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قانـون المعيـد العالـي لمقضـاء الفمسطينــي
رقـم ( ) لسنـة 8008م
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية

بعد االطالع عمى القانون األساسي المعدل،

وعمى قانون السمطة القضائية رقم ( )2لسنة 8008م،

وعمى قرار مجمس الوزراء رقم ( )89لسنة 8004م بإنشاء معيد القضاء الفمسطيني،
وعمى مشروع القانون المقدم من مجمس الوزراء،

وبناء عمى ما أقره المجمس التشريعي بجمستو المنعقدة بتاريخ 8008/28/4م،

أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لمكمماا

عمى صالف ذلك:

الوزارة:

الوزير:

المعيد:
العميد:

المجمس:
الرئيس:

القضاة :

أعضاء النيابة:

مادة ()2

والعباا ار اآلتياة المعااني المصصصاة لهاا أدناا ماا لام تادل القريناة

و ازرة العدل.
وزير العدل.
المعهد العالي لمقضاء.
عميد المعهد.
مجمس إدارة المعهد.
رئيس المجمس.
قضاة المحاكم الشرعية و النظامية والعسكرية .
أعضاء النيابة النظامية والعسكرية.
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مادة ()8

يهدف المعهد إلى تحقيق ما يمي:

 .2تطااوير أداء القضاااة وأعضاااء النيابااة وأعضاااء دياوان الفتااو والتشاري وطااال ب المعهااد ماان صريجااي
كميا

الشريعة والقانون والحقوق ورف مستواهم مهنيا وعممياً .

 .8رف ا مسااتو القااانونيين العاااممين فااي الااو از ار والمةسسااا
تدريبية لهم.

الرساامية ماان صااالل عقااد دو ار قانونيااة

 .3إعداد وتدري ب الموظفين اإلداريين بالمحاكم والنيابة العامة وديوان الفتو والتشري .
 .4جم وحفظ ونشر الوثائق والتشريعا

والمعموماا

واألبحاا

والقانونية وغير ذلك مما يساعد عمى تحقيق العدالة.

 .5التعاون م المنظما
و الوثائق والمعموما

 .6تنمية البح

والجها

والمباادل القانونياة والساوابق القضاائية

المحمية والعربية والدولية التي تباشر النشااط نفسا وتباادل الصبا ار

القانونية والقضائية معها.

العممي في المجاال

القانونية والقضائية.
مادة ()3

تتكون الموارد المالية لممعهد مما يمي:

 .2االعتمادا

المصصصة ل في الموازنة العامة.

 .8المنح والمعونا

والهبا

والوصايا والتبرعا

والرسوم التي يقبمها مجمس اإلدارة وفقاً لألصول.

الفصل الثاني
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مجمس اإلدارة
مادة ()4
يكون لممعهد مجمس إدارة يشكل عمى النحو التالي:
رئيساً

 .2وزير العدل

نائباً لمرئيس

 .8رئيس المجمس األعمى لمقضاء النظامي

عضواً

 .3وكيل و ازرة العدل

عضواً

 .4رئيس هيئة القضاء الشرعي

 .5رئيس هيئة القضاء العسكري

عضواً

 .7نقي ب المحامين أو نائب

عضواً.

 .6النائ ب العام

 .8اثنان من عمداء أو أساتذة كميا

عضواً

الشريعة والقانون يصتارهما وزير العدل بالتناو ب كل سنتين.
مادة ()5

مجم ااس اإلدارة ه ااو الس اامطة العمي ااا المشا ارفة عم ااى ش اائون المعه ااد وتصااريف أم ااور وتحقي ااق أغ ارضا ا ولا ا عم ااى

األصص ما يمي:

 .2رسم السياسة العامة لممعهد وهيكم التنظيمي.

 .8تحديد برامج التدري ب والدراسة وصطط تطويرها وتوجي أنشطة المعهد.
 .3إقرار نظام االصتبا ار وكيفية إجرائها.

 .4تحديد الرسوم المقررة لمدارسة والتدري ب في المعهد.
 .5إعداد واقرار الالئحة الداصمية لممعهد.

 .6الموافقة عمى اصتيار أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الفنيين وقبول استقاالتهم وانهاء صدماتهم.

 .7المصادقة عمى التقرير المالي واإلداري السنوي والتقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمعهد.
 .8اقتراح موازنة المعهد وادراجها ضمن موازنة الو ازرة.
 .9إقرار اتفاقا

التعاون م المعاهد والمةسسا

ذا

العالقة.

.20أية مسائل أصر تتعمق بنشاط المعهد وير المجمس النظر فيها.
مادة ()6
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الحاجاة إلاى ذلاكن ويكاون اجتماعا

يجتم المجمس بدعوة من رئيس أو نائب مرة واحدة كل شاهر وكمماا دعا

قانونيا بحضور سبعة أعضاء عمى األقل شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبا ن ويصادر ق ار ارتا ببغمبياة

أعضاء المجمس الحاضرين وعند تساوي األصوا

يرجح الجان ب الذي في رئيس االجتماع.

عميد المعيد
مادة ()7

يكون لممعهد عميد يتم اصتيار من بين القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أعضاء ديوان الفتاو والتشاري أو

أحد المستشارين القانونين أو المحامين أو أساتذة كمية الحقوقن المشهود لهم بالكفاية العممية والعمميةن ويصدر
بناء عمى تنسي ب من وزير العدل.
بتعيين أو ندب قرار من مجمس الوزراء ً
مادة ()8

لمجمااس اإلدارة أن يعهااد إلااى عميااد المعهااد أو لجنااة ماان أعضااائ باابعه اصتصاصااات ن ول ا أن يفااوه أحااد
أعضائ في القيام بمهمة محددة.
مادة ()9
يتولى عميد المعهد اإلدارة التنفيذية لنشاط المعهد وأعمال واإلشراف عمى تنفيذ برامج التي يقرها المجمس مان

صالل:

 .2إدارة المعهد وتصريف شئون العممية والمالية واإلدارية والفنية ومتابعة سير العمل في أقسام ووحدات .
 .8إعداد مشروعا

برامج التدري ب والبحو والحمقا

الدراسية والندوا

بالتشاور م الجها

ذا

العالقة.

 .3إعداد التقرير السنوي عن سائر أنشطة المعهد المالية واإلداريةن ومقترحات لتطوير أسمو ب العمل.
 .4تقديم صطط وبرامج التطوير المقترحة ألنشطة المعهد إلقرارها من قبل المجمس.
 .5أية اصتصاصا

أو مهام أصر قد يعهد بها إلي من المجمس.

الفصل الثالث

أحكام الدراسة والتدريب
مادة ()20

يقوم بالتدريس والتدري ب في المعهد األعضاء الحاليون والسابقون الذين يصتارهم المجمس من الفئا
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 .2القضاة وأعضاء النيابة.
 .8أعضاء ديوان الفتو والتشري .
 .3أعضاء هيئا

التدريس بالجامعا

 .4ذوي الصبرة بموضوعا

والمعاهد العميا من ذوي االصتصاص.

الدراسة والتدري ب.

 .5كبار رجال القضاء واألساتذة األجان ب الزائرين.

مادة ()22

م مراعاة أحكام المادة ( )23من هذا القانون تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجمس الموائح
واألنظمة الالزمة لذلك.

مادة ()28

م مراعاة أحكام المادة ( )23من هذا القانون يشترط فيمن يقبل لمدراسة بالمعهد ما يمي:
 .2أن يكون فمسطيني الجنسيةن ويجوز قبول دارسين من جنسيا

أصر وفقاً لمشروط التي يضعها المجمس.

 .8أن يكااون حاصااال عمااى الشااهادة الجامعيااة األولااى فااي الحقااوق أو الش اريعة والقااانون ماان إحااد الجامعااا
المعترف بها.

 .3أن يكون حسن السيرة والسموك غير محكوم عمي بجناية أو جنحة مصمة بالشرف أو األمانة.
 .4أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفق الشروط التي يضعها المجمس.
 .5أن ال يكون قد سبق فصم من المعهد ألي سب ب من األسبا ب.
مادة ()23

يجوز بقرار من المجمس عقد دو ار تدريبية لمدد اقل من سنتين وفقا لشاروط صاصاة يضاعها المجماسن ويمانح

من أتم احد الدو ار التدريبية بنجاح شهادة مصدقة من وزير العدل.
مادة ()24

يمنح صريج المعهد الذي أتم سنتين دراسيتين شهادة دبموم عالي في العموم القانونياة تتضامن إتماما لممتطمباا

الد ارساية فاي المعهااد ودرجاة نجاحا وتااري تصرجا
وفقا لألصول.

ويصااادق عميهاا ماان و ازرتاي العادل والتربيااة والتعمايم العااالي

الفصل الرابع

أحكام ختامية وانتقالية
مادة ()25
يكون لمحاصل عمى شهادة الدبموم العالي من المعهد األولوية في التعيين في الوظائف القضائية والقانونية.
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مادة ()26
يس ااتوفي المعه ااد مقاب اال الد ارس ااة والت اادري ب رس ااوما تح اادد وفق ااا لقا ا ار ار المجم ااس الص ااادرة بمقتض ااى أحك ااام ه ااذا
القانون.

مادة ()27

ااء عم ااى اقتا اراح المجم ااس الما اوائح واألنظم ااة والقا ا ار ار والتعميم ااا
يص اادر ال ااوزير بن ا ً
القانون.

الالزم ااة لتنفي ااذ أحك ااام ه ااذ

مادة ()28

يمغى كل ما يتعاره أحكام هذا القانون.
عمى الجها

مادة ()29

المصتص كافةن كل فيما يصص ن تنفيذ أحكام هذا القانونن ويعمل ب بعاد ثالثاين يومااً مان تااري

نشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام اهلل
الموافق
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محمود عباس

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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