قانون استقالل القضاء وتعديالته رقم  92لسنة 9102

المنشور على الصفحة  1110من عدد الجريدة الرسمية رقم  8015بتاريخ 01/01/9102
المادة 0
يسمى ىذا القانون (قانون استقالل القضاء لسنة  )4102ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9

يكون لمكممات التالية حيثما وردت في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك :
المجمس

:

المجمس القضائي المنشأ بموجب أحكام ىذا القانون .

الرئيس

:

رئيس المجمس  /رئيس محكمة التمييز.

القاضي

:

كل قاض يعين وفق أحكام ىذا القانون .

المعيد

:

المعيد القضائي األردني .

األمانة العامة

:

األمانة العامة لممجمس.

األمين العام

:

أمين عام المجمس.

المادة 0

أ .القضاء مستقل والقضاة مستقمون ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون.

ب .يحظر عمى اي شخص او سمطة المساس باستقالل القضاء والتدخل في شؤونو.

ج .يکون لشؤون المجمس موازنة مستقمة تظير كفصل مستقل باسم (المجمس القضائي) ضمن الموازنة العامة لمدولة.

المادة 2

أ .يتألف المجمس من الرئيس وعضوية كل من:

 .0رئيس المحكمة اإلدارية العميا نائبا لمرئيس.
 .4رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
 .3أقدم قاض في محكمة التمييز.

 .2رؤساء محاکم االستئناف.
 .5أمين عام و ازرة العدل.
 .6رئيس محكمة بداية عمان.
 . 7رئيسين من رؤساء محاکم البداية خارج العاصمة وفقا ألقدمية تاريخ استحداث تمك المحاكم ،ويحل محميما عند انتياء
مدة عضويتيما من يمييما عمى أساس تمك األقدمية.

ب .0.تكون مدة العضوية لمعضوين المبينين في البند ( )7من الفقرة (أ) من ىذه المادة سنتين غير قابمة لمتجديد.
 .4ال يجوز خالل مدة العضوية في المجمس نقل االعضاء المبينين في البنود ( )2و ( )6و( )7من الفقرة (أ) من ىذه
المادة أو انتدابيم إلى وظائف أخرى أو إنياء خدماتيم إال بموافقتيم أو بموغيم السن القانوني أو بعد اتباع اإلجراءات

التاديبية.

المادة 8

أ .0 .في حال غياب الرئيس يتولى نائبو رئاسة المجمس وفي حال غيابيما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.
 .4في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محمو النائب العام في عمان.

 .3في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محمو من يميو في االقدمية.
 .2في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محمو اقدم القضاة فييا.
 .5في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محمو اقدم القضاة فييا.

ب .تعني كممة (الغياب) ألغراض ىذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خمو المنصب.
المادة 1

يتولى المجمس جميع الشؤون المتعمقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:

أ .النظر في شؤون القضاة وتعيينيم وترفيعيم وترقيتيم وتأديبيم ونقميم وانتدابيم واعارتيم وانياء خدمتيم وفق أحكام ىذا

القانون.

ب .ابداء الرأي في التشريعات التي تتعمق بالقضاء وتقديم االقتراحات بشأنيا.
ج .اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فييا.

د .الطمب من أي دائرة رسمية او غيرىا ما يراه من بيانات ووثائق الزمة.

المادة 7
أ .0.يجتمع المجمس بدعوة خطية من الرئيس او نائبو في حال غيابو او بناء عمى طمب ستو من اعضاء المجمس
ويكون االجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.

 . 4يكون اجتماع المجمس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائو عمى االقل وتصدر ق ارراتو باالجماع او باالكثرية المطمقة
لمجموع أعضائو وعند تساوي االصوات ينضم الى المجمس اقدم قاض في محكمة التمييز ويكون صوتو مرجحا.

ب .تكون مداوالت المجمس سرية ويعتبر إفشاؤىا بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.
المادة 5
أ  .يعد الرئيس في مطمع كل سنة تقري ار سنويا عن اوضاع المحاكم وسير االعمال فييا خالل السنة السابقة ويعرضو عمى
المجمس إلق ارره ويرفع الرئيس ىذا التقرير الى الممك ويرسل نسخو منو الي وزير العدل.

ب .يعد رئيس المحكمة اإلدارية العميا تقري ار عن أوضاع محاكم القضاء اإلداري وسير األعمال فييا ،بما في ذلك
الق اررات اإلدارية المطعون فييا وما تم إلغاؤه منيا وأسباب ذلك اإللغاء.

ج .يعد رئيس النيابة العامة تقري ار عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فييا وأي عوائق لعمميا واقتراحات حميا.

د .يقدم التقريران المنصوص عمييما في الفقرتين (ب) و(ج) من ىذه المادة الى الرئيس لتضمينيما في التقرير السنوي.
المادة 2

أ .يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:

 .0اردني الجنسية .

 .4بمغ الثالثين من عمره وتتوافر فيو الشروط الصحية لمتعيين.
 .3متمتعا باالىمية المدنية وغير محكوم باي جناية.
 .2غير محكوم من محكمة او مجمس تاديبي المر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شممو عفو.
 .5محمود السيرة وحسن السمعة والسموك.

 .6حاصال عمى الشيادة الجامعية االولى في الحقوق من احدى كميات الحقوق في الجامعات االردنية ،او عمى شيادة

معادلة ليا في الحقوق يقبميا المجمس بعد االستئناس برأي الجية المختصة بمعادلة الشيادات في المممكة ،عمى ان تكون

ىذه الشيادة مقبولة لمتعيين في القضاء في البمد الذي صدرت فيو.

 .7وأن يكون:

.7أ .قد عمل محاميا استاذا لمدة ال تقل عن خمس سنوات لمحاصل عمى الدرجة الجامعية االولى في الحقوق او لمدة ال
تقل عن اربع سنوات لمحاصل عمى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثالث سنوات لمحاصل عمى
الشيادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق .او
 .7ب .حاصال عمى دبموم المعيد.
ب .يستثنى من شرط العمر المنصوص عميو في البند ( ) 4من الفقرة (أ) من ىذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة
المستقبل قبل نفاذ احكام ىذا القانون عمى ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.

المادة 01

أ .عمى الرغم مما ورد في اي قانون آخر ،ال يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض اال بعد التحقق من كفاءتو وحسن

خمقو وصالحيتو لموظيفة القضائية عمى ان تجرى مسابقة لممتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى
االولى ،من لجنة ال يقل عددىا عن خمسة قضاة يعينيم المجمس من قضاة الدرجة االولى عمى االقل اذا كانت الوظائف
الشاغرة من الدرجات السادسة والخام سة والرابعة ومن قضاة الدرجة العميا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة
والثانية واالولى ،عمى ان يعمن الرئيس عن ىذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.

ب .يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عميو في الفقرة (أ) من ىذه المادة من كان حاصال عمى دبموم المعيد

ال قضائي قبل نفاذ احكام ىذا القانون عمى ان ال يكون قد مضى عمى حصولو عمى ىذا الدبموم مدة تزيد عمى خمس
سنوات بتاريخ االعالن عن المسابقة.

المادة 00

أ . 0.يكون القاضي عند تعيينو ألول مرة في اي درجة تحت التجربة لمدة ثالث سنوات من تاريخ مباشرتو العمل ،ويحق
لممجمس إنياء خدمة القاضي خالل تمك المدة إذا تبين عدم كفاءئو او عدم لياقتو الشخصية او الخمقية وفقا لالعتبارات
التي يراىا المجمس ،ويسري ىذا الحكم عمى من تم تعيينو في القضاء قبل نفاذ احكام ىذا القانون ولم يكمل مدة التجربة

المذكورة في الخدمة القضائية.

 .4يعتبر القاضي مثبتا بالخدمة بانتياء تمك المدة ما لم يصدر قرار من المجمس بعدم تثبيتو.
ب .0.لممجمس تعيين المتقدم لمتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة ال تزيد عمى سنتين.

 .4عمى الرغم مما ورد في البند ( )0من ىذه الفقرة ،إذا كان المتقدم لمتعيين محامياً او حاصال عمى دبموم المعيد

القضائي فيجوز تعيينو قاضياً متدرجاً إذا بمغ السابعة والعشرين من عمره ،ويجوز أن تزيد مدة تدرجو عمى السنتين.

 .3يمحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصمح او المدعين العامين الذين مضى عمى خدمتيم مدة ال تقل عن اربع
سنوات او اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى او احدى محاكم االستئناف او المكتب الفني التي يسمييا
المجمس ،وعمى القاضي المتدرج حضور جمسات المحاكمة.
 .2عمى القاضي المتدرج حضور المداوالت ويجوز تكميفو باعداد مسودات الق اررات بعد سنة عمى تعيينو قاضيا متدرجا.
 . 5يمتزم القاضي المتدرج بالمحافظة عمى سرية اعمال الييئة التي يتدرب لدييا كما يمتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد

سموكيم.

 .6مع مراعاة احكام المادة ( )9من ىذا القانون وبعد انقضاء المدة الالزمة وفق ما يقتضيو البندان ( )0و( )4من ىذه
الفقرة من ىذه المادة وتحقق المجمس من كفاءة القاضي المتدرج العممية وقدرتو العممية عمى القيام بوظيفة القاضي بناء
عمى التقارير السرية التي يطمبيا المجمس من الييئات التي تدرب لدييا ،يجوز لممجمس بناء عمى تنسيب الرئيس تثبيتو

بوظيفة قاضي صمح.
ج .يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرج بما في ذلك تعيين درجتو وتحديد راتبو وامتيازاتو وتدريبو بموجب نظام يصدر
ليذه الغاية .
د .عمى المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدون في كل من المحاضر والق اررات واالحكام اسم القاضي المتدرج الذي

يتدرب لديو.
المادة 09

أ .مع مراعاة الشروط المنصوص عمييا في البنود ( )0و( )4و( )3و( )2و ( )5و( )6من الفقرة (أ) من المادة ( )9من
ىذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا لممجمس ان يكون قد عمل في سمك القضاء النظامي او في سمكي القضاء النظامي

والمحاماة معا مدة ال تقل في مجموعيا عن خمس وعشرين سنة.
ب .يتم تعيين الرئيس وقبول استقالتو بإرادة ممكية سامية.

ج .يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش األول بقرار من المجمس عمى ان يقترن القرار باإلرادة الممكية السامية.
د .يسمى كل من رؤساء محاكم االستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في ىذا المنصب لمدة ثالث سنوات غير قابمة

لمتجديد.

المادة 00

أ .يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجمس بناء عمى تنسيب الرئيس عمى ان يقترن القرار باإلرادة الممكية

السامية عمى ان ينسب اكثر من شخص لموظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.
ب .عمى الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ،لممجمس ان يعين الشخص المراد تعيينو في وظيفة قضائية في الدرجة التي
يراىا مناسبة لو بناء عمى كفاءتو العممية وخبرتو العممية شريطة ان ال يعين في درجة أعمى من الدرجة التي يشغميا
اعمى اقرانو من القضاة العاممين ممن تخرجوا معو في السنة نفسيا ويحممون المؤىالت العممية ذاتيا.
ج .تحسب لممحامي عند تعيينو في وظيفة فضائية ثمثا المدة التي مارس فييا المحاماة محاميا استنادا بصورة فعمية خدمة
مقبولة لمتقاعد عمى ان يستمر في القضاء مدة ال تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينو ما لم يحل دون إتماميا

المرض المقعد او الوفاة وان تستوفى منو العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار الييا عمى اساس الراتب االول
الذي تقاضاه عند تعيينو في الوظيفة القضائية.
المادة 02

أ .يقسم القاضي عند تعيينو وقبل مباشرتو لوظيفتو القسم التالي:
(اقسم باهلل العظيم ان أكون مخمصا لمممك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي
وظائفي بكل أمانة واخالص وان التزم سموك القاضي الصادق الشريف).

ب .يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة االدارية العميا ورئيس النيابة العامة والمفتش االول القسم المنصوص عميو في الفقرة
(أ) من ىذه المادة أمام الممك.

ج .يؤدي قضاة الدرجة العميا القسم المنصوص عميو في الفقرة (أ) من ىذه المادة امام المجمس اما القضاة اآلخرون

فيؤدون القسم أمام الرئيس .
المادة 08

أ .عمى الرغم مما رود في اي تشريع آخر ،لممجمس بناء عمى تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكمة من اقدم
خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجمس احالة اي قاض عمى التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص

عمييا في قانون التقاعد المدني.

ب .تتخذ المجنة المشار الييا في الفقرة (أ) من ىذه المادة توصياتيا باالغمبية.

ج .لممجمس يناء عمى تنسيب الرئيس المستند الى توصية المجنة المشكمة بموجب الفقرة (أ) من ىذه المادة إحالة اي
قاض امضى مدة خدمة ال تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى االستيداع اذا أمضى مدة خدمة ال تقل عن خمس

عشرة سنة او انياء خدمتو اذا لم يكن مستكمال مدة الخدمة الالزمة إلحالتو عمى االستيداع او التقاعد.

د .لممجمس بناء عمى تنسيب الرئيس انياء خدمة اي قاض لم يكن مستكمال مدة التقاعد او االستيداع لعدم الكفاءة فقط
اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.
ىـ .ال يجوز لعضو المجمس حضور اج تماع المجمس الذي يبحث موضوع إحالتو عمى التقاعد او االستيداع أو إنياء
خدمتو.
المادة 01

أ .عمى القاضي ان يمتزم بواجبات وظيفتو وبشرف مينتو وبقواعد السموك القضائي التي يصدرىا المجمس وأن ال يسمك

بفعل او امتناع سموكا يحط من قدرىا.

ب .ال يجوز لمقاضي ان ينظر في اي نزاع لو مصمحو فيو او ألي من أقاربو حتى الدرجة الرابعة او اصياره او اذا سبق
لو النظر فيو او أبدى الرأي او الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيو.
ج .ال يجوز لمقاضي ان يتغيب عن عممو قبل الحصول عمى موافقة مرجعو المسؤول وأن ال ينقطع عن عممو بسبب غير
مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس لو خطيا بذلك.
د .ال يجوز لمقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع.

ىـ .ال يجوز لمقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة االعمال التجارية او عضوية مجمس ادارة اي شركة او مؤسسة

او سمطة او اي وظيفة او مينة اخرى وذلك تحت طائمة المسؤولية.

و .ال يجوز لمقاضي ان يقوم باي عمل او تصرف يحقق منفعة لو او القاربو.

المادة 07

يجوز ان يعين القاضي محكما بطمب من مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب المجمس اذا كانت الحكومة او إحدى

المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطموب فصمو بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود لممجمس الحق في

تقدير بدل اتعابو.
المادة 05

أ .يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعمى عمى أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجمس وتقارير

المفتشين الواردة عنيم ومن واقع اعماليم ،مع مراعاة العقوبات التاديبية المفروضة عمييم وعند التساوي في الدرجة يرجح
القاضي االقدم عمى ان يقترن قرار الترفيع لمدرجة العميا بإرادة ممكية سامية.
ب .تحدد أقدمية القاضي في الدرجة عمى النحو التالي:

 .0من يتقاضى راتبا أعمى ضمن الدرجة الواحدة.
 .4وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر االقدم فييا االسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
 .3وعند التساوي يعتبر االسبق في تاريخ نيل الدرجة ىو االقدم .
 .2وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وىكذا حتى اذا تساوت يرجع الى االقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح
االكبر سنا.

ج .تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين الول مرة في قرار تعيينو.

المادة 02

أ .ال يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعمى من درجتو مباشرة قبل انقضاء ثالث سنوات عمى حمولو في تمك الدرجة إال إذا

عين في أعمى مربوطيا فيجوز ترفيعو بعد انقضاء سنة واحدة عمى تعيينو وتعطى االولوية في الترفيع عند التساوي في
الكفاءة لمن اجتاز دورات المعيد التي يحددىا المجمس.
ب .يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات عمى حمولو في الدرجة.
ج .يكتسب اي قاض اكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصمة في الدرجة العميا لقب (نائب رئيس محكمة التمييز) ميما

كانت الوظيفة التي يشغميا.
المادة 91

أ .تمنح الزيادة السنوية بقرار من المجمس.
ب .يجوز لممجمس حجب الزيادة السنوية لمدة ال تزيد عمى سنة اذا فرضت عمى القاضي إحدى العقوبتين المنصوص
عمييما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة ( )37من ىذا القانون وتحجب إذا فرضت عمى القاضي العقوبة المنصوص
عمييا في الفقرة (ب) من تمك المادة اكثر من مرة خالل ثالث سنوات او اقترنت بعقوبة أخرى.

المادة 90
أ .ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجياز القضائي بقرار من المجمس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن

ذلك.

ب .ال يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز اال اذا عمل في محكمة استئناف مدة ال تقل عن ثالث سنوات.
ج .ال يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف اال اذا عمل:
 .0مدة ال تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ،او

 .4مدة ال تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعدا لموكيل العام.
د .ال يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية اال إذا عمل قاضيا لمصمح مدة ال تقل عن خمس سنوات.
ىـ .ال يشغل وظيفة مساعد الوكيل العام او مساعد النائب العام او مدعي عام لدى محاكم البداية اال من عمل قاضيا
مدة ثالث سنوات لدى محاكم البداية.
المادة 99

أ .لمرئيس ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير اعضاء المجمس ألي محكمة نظامية او خاصة أو لتولي

إحدى وظائف النيابة العامة او لمقيام بميام التفتيش لمدة ال تزيد عمى ثالثة اشير في السنة الواحدة.

ب .لممجمس بتنسيب من الرئيس تمديد االنتداب لممدة التي تقتضييا الضرورة.

ج .يراعى في االنتداب أن ال تكون الوظيفو او العمل الذي انتدب إليو القاضي أدنى درجة من درجتو او العمل المنوط
بو.
د .لمرئيس بناء عمى طمب وزير العدل انتداب أي قاض لمقيام بميام األمين العام لو ازرة العدل لمدة ثالثة أشير ولممجمس
بتنسيب من الرئيس تمديدىا لممدة التي يراىا ضرورية .

ىـ  .لممجمس الموافقة عمى قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعيد والجامعات الرسمية .
المادة 90

أ .لممجمس بناء عمى طمب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العميا ليشغل وظيفة امين عام و ازرة العدل.

ب .0.يجوز إعارة القاضي الى الحكومات االجنبية او الييئات االقميمية او الدولية بقرار من مجمس الوزراء بناء عمى
موافقة المجمس ،عمى ان تراعى بيذا الشأن التشريعات النافذة.

 .4ال يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي عمى خمس سنوات طيمة مدة خدمتو القضائية وتعتبر ىذه المدة خدمة فعمية.
المادة 92

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجمس بناء عمى تنسيب الرئيس.

المادة 98

أ .مع مراعاة احكام المادة ( ) 05من ىذا القانون ال يجوز عزل القاضي او االستغناء عن خدمتو اال تأديبيا وبقرار من

المجمس وبإرادة ممكية سامية.

ب .ال يجوز تنزيل درجة القاضي إال بقرار من المجمس.
المادة 91

أ .لمرئيس حق االشراف االداري عمى جميع القضاة ويكون ىذا الحق لرئيس كل محكمة عمى قضاتيا ولغايات ىذه المادة
يعتبر قضاة الصمح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فييا.

ب .ولرئيس النيابة العامة حق االشراف االداري عمى جميع اعضاء النيابة العامة ولمنائب العام حق االشراف عمى

اعضاء النيابة التابعين لو.
المادة 97

لمرئيس من تمقاء نفسو او بناء عمى تنسيب المفتش االول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيو القاضي خطيا الى كل

ما يقع منو مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفتو وذلك بعد استجوابو خطيا ويحفظ ىذا التنبيو في ممف القاضي السري

عمى ان تراعى كافة ضمانات الدفاع.
المادة 95

أ . 0.في غير حاالت التمبس بجريمة جنائية ال يجوز مالحقة القاضي او القبض عميو او توقيفو اال بعد الحصول عمى
اذن من المجمس.

 .4وفي حاالت تمبس القاضي بجريمة جنائية عمى النائب العام عند القبض عميو او توقيفو ان يرفع االمر الى المجمس
في مدة االربع والعشرين ساعة التالية ،ولممجمس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما االفراج عنو بكفالة او بغير كفالة
واما االستمرار في توقيفو لممده التي يقررىا ولو تمديد ىذه المدة.
ب . 0.عمى الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ،ال يالحق القاضي عن اي شكوى جزائية تتعمق بأعمال وظيفتو او بسببيا

او ناجمة عنيا او في اثناء قيامو بيا اال بإذن من المجمس.

 .4لممجمس في أي شكوى جزائية ورد النص عمييا في البند ( )0من ىذه الفقرة ،وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي
ومطالعة النائب العام او االطالع عمى اي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوال الشيود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن
وحسب االصول بمالحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى ولممجمس اتخاذ االجراءات المنصوص عمييا في الفقرة (أ)

من ىذه المادة من حيث القبض عمى القاضي او توقيفو او االفراج عنو.
 .3اذا قرر المجمس حفظ الشكوى فال يجوز مالحقة القاضي عن تمك الشكوى بعد انتياء خدمتو.

المادة 92
يجوز لممجمس ان يقرر كف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة

اسندت اليو وذلك اما من تمقاء نفسو او بناء عمى طمب النائب العام ولممجمس ان يعيد النظر في اي وقت بقرار كف

اليد.
المادة 01
أ .يشكل المجمس التأديبي من ثالثة عمى االقل من قضاة محكمة التمييز يعينيم المجمس من غير اعضائو لمدة سنتين

ويجوز لممجمس ان يشكل أكثر من مجمس تاديبي.

ب .يصدر المجمس التأديبي ق ارراتو باالجماع او باألكثرية خالل مدة ال تزيد عمى اربعة اشير.
المادة 00

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجمس وتقيد بسجل خاص لدى المجمس وتحفظ لديو بعد االنتياء منيا.

المادة 09

أ .ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بالئحة تشتمل عمى التيمة او التيم المسندة اليو واالدلة المؤيدة ليا وتقدم لممجمس
التأديبي لمباشرة االجراءات خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الالئحة لو.

ب .يجري المجمس التأديبي ما يراه الزما من التحقيقات ولو ان ينتدب احد أعضائو لمقيام بذلك ولممجمس التأديبي او

العضو الذي ينتدبو السمطة المخولة لممحاكم فيما يختص بدعوة الشيود الذين يرى ضرورة لسماع اقواليم او طمب اي
بينة أخرى.
ج .بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجمس التأديبي وجيا لمسير في الدعوى يقرر حفظيا.
د .إذا رأى المجمس التأديبي وجيا لمسير في الدعوى عن جميع المخالفات او بعضيا كمف القاضي بالحضور لممحاكمة
عمى ان ال تقل المدة بين التكميف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور عمى بيان

كاف بموضوع الدعوى وأدلة االتيام.

ىـ .عند السير في الدعوى التأديبية يجوز لممجمس التأديبي أ ن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفتو حتى

تنتيي المحاكمة.
و .إذا تبين لممجمس التأديبي أن المخالفة المسندة لمقاضي تنطوي عمى جريمة جزائية فيترتب عميو ايقاف االجراءات

التاديبية واحالة القاضي مع محضر التحقيق واالوراق والمستندات االخرى المتعمقة بالتيمة او التيم الى المدعي العام

المختص او المحكمة المختصة لمسير في الدعوى وفقا الحكام القانون وال يجوز في ىذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي
بحق القاضي او االستمرار في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.
ز .ال يحول القرار الصادر بإدانة القاضي او تبرئتو او الحكم بعدم مسؤوليتو عما اسند اليو او منع محاكمتو او شمولو
بالعفو العام دون اتخاذ االجراءات التأديبية الالزمة بحقو بمقتضى احكام ىذا القانون عن المخالفة التي ارتكبيا وايقاع
العقوبة التأديبية المناسبة عميو.
المادة 00

تنتيي الدعوى التأديبية باستقا لة القاضي وقبول المجمس ليا او باحالتو عمى التقاعد او االستيداع وال يكون لمدعوى
التأديبية تأثير عمى الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسيا ولممجمس أن يحيل القضية الى النيابة العامة

عمى الرغم من استقالة القاضي او احالتو عمى التقاعد او االستيداع اذا رأى مبر ار لذلك.
المادة 02
أ .تكون جمسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا امام المجمس التأديبي او ينيب عنو احد القضاة من

غير قضاة محكمة التمييز او أحد المحامين ولممجمس التأديبي الحق في تكميف القاضي بالحضور واذا لم يحضر ولم
ينب عنو احد تجري محاكمتو غيابيا.

ب .ولمقاضي الحق في تقديم دفاعو كتابة او شفاىة ولو او لوكيمو حق مناقشة الشيود الذين استمع الييم المجمس
التأديبي في أثناء التحقيقات األولية.
المادة 08
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتمال عمى االسباب التي بني عمييا وان تتمى اسبابو عند النطق بو

ويكون الحكم قابال لمطعن لدى المحكمة االدارية المختصة.

المادة 01

أ .كل إخالل بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او المياقة يشكل خطأ يعاقب عميو القاضي تأديبيا.

ب .ويشمل االخالل بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد الفيام الحكم والتمييز بين المتقاضين

وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام ومخالفة مدونة قواعد السموك القضائي.

المادة 07
لممجمس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:

أ .التنبيو.

ب .االنذار.

ج .تنزيل الدرجة.

د .االستغناء عن الخدمة.
ىـ .العزل.
المادة 05

ال يجوز أن يجتمع في ىيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينيما قرابة او مصاىرة حتى الدرجة الرابعة ،كما ال يجوز ان

يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطيم الصمة ذاتيا بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المادة 02

في غير حاالت الضرورة تجرى التشكيالت بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خالل شير تموز.

المادة 21

أ .يتبع جياز التفتيش القضائي لممجمس ،ويتألف من المفتش األول ومجموعة من المفتشين الذين ال تقل درجة أي منيم

عن الثانية.
ب .يتم تعيين المفتشين بقرار من المجمس لمدة أربع سنوات غير قابمة لمتجديد وال يجوز خالليا نقل المفتش أو انتدابو
إلى وظيفة اخرى.
ج .يقدم المفتش االول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعمقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

د .تحدد سائر ميام وصالحيات جياز التفتيش القضائي واجراءات عممو بمقتضى نظام يصدر ليذه الغاية.
المادة 20

يرتبط المعيد بوزير العدل وتنظم شؤونو وادارتو بنظام يصدر ليذه الغاية.

المادة 29
عمى الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:

أ .تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العميا من القضاة حتى إكمال السبعين من عمره.
ب .تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من ىذه المادة حتى اكمالو الثامنة والستين من عمره.

ج .تنتيي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من ىذه المادة حكما غير قابمة لمتمديد عند بموغو
السن المحددة لو دون الحاجة الى اي قرار بإنيائيا من اي جية من الجيات.
د .ال يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ا) و (ب) من ىذه المادة في انتياء خدمتو او

انيائيا قبل ذلك ألي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بيا بما في ذلك المرض.

ىـ .اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العميا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انياء خدمتو ولم يكن قد اكمل مدة
خمس سنوات في الدرجة العميا فيحسب راتبو الشيري االخير لغايات التقاعد عمى اساس الراتب االساسي الذي يتقاضاه

من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز.

و .ال تسري احكام الفقرة (أ) من ىذه المادة عمى الرئيس ورئيس المحكمة االدارية العميا.

المادة 20

أ .تؤلف بقرار من المجمس بناء عمى تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السموك القضائي) من قضاة من غير
اعضاء المجمس عمى النحو التالي:

 .0ستة من قضاة الدرجة العميا.

 .4خمسة من قضاة الدرجات الخاصة واالولى والثانية.
 .3اربعة من قضاة الدرجات االخرى.

ب .تكون مدة ىذه المجنة سنتين قابمة لمتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العميا رئيسا ليا.
ج .تتولى المجنة اعداد مدونة قواعد السموك القضائي واي تعديالت الزمة عمييا ،كما تتولى اقتراح اي وسائل لتطبيق

ىذه المدونة وغيرىا من قواعد السموك واالعراف والقيم القضائية ،وتقدم جميع توصياتيا بيذا الشأن الى المجمس.
د .تنشر مدونة قواعد السموك القضائي وأي تعديل عمييا بعد اقرارىا من المجمس في الجريدة الرسمية.

ىـ .عمى القضاة االلتزام بمدونة قواعد السموك القضائي ،وفي حال وجود اي استيضاح بشان اي حكم ورد فييا تتم احالتو
الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش االول ورئيس لجنة قواعد السموك لتتولى الرد عميو.

المادة 22
أ .تكون العطمة القضائية السنوية خالل المدة الواقعة بين اليوم االول من شير تموز من كل سنة الى اليوم الحادي

والثالثين من شير اب من السنة نفسيا ولكل قاض الحصول عمى اجازتو السنوية خالل ىذه المدة ويجوز في حاالت
خاصة يقدرىا الرئيس منحيا في اي وقت آخر.

ب .يستحق قاضي الدرجة العميا إجازة سنوية مدتيا خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثالثين يوما.

ج . 0.يقدم القاضي طمب الحصول عمى اجازتو السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما عمى االقل من بداية
العطمة القضائية ليحيمو الى الرئيس مع رأيو في الطمب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة واالستقرار في نظر

القضايا المستعجمة التي يعينيا رئيس المحكمة.

 .4يتم منح االجازة السنوية بقرار من الرئيس ،ولو تفويض ىذه الصالحية الى قاض او اكثر.
د .تمتزم المحا كم خالل اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تمك االجازة.
المادة 28

أ  .ينشأ صندوقان يسمى أوليما (صندوق التكافل االجتماعي لمقضاة) وثانييما (صندوق التكافل االجتماعي لموظفي و ازرة
العدل) ،ويكون لكل منيما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة بو.
ب  .يخصص صندوق التكافل االجتماعي لمقضاة لمنفعة القضاة العاممين داخل المممكة بصورة فعمية والمتقاعدين بمن
فييم المتقاعدون ما قبل تاريخ .4101/04/30

ج .0.يخصص صندوق التكافل االجتماعي لموظفي و ازرة العدل لمنفعة العاممين بصورة فعمية بمختمف فئاتيم ودرجاتيم
الذين تم تعيينيم فييا وفق أحكام نظام يصدر ليذه الغاية.

 . 4يستمر صندوق الموظفين في تقديم منافع محددة لموظف و ازرة العدل الذي أحيل عمى التقاعد أو االستيداع وذلك
وفق الشروط واإلجراءات التي يحددىا نظام يصدر ليذه الغاية.

د .تتكون موارد صندوق القضاة مما يمي:
 .0نسبة ( )% 41من الرسوم المستوفاة عمى الدعاوي والطمبات واإلجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم
المحاكم أو أي تشريع آخر.

 .4أي اقتطاعات من رواتب القضاة العاممين والمتقاعدين وحقوقيم المالية تحدد بموجب نظام.
ىـ .تتكون موارد صندوق موظفي و ازرة العدل مما يمي:

 .0نسبة ( )% 45من الغرامات المحكوم بيا التي يتم تحصيميا ،وتستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بيا بمثابة تعويض
مدني.
 .4نسبة ( )% 7من الرسوم المستوفاة عمى الدعاوي والطمبات واإلجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم
المحاكم أو أي تشريع آخر.
 .3أي اقتطاعات من رواتب موظفي و ازرة العدل وحقوقيم المالية تحدد بموجب نظام.

و .يتم تحديد أوجو اإلنفاق من صندوق القضاة وتنظيم جميع شؤونو وتشكيل لجنة إدارتو واستثمار األموال المودعة فيو

واجراءات الصرف منو بموجب نظام يصدر ليذه الغاية بناء عمى اقتراح المجمس.
ز .يتم تحديد أوجو اإلنفاق من صندوق موظفي و ازرة العدل وتنظيم شؤونو جميعيا وتشكيل لجنة إدارتو واستثمار األموال

المودعة فيو واجراءات الصرف منو بموجب نظام يصدر ليذه الغاية.
المادة 21

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي لقضاة العاممين والمتقاعدين تنظم احكامو بمقتضى نظام يصدر ليذه الغاية.

المادة 27

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسيا مكتب لشؤون القضاة العاممين والمتقاعدين يتولى

ميمة تسييل انجاز المعامالت الخاصة بيم.
المادة 25

أ .تنشأ لدى المجمس أمانة عامة تتولى شؤون المجمس والقضاة وموازنة المجمس القضائي ،وتحقيقا ليذه الغايات تمارس

الميام والصالحيات الالزمة لذلك والتي يحددىا نظام خاص يصدر ليذه الغاية.

ب .يعين من بين القضاة قاض ال تقل درجتو عن األولى أمينا عاما بقرار من المجمس وبناء عمى تنسيب الرئيس،
ويكون األمين العام مقر اًر لممجمس ويحضر جمساتو دون ان يکون لو حق التصويت ،کما يکون االمين العام ىو اآلمر

بالصرف من موازنة المجمس.

ج .تتولى األمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجمس ورفعو إلى الرئيس لعرضو عمى المجمس.
المادة 22

في غير الحاالت المنصوص عمييا في ىذا القانون تسري عمى القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر

يتعمق بالموظفين عمى ان يمارس المجمس القضائي صالحية مجمس الوزراء ويمارس الرئيس صالحية الوزير المختص.
المادة 81

يصدر مجمس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام ىذا القانون بما في ذلك االنظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

المادة 80

يمغى ( قانون استقالل القضاء رقم ( )05لسنة  4110وتعديالتو ) بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقالل

القضاء رقم ( )40لسنة  4101عمى ان تبقى االنظمة والتعميمات الصادرة نافذة المفعول الى ان تمغى او تعدل او
يستبدل غيرىا بيا وفقا الحكام ىذا القانون وذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 89

رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ احكام ىذا القانون.
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