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 املادة ١
ختتــص املحاكــم بالفصــل ىف مجيــع املنازعــات واجلرائــم إال مــا اســتثنى بنــص خــاص . 

ويبــني القانــون قواعــد اختصــاص املحاكــم .
 

املادة ٢
ــني  ــق بتعي ــون املراف ــكام القان ــل بأح ــل العم ــدل قب ــر الع ــى وزي ــاء ع ــوم بن ــدر مرس يص
رئيــس ونائــب رئيــس حمكمــة التمييــز ورئيــس ووكيــل حمكمــه االســتئناف ومستشــاري 

حمكمــة التمييــز .

 املادة ٢
ليس للمحاكم أن تنظر ىف أعامل السيادة.

 
املادة ٣

يتقــاىض رئيــس حمكمــة التمييــز املرتــب املقــرر للوزيــر وســائر البــدالت واملزايــا املاليــة 
ــه، فيتقــاىض أهيــام  ــر بســبب وظيفت ــا أكث ــه القانــون حقوقــًا ومزاي وغريهــا، مــا مل يقــرر ل
افضــل. ويتقــاىض نائــب رئيــس حمكمــة التمييــز املربــت والبــدالت املقــررة ملستشــاري 
حمكمــة االســتئناف. ويتقــاىض مستشــار حمكمــة التمييــز املرتــب والبــدالت املقــررة 

ــتئناف. ــة االس ــاري حمكم ملستش

املادة ٣
تتكون املحاكم من :
) أ ( حمكمة التميز .

) ب ( حمكمة االستئناف .
) ج( املحكمة الكلية .
) د ( املحكمة اجلزئية .

 
املادة ٤

يلغــي املرســوم االمــريي رقــم ١٩ لســنه١٩٥٩ بقانــون تنظيــم القضــاء والقوانــني املعدله 
لــه وتلغــي املــاده ١٠٨ مــن القانــون االجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــه الصــادره بالقانون 
رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ واملــادة ١٦مــن القانــون رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٢ ىف شــأن حــاالت 

الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه كــام يلغــي كل نــص يتعــارض مــع أحــكام القانــون املرافــق.

املادة ٤
تؤلــف حمكمــة التمييــز مــن رئيس ونائــب للرئيس وعــدد كاف من الوكالء و املستشــارين 
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ــوال  ــة واألح ــة والتجاري ــواد املدني ــز ىف امل ــون بالتميي ــر الطع ــر لنظ ــا دوائ ــون هب ، ويك
الشــخصية واجلزائيــة واإلداريــة ، ويــرأس كل دائــرة رئيــس املحكمــة أو نائبــه أو أقــدم 
وكالء املحكمــة أو أقــدم املستشــارين هبــا ، وتصــدر األحــكام مــن مخســة مستشــارين .

. وإذا رأت إحــدى الدوائــر العــدول عــن مبــدأ قانــوين قررتــه أحكام ســابقة صــادرة منها 
أو مــن الدوائــر األخــرى أحالــت الدعــوى إىل هيئــة تشــكل مــن أحــد عــرش مستشــارا 
مــن مستشــارى املحكمــة بختارهــم رئيــس املحكمــة ، وتكــون برئاســته أو مــن ينــوب 

عنــه ، وتصــدر األحــكام بأغلبيــة اآلراء .
ــم تعقــد دوائرهــا ىف أى مــكان  ــة الكويــت وجيــوز أن ــز مدين ويكــون مقــر حمكمــة التميي

أخــر وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة .
 

املادة ٥
ــدة الرســمية ،  ــون ، وينــرش ىف اجلري ــذ هــذا القان ــام خيصــه - تنفي ــوزراء - كل في عــى ال

ــارا مــن أول ســبتمرب ١٩٩٠ ــه اعتب ويعمــل ب

 املادة ٥
ينشــأ بمحكمــة التمييــز مكتــب فنــي يؤلــف مــن رئيــس بدرجــة مستشــار وعــدد كاف من 
رجــال القضــاء يندبــون بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى ترشــيح مــن رئيــس املحكمــة 
وموافقــة املجلــس األعــى للقضــاء وذلــك ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد ويصــدر بتشــكيله 

وحتديــد اختصاصاتــه قــرار مــن وزيــر العــدل .

 املادة ٦
ــوكالء و  ــن ال ــدد كاف م ــس وع ــب للرئي ــس و نائ ــن رئي ــتئناف م ــة االس ــف حمكم تؤل
املستشــارين ، وتشــكل فيهــا دوائــر حســب احلاجــة تكــون رئاســتها ألقــدم املستشــارين 

ــة مستشــارين . فيهــا وتصــدر األحــكام مــن ثالث
ــم ىف أى  ــد دوائره ــوز أن تنعق ــت . وجي ــة الكوي ــتئناف مدين ــة االس ــر حمكم ــون مق ويك

ــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة . ــر العــدل بن مــكان أخــر وذلــك بقــرار مــن وزي

 املادة ٧
تؤلــف املحكمــة الكليــة مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وعــدد كاف مــن وكالء املحكمــة 
والقضــاء . وتشــكل فيهــا دوائــر حســب احلاجــة ، وتصــدر أحــكام املحكمــة الكليــة مــن 
ــا مــن  ــدور احلكــم فيه ــون عــى ص ــا القان ــى ينــص عليه ــا الت ــة قضــاة عــدا القضاي ثالث

قــاض واحــد .
وللمجلــس األعــيل للقضــاء أن يعهــد برئاســة بعــض الدوائــر الثالثيــة ودوائــر األحــوال 
الشــخصية وأعــامل التوثيقــات الرشعيــة إيل وكالء ومستشــارين مــن حمكمــة اإلســتئناف 
ــة وطبقــا  ــاء عــيل طلــب رئيــس املحكمــة الكلي ــد ، وذلــك بن ــة للتجدي ملــدة ســنتني قابل

للقواعــد والضوابــط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن املجلــس (
ــا التــى تكــون احلكومــة أو  ــر ختتــص بنظــر القضاي ــرة أو أكث ــة العامــة دائ وتعــني اجلمعي

ــا فيهــا . ــات العامــة أو املؤسســات العامــة طرف إحــدى اهليئ
وجيــوز للمحكمــة ىف املنازعــات التجاريــة أن تســتأنس بــرأي بعــض التجــار بعــد حلفهــم 
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اليمــني أمامهــا ، وخيتــار التجــار حســب الدور مــن قائمة تعدهــا غرفة التجــارة والصناعة 
.

ويكــون مقــر املحكمــة الكليــة مدينــة الكويــت . وجيــوز أن تنعقــد دوائرهــا ىف أى مــكان 
أخــر وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة .

املادة ٨
تنشــأ حماكــم جزئيــة ىف كل حمافظــة مــن حمافظــات الكويــت وذلــك بقــرار من وزيــر العدل 

يعــني مقارها وحيــدد دوائــر اختصاصها .
وتتكــون املحكمــة اجلزئيــة مــن دائــرة أو أكثــر حســب حاجــة العمــل ن وتصــدر أحكامها 

مــن قــاض واحد .
وجيــوز عنــد الــرضورة أن تنعقــد املحكمــة اجلزئيــة ىف أى مــكان أخــر داخــل املحافظــة أو 

خارجهــا وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة الكليــة .
وتعــني اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة دائــرة أو أكثــر مقرهــا مدينــة الكويــت ختتــص 
ــات العامــة أو املؤسســات العامــة  ــى تكــون احلكومــة أو إحــدى اهليئ ــا الت بنظــر القضاي

طرفــا فيهــا .
ولوزيــر العــدل أن ينشــىء بقــرار منــه - بعــد موافقــة اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة 
- دوائــر جزائيــة وخيصهــا بنظــر نــوع معــني مــن القضايــا ، ويبــني ىف ذلــك القــرار مقــر 

كل دائــرة وحــدود اختصاصهــا املــكاين .
  

املادة ٩
جتتمــع كل مــن حماكــم التمييــز واالســتئناف واملحكمــة الكليــة هبيئــة مجعيــة عامــة بدعوى 

مــن رئيــس املحكمــة للنظــر ىف األمــور اآلتيــة .
) أ ( ترتيب وتأليف الدوائر .

) ب( توزيع القضايا عى الدوائر املختلفة .
) ج( حتديد عدد اجللسات ومواعيد انعقادها .

) د ( ندب قضايا املحكمة الكلية للعمل باملحاكم اجلزئية .
) ه( تنظيم العمل أثناء فرتة األجازات وحتديد ما ينظر فيها من القضايا .

) و ( املسائل األخرى التى تتعلق باألمور الداخلية للمحكمة .
وجيوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس املحكمة ىف بعض ما يدخل ىف اختصاصها.

 املادة ١٠
تتألــف اجلمعيــة العامــة لــكل حمكمــة من مجيــع قضاهتا العاملني هبــا ، و ال يكــون انعقادها 
صحيحــا إال إذا حــرض االجتــامع أكثــر مــن نصــف عددهــم . فــإذا مل يتوافــر هــذا النصاب 
جــاز انعقــاد اجلمعيــة بعــد ســاعة من امليعــاد املحــدد إذا حرضه ثلــث عدد قضــاة املحكمة 
عــى األقــل. فــإذا انقضــت بعــد ذلــك ســاعتان دون توافــر هــذا النصــاب األخــري جــاز 
انعقــاد اجلمعيــة أيــا كان عــدد احلارضيــن مــن قضــاة املحكمــة .ومتثــل النيابــة العامــة ىف 
اجتامعــات اجلمعيــة العامــة ،ويكــون ملمثلهــا رأى معــدود ىف املســائل التــى تتصــل بأعامل 
النيابــة العامــة .وتصــدر قــرارات اجلمعيــة العامــة باألغلبيــة املطلقــة لألعضــاء احلارضين 

، وإذا تســاوت اآلراء يرجــح اجلانــب الــذى فيــه الرئيــس .
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 املادة ١١
تؤلــف كل حمكمــة جلنــة تســمى جلنــة الشــئون الوقتيــة برئاســة رئيــس املحكمــة أو مــن 
يقــوم مقامــه وعضويــة أقــدم اثنــني مــن أعضائها ، وتقــوم بمبارشة ســلطة اجلمعيــة العامة 

ىف املســائل املســتعجلة عنــد تعــذر دعوهتــا أثنــاء فــرتة األجــازات الســنوية .

 املادة ١٢
ــر العــدل. ــة لــكل حمكمــة إىل وزي ــة الشــئون الوقتي ــة العامــة وجلن تبلــغ قــرارات اجلمعي
ــة الشــئون الوقتيــة هبــا مــا ال  ــة العامــة للمحكمــة أو اللجن وللوزيــر أن يعيــد إىل اجلمعي
يــرى املوافقــة عليــه مــن قراراهتــا إلعــادة النظــر فيهــا فــإذا أرصت عــى قرارهــا كان لــه 
أن يعــرض األمــر عــى املجلــس األعــى للقضــاء ليصــدر قــرارا بــام تــراه ويكــون قــراراه 

هنائيــا .

 املادة ١٣
جلســات املحاكــم علنيــة وجيــوز أن تقــرر املحكمــة جعــل اجللســة رسيــة إذا اقتــىض ذلــك 
النظــام العــام أو املحافظــة عــى اآلداب . ويكــون النطــق باحلكــم ىف مجيــع األحــوال ىف 

جلســة علنيــة ويتــوىل رئيــس اجللســة ضبــط نظامهــا .

 املادة ١٤
اللغــة العربيــة هــى اللغــة الرســمية للمحاكــم . عــى أنه جيــوز للمحكمــة أن تســمع أقوال 
اخلصــوم أو الشــهود الذيــن جيهلــون اللغــة العربيــة عــن طريــق مرتجــم بعــد أن حيلــف 

اليمــني .

 املادة ١٥
تصدر األحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمري الكويت .

املادة ١٦
يشكل املجلس األعى القضاء عى النحو التاىل : 

١ - رئيس حمكمة التمييز رئيسا
٢ - نائب رئيس حمكمة التمييز عضوا

٣ - رئيس حمكمة االستئناف عضوا
٤ - النائب العام عضوا

٥- نائب رئيس حمكمة االستئناف عضوا
٦ - رئيس املحكمة الكلية عضوا

٧ - أقدم اثنني من وكالء حمكمتي التمييز واالستئناف الكويتيني عضوا 
٨ - وكيل وزارة العدل عضوا

فــإذا اعتــذر رئيــس املجلــس أو منعــه مانــع مــن احلضــور يــرأس املجلــس نائــب رئيــس 
حمكمــة التمييــز وحيــل حملــه ،

ــة  ــس برئاس ــد املجل ــع ينعق ــذر أو مان ــه لع ــز وال نائب ــة التميي ــس حمكم ــرض رئي وإذا مل حي
ــه ،  ــه نائب ــل حمل ــة حي ــة الكلي ــس املحكم ــاب رئي ــد غي ــتئناف - وعن ــة االس ــس حمكم رئي



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٤٤       -العودة لفهرس القانون

وحيــل حملــه النائــب العــام أقــدم املحامــني العاملــني األول أو املحامــني العاملــني الــذى 
يقــوم بمقامــه .

 املادة ١٧
ــا  ــدل ، ىف كل م ــر الع ــب وزي ــى طل ــاء ع ــر ، بن ــاء بالنظ ــى للقض ــس األع ــص املجل خيت
يتعلــق يتعــني القضــاة و أعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم ونقلهــم وندهبــم لعمــل أخــر 

ــون . ــذا القان ــني ىف ه ــه املب ــى الوج ــك ع ــيل وذل ــم األص ــري عمله غ
وللمجلــس أن يبــدي رأيــه ىف املســائل املتعلقــة بالقضــاء والنيابــة العامــة ، ولــه اقــرتاح مــا 

يــراه ىف شــأهنا مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب وزيــر العــدل .

 املادة ١٨
جيتمــع املجلــس األعــى للقضــاء بدعــوة مــن رئيســه . وجيــب أن تكــون الدعــوة املوجهــة 
ــة بجــدول أعــامل ، وال يكــون انعقــاده صحيحــا إال بحضــور ثلثــي  لألعضــاء مصحوب
أعضائــه عــى األقــل ، وتكــون مجــع مداوالتــه رسيــة . وتصــدر القــرارات بأغلبيــة 

ــه الرئيــس . ــذى في ــب ال ــد تســاوى األصــوات يرجــح اجلان االصــوات ، وعن
ويوجــه املجلــس الدعــوة إىل وزيــر العــدل حلضــور جلســاته ىف املوضوعــات التــى 
يــرى املجلــس حضــوره عنــد نظرهــا ، وللوزيــر أيضــا أن حيــرض اجتــامع املجــل لعــرض 
املوضوعــات التــى يــرى أمهيــة عرضهــا عليــه ، وال يكــون للوزيــر أو مــن يصحبــه مــن 
املتخصصــني أو ذوى اخلــربة أو بنييــه الوزيــر ىف احلضــور صــوت معــدود عنــد التصويت 

عــى القــرارات .
ــا  ــري عليه ــى يس ــراءات الت ــد واإلج ــة بالقواع ــاء الئح ــى للقض ــس األع ــدر املجل ويص

ــاده . ــكان انعق ــه وم ــارشة اختصاصات ــس ىف مب املجل
ــات واألوراق  ــن البيان ــا م ــراه الزم ــا ي ــدل كل م ــن وزارة الع ــب م ــس أن يطل وللمجل

ــه . ــروض علي ــات املع ــة باملوضوع املتعلق

 املادة ١٩
يشرتط فيمن يوىل القضاة :

) أ ( أن يكون مسلام .
)ب ( أن يكــون كويتيــا ، فــإن مل يوجــد جــاز تعيــني مــن ينتمــي بجنســيته إىل إحــدى 

الــدول العربيــة .
) ج ( أن يكــون كامــل األهليــة غــري حمكوم عليــه قضائيا أو تأديبيا ألمــر خمل بالرشف 

أو األمانة .
) د ( أن يكون حممود السرية حسن السمعة .

) هـــ ( أن يكــون حاصــال عــى أجازة احلقــوق أو الرشيعة أو ما يعادهلــا من األجازات 
العالية .

املادة ٢٠
ــل  ــن ال تق ــاء الذي ــال القض ــن رج ــز م ــة التميي ــس حمكم ــة رئي ــني ىف وظيف ــون التعي يك
درجتهــم عــن مستشــار أو مــن ىف درجتــه مــن أعضــاء النيابــة العامــة ، بــرشط أن يكــون 
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قــد ســبق لــه العمــل بالقضــاء وشــغل هــذه الدرجــة ملــدة ال تقــل عــن عــرش ســنوات ، 
ويكــون تعيــني نائــب رئيــس حمكمة التمييــز ، ورئيس حمكمــة االســتئناف ، ووكيل حمكمة 
االســتئناف ، ورئيــس املحكمــة الكليــة مــن رجــال القضــاء الذيــن ال تقــل درجاهتــم عــن 
مستشــار أو مــن ىف درجتــه الذيــن أمضــوا ىف هــذه الدرجــة مــدة ال تقل عن عرش ســنوات 
، وىف مجيــع األحــوال يكــون التعيــني بمرســوم بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل بعــد أخــذ 

رأى املجلــس األعــى للقضــاء .
أمــا التعيــني والرتقيــة ىف وظائــف القضــاء األخــرى فيكــون بمرســوم بنــاء عــى عــرض 

وزيــر العــدل وموافقــة املجلــس األعــى للقضــاء .
ويعــني وكالء حمكمــة التمييــز ووكالء حمكمــة االســتئناف ونائــب رئيــس املحكمــة الكلية 
مــن رجــال القضــاء الذيــن ال تقــل مــدة خدمتهــم عــن مخــس وعرشيــن ســنة متصلــة منها 
عــرش ســنوات عــى األقــل بدرجة مستشــارا أو من ىف درجتــه وذلك دون إخــالل برتتيب 
األقدميــة اخلاصــة بــكل منهــم عنــد تعينــه ىف القضــاء ويكــون التعيــني بمرســوم بنــاء عــى 
ــة ىف  ــني والرتقي ــا التعي ــة املجلــس األعــى للقضــاء .أم ــر العــدل بعــد موافق عــرض وزي
ــر العــدل وموافقــة  ــاء عــى عــرض وزي وظائــف القضــاء األخــرى فيكــون بمرســوم بن

املجلــس األعــى للقضــاء .

 املادة ٢١
تكــون ترقيــة القضــاة حتــى الدرجــة األوىل ومــن ىف حكمهــم مــن أعضــاء النيابــة العامــة 
عــى أســاس األقدميــة مــع األهليــة ، وفيام عدا ذلــك جترى الرتقيــة إىل الوظائــف األخرى 

. باالختيار 
 وىف مجيــع األحــوال ال جيــوز الرتقيــة إال عــى الدرجــة التاليــة مبــارشة ، وبــرشط حصــول 

املرشــح هلــا عــى تقريريــن متتاليــني ال تقــل درجــة كفايتــه فيهــام عــن فــوق املتوســط .
 وجيوز ختطى القايض أو عضو النيابة العامة ىف الرتقية ىف إحدى احلاالت التالية :

أ - إذا وجه إليه اللوم من جملس التأديب .
ب - إذا وجه إليه تنبيه كتايب وفقا للامدتني ) ٣٦،٦٥ ( من هذا القانون .

ج - إذا مل جيتــز الــدورات التدريبيــة وفقــا للضوابــط والــرشوط التــى يضعها املجلس 
األعــى للقضــاء ىف هــذا اخلصوص.

 املادة ٢٢
تتقــرر أقدميــة رجــال القضــاء والنيابــة العامــة بحســب تاريــخ املرســوم الصــادر بتعينهــم 
ــاء عــى موافقــة املجلــس األعــى  ىف وظائفهــم مــا مل حيــدد هــذا املرســوم تارخيــا آخــر بن

للقضــاء .
فــإذا عــني اثنــان أو أكثــر مــن رجــال القضــاء أو النيابــة العامــة ىف مرســوم واحــد كانــت 

األقدميــة بينهــم بحــب ترتيبهــم ىف املرســوم

 املادة ٢٣
القضــاء و أعضــاء النيابــة العامــة عــدا مــن هــم ىف درجــة وكيــل نيابــة ) ج ( غــري قابلــني 

للعــزل إال وفقــا إلجــراءات املحاكمــة التأديبيــة املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون .
وال جيــوز إهنــاء عقــود املتعاقديــن مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إال بعــد موافقــة 
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املجلــس األعــى للقضــاء .
وال ينقل مستشارو حمكمتى التمييز و االستئناف إىل النيابة العامة إال برضائهم .

 املادة ٢٤
يؤدى القضاة قبل مبارشة وظائفهم اليمني التالية :

أقسم باهلل العظيم أن أحكم بني الناس بالعدل وأن أحرتم قوانني البالد ونظمها .
 ويكــون أداء هــذه اليمــني بالنســبة لرئيــس حمكمــة التمييــز ونائبــه ورئيــس حمكمــة 
االســتئناف ووكيلهــا ورئيــس املحكمــة الكليــة أمــام صاحــب الســمو األمــري بحضــور 

ــدل . ــر الع وزي
 ويكــون أداء اليمــني بالنســبة للمستشــارين والقضاة أمــام رئيس املجلــس األعى للقضاء 

، وفيــام عــدا مستشــارو التمييــز يكــون احللف بحضــور رئيس املحكمــة املختص .

 املادة ٢٥
ال جيــوز منــح القــايض أو عضــو النيابــة العامــة أوســمة أو أنــواط أو نياشــني أو قــالدات 
أو أى يشء أخــر أثنــاء توليــه وظيفتــه ، كــام ال جيــوز اجلمــع بــني وظيفــة القضــاء ومزاولــة 

التجــارة أو أى عمــل ال يتفــق وكرامــة القضــاء واســتقالله .
وجيــوز للمجلــس األعــى للقضــاء أن يقــرر منــع القــايض مــن مبــارشة أى عمــل يــرى أن 

القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة وحســن أدائهــا .
وجيــوز نــدب القــايض للقيــام بأعــامل قضائيــة أو قانونيــة غــري عملــه أو باإلضافــة إليــه . 

وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة املجلــس األعــى للقضــاء .

 املادة ٢٦
ال جيــوز للقــايض بغــري موافقــة املجلــس األعــى للقضــاء أن يكــون حمكــام ولــو بغــري اجر ، 
ولــو كان النــزاع غــري مطــروح عــى القضــاء ، إال إذا كان أحــد أطــراف النــزاع مــن أقاربــه 

أو أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة .
 

املادة ٢٧
ــداء اآلراء السياســية ، كــام حيظــر التقــدم  ــة العامــة إب حيظــر عــى القضــاة وأعضــاء النياب
للرتشــيح ىف االنتخابــات السياســية ، كــام حيظــر التقــدم للرتشــيح ىف االنتخابــات العامــة 

.

  املادة ٢٨
ال جيوز للقضاة إفشاء رس املداوالت .

 املادة ٢٩
ال جيــوز أن جيلــس ىف دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة أو مصاهــرة حتى الدرجــة الرابعة 

.
كــام ال جيــوز أن يكــون ملمثــل النيابــة العامــة أو ممثــل أحــد اخلصــوم أو املدافــع عنــه ممــن 

تربطهــم الصلــة املذكــورة بأحــد القضــاة الذيــن ينظــرون الدعــوى .



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٤٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٠
تنشــا إدارة للتفتيــش القضائــي عــى أعــامل وكالء املحكمــة الكليــة وقضائهــا ، وتؤلــف 

مــن رئيــس وعــدد كاف مــن املستشــارين .
 وتنشــأ إدارة للتفتيــش القضائــي عــى أعــامل رؤســاء النيابــة العامــة ووكالئهــا ، وتؤلــف 
مــن رئيــس بدرجــة حمــام عــام وعــدد كاف مــن املحامــني العامــني و رؤســاء النيابــة العامة 

.
ــن  ــاء كل م ــس و أعض ــدب رئي ــرارًا بن ــام ق ــاء كل ع ــى للقض ــس األع ــدر املجل  ويص

االدارتــني املذكورتــني . 
 ويصــدر بنظــام التفتيــش ىف كل مــن املحاكــم والنيابــة العامــة قــرار مــن املجلــس األعــى 

للقضــاء .

 املادة ٣١
جيــرى التفتيــش مــرة عــى األقــل كل ســنتني ويكــون تقديــر الكفايــة بإحــدى الدرجــات 

اآلتيــة :
كفء / فوق املتوسط / متوسط / أقل من متوسط .

وجيــب أن حيــاط القــايض أو عضــو النيابــة العامــة علــام يــكل مــا يــودع ىف ملــف خدمتــه 
مــن مالحظــات أو أوراق ، كــام خيطــر بصــورة مــن تقريــر التفتيــش ولــه احلــق ىف التظلــم 

إىل املجلــس األعــى للقضــاء ىف ميعــاد مدتــه مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره .
ويفصــل املجلــس األعــى للقضــاء ىف التظلــم بعــد اإلطــالع عــى الــوراق وســامع أقــوال 

املتظلــم عنــد االقتضــاء .
ويكون قرار املجلس ىف شأن تقدير الكفاية هنائيا .

ــس  ــدل واملجل ــر الع ــش إىل وزي ــر التفتي ــن تقري ــورة م ــال ص ــش إرس ــى إدارة التفتي وع
ــخي . ــف الش ــر ىف املل ــداع التقري ــور إي ــك ف ــاء ، وذل ــى للقض األع

 املادة ٣٢
ــة  ــة الكلي ــر وكالء املحكم ــاء أم ــى للقض ــس األع ــى املجل ــرض ع ــدل أن يع ــر الع لوزي
والقضــاة ومــن ىف درجتهــم مــن أعضاء النيابــة العامة ممــن حصلوا عى تقريريــن متواليني 

بدرجــة أقــل مــن املتوســط .
ــم أو  ــاء عقوده ــد أو إهن ــم إىل التقاع ــا إحالته ــم إم ــص حالته ــد فح ــس بع ــرر املجل ويق
نقلهــم إىل وظيفــة أخــرى غــري قضائيــة ، وذلــك دون إخــالل بحكــم املــادة ٧٦ مــن نظــام 

اخلدمــة املدنيــة .
ويقــوم وزيــر العــدل بإبــالغ القــايض أو عضــو النيابــة العامــة بمضمــون قــرار املجلــس 
املشــار اليــه ىف الفقــرة الســابقة فــور صــدوره ، وتــزول واليتــه مــن تاريــخ ذلــك اإلبــالغ .
ــظ  ــرى ، وحيتف ــة أخ ــة ايل وظيف ــو النياب ــايض أو عض ــل الق ــرار بنق ــدور ق ــة ص وىف حال

ــا . ــول إليه ــة املنق ــة الوظيف ــوط درج ــة مرب ــاوز هناي ــو ج ــا ول ــه فيه بمرتب

 املادة ٣٢ مكرر
تعتــرب اســتقالة القــايض أو عضــو النيابــة مقبولــة مــن وقــت تقديمهــا ، وال يرتتــب عليهــا 

خفــض املعــاش أو املكافــأة .



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٤٨       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٣٣
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املادتــني )٤٠ ( ، )٤١ ( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة ، يصــدر 
ــة  ــاء النياب ــاة وأعض ــة للقض ــازات الدوري ــام األج ــرارا بنظ ــاء ق ــى للقض ــس األع املجل

ــة . العام
وجيــوز بموافقــة القــايض أو عضــو النيابــة العامــة رصف بــدل األجــازة الدوريــة نقــدا إذا 

اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك .
ويضع املجلس األعى للقضاء قواعد رصف هذا البدل .

 املادة ٣٤
ــات  ــدد اجللس ــني ع ــازات ، وتعي ــرتة األج ــاء ف ــة أثن ــكل حمكم ــة ل ــة العام ــم اجلمعي تنظ

ــا . ــون نظره ــن يتول ــاة الذي ــا والقض ــن القضاي ــا م ــر فيه ــا ينظ ــا وم ــام انعقاده وأي

املادة ٣٥
لوزير العدل حق اإلرشاف عى القضاء.

ولرئيس كل حمكمة وجلمعيتها العامة حق اإلرشاف عى القضاة التابعني هلا .
 

املادة ٣٦
ــه  ــة العامــة هبــا حــق تنبي ــاء عــى قــرار اجلمعي لرئيــس املحكمــة -مــن تلقــاء نفســه أو بن
القضــاة إىل مــا يقــع منهــم خمالفــا لواجباهتــم أو مقتضيــات وظائفهــم بعــد ســامع أقواهلــم 
. ويكــون التنبيــه شــفاهة أو كتابــة ، وىف احلــاالت األخــرية تبلــغ صورتــه إىل وزيــر العــدل 

.
 املادة ٣٧

ــق أو  ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــاذ أى إج ــهود اخت ــرم املش ــاالت اجل ــري ح ــوز ىف غ ال جي
القبــض أو رفــع الدعــوى اجلزائيــة عــى القــايض أو عــى النيابة العامــة ىف جنايــة أو جنحة 

إال بــإذن مــن املجلــس األعــى للقضــاء بنــاء عــى طلــب النائــب العــام .
وىف حــاالت اجلــرم املشــهود جيــب عــى النائــب العــام عنــد القبض عــى القــايض أو عضو 
النيابــة العامــة أو حبســه أن يعــرض األمــر عــى املجلــس األعــى للقضــاء خــالل أربعــة 

وعرشيــن ســاعة ليقــرر مــا يــراه ىف هــذا الشــأن .
وللقايض أو عضو النيابة العامة أن يطلب سامع أقواله أمام املجلس ىف هذه احلالة .

* وتتــويل النيابــة العامــة دون غريهــا ســلطة التحقيــق والتــرف واالدعــاء ىف اجلنايــات 
واجلنــح التــى تقــع مــن القــايض أو عضــو النيابــة العامــة أو عليــه .

 املادة ٣٨
خيتــص املجلــس األعــى للقضــاء بالنظر ىف حبس القــايض وعضو النيابــة احتياطا وجتديد 
حبســه أو أن يأمــر باختــاذ إجــراء أخــر ، مــع مراعــاة الضامنــات املنصــوص عليهــا ىف املــواد 
٧١،٧٠،٦٩ مــن قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة ، مــا مل يكــن األمــر منظــورا 

أمــام املحكمــة اجلزائيــة املختصــة بنظــر الدعــوى فتختــص هــى بذلــك .



تنظيم القضاء

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٤٩       -العودة لفهرس القانون

  املادة ٣٩
يرتتــب حتــام عــى حبــس القــايض أو عضــو النيابــة العامــة بنــاء عــى أمــر أو حكــم وقفــه 

عــن مبــارشة أعــامل وظيفتــه مــدة حبســه .
وجيــوز للمجلــس األعــى للقضــاء أن يأمــر بوقــف القــايض أو عضــو النيابــة العامــة عــن 
مبــارشة أعــامل وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق عــن جريمــة وقعــت منــه ، وذلــك مــن 
تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب النائــب العــام أو رئيــس املحكمــة التابــع هلــا أو بنــاء عــى 

قــرار مــن مجعيتهــا العامــة وخيطــر وزيــر العــدل بذلــك .
وال يرتتب عى الوقف حرمان القايض أو عضو النيابة من مرتبه مدة الوقف .

 
املادة ٤٠

ــن  ــة م ــكل ثالث ــب يش ــس تأدي ــاص جمل ــن اختص ــم م ــع درجاهت ــاة بجمي ــب القض تأدي
مستشــاري حمكمــة التمييــز واثنــني مــن مستشــاري حمكمــة االســتئناف ، عــى أال يكــون ، 
مــن بينهــم رئيــس أو أعضــاء املجلــس األعــى للقضــاء ، وتكــون رئاســة املجلــس ألقــدم 

املستشــارين .
ــكيل  ــني لتش ــارين الالزم ــنويا املستش ــني س ــن املحكمت ــكل م ــة ل ــة العام ــار اجلمعي وختت

ــة . ــة احتياطي ــم بصف ــب ، ومثله ــس التأدي جمل
وينعقــد جملــس التأديــب بمقــر حمكمــة التمييــز ، ويمثــل االدعــاء أمامــه رئيــس التفتيــش 

القضائــي أو مــن يكفلــه بذلــك .
 

املادة ٤١
تقــام الدعــوة التأديبيــة مــن رئيــس التفتيــش القضائــي وذلك بناء عــى طلب وزيــر العدل 
ــب  ــام حس ــب الع ــايض ، أو النائ ــا الق ــى يتبعه ــة الت ــس املحكم ــب رئي ــى طل ــاء ع أو بن
األحــوال . كــام تقــام الدعــوى أيضــا ضــد القــايض أو عضــو النيابــة العامــة إذا فقــد الثقــة 
واالعتبــار أو فقــد الصالحيــة لغــري األســباب الصحيــة بنــاء عــى شــكوى تقــدم بذلــك ، 

وحيــال عــى جملــس التأديــب للنظــر ىف أمــر فصلــه مــن اخلدمــة .
وال ترفــع الدعــوى إال بعــد حتقيــق جزائــي أو إداري يتــواله التفتيــش القضائــي أومــن 
يندبــه لذلــك املجلــس األعــى للقضــاء إذا كان املحقــق معــه قــدم مــن رئيــس التفتيــش 

ــي . القضائ
وعــى رئيــس التفتيــش القضائــي رفــع الدعــوى خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ الطلــب 

.

 املادة ٤٢
ــدم  ــا ، وتق ــدة هل ــة املؤي ــة واألدل ــى التهم ــتمل ع ــة تش ــة بصحيف ــوى التأديبي ــع الدع ترف
ملجلــس التأديــب ليصــدر قــراراه بإعالهنــا للقــايض للحضــور أمامــه إذا مــا رأى وجهــا 
للســري ىف إجــراءات املحاكمــة التأديبيــة ، عــى أن يكــون اإلعــالن قبــل امليعــاد بأســبوع 

عــى األقــل .
وللمجلــس ىف هــذه احلالــة أن يقــرر وقــف القــايض عــن مبــارشة أعــامل وظيفتــه أو يقــرر 
باعتبــاره ىف أجــازة حتميــة حتــى تنتهــى املحاكمــة ، ولــه ىف كل وقــت أن يعيــد النظــر ىف 

أمــر الوقــف أو األجــازة املذكــورة .



تنظيم القضاء
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ويكون إعالن القايض بالصحيفة بمعرفة رئيس املحكمة التابع هلا .

املادة ٤٣
جيــوز ملجلــس التأديــب أن جيــرى مــا يــراه الزمــا مــن التحقيقــات ولــه أن ينــدب أحــد 

ــام بذلــك . ــه للقي أعضائ
 

املادة ٤٤
ملجلــس التأديــب أو العضــو املنتــدب منــه للتحقيق الســلطة املخولة للمحاكــم فيام خيتص 

بالشــهود الذيــن يــرى فائــدة من ســامع أقواهلم .

املادة ٤٥
تكون جلسات جملس التأديب رسية .

 وحيكــم املجلــس بعــد ســامع طلبــات التفتيــش القضائــي ودفــاع القــايض املطلــوب تأديبه 
ــة أو أن  ــه أن يقــدم دفاعــه كتاب ، وللقــايض حــق احلضــور بشــخصه أمــام املجلــس ، ول

ينيــب ىف الدفــاع عنــه أحــد رجــال القضــاء .
ــب  ــرض أو مل ين ــإذا مل حي ــخصه ف ــايض بش ــور الق ــب حض ــق ىف طل ــام احل ــس دائ وللمجل

ــه . ــد التحقــق مــن صحــة إعالن ــه عن أحــدا جــاز احلكــم ىف غيبت
 

املادة ٤٦
تنقي الدعوة التأديبية باستقالة القايض .

وال تأثــري للدعــوى التأديبيــة عــى الدعــوى اجلزائيــة أو املدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة ذاهتــا 
.

 املادة ٤٧
جيــب أن يكــون احلكــم الصــادر ىف الدعــوى التأديبيــة مشــتمال عــى األســباب التــى بنــى 
عليهــا ، وتتــى أســبابه عنــد النطــق بــه ىف جلســة رسيــة ، وال جيــوز الطعــن فيــه بــأي طريق 

وختطــر وزارة العــدل بصــورة مــن هــذا احلكــم .

 املادة ٤٨
العقوبات التأديبية التى جيوز توقيعها هى اللوم والعزل .

 املادة ٤٩
يتــوىل رئيــس املحكمــة التابــع هلــا القــايض إخطــاره باحلكــم الصــادر ضــده مــن جملــس 
التأديــب خــالل ثامنيــة وأربعــني ســاعة مــن وقــت صــدوره ، وتــزول واليــة القــايض مــن 
تاريــخ احلكــم الصــادر مــن جملــس الـــتأديب بعزلــه إذا كان حــارضا عنــد النطق بــه ، و إال 

زالــت واليتــه مــن تاريــخ إخطــاره بــه .

 املادة ٥٠
ختتــص دائــرة التمييــز املنــوط هبا نظــر الطعــون اإلدارية بالفصــل ىف الطلبات التــى يقدمها 
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رجــال القضــاة والنيابــة العامــة بإلغــاء القــرارات اإلداريــة النهائيــة املتعلقــة بأي شــأن من 
شــئوهنم الوظيفيــة ، متــى كان مبنــي الطلــب عيبــا ىف الشــكل أو خمالفة القوانــني واللوائح 
ــا  ــص دون غريه ــام ختت ــلطة . ك ــتعامل الس ــاءة اس ــا أو إس ــا أو تأويله ــأ ىف تطبيقه أو خط
بالفصــل ىف طلبــات التعويــض عــن تلــك القــرارات وىف املنازعــات اخلاصــة باملرتبــات 

واملعاشــات واملكافــآت املســتحقة هلــم أو لورثتهــم .
وال جيــوز أن جيلــس للفصــل ىف هــذه املســائل مــن كان عضــوا ىف املجلس األعــى للقضاء 

إذا كان قــد اشــرتك ىف القــرار الــذى رفــع الطلب بســببه.

 املادة ٥١
يرفــع الطلــب خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريخ نــرش القــرار املطعون فيــه باجلريدة الرســمية 

أو إعــالن صاحــب الشــأن بــه أو علمــه به علــام يقينا .
ويكــون رفــع الطلــب بعريضــة تــودع إدارة كتــاب حمكمــة التمييــز تتضمــن عــدا البيانــات 
ــا  ــا كافي ــب وبيان ــوع الطل ــم - موض ــال إقامته ــم وحم ــوم وصفاهت ــامء اخلص ــة بأس املتعلق

عنــه .
وعــى الطالــب أن يــودع مــع العريضة صــورا منه بقدر عــدد اخلصوم وحافظة بمســتنداته 

املؤيــدة لطلبه ومذكــرة بدفاعه.
ــاب بإعــالن اخلصــوم  ــرة جلســة لنظــر الطلــب ، وتقــوم إدارة الكت وحيــدد رئيــس الدائ
بصــورة مــن العريضــة مــع تكليفهــم باحلضــور إىل اجللســة املحــددة . وال تســتحق رســوم 

عــى هــذا الطلــب .

 املادة ٥٢
يبــارش الطالــب مجيــع اإلجــراءات أمــام الدائــرة بنفســه ، ولــه أن يقــدم دفاعــه كتابــة أو أن 

ينيــب عنــه ىف ذلــك أحــد رجــال القضــاء مــن غــري مستشــاري حمكمــة التمييــز .
وتفصل الدائرة ىف الطلب بعد سامع دفاع الطالب والنيابة العامة .

ويكــون احلكــم الصــادر ىف الطلــب غــري قــادر للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن 
.

 املادة ٥٣
متــارس النيابــة العامــة االختصاصــات املخولــة هلــا قانونــا ، وهلــا احلــق ىف رفــع الدعــوى 
اجلزائيــة ومبارشهتــا وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بحكــم املــادة ٩ مــن قانــون اإلجــراءات 

واملحاكــامت اجلزائيــة أو أى نــص أخــر ىف القانــون .

 املادة ٥٤
تتــوىل النيابــة العامــة حتقيــق الدعــوى اجلزائيــة وفقــا ألحــكام املــادة الســابقة وجيــوز هلــا 

أن تنــدب مأمــوري الضبــط القضائــي هلــذا التحقيــق .

املادة ٥٥
مــع مراعــاة أحــكام املادتــني الســابقتني ، يكــون مـــأمورو الضبــط القضائــي فيــام يتعلــق 
بأعــامل وظائفهــم تابعــني للنيابــة العامــة وهلــا عليهــم حــق اإلرشاف فيــام يقومــون بــه مــن 

أعــامل التحقيــق ومجيــع االســتدالالت .
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املادة ٥٦
ــا  ــذ فيه ــى تنف ــن الت ــن األماك ــا م ــجون وغريه ــى الس ــة اإلرشاف ع ــة العام ــوىل النياب تت

ــة . ــكام اجلزائي األح

 املادة ٥٧
يقــوم بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة النائــب العــام وعــدد كاف مــن املحامني العامــني األول 
واملحامــني العامــني ورؤســاء النيابــة ووكالئهــا وحيــل أقــدم املحامــني األول أو املحامــني 
العاملــني حمــل النائــب العــام ىف مجيــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه أو خلــو منصبــه أو قيــام 

مانــع لديــه .
 

املادة ٥٧ مكرر
ينشــأ مكتــب فنــي للنائــب العــام ، حتــدد اختصاصاتــه بقــرار مــن املجلس األعــى للقضاء 
بنــاء عــى اقــرتاح النائــب العــام ، ويؤلــف مــن رئيــس وعــدد كاف مــن املستشــارين قــرارا 
مــن املجلــس األعــى للقضــاء بناء عــى ترشــيح النائب العــام ، ملدة ســنتني قابلــة للتجديد 

.
 

املادة ٥٨
ــة  ــأداء وظيف ــوم ب ــز تق ــة التميي ــمى نياب ــتقلة تس ــة مس ــة عام ــز نياب ــة التميي ــا بمحكم تنش

ــة . ــذه املحكم ــدى ه ــة ل ــة العام النياب
وتؤلــف مــن مديــر خيتــار مــن بــني رجــال القضــاء والنيابــة العامــة يعاونــه عــدد كاف مــن 

أعضــاء النيابــة العامــة .
ويكــون نــدب املديــر واألعضــاء بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة جملــس القضــاة 
ــبة  ــام بالنس ــب الع ــذ رأى النائ ــز وأخ ــة التميي ــس حمكم ــيح رئي ــى ترش ــاء ع ــى بن األع

ــد . ــة للتجدي ــنتني قابل ــدة س ــك مل ــة ، وذل ــة العام ــن النياب ــاء م لألعض
ويصدر املجلس األعى للقضاء الئحة للتفتيش عى أعضاء هذه النيابة .

 
املادة ٥٩

ــص  ــن إال إذا ن ــام اآلخري ــا مق ــن أعضائه ــو م ــوم أى عض ــزأ ويق ــة ال تتج ــة العام النياب
ــب العــام أو  ــددا يدخــل ىف اختصــاص النائ ــا أو إجــراء حم ــون عــى أن عمــال معين القان

ــة . ــس النياب ــام أو رئي ــى الع املحام

  املادة ٦٠
أعضاء النيابة العامة يتبعون مجيعا النائب العام .

ويتبــع النائــب العــام وزيــر العــدل ، وذلــك فيــام عــدا االختصــاص املتعلــق بــأي شــأن من 
شــئون الدعــوى اجلزائيــة ، وعــى وجــه اخلصــوص مــا يتعلــق بتحريــك هــذه الدعــوى 

ومبارشهتــا وحتقيقهــا والتــرف واالدعــاء فيهــا .
   

املادة ٦١
ــر العــدل بعــد  ــاء عــى عــرض وزي يكــون التعيــني ىف وظيفــة النائــب العــام بمرســوم بن
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ــن  ــم ع ــل درجته ــن ال تق ــاء الذي ــال القض ــن رج ــاء م ــى للقض ــس األع ــة املجل موافق
ــة العامــة الذيــن أمضــوا ىف هــذه الدرجــة  ــه مــن أعضــاء النياب مستشــار أو مــن ىف درجت
مــدة ال تقــل عــن عــرش ســنوات ، ويعــني ىف وظيفــة املحامــني العامــني األول مــن رجــال 
ــرش  ــا ع ــة منه ــنة متصل ــن س ــس وعرشي ــن مخ ــم ع ــدة خدمته ــل م ــن ال تق ــاء الذي القض
ســنوات عــى األقــل ىف وظيفــة مستشــارا أو مــن ىف درجــه وذلــك دون إخــالل برتتيــب 
األقدميــة اخلاصــة بــكل منهــم عنــد تعينــه ىف القضــاء ويكــون التعيــني بمرســوم بنــاء عــى 

عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة املجلــس األعــى للقضــاء .
ويكــون التعيــني ىف وظائــف النيابــة العامــة األخــرى والرتقيــة إليهــا بمرســوم بنــاء عــى 
عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة املجلــس األعى للقضــاء ، عــدا التعيني ىف درجــة وكيل 
نيابــة ) ج ( فيصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى النائــب العــام وموافقــة 
ــه  ــوز فصل ــة ، وجي ــت التجرب ــة )ج ( حت ــل النياب ــع وكي ــاء وبوض ــى للقض ــس األع املجل
بقــرار مــن الوزيــر بعــد أخــذ رأى النائــب العــام إذا ثبــت أنــه غــري صالــح للقيــام بأعبــاء 
ــة  ــدة التجرب ــب م ــى ، وحتتس ــة األع ــه إىل الوظيف ــرد ترقيت ــا بمج ــرب مثبت ــه. ،ويعت وظيفت

ضمــن مــدة اخلدمــة .
وتــرى ىف شــأن أعضــاء النيابــة العامــة كافــة رشوط التعيــني املقــررة بالنســبة للقضــاء 

املبنيــة ىف املــادة )١٩ ( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٦٢
يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل مبارشة وظائفهم اليمني اآلتية :

ــني  ــرتم قوان ــدق وأن أح ــة والص ــي باألمان ــامل وظيفت ــم أن أؤدي أع ــاهلل العظي ــم ب أقس
ــا . ــالد ونظمه الب

 يكــون أداء اليمــني بالنســبة للنائــب العــام أمــام صاحــب الســمو األمــري وبحضــور وزيــر 
العــدل .

ــس املجلــس  ــام رئي ــة أم ــة العام ويكــون أداء هــذه اليمــني بالنســبة لباقــي أعضــاء النياب
ــام . ــب الع ــور النائ ــاء بحض ــى للقض األع

 املادة ٦٣
نقــل أعضــاء النيابــة العامــة إىل القضــاء ونتقــل القضــاة إىل النيابــة العامــة يكــون بمرســوم 

بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة املجلــس األعــى للقضــاء .
أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إىل أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

 
املادة ٦٤

لوزيــر العــدل حــق الرقابــة واإلرشاف عــى النيابــة العامــة ، وللنائــب العــام حــق الرقابــة 
واإلرشاف عــى مجيــع أعضــاء النيابــة العامــة .

 املادة ٦٥
لــكل مــن وزيــر العــدل والنائــب العــام أن يوجــه تنبيهــا شــفويا أو كتابيــا لعضــو النيابــة 
العامــة الــذى خيــل بواجبــات وظيفتــه ، وذلــك بعــد ســامع أقوالــه ولعضــو النيابــة العامــة 
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التظلــم مــن التنبيــه الكتــايب أمــام املجلــس األعــى للقضــاء خــالل مخســة عــرش يومــا مــن 
تاريــخ إخطــاره بالتنبيــه ، ويكــون قــرار املجلــس هنائيــا .

 
املادة ٦٦

تتبــع ىف املحاكمــة التأديبيــة ألعضاء النيابــة العامة األحــكام واإلجراءات املقــررة لتأديب 
القضــاة واملبينــة ىف املــواد مــن ٤٠ ايل ٤٩ مــن هــذا القانــون ، وذلــك فيــام عــدا اإلعــالن 
بصحيفــة الدعــوى التأديبيــة واإلبــالغ بمضمــون احلكــم الصــادر مــن جملــس التأديــب 

فيكــون بمعرفــة النائــب العــام .
وتقــام الدعــوى التأديبيــة عــى النائــب العــام مــن وزيــر العــدل . وىف هــذه احلالــة يتــوىل 

الوزيــر كافــة اإلجــراءات .

 املادة ٦٧
ــة  ــة واإلداري ــئون املالي ــل ىف الش ــني للعم ــن املوظف ــكاىف م ــدد ال ــدل الع ــني وزارة الع تع
ــم  ــر العــدل القــرارات الالزمــة لتنظي ــة العامــة ويصــدر وزي ــة باملحاكــم والنياب والكتابي

هــذه الشــئون .
ومــع مراعــاة املــادة ) ٦١( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة يكــون لرؤســاء املحاكــم وللنائــب 
العــام بالنســبة للموظفــني التابعــني لــكل منهــم ، مــن شــاغيل جمموعــة الوظائــف العامــة 
والفنيــة املســاعدة واملعاونــة توقيــع مجيــع العقوبــات التأديبيــة عــدا الفصــل مــن اخلدمــة 

وختفيــض الدرجــة فيصــدر هبــام قــرارا مــن وزيــر العــدل .
وفيــام عــدا مــا ذكــر ىف الفقرتــني الســابقتني يــرى عــى املوظفــني العاملــني ىف املحاكــم 

والنيابــة العامــة األحــكام املقــررة ىف قانــون ونظــام اخلدمــة املدنيــة .

 املادة ٦٨
ــات  ــع واألمان ــظ الودائ ــات وحف ــة والغرام ــوم القضائي ــل الرس ــأن حتصي ــرى ىف ش ي
وتنفيــذ أوامــر الــرف التــى تصــدر مــن النيابــة العامــة األحــكام التــى يصــدر هبــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل .
 

املادة ٦٩
ــة  ــامدات املالي ــام االعت ــة هل ــات املعاون ــة واجله ــة العام ــاة والنياب ــئون القض ــص لش ختص
الالزمــة وتــدرج هــذه االعتــامدات ضمــن املروفــات املختلفــة واملدفوعــات التحويليــة 

ــة . ــوزارات واإلدارات احلكومي ــة ال ــوزارة العــدل ىف ميزاني ىف القســم اخلــاص ب
واســتثناء مــن أحــكام املرســوم بقانــون رقم )٣١ ( لســنة ١٩٨٧ ، املشــار إليه تقــدم وزارة 
العــدل بعــد أخــذ رأى املجلــس األعــى للقــاء التقديــرات اخلاصــة هبــذه االعتــامدات إىل 
وزارة املاليــة التــى تعــد مــرشوع امليزانيــة ، ويكــون تنفيذهــا وفقــا للقواعــد التــى يتفــق 

عليهــا بــني كل مــن وزيــر املاليــة ووزيــر العــدل .
ويعــرض عــى جملــس األمــة رأى املجلــس األعــى للقضــاء املشــار إليــه ىف الفقرة الســابقة 
كامــال مــع مــرشوع امليزانيــة مفصــال بالتقســيامت املختلفــة وفقــا للشــكل الــذى تــرد بــه 

ميزانيــة وزارة العــدل .
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املادة ٧٠
خيــول وزيــر العــدل كافــة اختصاصــات ديــوان املوظفــني املنصــوص عليهــا ىف القوانــني 

واللوائــح ، وذلــك بالنســبة لشــئون القضــاء والنيابــة العامــة واجلهــات املعاونــة هلــام .

 املادة ٧١
يعــد املجلــس األعــى للقضــاء تقريــرا ىف بدايــة شــهر أكتوبــر مــن كل عــام أو كلــام رأى 
رضورة لذلــك يتضمــن مــا أظهرتــه األحــكام القضائيــة وقــرارات احلفــظ الصــادرة مــن 
النيابــة العامــة مــن نقــص ىف الترشيــع القائــم أو غمــوض فيــه ومــا يــراه الزمــا للنهــوض 

بســري العدالــة ، ويتــوىل وزيــر العــدل رفــع هــذا التقريــر إىل جملــس الــوزراء .

املادة ٧٢
ينشــأ بمرســوم بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل وبعــد أخــذ رأى املجلــس األعــى للقضــاء 

معهــد للدراســات القضائيــة والقانونيــة وحيــدد املرســوم أهدافــه .
ويعتــرب االنتظــام ىف التدريــب واجبــا أساســيا مــن واجبــات الوظيفــة ، ويشــكل جملــس 

إدارة املعهــد مــن وزيــر العــدل رئيســا ومــن عضويــة كل مــن :
- النائب العام .

- وكيل وزارة العدل .
- عميد كلية احلقوق .

- مدير املعهد.
- اثنــني مــن ذوى اخلــربة خيتارمهــا وزيــر العــدل ، عــى أن يكــون مــن بينهــام أحــد رجــال 

القضــاء .

 املادة ٧٣
ــوز  ــه ، جي ــار إلي ــنة ١٩٧٨ املش ــم )٤٢( لس ــون رق ــوم بالقان ــكام املرس ــن أح ــتثناء م اس
لوزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى املجلــس األعــى للقضــاء أن ينشــىء ناديــا خاصــا للقضــاة 

ــة العامــة بغــرض ممارســة أوجــه النشــاط الثقــايف واالجتامعــي . وأعضــاء النياب

املادة ٧٤
يصــدر وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى املجلــس األعــى للقضــاء القــرارات املنظمة للشــئون 
ــني  ــادي املنصــوص عليهــام ىف املادت ــد والن ــكل مــن املعه ــة ل ــة والوظيفي ــة واملالي اإلداري

الســابقتني .

 


