قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )5لسنة 2001م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على قانون المحاكم رقم  31لسنة  1940المعمول به في محافظات غزة

وعلى قانون محاكم الصلح رقم  15لسنة  1952المعمول به في محافظات الضفة.

وعلى قانون صالحية محاكم الصلح رقم  45لسنة  1947المعمول به في محافظات غزة.
وبعد إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ  2000/5/17م،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
أحكام عامة

 - 1تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفق ًا ألحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون.
 - 2تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.
مادة ()2

 - 1تنظررر المحرراكم النظاميررة فرري فلسررطين فرري المنازعررات والجر ررائم كافررة إال مررا اسررتصني بررنص قررانوني خرراص ،وتم ررارس
سلطة القضاء على جميع األشخاص.

رقم ( )5لسنة 2001م

مادة ()1

قانون تشكيل المحاكم النظامية

وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  26لسنة  1952ال معمول به في محافظات الضفة.

 - 2تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفق ًا للقانون.
مادة ()3
جلسات المحاكم

ن
راء علرى طلرب أحرد الخصروم عقردها سررية
 - 1تكو جلسات المحاكم علنيرة إال إذا قرررت المحكمرة مرن تلقراء نفسرها أو بن ً
مراعاة لآلداب أو للمحافظة على النظام العام ،ويكون النطق بالحكم في جميع األحوال في جلسة علنية.
مادة ()4
لغة المحاكم هي اللغة العربية ،وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصروم أو الشرهود الرذين يجهلونهرا بواسرطة متررجم بعرد
حلفه اليمين.

مادة ()5

عدد الوقائع ()38

 - 2نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

 - 1تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
 - 2يجب أن تشتمل األحكام على األسباب التي بنيت عليها.
مادة ()6
يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل اإلداري فيها.
تتكون المحاكم النظامية على النحو اآلتي:

مادة ()7
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 - 1محاكم الصلح.
 - 2محاكم البداية.
 - 3محاكم االستئناف.
 - 4المحكمة العليا.

محاكم الصلح
مادة ()8
تنشررأ ف رري دائر ررة ك ررل محكم ررة بداي ررة محكم ررة ص ررلح أو أكص ررر حس ررب الحاج ررة ،وتم ررارس االختصاص ررات المخول ررة له ررا طبقر راً
للقانون.
مادة ()9
أقدمهم.

مادة ()10

يتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة ()11
بقررار مررن مجلررس القضرراء األعلررى ينترردب قاضرري صررلح أو أكصررر للنظررر فرري األمررور الوقتيررة وال مسررتعجلة ويسررمى قاضرري

رقم ( )5لسنة 2001م

تشرركل محكم ررة الص ررلح م ررن ق ررا

منف رررد ويت ررولى اإلشر رراف اإلداري فيه ررا ،وف رري حال ررة تع رردد قض رراتها يت ررولى ه ررذه المه ررام

قانون تشكيل المحاكم النظامية

الفصل الثاني

األمور المستعجلة طبق ًا ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
الفصل الثالث

محاكم البداية
مادة ()12
تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال.
مادة ()13
مادة ()14

تنعقد هيئة المحكمة م ن صالصة قضاة تكون الرئاسة ألقدمهم ،وتنعقد من قا

فرد في األحوال التي يحددها القانون.

مادة ()15

تنعقرد محكمررة البدايرة بصررفتها االسرتئنافية مررن صالصرة قضرراة وتخررتص برالنظر فرري اسرتئنافات األحكررام الصرادرة مررن محرراكم

الصلح طبق ًا للقانون.

عدد الوقائع ()38

تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.

مادة ()16

يجرروز انعقرراد محكمررة البداي ررة فرري القضررايا الجزائيررة خ ررارخ دائ ررة اختصاصررها بمقتضررى قر ررار يصرردر عررن رئرريس المحكم ررة
بناء على طلب من النائب العام.
العليا ً

مادة ()17
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بق ر ر ررار م ر ر ررن مجلر ر ررس القض ر ر رراء األعل ر ر ررى ينتر ر رردب قاض ر ر رري بداي ر ر ررة للنظر ر ررر ف ر ر رري األمر ر ررور الوقتي ر ر ررة والمس ر ر ررتعجلة ويسر ر ررمى قاض ر ر رري األم ر ر ررور

المستعجلة طبقًا ألحكام قانون أصول الم حاكمات المدنية.

الفصل الرابع

محاكم االستئناف

 - 1العاصمة القدس.
 - 2غزة.
 - 3رام هللا.

مادة ()19

تشكل محكمة االستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.
تنعقد محكمة االستئناف من صالصة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.
مادة ()21

يتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم االستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.
مادة ()22
 - 1تخررتص مح رراكم االسررتئناف ب ررالنظر فرري االس ررتئنافات المرفوعررة إليه ررا بشررأن األحك ررام والق ررارات الص ررادرة عررن مح رراكم
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مادة ()20

قانون تشكيل المحاكم النظامية

تنشأ محاكم استئناف في كل من:

مادة ()18

البداية بصفتها محكمة أول درجة.

 - 2أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.

عدد الوقائع ()38
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الفصل الخامس
المحكمة العليا
مادة ()23

تتكون المحكمة العليا:
 - 2محكمة العدل العليا

مادة ()24
 - 1تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكصر وعدد كاف من القضاة.

 - 2يكررون المق ررر ال رردائم للمحكم ررة العلي ررا فرري العاص ررمة الق رردس ،وتنعق ررد ميقتر ر ًا فرري م رردينتي غر رزة ورام هللا حس ررب مقتض ررى
الحال.
مادة ()25
الحاالت التالية:

 - 1العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة ،أو لرفع تناق

بين مبادئ سابقة.

 - 2إذا كان ررت القض ررية المعروض ررة عليه ررا ت رردور ح ررول نقطر ررة قانوني ررة مس ررتحدصة ،أو عل ررى جان ررب م ررن التعقي ررد ،أو تنطر رروي
على أهمية خاصة.
مادة ()26
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راء عل ررى طلررب رئيسررها أو إح ررد دوائرهررا ف رري
تنعقررد المحكمررة العلي ررا بحضررور أغلبيررة صلص رري عرردد أعضررائها عل ررى األقررل بنر ً

قانون تشكيل المحاكم النظامية

 - 1محكمة النق

.

 - 1ينشررأ بالمحكم ررة العلي ررا مكتررب فن رري يت ررولى رئاس ررته أحررد قض رراتها يعاون رره ع رردد مررن القض رراة أو القض رراة المتقاع رردين أو
كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء األعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
 - 2يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.
يختص المكتب الفني بما يلي:

مادة ()27

 - 1اس رتخالص المب رراديء القانوني ررة الت رري تقرره ررا المحكم ررة العلي ررا فيمررا تص رردره م ررن أحك ررام وتبويبه ررا ومراقب ررة نش رررها بع ررد
 - 2إعداد البحوث الالزمة.

 - 3أية مسائل أخر يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.
مادة ()28
يتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

عدد الوقائع ()38

عرضها على رئيس المحكمة.

محكمة النق

مادة ()29

تنعقررد محكم ررة الررنق

برئاس ررة رئ رريس المحكمررة العلي ررا وأربع ررة قضرراة ،وعن ررد غيرراب الر ررئيس ي أرس ررها أقرردم نواب رره ،فالقاض رري

األقدم في الهيئة.
تختص محكمة النق

بالنظر في:

مادة ()30

4

 - 1الطعررون المرفوع ررة إليه ررا ع ررن محرراكم االس ررتئناف ف رري القض ررايا الجزائي ررة والمدنيررة ومس ررائل األح رروال الشخص ررية لغي ررر
المسلمين.

 - 2الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها االستئنافية.
 - 3المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعو .

إجراءات الطعن أمام محكمة النق

ينظمها القانون.

مادة ()31
مادة ()32

تنعقرد محكمررة العرردل العليرا مررن رئرريس المحكمرة العليررا وقاضرريين علررى األقرل ،وعنررد غيرراب الررئيس ي ررأس المحكمررة أقرردم
نوابه ،فالقاضي األقدم في هيئة المحكمة.
مادة ()33
 - 1الطعون الخاصة باالنتخابات.

 - 2الطلبررات ا لت رري يق رردمها ذوو الش ررأن بولغ رراء الل رروائح أو األنظم ررة أو القر ررارات اإلداري ررة النهائي ررة الماس ررة باألش ررخاص أو
األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.

 - 3الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلرب فيهرا إصردار أوامرر اإلفرراخ عرن األشرخاص الموقروفين

بوجه غير مشروع.
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تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:

قانون تشكيل المحاكم النظامية

 - 4أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.

 - 4المنازعرات المتعلقرة بالوظررائف العموميرة مررن حيرث التعيرين أو الترقيررة أو العرالوات أو المرتبررات أو النقرل أو اإلحالررة
إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل ،وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية.
 - 5رفر

بها.

الجهرة اإلداريرة أو امتناعهرا عرن اتخراذ أي قررار كرران يجرب اتخراذه وفقر ًا ألحكرام القروانين أو األنظمرة المعمررول

 - 6سائر المنازعات اإلدارية.
 - 7المس ررائل الت رري ليسر ررت قض ررايا أو محاكم ررات بر ررل مج رررد ع ر ررائ

أو اس ررتدعاءات خارج ررة عر ررن ص ررالحية أي محكمر ررة

مادة ()34

يشرتر فري الطلبررات والطعرون المرفوعرة لمحكمررة العردل العليررا مرن األفرراد أو الهيئررات الرواردة فري المررادة  )33مرن هررذا

القانون أن يكون سبب الطعن متعلق ًا بواحد وأكصر مما يلي:
 - 1االختصاص.

عدد الوقائع ()38

تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيق ًا للعدالة.
 - 8أية أمور أخر ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

 - 2وجود عيب في الشكل.
 - 3مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

 - 4التعسف أو االنحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.
الفصل السادس
أحكام ختامية
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مادة ()35
لمجلس القضاء األعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة ميقتة ال تزيد عن ستة أشهر أي قا
 - 1االستئناف ليجلس قاضياً في محكمة النق

من قضاة محكمة:

أو في أي محكمة استئناف أخر .

مادة ()36

يكون لكل محكمة أختامها الخاصة ،وتحدد أنواعها وطريقة استعما لها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة.
مادة ()37

تتولى المحكمة العليا ميقت ًا كل المهام المسندة للمحاكم اإلداريرة والمحكمرة الدسرتورية العليرا لحرين تشركيلها بقرانون مرا لرم
تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخر وفق ًا للقوانين النافذة.
مادة ()38

هذا القانون.

مادة ()39

يلغررى ق ررانون المح رراكم رقررم  31لس ررنة  1940المعم ررول برره ف رري محافظ ررات غ رزة و ق ررانون تش رركيل المحرراكم رق ررم  26لس ررنة
 1952المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعار
بمررا ال يتع ررار

مع أحكام هذ ا القانون.

مادة ()40
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يصردر مجلرس القضراء األعلرى األنظمرة الالزمررة لتنفيرذ أحكرام هرذه القرانون فري موعررد أقصراه عرام واحرد مرن تراريخ س رريان

قانون تشكيل المحاكم النظامية

 - 2البداية ليجلس قاضيًا في محكمة استئناف بداية أو في أي محكمة بداية أخر .
 - 3الصلح ليجلس قاضيًا في محكمة بداية أو في أي محكمة صلح أخر .

مررع أحك ررام ه ررذه القررانون يس ررتمر العمررل باألنظم ررة والل رروائح النافررذة الص ررادرة بمقتضررى الق ررانونين المش ررار

إليهما في المادة  )39من هذا القانون لحين قيام مجلس القضاء األعلى بولغائها أو تعديلها أو استبدالها.
مادة ()41

تحال جميع القضايا ال منظورة لد المحاكم النظاميرة إلرى المرجرع المخرتص وفرق أحكرام هرذا القرانون مرا لرم تكرن القضرية
المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.

عدد الوقائع ()38
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مادة ()42

علرى جميرع الجهررات المختصرة ،كررل فيمرا يخصره ،تنفيررذ أحكرام هررذا القرانون ،ويعمررل بره بعرد صالصررين يومر ًا مررن تراريخ نش رره

في الجريدة الرسمية.

الموافق /18 :صفر 1422 /هجرية
ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

قانون تشكيل المحاكم النظامية

صدر بمدينة غزة بتاريخ  2001/5/12ميالدية
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عدد الوقائع ()38
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