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المادة ( )1

يسمى هذا القاانون (قاانون اساتقالل القضااء لسانة  )2014ويعمال هاه مان تااريخ نفارا جاي الجريادة
الرسمية.

المادة ( )2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت جي هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناا مالم تدل القرينة على
غير ذلك:-

المجلس :المجلس القضائي المنفأ هموجب احكام هذا القانون.

الرئيس  :رئيس المجلس /رئيس محكمة التمييز.

القاضي :كل قاض يعين وجق احكام هذا القانون.

المعهد :المعهد القضائي االردني.

األمانة العامة :األمانة العامة للمجلس.

األمين العام :أمين عام المجلس.

المادة ( )3

أ -القضاء مستقل والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم جي قضائهم لغير القانون.

ب -يحظر على اي فخص او سلطة المساس هاستقالل القضاء والتدخل جي فؤونه.

ج  -يكاون لفاؤون المجلاس موازناة مساتقلة تظهار كفصال مساتقل هاسام (المجلاس القضاائي) ضاامن
الموازنة العامة للدولة.

المادة ( )4

أ -يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-

1-رئيس المحكمة اإلدارية العليا نائها للرئيس.

2-رئيس النياهة العامة لدى محكمة التمييز.

3-أقدم قاض جي محكمة التمييز.

4-رؤساء محاكم االستئناف.

5-أمين عام وزارة العدل.

6-رئيس محكمة هداية عمان.

 7رئيسين من رؤساء محاكم الهداياة خاارج العاصامة وجقاا ألقدمياة تااريخ اساتحدال تلاك المحااكمويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك األقدمية.

ب -1 -تكون مدة العضوية للعضوين المهينين جي الهند ( )7من الفقرة (أ) من هذا المادة سنتين غير
قاهلة للتجديد.

2ال يجوز خالل مدة العضوية جي المجلس نقل االعضاء المهينين جي الهنود ( )4و ( )6و ( )7منالفقرة (أ) من هذا المادة أو انتاداههم للاى وظاائف أخارى أو لنهااء خادماتهم لال هماواجقتهم أو هلاوغهم
السن القانوني أو هعد اتهاع اإلجراءات التأديهية.

المادة ( )5

أ -1 -جي حال غياب الرئيس يتولى نائهه رئاسة المجلس وجي حال غياههما معا يتاولى الرئاساة اقادم
الحاضرين.

2-جي حال غياب رئيس النياهة العامة يحل محله النائب العام جي عمان.

3-جي حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه جي االقدمية.

4-جي حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة جيها.

5-جي حال غياب رئيس محكمة الهداية يحل محله اقدم القضاة جيها.

ب -تعنااي كلمااة (الغياااب) ألغااراض هااذا المااادة الغياااب عاان الوظيفااة هصااورة مفااروعة او خلااو
المنصب.

المادة ( )6

يتولى المجلس جميع الفؤون المتعلقة هالقضاة النظاميين هما جي ذلك :-

أ -النظر جي فؤون القضاة وتعينهم وترجيعهم وترقيتهم وتاأديههم ونقلهام وانتاداههم واعاارتهم وانهااء
خدمتهم وجق أحكام هذا القانون.

ب -اهداء الرأي جي التفريعات التي تتعلق هالقضاء وتقديم االقتراحات هفأنها.

ج -اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل جيها.

د -الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراا من هيانات ووثائق الزمة.

المادة ( )7

أ  -1يجتمع المجلس هدعوة خطية من الرئيس او نائهاه جاي حاال غياهاه او هنااء علاى طلاب ساته مان
اعضاء المجلس ويكون االجتماع جي مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحددا جي الدعوة.

 2يكااون اجتماااع المجلااس قانونيااا اذا حضاارا ثمانيااة ماان اعضااائه علااى االقاال وتصاادر قراراتااههاالجماع او هاالكثرية المطلقاة لمجماوع أعضاائه وعناد تسااوي االصاوات ينضام الاى المجلاس اقادم
قاض جي محكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.

ب -تكون مداوالت المجلس سرية ويعتهر لجفاؤها همثاهة لجفاء لسر المداولة لدى المحاكم.

المادة ( )8

أ -يعد الرئيس جي مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير االعمال جيها خاالل السانة
الساهقة ويعرضه على المجلس إلقرارا ويرجع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه مناه الاى
وزير العدل.

ب -يعد رئيس المحكمة اإلدارية العلياا تقريارا عان أوضااع محااكم القضااء اإلداري وساير األعماال
جيها هما جي ذلك القرارات اإلدارية المطعون جيها وما تم للغاؤا منها وأسهاب ذلك اإللغاء.

ج -يعد رئيس النياهة العامة تقريرا عن أوضاع النياهة العاماة وساير العمال جيهاا وأي عوائاق لعملهاا
واقتراحات حلها.

د -يقدم التقريران المنصوص عليهما جي الفقرتين (ب) و(ج) من هذا المادة الى الرئيس لتضامينهما
جي التقرير السنوي .

المادة ( )9

أ -يفترط جيمن يعين قاضيا ان يكون :-

1-اردني الجنسية.

2-هلغ الثالثين من عمرا وتتواجر جيه الفروط الصحية للتعيين.

3-متمتعا هاالهلية المدنية وغير محكوم هاي جناية.

 4-غير محكوم من محكمة او مجلس تاديهي المر مخل هالفرف ولو رد اعتهارا او فمله عفو.

5-محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

 6حاصااال علااى الفااهادة الجامعيااة االولااى جااي الحقااوت ماان احاادى كليااات الحقااوت جااي الجامعاااتاالردنية او على فهادة معادلة لها جي الحقوت يقهلها المجلس هعد االستئناس هارأي الجهاة المختصاة
همعادلة الفهادات جي المملكة على ان تكون هذا الفهادة مقهولة للتعياين جاي القضااء جاي الهلاد الاذي
صدرت جيه.

7-وأن يكون :-

7أ -قد عمل محاميا استاذا لمدة ال تقل عن خمس سنوات للحاصال علاى الدرجاة الجامعياة االولاىجي الحقوت او لمدة ال تقل عن ارهع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعياة الثانياة (الماجساتير) جاي
الحقوت او لمدة ثالل سنوات للحاصل على الفهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) جي الحقوت .او

7-ب حاصال على دهلوم المعهد.

ب -يسااتثنى ماان فاارط العماار المنصااوص عليااه جااي الهنااد ( )2ماان الفقاارة (أ) ماان هااذا المااادة الااذين
التحقوا ههرنامج قضاة المستقهل قهل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل الساهعة والعفرين
من عمرا.

المادة ( )10

أ -على الرغم مما ورد جي اي قانون آخر ال يجوز تعيين فخص جاي وظيفاة قااض اال هعاد التحقاق
ماان كفاءتااه وحساان خلقااه وصااالحيته للوظيفااة القضااائية علااى ان تجاارى مساااهقة للمتقاادمين لماالء
الوظائف الفاغرة من الدرجات السادسة وحتاى االولاى مان لجناة ال يقال عاددها عان خمساة قضااة
يعياانهم المجلااس ماان قضاااة الدرجااة االولااى علااى االقاال اذا كاناات الوظااائف الفاااغرة ماان الاادرجات
السادسااة والخامسااة والراهعااة وماان قضاااة الدرجااة العليااا اذا كاناات الوظااائف الفاااغرة ماان الاادرجات
الثالثة والثانية وااللى على ان يعلن الرئيس عن هذا الوظائف الفاغرة وموعد المساهقة.

ب -يستثنى من فرط المساهقة المنصوص عليه جي الفقرة (أ) من هذا الماادة مان كاان حاصاال علاى
دهلوم المعهد القضائي قهل نفاذ احكام هذا القانون على ان ال يكون قد مضى على حصوله علاى هاذا
الدهلوم مدة تزيد على خمس سنوات هتاريخ االعالن عن المساهقة.

المادة ( )11

أ -1 -يكون القاضي عند تعيينه ألول مرة جي اي درجة تحت التجرهة لمدة ثالل سنوات مان تااريخ
مهافرته العمل ويحق للمجلس لنهاء خدمة القاضي خاالل تلاك المادة لذا تهاين عادم كفاءئاه او عادم
لياقته الفخصية او الخلقياة وجقاا لالعتهاارات التاي يراهاا المجلاس ويساري هاذا الحكام علاى مان تام
تعيينه جي القضاء قهل نفاذ احكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجرهة المذكورة جي الخدمة القضائية.

 2يعتهر القاضي مثهتا هالخدمة هانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس هعدم تثهيته.ب -1 -للمجلس تعيين المتقدم للتعيين جي القضاء قاضيا ً متدرجا ً لمدة ال تزيد على سنتين.
2على الرغم مما ورد جي الهند ( )1من هذا الفقرة لذا كان المتقدم للتعيين محاميا ً او حاصال علىدهلوم المعهد القضائي جيجوز تعيينه قاضيا ً متدرجا ً لذا هلغ الساهعة والعفرين من عمارا ويجاوز أن
.
تزيد مدة تدرجه على السنتين

 3يلحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح او المدعين العامين الذين مضاى علاى خادمتهم مادةال تقاال عاان ارهااع ساانوات او اي ماان محاااكم الهدايااة او محكمااة الجنايااات الكهاارى او احاادى محاااكم
االستئناف او المكتب الفني التي يسميها المجلس وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمة.

 4على القاضي المتدرج حضور المداوالت ويجوز تكليفه هاعداد مسودات القرارات هعد سنة علاىتعيينه قاضيا متدرجا.

 5يلتزم القاضي المتدرج هالمحاجظة على سرية اعمال الهيئاة التاي يتادرب لاديها كماا يلتازم هجمياعواجهات القضاة وقواعد سلوكهم.

6مع مراعاة احكام المادة ( )9من هذا القانون وهعد انقضاء المدة الالزمة وجق ماا يقتضايه الهنادان( )1و( ) 2من هذا الفقرة وتحقق المجلس مان كفااءة القاضاي المتادرج العلمياة وقدرتاه العلمياة علاى
القيام هوظيفة القاضي هناء على التقارير السرية التي يطلهها المجلس من الهيئات التاي تادرب لاديها
يجوز للمجلس هناء على تنسيب الرئيس تثهيته هوظيفة قاضي صلح.

ج -يااتم تنظاايم فااؤون عماال القاضااي المتاادرج همااا جااي ذلااك تعيااين درجتااه وتحديااد راتهااه وامتيازاتااه
وتدريهه هموجب نظام يصدر لهذا الغاية .

د -على المحكمة او عضو النياهة العاماة ان يادون جاي كال مان المحاضار والقارارات واالحكاام اسام
القاضي المتدرج الذي يتدرب لديه.

المادة ( )12

أ -مع مراعاة الفروط المنصوص عليهاا جاي الهناود ( )1و( )2و( )3و( )4و ( )5و( )6مان الفقارة
(أ) من المادة ( ) 9مان هاذا القاانون يفاترط جايمن يعاين رئيساا للمجلاس ان يكاون قاد عمال جاي سالك
القضاء النظامي او جي سلكي القضاء النظامي والمحامااة معاا مادة ال تقال جاي مجموعهاا عان خماس
وعفرين سنة.

ب -يتم تعيين الرئيس وقهول استقالته هإرادة ملكية سامية.

ج -يعااين كاال ماان رئاايس النياهااة العامااة والمفااتن األول هقاارار ماان المجلااس علااى ان يقتاارن القاارار
هاإلرادة الملكية السامية .

د -يسمى كل من رؤساء محاكم االستئناف ورئيس محكمة هداية عمان جي هاذا المنصاب لمادة ثاالل
سنوات غير قاهلة للتجديد.

المادة ( )13

أ -يجري التعيين جي الوظائف القضائية هقرار من المجلس هناء على تنسيب الرئيس علاى ان يقتارن
القرار هاإلرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من فخص للوظيفة الفاغرة كل ما أمكن ذلك.

ب -على الرغم مما ورد جي اي تفاريع آخار للمجلاس ان يعاين الفاخص الماراد تعييناه جاي وظيفاة
قضائية جي الدرجة التي يراها مناسهة له هناء على كفاءته العلمية وخهرته العملية فريطة ان ال يعين
جي درجة أعلى من الدرجاة التاي يفاغلها اعلاى اقراناه مان القضااة العااملين ممان تخرجاوا معاه جاي
السنة نفسها ويحملون المؤهالت العلمية ذاتها.

ج -تحسب للمحامي عند تعيينه جي وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس جيها المحاماة محامياا اساتاذا
هصورة جعلية خدمة مقهولة للتقاعد على ان يستمر جي القضاء مدة ال تقال عان عفار سانوات متتالياة
ماان تاااريخ تعيينااه مااا لاام يحاال دون لتمامهااا الماارض المقعااد او الوجاااة او ان تسااتوجي منااه العائاادات
التقاعديااة عاان ماادة المح اماااة المفااار اليهااا علااى اساااس الراتااب االول الااذي تقاضاااا عنااد تعيينااه جااي
الوظيفة القضائية.

المادة ( )14

أ -يقسم القاضي عند تعيينه وقهل مهافرته لوظيفته القسم التالي:-

( اقسم هاهلل العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احكم هاين النااس هالعادل وان احتارم القاوانين
وأؤدي وظائفي هكل أمانة ولخالص وان التزم سلوك القاضي الصادت الفريف).

ب -يااؤدي الاارئيس ورئاايس المحكمااة االداريااة العليااا ورئاايس النياهااة العامااة والمفااتن األول القساام
المنصوص عليه جي الفقرة (أ) من هذا المادة أمام الملك.

ج -يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه جي الفقرة (أ) من هاذا الماادة اماام المجلاس اماا
القضاة اآلخرون جيؤدون القسم أمام الرئيس.

المادة ( )15

أ -على الرغم مما رود جي اي تفريع آخر للمجلس هناء علاى تنسايب الارئيس المساتند الاى توصاية
لجنة مفكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قااض علاى
التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها جي قانون التقاعد المدني.

ب -تتخذ اللجنة المفار اليها جي الفقرة (أ) من هذا المادة توصياتها هاالغلهية.

ج -للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المفكلة هموجب الفقرة (أ) مان هاذا
المادة لحالة اي قاض امضاى مادة خدماة ال تقال عان عفارين سانة الاى التقاعاد والاى االساتيداع اذا
أمضى مدة خدمة ال تقل عن خمس عفرة سنة.

د -للمجلس هناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكمال مدة التقاعد او االساتيداع
لعدم الكفاءة جقط اذا كان تقريرا السنوي الصادر عن المفتفين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.

هـ -ال يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلاس الاذي يهحال موضاوع لحالتاه علاى التقاعاد او
االستيداع أو لنهاء خدمته.

المادة ( )16

أ -على القاضي ان يلتزم هواجهات وظيفته وهفرف مهنته و هقواعد السلوك القضائي التاي يصادرها
المجلس وأن ال يسلك هفعل او امتناع سلوكا يحط من قدرها.

ب -ال يجوز للقاضي ان ينظر جي اي نزاع له مصلحه جيه او ألي من أقارهاه حتاى الدرجاة الراهعاة
او اصهارة او اذا سهق له النظر جيه او أهدى الرأي او التراجع أو الوكالة عن أي طرف جيه.

ج -ال يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قهل الحصول على مواجقة مرجعه المسؤول وأن ال ينقطاع
عن عمله هسهب غير مفاجئ قهل ان يسمح الرئيس له خطيا هذلك.

د -ال يجوز للقاضي أن يؤخر الهت جي الدعاوى دون سهب مفروع.

هـ -ال يجوز للقاضي الجمع هين وظيفة القضاء ومزاولة االعمال التجارية او عضاوية مجلاس ادارة
اي فركة او مؤسسة او سلطة او اي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و -ال يجوز للقاضي ان يقوم هاي عمل او تصرف يحقق منفعة له او القارهه.

المادة ( )17

أ -يجاوز ان يعاين القاضاي محكماا هطلاب مان مجلااس الاوزراء هنااء علاى تنسايب المجلاس اذا كاناات
الحكومة او لحدى المؤسسات العامة طرجا جي النزاع المطلوب جصله هطريق التحكيم او كان النازاع
ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق جي تقدير هدل اتعاهه.

ب -علاااى الااارغم مماااا ورد جاااي أي تفاااريع آخااار تحاااول المهاااالغ المالياااة المقاااررة للقضااااة هموجاااب
التفريعات األخارى مقاهال قياامهم همهاام قضاائية للاى الحسااب الخااص هاالمجلس القضاائي ويصادر
المجلس التعليمات لهذا الغاية.

المادة ( )18

أ -يجري ترجيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفااءة المساتمدتين مان
تقدير المجلس وتقارير المفتفين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم وعند التسااوي جاي الدرجاة يارجح
القاضي االقدم على ان يقترن قرار الترجيع للدرجة العليا هإرادة ملكية سامية.

ب -تحدد أقدمية القاضي جي الدرجة على النحو التالي:-

1-من يتقاضى راتها أعلى ضمن الدرجة الواحدة.

 2وعند التساوي جي الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتهر االقدم جيها االسهق جي تاريخ تقاضي ذلكالراتب.

 3-وعند التساوي يعتهر االسهق جي تاريخ نيل الدرجة هو االقدم.

 4وعند التساوي يرجع الى الدرجاة السااهقة وهكاذا حتاى اذا تسااوت يرجاع الاى االقادم جاي الخدماةوعند التساوي يرجح االكهر سنا.

ج -تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين الول مرة جي قرار تعيينه.

المادة ( )19

أ -ال يجوز ترجيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مهافرة قهل انقضاء ثالل سنوات على حلوله
جي تلك الدرجة لال لذا عين جي أعلى مرهوطها جيجاوز ترجيعاه هعاد انقضااء سانة واحادة علاى تعييناه
وتعطااى االولويااة جااي الترجيااع عنااد التساااوي جااي الكفاااءة لماان اجتاااز دورات المعهااد التااي يحااددها
المجلس.

ب -يرجع القاضي وجوهيا هعد مرور خمس سنوات على حلوله جي الدرجة.

ج -ال يؤثر للغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعاالوات المقاررة لغيار القضااة
النظاميين همقتضى التفريعات األخرى.

المادة ( )20

تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة ( )21

أ -ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي هقرار من المجلس مع مراعاة الدوران
الوظيفي ما أمكن ذلك.

قاض للى محكمة التمييز لال لذا عمل مدة ال تقل عن:-
ب -ال يجوز نقل أي ٍ

1ثالل سنوات جي محكمة استئناف أو2ثاالل سانوات رئيساا ً لهيئاة اساتئناجية لادى محااكم الهداياة وسانة واحادة علاى األقال لادى محكماةاستئناف أو
3ثالل سنوات عضوا ً لهيئة استئناجية لدى محاكم الهداية وسنتين على االقل لدى محاكم االستئنافأو
4ثالل سنوات قاضيا ً جي المكتب الفني هعد حلوله جي الدرجة الثالثة وسنة واحدة علاى األقال لادىمحكمة استئناف أو
5خمس سنوات نائها ً عاما ً أو قاضيا ً لادى محكماة الجناياات الكهارى وسانة واحادة علاى األقال لادىمحكمة استئناف.

ج -ال يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف اال اذا عمل:-

1-مدة ال تقل عن خمس سنوات جي احدى محاكم الهداية او محكمة الجنايات الكهرى او

2-مدة ال تقل عن خمس سنوات جي النياهة العامة او مساعدا للمحامي العام المدني..

د -ال يجااوز نقاال اي قاااض الااى محكمااة الهدايااة اال لذا عماال قاضاايا للصاالح ماادة ال تقاال عاان خمااس
سنوات.

هـ -ال يفغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدع عام لدى محاكم الهداية لال من عمل قاضيا أو مدعيا
عاما لمدة خمس سنوات.

المادة ( )22

أ -للرئيس ان ينتدب جي حالة الضرورة أي قاض من غير اعضااء المجلاس ألي محكماة نظامياة او
خاصة أو لتولي لحدى وظائف النياهة العامة او للقيام همهاام التفتاين لمادة ال تزياد علاى ثالثاة افاهر
جي السنة الواحدة.

ب -للمجلس هتنسيب من الرئيس تمديد االنتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.

ج -يراعااى جااي االنتااداب أن ال تكااون الوظيفااه او العماال الااذي انتاادب لليااه القاضااي أدنااي درجااة ماان
درجته او العمل المنوط هه.

د -للرئيس هناء على طلب وزير العدل انتداب اي قاض للقيام همهام االمين العام لوزارة العدل لمدة
ثالثة أفهر وللمجلس هتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.

هـ -للمجلس المواجقة على قيام القاضي هالتدريس الجزئي جي المعهد والجامعات الرسمية.

المادة ( )23

أ -للمجلس هناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العلياا ليفاغل وظيفاة اماين عاام
وزارة العدل.

ب -1 -يجااوز لعااارة القاضااي الااى الحكومااات االجنهيااة او الهيئااات االقليميااة او الدوليااة هقاارار ماان
مجلس الوزراء هناء على مواجقة المجلس على ان تراعى ههذا الفأن التفريعات الناجذة.

 2ال يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضاائية وتعتهار هاذاالمدة خدمة جعلية.

المادة ( )24

تقهل استقالة القاضي هقرار من المجلس هناء على تنسيب الرئيس.

المادة ( )25

أ -مع مراعاة احكام المادة ( ) 15من هذا القانون ال يجوز عزل القاضي او االستغناء عن خدمته اال
تأديهيا وهقرار من المجلس وهإرادة ملكية سامية.

ب -ال يجوز تنزيل درجة القاضي لال هقرار من المجلس.

المادة ( )26

أ -للاارئيس حااق االفااراف االداري علااى جميااع القضاااة ويكااون هااذا الحااق لاارئيس كاال محكمااة علااى
قضاتها ولغايات هذا المادة يعتهر قضاة الصلح جي المراكز التاهعة لمحاكم الهداية قضاة جيها.

ب -ولرئيس النياهة العامة حق االفراف االداري على جميع اعضاء النياهة العامة وللنائب العام حق
االفراف على اعضاء النياهة التاهعين له.

المادة ( )27

للاارئيس ماان تلقاااء نفسااه اوهناااء علااى تنساايب المفااتن االول او رئاايس المحكمااة المسااؤول حااق تنهيااه
القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفاا لواجهاات او مقتضايات وظيفتاه وذلاك هعاد اساتجواهه خطياا
ويحفظ هذا التنهيه جي ملف القاضي السري على ان تراعى كاجة ضمانات الدجاع.

المادة ( )28

أ -1 -جي غير حاالت التلهس هجريمة جنائية ال يجوز مالحقة القاضي او القهض علياه او توقيفاه اال
هعد الحصول على اذن من المجلس.

 2وجي حاالت تلهس القاضي هجريمة جنائية على النائب العام عند القهض عليه او توقيفاه ان يرجاعاالماار الااى المجلااس جااي ماادة االرهااع والعفاارين ساااعة التاليااة وللمجلااس ان يقاارر هعااد سااماع اقااوال
القاضي اما االجراج عنه هكفالة او هغير كفالة واما االستمرار جي توجيقه للمدا التي يقررها وله تمديد
هذا المدة.

ب -1 -على الرغم مما ورد جي اي تفريع آخار ال يالحاق القاضاي عان اي فاكوى جزائياة تتعلاق
هأعمال وظيفته او هسههها او ناجمة عنها او جي اثناء قيامه هها اال هإذن من المجلس.

2للمجلس جي أي فكوى جزائية ورد النص عليها جي الهند ( )1من هذا الفقرة وهعد ساماع اقاوالالمفتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او االطالع على اي هيناة أخارى هماا جاي ذلاك ساماع اقاوال
الفهود ان يقرر حفظ الفكوى او ان يأذن وحساب االصاول همالحقاة االصاول همالحقاة القاضاي اذا
تأكد من جدية الفكوى وللمجلس اتخاذ االجاراءات المنصاوص عليهاا جاي الفقارة (أ) مان هاذا الماادة
من حيل القهض على القاضي او توقيفه او االقراج عنه.

3-اذا قرر المجلس حفظ الفكوى جال يجوز مالحقة القاضي عن تلك الفكوى هعد انتهاء خدمته.

المادة ( )29

يجااوز للمجلااس ان يقاارر كااف يااد القاضااي عاان مهافاارة اعمااال الوظيفااة اثناااء اجااراءات التحقيااق او
المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او يناء علاى طلاب النائاب العاام وللمجلاس
ان يعيد النظر جي اي وقت هقرار كف اليد.

المادة ( )30

أ -يفكل المجلس التأديهي من ثالثة علاى االقال مان قضااة محكماة التميياز يعيانهم المجلاس مان غيار
اعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس ان يفكل أكثر من مجلس تاديهي.

ب -يصدر المجلس التأديهي قراراته هاالجماع او هاألكثرية خالل مدة ال تزيد على ارهعة افهر.

المادة ( )31

تقام الدعوى التأديهية من النائب العام هقرار مان المجلاس وتقياد هساجل خااص لادى المجلاس وتحفاظ
لديه هعد االنتهاء منها.

المادة ( )32

أ -ترجااع الاادعوى التأديهيااة ضااد القاضااي هالئحااة تفااتمل علااى التهمااة او الااتهم المسااندة اليااه واالدلااة
المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديهي لمهافرة االجراءات خاالل مادة ال تتجااوز خمساة عفار يوماا مان
تاريخ تقديم الالئحة له.

ب -يجري المجلس التاأديهي ماا ياراا الزماا مان التحقيقاات ولاه ان ينتادب احاد أعضاائه للقياام هاذلك
وللمجلس التأديهي او العضو الذي ينتدهه السلطة المخولة للمحاكم جيماا يخاتص هادعوة الفاهود الاذين
يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اي هينة أخرى.

ج -هعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديهي وجها للسير جي الدعوى يقرر حفظها.

د -لذا رأى المجلس التأديهي وجها للسير جي الدعوى عن جميع المخالفاات او هعضاها كلاف القاضاي
هالحضور للمحاكمة على ان ال تقل المادة هاين التلكياف هالحضاور وموعاد المحاكماة عان ساهعة اياام
ويجب ان يفتمل امر الحضور على هيان كاف هموضوع الدعوى وأدلة االتهام.

ا -عند السير جاي الادعوى التأديهياة يجاوز للمجلاس التاأديهي أن ياأمر هكاف ياد القاضاي عان مهافارة
أعمال وظيفته ختى تنتهي المحاكمة.

و -لذا تهين للمجلس ال تأديهي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائياة جيترتاب علياه
ايقاااف االجااراءات التاديهيااة ولحالااة القاضااي مااع محضاار التحقيااق واالورات والمسااتندات االخاارى
المتعلقة هالتهمة او التهم الى المدعي العاام المخاتص او المحكماة المختصاة للساير جاي الادعوى وجقاا
الحكام القانون وال يجوز جي هذا الحالة اتخاذ اي اجراء تأديهي هحق القاضاي او االساتمرار جاي اي
اجراء تم اتخاذا الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.

ز -ال يحول القرار الصادر هإدانة القاضي او تهرئته او الحكم هعدم مسؤوليته عما اساند الياه او مناع
محاكمتااه او فااموله هااالعفو العااام دون اتخاااذ االجااراءات التأيهيااة الالزمااة هحقااه همقتضااى احكااام هااذا
القانون عن المخالفة التي ارتكهها وايقاع العقوهة التأديهية المناسهة عليه.

المادة ( )33

تنتهي الدعوى التأديهية هاستقالة القاضي وقهل المجلس لها او هاحالتاه علاى التقاعاد او االساتيداع وال
يكون للدعوى التأديهية تأثير على الدعوى الجزائية او المدنية النافئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن
يحيل القضية الى النياهة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالتاه علاى التقاعاد او االساتيداع
اذا رأى مهررا لذلك.

المادة ( )34

أ -تكون جلسات المحاكمة التأديهية سرية ويمثل القاضي فخصيا امام المجلس التأديهي او ينيب عنه
احااد القضاااة ماان غياار قضاااة محكمااة التمييااز او أحااد المحااامين وللمجلااس التااأديهي الحااق جااي تكليااف
القاضي هالحضور واذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غياهيا.

ب -وللقاضي الحق جي تقديم دجاعه كتاهة او ففاهة وله او لوكيله حاق مناقفاة الفاهود الاذين اساتمع
اليهم المجلس التأديهي جي أثناء التحقيقات األولية.

المادة ( )35

يجب أن يكون الحكم الصادر جي الدعوى التأديهية مفتمال علاى االساهاب التاي هناي عليهاا وان تتلاى
اسهاهه عند النطق هه ويكون الحكم قاهال للطعن لدى المحكمة االدارية المختصة.

المادة ( )36

أ -كل لخالل هواجهاات الوظيفاة وكال عمال يماس الفارف او الكراماة او اللياقاة يفاكل خطاأ يعاقاب
عليه القاضي تأديهيا.

ب -ويفمل االخالل هواجهات الوظيفاة تاأخير الهات جاي الادعاوى وعادم تحدياد موعاد الجهاام الحكام
والتمييااز هااين المتقاضااين ولجفاااء ساار المداولااة والغياااب هاادون معااذرة وعاادم التقيااد هأوقااات الاادوام
ومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي.

المادة ( )37

للمجلس التأديهي جرض العقوهات التأديهية التالية:-

أ -التنهيه.

ب -االنذار.

ج -تنزيل الدرجة.

د -االستغناء عن الخدمة.

هـ -العزل.

المادة ( )38

ال يجوز أن يجتمع جي هيئة واحدة جاي أي محكماة قاضايان هينهماا قراهاة او مصااهرة حتاى الدرجاة
الراهعة كما ال يجوز ان يكون ممثل النياهة او ممثل احد الخصاوم او الخهاراء ممان تارهطهم الصالة
ذاتها هأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

المادة ( )39

جي غير حاالت الضرورة تجارى التفاكيالت هاين القضااة مارة واحادة جاي السانة ويكاون ذلاك خاالل
فهر تموز.

المادة ( )40

أ -يتهع جهاز التفتين القضائي للمجلس ويتألف من المفتن األول ومجموعة من المفتفاين الاذين ال
تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب -يتم تعيين المفتفين هقرار من المجلس لمدة أرهع سنوات غير قاهلة للتجديد وال يجوز خاللها نقل
المفتن أو انتداهه للى وظيفة اخرى.

ج -يقاادم المفااتن االول للااى الاارئيس تقاااريرا وتقااارير المفتفااين المتعلقااة هالقضاااة وفااؤون المحاااكم
والنياهة العامة.

د -تحدد سائر مهام وصالحيات جهاز التفتين القضائي ولجراءات عمله همقتضى نظام يصدر لهاذا
الغاية.

المادة ( )41

يرتهط المعهد هالرئيس وتنظيم فؤونه وادارته هنظام يصدر لهذا الغاية.

المادة ( )42

على الرغم مما ورد جي اي تفريع آخر:

أ -تستمر خدمة كل من يفغل الدرجة العليا من القضاة حتى لكمال السهعين من عمرا.

ب -تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين جي الفقرة (أ) من هذا المادة حتى اكماله الثامناة
والستين من عمرا.

ج -تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين جي الفقرتين (أ) و (ب) مان هاذا الماادة حكماا غيار قاهلاة
للتمديد عند هلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار هإنهائها من اي جهة من الجهات.

د -ال يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضااة الماذكورين جاي الفقارتين (ا) و (ب) مان هاذا الماادة جاي
انتهاااء خدمتااه او انهائهااا قهاال ذلااك ألي سااهب آخاار هموجااب التفااريعات المعمااول ههااا همااا جااي ذلااك
المرض.

هـ -اذا توجي القاضي أو أصيب همرض مقعد أدى للى لنهااء خدمتاه جيحساب راتهاه الفاهري األخيار
لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاا قاض جي الدرجة التي كان يفغلها.

و -ال تسري احكام الفقرة (أ) من هذا المادة على الرئيس و رئيس المحكمة االدارية العليا.

المادة ( )43

أ -تؤلف هقرار من المجلس هناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من
قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-

1-ستة من قضاة الدرجة العليا.

2-خمسة من قضاة الدرجات الخاصة واالولى والثانية.

3-ارهعة من قضاة الدرجات االخرى.

ب -تكون مدة هذا اللجنة سنتين قاهلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.

ج -تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديالت الزمة عليها كما تتولى اقتارا
اي وسائل لتطهيق هذا المدونة وغيرها من قواعد السلوك واالعراف والقايم القضاائية وتقادم جمياع
توصياتها ههذا الفأن الى المجلس.

د -تنفاار مدونااة قواعااد الساالوك القضااائي وأي تعااديل عليهااا هعااد اقرارهااا ماان المجلااس جااي الجرياادة
الرسمية.

ا -على القضاة االلتازام همدوناة قواعاد السالوك القضاائي وجاي حاال وجاود اي استيضاا هفاان اي
حكم ورد جيها تاتم احالتاه الاى لجناة هرئاساة الارئيس وعضاوية المفاتن االول ورئايس لجناة قواعاد
السلوك لتتولى الرد عليه.

المادة ( )44

أ -تكون العطلة القضائية السنوية خالل المدة الواقعة هين اليوم االول من فهر تموز من كل سنة الى
اليوم الحادي والثالثين من فاهر اب مان السانة نفساها ولكال قااض الحصاول علاى اجازتاه السانوية
خالل هذا المدة ويجوز جي حاالت خاصة يقدرها الرئيس منحها جي اي وقت آخر.

ب -يستحق قاضي الدرجة العليا لجازة سنوية مدتها خمسة وأرهعون يوما وتكون لجازة هاقي القضاة
ثالثين يوما.

ج -1 -يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قهل خمسة عفار يوماا
على االقل من هداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه جي الطلب ماع مراعااة تنظايم ساير
العمل جي المحكمة واالستقرار جي نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.

 2-يتم منح االجازة السنوية هقرار من الرئيس وله تفويض هذا الصالحية الى قاض او اكثر.

د -تلتزم المحاكم خالل اجازة المحاامين السانوية هتأجيال قضاايا المحاامي الاذي يرغاب جاي اساتعمال
تلك االجازة

المادة ( )45

أ -ينفااأ صااندوقان يساامى أولهمااا (صااندوت التكاجاال االجتماااعي للقضاااة) وثانيهمااا (صااندوت التكاجاال
االجتماعي لموظفي وزارة العدل) ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة لدارة خاصة هه.

ب -يخصص صندوت التكاجل االجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة هصورة جعلية
والم تقاعدين همن جيهم المتقاعدون ما قهل تاريخ .2010/12/31

ج -1 -يخصص صندوت التكاجال االجتمااعي لماوظفي وزارة العادل لمنفعاة العااملين هصاورة جعلياة
همختلف جئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم جيها وجق أحكام نظام يصدر لهذا الغاية.

2يستمر صندوت الموظفين جي تقديم مناجع محددة لموظف وزارة العدل الذي أحيل على التقاعد أواالستيداع وذلك وجق الفروط واإلجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذا الغاية.

د -تتكون موارد صندوت القضاة مما يلي:-

1نسهة ( )% 20من الرسوم المستوجاة على الدعاوى والطلهات واإلجاراءات القضاائية أو التنفيذياةهموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تفريع آخر.

 2-أي اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية تحدد هموجب نظام.

هـ -تتكون موارد صندوت موظفي وزارة العدل مما يلي:-

1نسااهة ( )% 25ماان الغرامااات المحكااوم ههااا التااي يااتم تحصاايلها وتسااتثنى ماان ذلااك الغرامااات.
المحكوم هها همثاهة تعويض مدني

2نسهة ( )% 7من الرسوم المساتوجاة علاى الادعاوى والطلهاات واإلجاراءات القضاائية أو التنفيذياةهموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تفريع آخر.

 3-أي اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم المالية تحدد هموجب نظام.

و -يتم تحديد أوجه اإلنفات من صندوت القضاة وتنظيم جميع فؤونه وتفكيل لجناة لدارتاه واساتثمار
األموال المودعاة جياه ولجاراءات الصارف مناه هموجاب نظاام يصادر لهاذا الغاياة هنااء علاى اقتارا
المجلس.

ز -يتم تحديد أوجه اإلنفات من صندوت موظفي وزارة العدل وتنظيم فاؤونه جميعهاا وتفاكيل لجناة
لدارته واستثمار األموال المودعة جيه ولجراءات الصرف منه هموجب نظام يصدر لهذا الغاية.

المادة ( )46

ينفأ ناد اجتماعي وثقاجي لقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامة همقتضى نظام يصدر لهذا الغاية.

المادة ( )47

ينفأ جي محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت افراف رئيسها مكتب لفؤون القضااة العااملين
والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعامالت الخاصة ههم.

المادة ( )48

أ -تنفأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى فؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي وتحقيقاا
لهذا الغايات تمارس المهام والصالحيات الالزمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذا الغاية.

ب -يعين من هين القضاة قاض ال تقل درجته عن األولى أمينا عاماا هقارار مان المجلاس وهنااء علاى
تنساايب الاارئيس ويكااون األمااين العااام مقااررا ً للمجلااس ويحضاار جلساااته دون ان يكااون لااه حااق
التصويت كما يكون االمين العام هو األمر هالصرف من موازنة المجلس.

ج -تتولى األمانة العامة لعداد مفروع موازنة المجلس ورجعه للى الرئيس لعرضه على المجلس .

المادة ( )49

جي غير الحاالت المنصوص عليها جي هذا القانون واألنظمة الصادرة همقتضاا تساري علاى القضااة
احكام نظاام الخدماة المدنياة واي تفاريع آخار يتعلاق هاالموظفين علاى ان يماارس المجلاس القضاائي
صالحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صالحية رئيس الوزراء والوزير و الوزير المختص.

المادة ( )50

يصاادر مجلااس الااوزراء االنظمااة الالزمااة لتنفيااذ احكااام هااذا القااانون همااا جااي ذلااك االنظمااة الخاصااة
هالخدمة القضائية.

المادة ( )51

يلغى قانون استقالل القضاء رقم ( )15لسنة  2001وتعديالته هما جي ذلك القانون (المؤقت) المعدل
لقانون اساتقالل القضااء رقام ( )21لسانة  2010علاى ان تهقاى االنظماة والتعليماات الصاادرة ناجاذة
المفعول الى ان تلغى او تعدل او يساتهدل غيرهاا ههاا وجقاا الحكاام هاذا القاانون وذلاك خاالل مادة ال
تتجاوز سنة من تاريخ نفاذا.

المادة ( )52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون هتنفيذ احكام هذا القانون.

