمة
يعادله بالعملة املتداولة
 12دينار
بدل امتحان القيادة الأول النظري والعملي مع ًا
بدل كل امتحان �إ�ضايف بعد االمتحان الأول �سواء النظري  12دينار
�أو العملي
بدل امتحان طريق (�سيطرة) نظري وعملي مع ًا �أو �أي منهما  6دنانري
بعد االمتحان الأول
 28دينار
بدل رخ�صة قيادة �أو جتديدها ملدة خم�س �سنوات
 22دينار
بدل رخ�صة قيادة �أو جتديدها ملدة �أربع �سنوات
 18دينار
بدل رخ�صة قيادة �أو جتديدها ملدة ثالث �سنوات
 12دينار
بدل رخ�صة قيادة �أو جتديدها ملدة �سنتني
 6دنانري
بدل رخ�صة قيادة �أو جتديدها ملدة �سنة واحدة
 3دنانري
بدل فاقد �أو تالف لرخ�صة القيادة
بدل رخ�صة قيادة ملدة تقل عن ال�سنة (عن كل �شهر) ويعترب  1دينار
اجلزء من ال�شهر �شهر ًا كام ًال.
مادة ()93
ي�ستوفى عن ت�سجيل وترخي�ص مدار�س تعليم قيادة املركبات واملدربني واملدراء املهنيني
الر�سوم الآتية-:
الر�سوم بالدينار �أو ما
نوع اخلدمة
يعادله بالعملة املتداولة
رخ�صة مدر�سة لتعليم القيادة �أو جتديدها ملدة �سنة وبحوزتها  40دينار
مركبة تعليم واحدة فقط
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رخ�صة معهد لتعليم القيادة النظرية �أو جتديدها ملدة �سنة  60دينار
رخ�صة مدر�سة لتعليم القيادة �أو جتديدها ملدة �سنة وبحوزتها  80دينار
�أكرث من مركبة تعليم واحدة
رخ�صة تدريب قيادة عملية �أو نظرية �أو ترخي�ص �إدارة
مهنية �أو جتديدها:
�أ .ملدة خم�س �سنوات
 50دينار
ب .ملدة �أربع �سنوات
 44دينار
ج .ملدة ثالث �سنوات
 34دينار
د .ملدة �سنتني
 24دينار
هـ .ملدة �سنة
 12دينار
و .ملدة �أقل من �سنة (عن كل �شهر ويعترب اجلزء من ال�شهر  2دينار
�شهر ًا كام ًال).
 12دينار
بدل فح�ص للح�صول على رخ�صة تدريب.
 12دينار
بدل فح�ص للح�صول على ترخي�ص �إدارة مهنية.
 6دنانري
بدل كل فح�ص �إ�ضايف للمدربني �أو الإدارة املهنية.
بدل فاقد �أو تالف �أو رخ�صة مدر�سة التعليم والتدريب �أو  5دنانري
الإدارة املهنية.
مادة ()94
ي�ستوفى ر�سوم ترخي�ص �سنوية من املكاتب واملحالت الواردة �أدناه على النحو التايل-:
الر�سوم بالدينار �أو ما
نوع اخلدمة
يعادله بالعملة املتداولة
174
ترخي�ص مكتب تك�سي
521
ترخي�ص مكتب ت�أجري
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261
35
174
174
35
17

ترخي�ص مكتب ت�أجري رئي�سي
ترخي�ص كراجات �سيارات
ترخي�ص دينوميرت
ترخي�ص معر�ض �سيارات
ر�سوم ترخي�ص حمل قطع �سيارات
مهنة �إ�ضافية يف �أي ره�صة

مادة ()95
تعفى من ر�سوم الت�سجيل والرتخي�ص املركبات التالية-:
 -1ال
 -2مركبات موظفي ال�سلك ال�سيا�سي والقن�صلي يف فل�سطني �شريطة املعاملة باملثل.
 -3املركبات الزراعية التي ال ت�ستعمل كوا�سطة للنقل.
 -4املركبات املعدة لنقل املر�ضى �أو املوتى.
 -5املركبات املعفاة من الر�سوم مبوجب اتفاقيات بني ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وبني
�أي حكومة �أو جهة �أخرى.

الباب الثامن
العقوبات
مادة ()96
 -1يجوز لكل �شرطي �أن يلقي القب�ض بدون مذكرة �إلقاء قب�ض على قائد �أية مركبة يرتكب
على مر�أى منه جرمية مرور يف احلاالت التالية-:
�أ -قيادة مركبة بدون رخ�صة قيادة.
ب -قيادة مركبة بدون لوحات حتمل �أرقامها.
ج -الت�سبب يف حادث طرق نتج عنه �أ�ضرار ج�سمانية.
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د -امتناع قائد املركبة عن �إعطاء ا�سمه وعنوانه ورخ�صة قيادته ورخ�صة املركبة.
هـ -اعتداء قائد املركبة على رجال املرور بالقول �أو الفعل �أثناء �أو ب�سبب ت�أديتهم
للوظيفة� ،أو عدم الإن�صياع للتعليمات ال�صادرة عنهم.
و -قيادة مركبة حتت ت�أثري مواد خمدرة �أو م�سكرة.
 -2على ال�شرطي الذي يلقي القب�ض على ال�سائق وفق ًا للبند ( )1من هذه املادة �أن يحيله
للمحكمة املخت�صة خالل مدة �أق�صاها � 24ساعة.
مادة ()97
يجوز لل�شرطي حجز كل مركبة ت�سري برخ�صة منتهية �أو بدون لوحات حتدد �أرقامها �أو مت
�إجراء تغيري يف مبناها دون ترخي�ص ،يف املكان املخ�ص�ص لذلك �إىل �أن ت�صدر رخ�صة
للمركبة �أو يتم تركيب لوحات الأرقام وتكون نفقات الأعمال املرتتبة على حجز املركبة
ونقلها والإفراج عنها على مالك املركبة �أو على قائدها �أو على �أي �شخ�ص م�سئول عنها وفق ًا
ملا حتدده الالئحة.
مادة ()98
�إذا ثبت لل�شرطي ب�أن جرمية املرور التي ارتكبها قائد املركبة من املخالفات اخلطرية التي من
�ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل حادث طرق فعليه �أن ي�سلمه مذكرة ح�ضور للمحكمة وتعترب هذه املذكرة
ك�أنها الئحة اتهام ومذكرة ح�ضور للمحاكمة وفيما يلي �أنواع هذه اجلرائم:
 -1قيادة املركبة بحالة تعر�ض حياة الأ�شخا�ص �أو الأموال للخطر.
 -2الت�سبب يف خطر لعابري الطريق ب�سبب عدم �إعطاء حق الأولوية عند ممر عبور امل�شاة.
 -3جتاوز ال�سرعة املقررة قانونا مبا يزيد على 30كم�/ساعة.
 -4قيادة مركبة بعك�س الإجتاه املقرر لل�سري.
 -5عدم االمتثال لإ�شارة قف �أو �إعطاء حق الأولوية يف املفرتق.
 -6عدم الإمتثال لإ�شارة قف ال�ضوئية.
 -7التجاوز اخلطر ب�شكل غري م�أمون �أو للخط الفا�صل املتوا�صل.
 -8نقل حمولة تزيد على الوزن امل�سموح به يف رخ�صة املركبة بن�سبة  %25ف�أكرث.
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 -9نقل مواد خطرة يف مركبة غري مرخ�صة بذلك.
 -10قيادة مركبة غري م�ستوفاة ل�شروط الأمن واملتانة.
 -11عدم قيام قائد املركبة الذي ت�سبب يف حادث طرق �أدى اىل �إ�صابة �أو وفاة �شخ�ص
ب�إبالغ ال�شرطة عن احلادث.
مادة ()99
�	-1إذا تبني لل�شرطي ب�أن �شخ�ص ًا ارتكب جرمية مرور با�ستثناء اجلرائم الواردة يف املادة
( )98من هذا القانون فعليه �أن يبلغه كتابة بقيمة الغرامة املقررة لنوع اجلرمية والتي
حتدد بالئحة ي�صنعها املجل�س الأعلى للمرور.
�	-2إذا قام ال�شخ�ص بدفع الغرامة املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة خالل مدة ثالثني
يوما من تاريخ ت�سليمه مذكرة دفع الغرامة فيعترب وك�أنه اعرتف بالتهمة �أمام املحكمة
و�أدين و�أدى العقوبة.
�	-3إذا تخلف ال�شخ�ص عن دفع الغرامة املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة اعتربت
املذكرة التي �سلمت له ك�أنها الئحة اتهام ومذكرة ح�ضور للمحاكمة �سلمت له قانون ًا.
مادة ()100
�	-1إذا تبني لل�شرطي �أن �شخ�صا ارتكب على مر�أي منه جرمية من اجلرائم املو�ضحة يف
املادة ( )98من هذا القانون فعليه �أن يبلغ ذلك فورا ل�ضابط �شرطة املرور املخت�ص،
ويجوز لل�ضابط �أن يحجز رخ�صة القيادة ملدة ال تزيد على � 48ساعة على �أن يبلغ النيابة
العامة والتي لها �أن ت�صدر �أمر ًا يق�ضي بحرمان ذلك ال�شخ�ص من رخ�صة القيادة ملدة
ثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغها بالأمر.
�	-2إذا وقع حادث طرق �أ�سفر عن �إ�صابة �شخ�ص ب�أذى ج�سماين �أو عن الإ�ضرار مبال،
فيجوز لل�ضابط �أن يحجز رخ�صة القيادة ملدة ال تزيد على � 48ساعة على �أن يبلغ النيابة
العامة والتي لها �أن ت�صدر �أمر ًا يق�ضي بحرمان ذلك ال�شخ�ص من رخ�صة القيادة ملدة
�ستني يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ �إبالغها بالأمر.
�	-3إذا وقع حادث طرق �أ�سفر عن وفاة �شخ�ص ،فيجوز لل�ضابط �أن يحجز رخ�صة القيادة
ملدة ال تزيد على � 48ساعة على �أن يبلغ النيابة العامة والتي لها �أن ت�صدر �أمر ًا يق�ضي
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بحرمان ذلك ال�شخ�ص من رخ�صة القيادة ملدة ت�سعني يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ �إبالغها
بالأمر.
 -4يجوز ملن تقرر حرمانه من رخ�صة القيادة مبقت�ضى �أمر من النيابة العامة طبق ًا ملا هو
وارد يف الفقرات ( )1،2،3من هذه املادة �أن يطلب من املحكمة �إلغاء �أمر احلرمان.
مادة ()101
�	-1إذا �أدين �شخ�ص بجرمية مرور فيجوز للمحكمة عالوة على كل عقوبة �أخرى �أن حترمه
من احل�صول على رخ�صة قيادة �أو من حيازتها ب�صورة دائمة �أو ملدة معينة جلميع
درجات الرخ�ص �أو لبع�ض منها �أو �إىل �أن تتوافر ال�شروط التي تقررها املحكمة.
 -2يجوز للمحكمة �أن تقرر حرمان املدان حرمانا مقيد ًا ب�شرط من احل�صول على رخ�صة
القيادة �أو من حيازتها كما يجوز لها �أن تقرر ب�أن جزء ًا من مدة احلرمان مقيد ب�شرط.
 -3على كل من حرم من حيازة رخ�صة قيادته مبوجب الفقرتني ( )1،2من هذه املادة �أن
يودعها لدى �سلطة الرتخي�ص خالل �سبعة �أيام من تاريخ تبلغه بحرمانه منها ،وحتتفظ
�سلطة الرتخي�ص بالرخ�صة لديها طوال مدة احلرمان.
 -4يبد�أ احلرمان الذي تفر�ضه املحكمة من تاريخ �صدور احلكم وي�شرتط عند احت�ساب
مدة احلرمان عدم الأخذ يف الإعتبار املدة التي �سبقت ت�سليم الرخ�صة �أمام ال�سلطة
املخت�صة ،و�إذا كان املتهم ي�ؤدي عقوبة حب�س فمن تاريخ الإفراج عنه �إال �إذا �أمرت
املحكمة بخالف ذلك.
مادة ()102
 -1كل من قاد مركبة بدون �إذن �صاحبها دون �أن يحمل رخ�صة قيادة �سارية املفعول ت�سمح
بقيادة مركبة من نف�س النوع يحرم حرمانا فعليا من حيازة رخ�صة قيادة �أو من احل�صول
عليها ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات بالإ�ضافة �إىل �أية عقوبة �أخرى تفر�ضها املحكمة.
�	-2إذا كان قائد املركبة املذكورة يف الفقرة ( )1يحمل رخ�صة قيادة �سارية املفعول ملركبة
من نف�س النوع فعالوة على �أية عقوبة �أخرى تفر�ضها املحكمة يحرم حرمان ًا فعلي ًا من
حيازة رخ�صة القيادة ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة.
�	-3إذا �سمح مالك املركبة �أو امل�سئول عنها ل�شخ�ص �آخر بقيادتها مع علمه ب�أن هذا ال�شخ�ص
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ال يحمل رخ�صة قيادة مركبة من نف�س النوع فعالوة على كل عقوبة �أخرى تفر�ضها
املحكمة يحرم من احل�صول على رخ�صة قيادة �أو من حيازتها ملدة ال تزيد على �سنتني.
مادة ()103
�إذا �أدين �شخ�ص بارتكاب جرمية من اجلرائم الواردة يف املادتني ( )96،98من هذا القانون
يعاقب عالوة على كل عقوبة �أخرى بحرمانه من احل�صول على رخ�صة القيادة �أو من حيازتها
ملدة ال تقل عن �شهرين.
مادة ()104
�إذا �أدين �شخ�ص بارتكاب جرمية من اجلرائم الواردة يف املادة ( )98من هذا القانون �أدت
�إىل وقوع حادث طرق �أ�سفر عن �إ�صابة �شخ�ص �أو �أ�ضر مبال يعاقب بحرمانه من احل�صول
على رخ�صة قيادة �أو من حيازتها ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر ،ف�إذا
عاد �إىل ارتكابها خالل �سنتني من تاريخ �إدانته يكون احلرمان ملدة ال تقل عن �سنة وال تزيد
على �سنتني عالوة على كل عقوبة �أخرى يقررها القانون.
مادة ()105
�إذا ارتكب �شخ�ص حادث طرق وعلم �أو كان عليه �أن يعلم ب�أنه من املحتمل �أن يكون قد �أ�صيب
�شخ�ص وتخلف عن �إيقاف مركبته يف مكان احلادث �أو بالقرب منه للوقوف على نتائج احلادث
�أو مل يقدم للم�صاب امل�ساعدة التي كان ب�إمكانه تقدميها مبا يف ذلك نقله للمعاجلة الطبية
فيعاقب عالوة على كل عقوبة �أخرى بحرمانه من احل�صول على رخ�صة قيادة �أو من حيازتها
ملدة ال تقل عن �سنتني وال تزيد على ثالث �سنوات.
مادة ()106
�إذا �أدين حامل رخ�صة قيادة �أو حامل رخ�صة مركبة بجرمية �ضد الأمن العام مت ارتكابها
�أو تي�سر له ذلك من جراء قيادة املركبة ،يجوز للمحكمة التي �أدانته �أن تقرر عالوة على كل
عقوبة �أخرى حرمانه من حيازة الرخ�صة ب�صورة دائمة �أو للمدة التي حتددها.
مادة ()107
�إذا �أدين حامل رخ�صة قيادة �أو حامل رخ�صة مركبة بجرمية خملة بالآداب مت ارتكابها �أو
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تي�سر له ذلك من جراء قيادة املركبة يعاقب عالوة على كل عقوبة �أخرى بحرمانه من حيازة
الرخ�صة املذكورة ملدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات.
مادة ()108
�إذا �أدين �شخ�ص بجرمية نقل ركاب لقاء �أجر يف مركبة غري مرخ�صة بذلك ،يعاقب بحرمانه
من حيازة رخ�صة القيادة ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر ،ف�إذا عاد
اىل ارتكابها خالل �سنتني من تاريخ �إدانته يكون احلرمان ملدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على
�سنتني عالوة على كل عقوبة �أخرى يقررها القانون.
مادة ()109
�	-1إذا اقتنعت �سلطة الرتخي�ص �أن قيادة �شخ�ص ما تعر�ض حياة الأ�شخا�ص �أو الأموال
للخطر ،يجوز لها �أن ت�أمر بتعليق رخ�صة قيادته اىل �أن يجتاز االمتحانات والفحو�ص
الطبية التي تقررها.
 -2يجوز ملن اتخذ بحقه قرار مبوجب الفقرة ( )1من هذه املادة �أن يعرت�ض على تعليق
رخ�صته خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تبليغه قرار التعليق �أمام املحكمة املخت�صة.
مادة ()110
يعاقب باحلب�س ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة مقدارها مائة وثمانون
دينارا �أو ما يعادله بالعملة املتداولة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب جرمية من
اجلرائم الواردة يف املادة ( )96من هذا القانون ف�إذا عاد اىل ارتكابها خالل �سنتني من
تاريخ �إدانته ي�ضاعف احلد الأق�صى للعقوبة.
مادة ()111
يعاقب باحلب�س ملدة ال تقل عن �شهرين وال تزيد على �سنة وبغرامة مقدارها مائة وع�شرون
دينار ًا �أو ما يعادله بالعملة املتداولة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب جرمية من
اجلرائم الواردة يف املادة ( )98من هذا القانون ف�إذا عاد اىل ارتكابها خالل �سنتني من
تاريخ �إدانته ي�ضاعف احلد الأق�صى للعقوبة.
مادة ()112
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كل من ت�سبب يف وفاة �شخ�ص نتيجة حادث طرق بغري ق�صد ،ناجم عن عدم احرتاز �أو من
جراء طي�ش �أو عدم مباالة يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �شهور وال تزيد على �سنتني
وبغرامة مقدارها ثالثمائة وخم�سون دينار ًا �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني.
مادة ()113
كل قائد مركبة كان له دخل يف حادث طرق وعلم �أو كان عليه �أن يعلم ب�أنه قد �أ�صيب �شخ�ص
يف احلادث ومل يتوقف بالقرب منه ،ومل يقدم للم�صاب امل�ساعدة التي كان ب�إمكانه تقدميها
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهرين وال تزيد على �سنتني وبغرامة مقدارها ثالثمائة
وخم�سون دينارا �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
مادة ()114
كل من حرم من احل�صول على رخ�صة �أو من حيازتها وقدم طلبا للح�صول على رخ�صة �أو
لتجديدها �أو ح�صل على رخ�صة خالل مدة �سريان مفعول احلرمان دون �أن يخرب �سلطــة
الرتخيـ�ص عن هذا احلرمان يعاقــب باحلبــ�س مــدة ال تقـل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على
�سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون دينارا �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة �أو ب�إحــدى هاتــني
العقوبتــني وتعتبــر الرخ�صــة الغي ــة.
مادة ()115
كل من �أحيط علما بحرمانه من احل�صول على رخ�صة قيادة �أو حيازتها وقام خالل مدة
�سريان مفعول احلرمان بقيادة مركبة يحظر قيادتها بدون رخ�صة مبوجب هذا القانون،
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون
دينار ًا �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
مادة ()116
مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة يف هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر،
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة مقدارها مائة دينار
�أو ما يعادلها بالعملة املتداولة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حاز يف املركبة �أو ا�ستعمل
فيها �أجهزة تك�شف �أو تنذر مبواقع �أجهزة قيا�س �سرعة املركبات التي ت�ستعمل من قبل �شرطة
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املرور �أو ت�ؤثر على عملها ،كما يتم �ضبط تلك الأجهزة وتق�ضي املحكمة مب�صادرتها.
مادة ()117
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار �أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة كل من يخالف �أي حكم من �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات املنفذة له
ما مل ين�ص على عقوبة خا�صة بذلك.

الباب التا�سع
�أحكام عامة وانتقالية
مادة ()118
ي�شكل جمل�س �أعلى للمرور وي�صدر بت�شكيله ونظام عمله قرا ٌر من رئي�س ال�سلطة الوطنية بناء
على اقرتاح الوزير وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئي�س ال�سلطة الوطنية ويخت�ص-:
 -1بر�سم ال�سيا�سة العامة ملرفق املرور وو�ضع خطط وو�سائل و�أ�ساليب النهو�ض به،
 -2يقوم بتحديد مهام وم�سئوليات الوزارات والهيئات واجلهات القائمة على تنفيذ خطط
مرفق املرور.
 -3ت�شكيل جلان املرور املحلية.
مادة ()119
ملجل�س الوزراء �أن يعيد النظر يف قيمة الر�سوم الواردة يف هذا القانون كل �سنتني ،على �أن
يقدم اقرتاح تعديل قيمة الر�سوم �إىل املجل�س الت�شريعي للم�صادقة عليه.
مادة ()120
تخت�ص حمكمة ال�صلح بالنظر يف جرائم املرور وفق ًا لأحكام هذا القانون.
مادة ()121
 -1تعترب املحا�ضر املحررة من قبل رجال ال�شرطة عن اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام
هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات املنفذة له ،حجة بالن�سبة للوقائع املدونة فيها �إىل
�أن يثبت العك�س.
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 -2كل �صورة التقطت ب�آلة ت�صوير تعمل بطريقة �آلية مو�ضوعة من قبل ال�شرطة تعترب بينة
مقبولة لكل �إجراء ق�ضائي ب�صدد �أية خمالفة مرورية.
مادة ()122
تبقى �سارية املفعول كافة الرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها
على �أن تراعى �أحكامه عند التجديد.
مادة ()123
ي�صدر جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وي�صدر الوزير القرارات والتعليمات
الالزمة لتنفيذه.
مادة ()124
يلغى قانون النقل على الطرق رقم ( )23ل�سنة  1929وتعديالته املعمول به يف حمافظات
غزة .والأمر رقم ( )354ل�سنة 1970م ب�ش�أن قانون املرور املعمول به يف حمافظات غزة.
ويلغى القانون رقم ( )49ل�سنة 1958م وتعديالته املعمول به يف حمافظات ال�ضفة الغربية.
والأمر رقم ()1310ل�سنة 1992م ب�ش�أن قانون املرور املعمول به يف حمافظات ال�ضفة الغربية
ويلغى كل حكم يتعار�ض و�أحكام هذا القانون.
مادة ()125
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا القانون .ويعمل به بعد
ثالثني يوما من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر مبدينة غزة بتاريخ  2000/9/17ميالديـة املوافق/:19
جماد الآخر 1421/هجرية
يا�سر عرفات
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )271لسنة 2005م بإنشاء
المجلس األعلى للمرور وتنظيمه
جمل�س الوزراء ،بعد االطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م وتعديالته،
وعلى قانون املرور رقم ( )5ل�سنة  ،2000وال�سيما املادة ( )811منه،
وبنا ًء على تن�سيب رئي�س الوزراء،
وبنا ًء على ما �أقره جمل�س الوزراء حتت رقم ( )9/36/31يف جل�سته املنعقدة يف مدينة رام
اهلل بتاريخ 2005/10/20م ،قرر ما يلي:
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة يف هذا القرار املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل
القرينة على خالف ذلك:
الرئي�س :رئي�س املجل�س الأعلى للمرور.
املجل�س :املجل�س الأعلى للمرور.
الأمانة :الأمانة العامة ملجل�س املرور امل�س�ؤولة عن تنفيذ �أن�شطة املجل�س.
القطاع الأهلي :النقابات واجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية املرخ�صة قانون ًا.
امل�ؤ�س�سات :م�ؤ�س�سات حكومية لها عالقة باملرور.
مادة ()2
ي�شكل جمل�س ي�سمى املجل�س الأعلى للمرور ،يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة ويتبع
وزارة النقل واملوا�صالت.
مادة ()3
يكون املقر الرئي�س للمجل�س مدينة القد�س ،وللمجل�س احلق يف �أ ،يفتح له مكاتب فرعية يف
حمافظات الوطن.
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مادة ()4

املجل�س هو اجلهة العليا امل�س�ؤولة عن:
 -1ر�سم ال�سيا�سة العامة ملرفق املرور وو�ضع خطط وو�سائل و�أ�ساليب النهو�ض به.
 -2يقوم بتحديد مهام وم�سئوليات الوزارات والهيئات واجلهات القائمة على تنفيذ خطط
مرفق املرور.
 -3ت�شكيل جلان املرور املحلية.
مادة ()5
 -1يكون للمجل�س �أمانة عامة وهي امل�سئولة عن تنفيذ �أن�شطة املجل�س وفقاً لل�سيا�سة التي
يقرها.
 -2يتم تعيني موظفي الأمانة بتن�سيب من املجل�س �إىل جهات االخت�صا�ص.
مادة ()6
 -1ي�شكل املجل�س جلان ًا فرعية تخ�ص�صية تتوىل درا�سة �أي قطاع من القطاعات امل�شاركة
يف حركة املرور ح�سب مقت�ضيات احلاجة �إليها.
 -2تقدم اللجان الفرعية تقريراً ختامي ًا عند انتهاء املهمة املوكلة لها.
 -3ميكن للجان الفرعية التخ�ص�صية اال�ستعانة بخرباء فنيني ما مل ين�ص قرار ت�شكيلها
على خالف ذلك.
مادة ()7
تتمثل الأهداف الأ�سا�سية للمجل�س الأعلى للمرور يف:
 -1ت�أمني وتوفري ال�سالمة املرورية للمواطن.
 -2تنظيم ال�شارع الفل�سطيني وامل�ساعدة يف احلد من حوادث الطرق واالختناقات املرورية.
 -3امل�ساهمة يف رفع م�ستوى كفاءة الوزارات وامل�ؤ�س�سات والأجهزة ذات العالقة بقطاع
املرور.
 -4ن�شر الوعي املروري بني كافة فئات املجتمع.
 -5امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الأداء املهني والفني لأفراد �شرطة املرور والعاملني يف هذا
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املجال من خالل الربامج والدورات العلمية املتخ�ص�صة.
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى كفاءة ال�سائقني من خالل تطوير املناهج والربامج املرورية.
تعميق وتوثيق التعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة ،فل�سطينية
�أو دولية.
ت�شجيع ودعم البحوث العلمية يف جمال ال�سالمة املرورية.
عقد وتنظيم املنا�سبات والفعاليات املرورية الفل�سطينية والعربية والدولية.

مادة ()8
 -1يخت�ص على تطوير اللوائح والت�شريعات املرورية وهند�سة الطرق مبا يتوافق مع املعايري
املحلية والدولية.
 -2اقرتاح احللول الناجحة لكل ما يطر�أ من م�ستجدات يف جمال �سالمة املرور.
 -3و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة لل�ساملة املرورية من خالل ر�سم ال�سيا�سات واخلطط يف جمال
الهند�سة وال�سالمة املروية ومراقبة تنفيذها.
�	-4إدخال التقنيات احلديثة يف جمال الهند�سة والأنظمة املروية لرفع كفاءة �أداء �شبكات
الطرق ،وحت�سني م�ستوى ان�سياب حركة املرور مع العمل على �إعداد الكوادر الفنية
القادرة على التعامل مع هذه التقنيات واال�ستفادة منها.
 -5تنظيم حمالت �إعالمية مكثفة وم�ستمرة تهدف �إىل التعريف بالأنظمة والقوانني املرورية
والآثار الناجمة عن املخالفات املرورية.
 -6االهتمام بال�سالمة املرورية يف مناطق العمل مع و�ضع ال�شروط وال�ضوابط الفنية التي
ت�ضمن �سالمة املرور ،و�إلزام املقاولني للعمل مبوجبها.
�	-7إن�شاء قواعد بيانات خا�صة باملرور من خالل توفري الإح�صائيات املرورية الالزمة
وحتليلها.
 -8تنظيم برامج تدريبية لأفراد �شرطة املرور وجميع العاملني يف جمال ال�سالمة املرورية.
 -9امل�شاركة يف �إعداد دليل �سياحي للمدن والقرى مبا يخدم ال�سالمة املرورية.
 -10العمل على ت�ضمني ال�سالمة املرورية يف املناهج الفل�سطينية ،وتطوير برامج تربوية
توجيهية هادفة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
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�	-11إعداد الن�شرات واملطبوعات اخلا�صة ب�أعمال املجل�س والإ�شراف على �إ�صدارها وفق
اللوائح املعتمدة.
 -12العمل باملعايري البيئية يف جمال الطرق وال�سالمة املرورية مبا يتفق وقانون البيئة رقم
( )7لعام .1999
�	-13أية اخت�صا�صات �أو �أعمال �أخرى تقت�ضيها م�صلحة العمل.
مادة ()9
ير�أ�س املجل�س وزير النقل واملوا�صالت ،ويكون �أمني �سر املجل�س وكيل وزارة النقل واملوا�صالت.
مادة ()10
ينتخب املجل�س من بني �أع�ضائه ،نائب ًا للرئي�س ،و�أمين ًا لل�صندوق ،و�أية منا�صب �أخرى
يحتاجها املجل�س.
مادة ()11
�صالحيات رئي�س املجل�س:
 -1اعتماد التقريرين الإداري واملايل.
 -2اعتماد امليزانية واملوازنة العامة للمجل�س.
 -3اعتماد خطط العمل امل�ستقبلية والتطويرية للمجل�س.
 -4اعتماد �أنظمة ولوائح وتعليمات ت�سيري عمل املجل�س.
 -5متثيل املجل�س لدى اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية و�أمام الق�ضاء.
 -6التوقيع على كافة املرا�سالت والعقود واالتفاقيات التي تتم بني املجل�س واجلهات الأخرى.
 -7رئا�سة جل�سات املجل�س.
 -8اعتماد جدول �أعمال املجل�س.
 -9التوقيع مع �أمني ال�صندوق على ال�صكوك والأوراق املالية.
مادة ()12
ميار�س نائب رئي�س املجل�س املهام وال�صالحيات املوكلة للرئي�س يف حالة غيابه.
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مادة ()13
ميار�س �أمني �سر املجل�س املهام وامل�سئوليات الآتية:
 -1التوقيع على مرا�سالت املجل�س الداخلية.
 -2ت�سجيل حما�ضر اجتماعات املجل�س وتدوينها و�إعداد التو�صيات ال�صادرة عنها.
 -3متابعة تنفيذ قرارات املجل�س
 -4الإ�شراف على كافة �أعمال الأمانة بالتن�سيق مع املجل�س.
�	-5إعداد جدول �أعمال املجل�س.
مادة ()14
ميار�س �أمني ال�صندوق املهام وامل�سئوليات الآتية:
 -1م�سئول عن جميع ال�شئون املالية للمجل�س طبقا للقانون والنظم واللوائح املالية املتبعة،
والتوقيع على �سندات ال�صرف وال�صكوك والأوراق املالية مع الرئي�س.
 -2الإ�شراف على �إيرادات وم�صروفات املجل�س.
� -3إعداد امليزانية ال�سنوية للمجل�س وعر�ضها على الرئي�س و�أع�ضاء املجل�س للم�صادقة عليها.
مادة ()15
 -1يكون �أع�ضاء املجل�س من اجلانب احلكومي على م�ستوى مدير عام كحد �أدنى ،على �أن
يخت�ص جمال عمله بعمل املجل�س.
 -2يتكون �أع�ضاء املجل�س من الوزارات وامل�ؤ�س�سات والأجهزة احلكومية والقطاعني اخلا�ص
والأهلي ذوي العالقة باملرور.
 -3يكون التمثيل احلكومي يف املجل�س من الوزارات وامل�ؤ�س�سات الآتية:
• وزارة النقل واملوا�صالت.
• وزارة الداخلية والأمن الوطني.
• وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان.
• وزارة احلكم املحلي.
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• وزارة املالية.
• وزارة الإعالم.
• وزارة الرتبية والتعليم.
• �سلطة جودة البيئة.
• وزارة ال�صحة.
 -4يكون التمثيل غري احلكومي يف املجل�س من القطاع الأهلي واخلا�ص من اجلهات الآتية:
• املجل�س الأعلى ملنع حوادث الطرق.
• احتاد �شركات الت�أمني.
• ال�صندوق الفل�سطيني لتعوي�ضات حوادث الطرق.
• احتاد نقابة ال�سائقني.
• احتاد �شركات البا�صات.
• نقابة مدار�س تعليم القيادة.
مادة ()16
يتم �شغل مكان �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س انتهت ع�ضويته لأي �سبب كان من الوزارات �أو
امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو غري احلكومية التي كان الع�ضو منتمي ًا �إليها بتن�سيب من الوزارة �أو
امل�ؤ�س�سة ال�سم الع�ضو اجلديد.
مادة ()17
يجوز لع�ضو املجل�س من امل�ؤ�س�سات غي
�إ�شعار خطي يقدمه �إىل رئي�س املجل�س وعلى املجل�س البت يف طلب اال�ستقالة خالل مدة ال
تتجاوز �شهر من تاريخ تقدميها ويف حالة عدم الرد تعترب اال�ستقالة مقبولة.
مادة ()18
 -1يعقد املجل�س اجتماع ًا كل �شهرين بدعوة موجهة من رئي�س املجل�س قبل �أ�سبوع من املوعد
املقرر لتاريخ عقد االجتماع على �أن يبني فيها موعد ومكان االجتماع ويرفق بها جدول
الأعمال.
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يجوز عقد اجتماع ا�ستثنائي للمجل�س بناء على طلب من رئي�سه �أو بطلب موقع من ثلث الأع�ضاء.
يعترب انعقاد املجل�س قانوني ًا �إذا ح�ضر ن�صف الأع�ضاء.
ي�شرتط ح�ضور الرئي�س �أو نائبه لتحقيق م�شروعية االجتماع.
يكون لكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س الأعلى �صوت واحد.

مادة ()19
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ضاء احلا�ضرين ،ف�إذا ما ت�ساوت الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي �صوت الرئي�س معه.
مادة ()20
�إذا حالت ظروف قهرية دون عقد االجتماع يف موعده املحدد ،فعلى �أمني ال�سر �أن يخطر
الأع�ضاء بذلك مع ذكر �سبب الت�أجيل ،ويف هذه احلالة يتم حتديد موعد جديد لعقد اجتماع
املجل�س و�إخطار الأع�ضاء بذلك بالطرق املتعارف عليها.
مادة ()21
للمجل�س �أن يدعو �إىل اجتماعاته وامل�شاركة يف مناق�شاته م�ست�شارين �أو خرباء �أو مرتجمني
ممن يرى �ضرورة اال�ستعانة بهم لتحقيق �أغرا�ضه دون �أن يكون لهم حق الت�صويت.
مادة ()22
تتكون موازنة املجل�س من املوارد املالية الآتية:
 -1املبالغ التي تعتمد لعمل املجل�س من املوازنة العامة للدولة.
 -2التربعات والهبات والإعانات غري امل�شروطة من القطاع العام �أو اخلا�ص �أو اجلهات
املانحة.
 -3املوارد التي يقررها املجل�س ح�سب ظروف احلال.

مادة ()24
يقوم املجل�س ب�إعداد اللوائح والأنظمة التي تنظم عمله ،والتي تكون نافذة بعد امل�صادقة
عليها من جمل�س الوزراء.
مادة ()25
للمجل�س �أن مينح مكاف�آت للم�ؤ�س�سات �أو للأفراد الذين قاموا بعمل درا�سات �أو �أبحاث �أو
�أعمال حمققة لأغرا�ض املجل�س ،وذلك �ضمن �شروط حتددها الالئحة الداخلية للمجل�س.
مادة ()26
يلغى كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار.
مادة ()27
على اجلهات املخت�صة كافة -كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ
�صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ2005/10/20 :ميالدية .املوافق:
/17رم�ضان1426/هجرية.
�أحمد قريع (�أبو عالء) رئي�س جمل�س الوزراء

مادة ()23
تبد�أ ال�سنة املالية للمجل�س الأعلى منذ اليوم الأول من �شهر �إبريل من كل عام ،وتنتهي يف
اليوم الواحد والثالثني من مار�س من كل عام.
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