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  :مقدمة
  
د الح  ي و تأآي ضائية ه سلطة الق تقالل ال رام اس د احت ر    ع ي نظ ضاء ف ة الق احترام والي سان، ف وق اإلن ة حق رام وحماي ت

  . المواطنين في التقاضي واإلنصافلحقالقضايا، هو الوجه اآلخر 
وانين  سطينية بإصدار الق ة الفل سلطة الوطني ام ال اء اهتم ا ج يمن هن تم  الت سلطة ته ذآر أن ال سطين، ي ي فل ضائي ف التنظيم الق  ب

د ورثت نظا سطينية ق ة الفل ل الوطني ي عملت قب ضائية الت ة الق ضائي والبني ام الق ل، فالنظ شكل آام ار ب ضائيًا منه ًا ق م 1967م
  . فقد آافة مقومات بنائهقد إلى درجة أن النظام القضائي ياإلسرائيل بشكل دراماتيكي خالل االحتالل تدهورت

  
  :لموضوع أهمـية ا:أوالًَ

  

ام     ي الع وطن ف ي أرض ال ة ف سلطة الوطني ام ال ذ قي ت م،1994من ى عمل ادة عل ضاء وضمان   ج تقالل الق ز اس تعزي
ه حيث تضمنت الم                  مجموعة  107-97واد متطلبات سيادة القانون، وقد تجسد ذلك من خالل إصدار القانون األساسي وتعديالت

   .ضائية والتنظيم القضائي الفلسطيني استقالل السلطة القلمبدأ التي تشكل آفالة األساسيةمن المبادئ 
م           تال ذلك    ضائية رق سلطة الق انون ال سنة   ) 1(إصدار ق اريخ            2002ل سطينية بت ائع الفل شور في الوق م، حيث   18/5/2002م المن

ة ال                التفصيلية تضمن مجموعة من المبادئ األساسية     ا وإقام دفاع عنه وق وال دل في     في التنظيم القضائي تهدف إلى حماية الحق ع
  .فيذية لهذا القانون ولم يمنح الوقت الكافي لتطبيقهلم تصدر اللوائح التنالمجتمع، وحتى وقتنا هذا 

  

ضائية            ىل سنوات ع بعد مرور ثالث    و سلطة الق انون ال ام ق ق أحك دء بتطبي ديل              , الب اك حاجة لتع سطيني أن هن  وجد المشرع الفل
اقتراح مشروع    عدد من أعضاء ا فتقدم ,بعض أحكام هذا القانون    شريعي ب انون لمجلس الت د  ق سلطة ال ل  جدي راره   ضائيق ل م إق ة وت
 وقد تابعت العديد من المؤسسات        ,لألصول وفقا   إصدارهو وقدم لرئيس السلطة الوطنية للتصديق عليه        ,وفقًا لألصول التشريعية  

   .يد من المؤتمرات وورش العمل بهذاعقدت العد القانون خالل مراحله المختلفة والرسمية وغير الرسمية هذا
  

ام     صوات  ارتفعت العديد من األ     حتى 2005لسنة  " 15"  رقم القضائيةسلطة  وما أن تم المصادقة على قانون ال        المعارضة ألحك
ام                   ا جاء اهتم انون، من هن هذا القانون واعتبار أن ما جاء به من أحكام هو تعدي على مبدأ استقالل السلطة القضائية وسيادة الق

دأ      مرآز الميزان لحقوق اإلنسان بدراسة اآلثار القانونية للقانون ال       دأ استقالل القضاء ومب ى مب معدل لقانون السلطة القضائية عل
سلطة          لضوءا بين السلطات وتأتي هذه الدراسة النقدية للقانون لتسليط       الفصل    على اإلطار القانوني العام للتعديالت على قانون ال

  . لطاتالقضائية وإلى أي مدى ستؤثر هذه التعديالت على مبدأي استقالل القضاء والفصل بين الس
  

  : منهج الدراسة: ثانيًا
        

اهج    ظن    ر من إن أآث ة ف دول العربي ن ال د م ي العدي ضائي ف يم الق شهدها التنظ ي ي ورات الت ة الموضوع والتط رًا ألهمي
دي   التأصيلي الدراسة مالءمة له هو المنهجي     ذا الموضوع من                       النق م ه ي تحك ى القواعد الت ارن، حيث نحاول الوصول إل  المق

ة        خالل بي  ات الدولي ضمان                    ووان موقف االتفاقي ا يجب أن يكون ل دولي وتوضيح م ه اإلقليمي وال ي والفق جهات المشرع العرب
ضمن    ليم يت انوني س ام ق ي ظل نظ انون ف يادة الق دأ س رار مب ضائية وإق سلطة الق تقالل ال يم اس ي التنظ ية ف ادئ األساس م المب أه

  . العدل في المجتمعالقضائي بهدف حماية الحقوق والدفاع عنها وإقامة
  

  :  وهي على النحو التاليمحاور رئيسية أربعة سوف نقسم دراستنا إلى األهدافولتحقيق هذه 
  .2005لسنة " 15" ورقم 2002لسنة " 1" السلطة القضائية رقم  دراسة نقدية لقانوني: األولالمحور -
   .2005لسنة " 15"رقم قراءة جديدة لبعض نصوص قانون السلطة القضائية  : الثانيالمحور -
م      : الثالث المحور  - ا في الطعن رق ة دستورية علي سنة  " 4"  دراسة نقدية لحكم المحكمة العليا بصفتها محكم  2005ل

  .27/11/2005بتاريخ 
م         2006 لسنة   "2"دراسة نقدية لقرار بقانون رقم       :المحور الرابع  - سنة   "1" بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رق  ل

  .م2002
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  المحور األول
  

  قانوني السلطة القضائيةلدراسة نقدية 
  

سلطات          ين ال ة (يعد مبدأ الفصل ب شريعية    التنفيذي ضائية    ـ الت ا ا              ) ـ الق وم عليه ي تق ائز األساسية الت م الرآ ة  من أه لدول
ائز         المعاصرة في الوقت الحاضر    م الرآ ا           ، ويعد من أه ي من شأن األخذ به ة الدستورية الت وق   و، حماي راد في   ضمان حق  األف

  .عليها الدستور و القوانين األخرىآذلك ضمان تنفيذ واجباتهم التي نص المجتمع و
  

  .، السياسي واالقتصادي واالجتماعي للتقدم الحضاري في البالدطًا وضاب، يعد مبدأ الفصل بين السلطات معيارًاىبعبارة أخر
  

ه في               د علي اتيرها و التأآي ادة            لذا تحرص الدول النص عليه في دس د جاءت الم ا، وق ا وأفعاله انون األساسي      ) 2( أعماله من الق
ول   ث تق ه حي دة علي سطيني مؤآ دل الفل ة و  (المع شريعية و التنفيذي سلطة الت ق ال ها عن طري سلطات ويمارس شعب مصدر ال ال

  .) الوجه المبين في القانون األساسيى أساس مبدأ الفصل بين السلطات علىالقضائية عل
  

اة، وعل                           المتقدمة وقد خطت الدول   ع مجاالت الحي دم والتطور في جمي دأ آأحد أسباب التق ذا المب ق ه  ى خطوات رائدة في تطبي
ا    ى الرغم من النص عل   ى، فعل س من ذلك، في دول العالم الثالث      العك ة آانت دائم  هذا المبدأ في دساتيرها، إال أن السلطة التنفيذي
  . هذا المبدأى لالعتداء علرمزًا ،ًابدأو
  

،  الفلسطينية من هذاسلطة الوطنية، ولم تنج الا المبدأذ الكثير من الحقوق وضاعت معها معايير و ضوابط العمل به         تذا ضاع ول
سلطة من خالل     ىاألمر الذي أدى إل    سلطات،         المطالبة بتصحيح مسار ال ين ال دأ الفصل ب ق مب ى تطبي ذا    العمل عل حيث أدى ه

انون   مبدأ استقالل السلطة القضائية و     م لتدعيم 2002لسنة  ) 1(قم  ، قانون السلطة القضائية ر     سن ىالضغط إل  وجهت   لكن هذا الق
دخل   ى أنه أعط، رأسهاىله سهام النقد وعل  ضائية      للسلطة التنفيذية الحق في الت سلطة الق ال ال م    ، في شئون وأعم  أصبح ومن ث

  :ذلك  وآان من أبرز,القانوني الغطاء مبررًا ولديه يجد  في عمل السلطة القضائيةتدخل السلطة التنفيذية
  

ادة  -:أوًال ن) 18( أعطت الم م  م انون رق سنة ) 1( ق رئيس ال م2002ل ي   ل ق ف سطينية الح ة الفل ائف  سلطة الوطني غل الوظ  ش
  . الشاغرةالقضائية

  ).لفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية ا(الدولة ام رئيس ـة العليـا أمـ رئيس المحكم أداء اليمين من21/3 أوجبت المادة -:ثانيًا
رار      الحكومات أو هيئات دولية أجنبية     ى لصحة إعارة القضاة إل    26/1 ألزمت المادة    -:ثالثًا سلطة        وجوب إصدار ق يس ال  من رئ

  . بذلكةالوطنية الفلسطيني
  . صدور قرار من وزير العدل لقبول استقالة القاضي واعتبارها نافذة المفعول33/1 أوجبت المادة -:رابعًا
  . رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةمن الصادر بعزل القاضي صدور مرسوم  لتنفيذ القرار55/3جبت المادة  أو-:خامسًا
ا  النائب الوطنية لتعيين صدور قرار من رئيس السلطة    63/2 أوجبت المادة    -:سادسًا ادة   العام آم  النائب  ى عل 64/2 أوجبت الم

  .طينية رئيس السلطة الوطنية الفلسالعام أداء اليمين أمام
  

م               ىوعل انون الحالي رق ادات جاء الق ضائية من انتق سلطة الق انون ال ا وجه لق سنة  )15( أثر م انون     2005 ل ذي حل محل ق م ال
  .م2002لسنة ) 1(السلطة القضائية رقم 

سنة  ) 1(م رق  ما وجه لقانون السلطة القضائية  قد استطاع أن يتالفى   م2005لسنة  ) 15( قانون رقم     ما إذا آان    وتقدير ولمعرفة ل
  م من انتقادات أم ال ؟2002

  
  

  -:آلتي النحو اىوهي عل  الجواب الذي نبحث عنهإلىفقد رأينا أنه من المفيد تحديد المسائل الرئيسية التي ستهدينا 
  

  . السلطة القضائية والقانون األساسيي استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية و التشريعية في ظل قانون-:أوًال
  . ضمانات االستقالل المالي واإلداري للقضاء-:ثانيًا
  .قضائي الفلسطيني ودور وزير العدل التنظيم ال-:ثالثًا
ى و     -:رابعًا شكيلة مجلس القضاء األعل ى  ت د إل دل و           ى أي م ر الع ين وزي ة ب دأ استقالل القضاء و العالق ك ضمانا لمب شكل ذل  ي

  .مجلس القضاء األعلى
   

    السلطة القضائية و القانون األساسييلطة التنفيذية و السلطة التشريعية في ظل قانوناستقالل القضاء عن الس -:أوًال
     

  :السلطة التشريعية أن تتوافر األمور اآلتيةل القضاء عن السلطة التنفيذية ونه يجب لتحقيق استقالأمن المعروف 
  . أعمال السلطة التشريعيةىقضاء عل وجود رقابة لل- 1
ة األمر المقضي          ة التشريعية في وظيفة القضاء بحظر المس       عدم تدخل السلط   -2 ة بحجي صفة عام م قضائي أو        اس ب اء حك  بإلغ

  .ء لنقد حكم صادر من القضاةعدم تنفيذه أو وقفه وحظر التدخل في وظيفة القضا
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  .عدم تدخل المشرع في تنظيم القضاء إذا آان القصد منه النيل من استقالله أو االعتداء عليه-3
  .  حق التقاضي بإخراج منازعات معينة من والية القضاءىاالعتداء التشريعي عل عدم -4
  .غراضها وال يجوز أن يخرج من نطاقها أية منازعةأ آل ما يتصل بى امتداد السلطة القضائية إل-5
  . يسبغ عليها وصف القضاءى جهة أخر أال يشارك القضاء سلطانه-6
دات  ات آفالة عدم تغييرات أو تأثيرات غير سليمة أو أي إغراءات أو ضغوط  ، ويشمل ذلك آفالة حيدة نظام القضاء   -7  أو تهدي

ا       ذلك  آما يشمل  ي سبب، ألأو تدخالت مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة و          رر له ة أو ال مب ر الئق دخالت غي  عدم وجود أي ت
  .في اإلجراءات القضائية

  . آفالة تخصص القضاة-8
  .ر و تكوين الجمعياتضاة في التعبي آفالة حق الق-9

ا        عن السلطة التشريعية والتنفيذية   تلك معايير و ضوابط استقالل السلطة القضائية         د   ، و هي معايير و ضوابط متفق عليه د أآ  وق
  .ال في دستور جمهورية مصر العربيةالمعدل الفلسطيني آما هو الحعليها القانون األساسي 

انون    " أن ى الفلسطيني علالقانون األساسي المعدل من   )6( المادة   نصت سطين وتخضع للق مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فل
  ." الهيئات و المؤسسات و األشخاصجميع السلطات و األجهزة و

سطيني عل          )30(نص المادة   تو   دل الفل ة، و             الت -1" أن   ى من القانون األساسي المع اس آاف ول للن ل ـلك قاضي حق مصون ومكف
خ      ...... ضيه الطبيعي      قا ىل فلسطيني حق االلتجاء إ     انون عل    -2ال رار  تحصين أي  ىيحظر الق ة    ق  أو عمل إداري من رقاب

دل عل   )97( المادة    وتنص القضاء ستقل   "  أن ى من القانون األساسي المع ضائية م سلطة الق ا  ةال ا المح  اختالف  ىآم عل  و تتواله
ضاة  "  من القانون األساسي المعدل الفلسطيني على أن )98(نص المادة ت و، وتصدر أحكامها وفقا للقانون أنواعها و درجاتها   الق

  ".  سلطة التدخل في عمل القضاء أو في شئون العدالة ةمستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وال يجوز ألي
  

ا ج  للقضاء حيث   ىعل أ إنشاء مجلس  نون األساسي المعدل الفلسطيني على  من القا ) 100( المادة   تنصآما   شأ مجلس   " اء فيه ين
يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، و ه للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيل    ىعلأ

سطيني       ) 130(قد أآدت المادة    و"ة بما في ذلك النيابة العامة       ن من شئون السلطة القضائي    أأي ش  دل الفل من القانون األساسي المع
  : النظر فيىل محكمة دستورية عليا بقانون تتول تشكيىعل
ا، ب-أ نظم وغيره وائح أو ال وانين والل تورية الق شريعات، ج- دس انون األساسي و الت سير نصوص الق از - تف ي تن صل ف ع الف

  ."االختصاص بين الجهات القضائية
  

ذه    د غفلت ه ك فق ع ذل ر ب  وم ادة التقري ابلي   أ الم ر ق ة الدستورية غي ي    ن أعضاء المحكم ضاة اآلخرين ف ساواة مع الق ن للعزل م
ادة عل     للقضاء ستقالل المالي واإلداري   ذلك عند الحديث عن ضمانات اال      ىالمحاآم آما سنر   ذه الم شر   وجو ى، آما تنص ه ب ن

  .الرسميةأحكام هذه المحكمة في الجريدة 
  

ه     ونعتقد أن ذلك يمثل ف     سألة      ن أ، ى وجه الخصوص  ، وعل ي نظرنا نقصا دستوريا يجب تالفي الج م دل يع انون األساسي المع الق
  . ينظمها أي قانون في الماضيجديدة وهي إنشاء المحكمة الدستورية التي لم 

  

اط    ي ين اآم الت ن المح ي م ادة   وه ت الم ا بين ا آم دل  ) 103(إليه ي المع انون األساس ن الق ة   م ة األهمي ي غاي صاصات ف ، اخت
واني  اة الق ي حي ورة ف سلطا والخط ن ال صدر م ي ت صةن الت ازع ت المخت ي تن صل ف ضائية  ، والف ات الق ين الجه صاص ب  االخت

  .  ، آما تقوم في تفسير القانون األساسيواإلدارية
  

انون األساسي عل      ) 103(الفقرة الثانية من المادة     ال يكفي في نظرنا ما قررته       من ثم    ه    ىمن الق ة ت      ييب "أن انون طريق شكيل ن الق
راءات  ا واإلج تورية العلي ة الدس ة عل  المحكم ار المترتب اع و اآلث ة اإلتب اىالواجب انون   " أحكامه و صدور ق وب ه ا المطل وإنم
  .المحكمة الدستورية في القريب العاجل

  

ى       آما أآدت المواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ضرورة استقالل السلطة            ك إل ر    القضائية و آفلت ذل د جاء في        حد آبي ، فق
انون،       أ"ى  عل العالمي لحقوق اإلنسان     اإلعالن ام الق ساواة    ن الناس جميعا سواء أم ز،        وفي الم ه دون تميي ع بحمايت   في حق التمت

ة  المحاآم الوطنية المختصة إلنصافه من  ى حق آل شخص في اللجوء إل  ىوعل ا       أي ي يمنحه وق األساسية الت ال تنتهك الحق  أعم
انون      سان          8م  (إياه الدستور والق وق اإلن المي لحق ا )  من اإلعالن الع ادة    ت  آم ه عل    )10(نص الم سان عل       ى من دم  ى حق آل إن  ق

ادة  ت، آما اا وعلنًيا منصًفنظًر ومحايدة،المساواة التامة مع اآلخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة            ه عل  )11(نص الم  ى من
ا جمي       ىا إلحق آل شخص متهم في أن يعتبر بريئً      ه فيه د وفرت ل ة تكون ق ة   ع  أن تثبت إدانته في محاآمة علني صفات الالزم ال

  .للدفاع عن نفسه
  

ة تكف             " بالقول   قانون األساسي المعدل هذا المبدأ     من ال  )14(وقد أآدت المادة     ة قانوني ه في محاآم ل المتهم بريء حتى تثبت إدانت
  "ن يكون له محام يدافع عنهوآل متهم في جناية يجب أ له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه،

ة     الناس جميعا سواء أمام القانون ون أالسياسية ب المدنية ور العهد الدولي للحقوققأآما   ة تهم من حق آل فرد لدى الفصل في أي
ة، ىقه والتزاماته في أية دعوجزائية توجه إليه أو في حقو    ضيته محل نظر منصف و       مدني ة  ـي من قب  ـعلن أن تكون ق ل محكم
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ستقلة حيادي ش ة،ـم انونم ـأة بحكـمن ي أ14/1م ...... .الق ه ف ه  وحق رر ل أخير ال مب دون ت اآم ب ل 14/3م ..... ن يح ج وحق آ
  .14/5م .....  أعلى محكمة ىشخص أدين بجريمة في اللجوء إل

ة و     وأآد إعالن المبادئ األساسية ل     ضحايا الجريم ادة      توفير العدالة ل سلطة في الم اءة استعمال ال ه عل  )16(إس ضرورة أن  ى  من
 ضمن األولويات المعتمدة في     ل القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة وتدريبهم مهنياً       تكون المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقال    

  .إطار توفير العدالة لضحايا الجريمة
ة ال                           ة المعني ق الدولي م المواثي ضائية من أه سلطة الق شأن استقالل ال ة  وتعد في هذا المحور مبادئ األمم المتحدة األساسية ب متعلق

ة      3 /1حيث أآدت المادة     ئية،باستقالل السلطة القضا   ضائية،        على وجوب آفال سلطة الق ة الستقالل ال د أن        الدول ه ال ب تكون  وإن
  . جميع المسائل ذات الطابع القضائيللسلطة القضائية الوالية على

  

ادة  ا أآدت الم ادئ عل) 4(آم ذه المب ه ال يجأ ىمن ه ة،ن ر الئق دخالت غي ة ت ي اإل وز أن تحدث أي ا ف رر له جراءات أو ال مب
ام           ضائية أو بقي ادة النظر الق دأ بإع ذا المب القضائية وال تخضع األحكام القضائية التي تصدرها المحاآم إلعادة النظر وال يخل ه

  .  للقانون بتخفيف أو بتعديل األحكام التي تصدرها السلطات القضائيةالسلطة القضائية وفقًا
ادئ عل     ) 5(وأقرت المادة    ي ت          حق آل ف      "ىمن هذه المب ضائية و الت ات الق ة أو الهيئ اآم العادي ام المح اآم أم ق  رد في أن يح طب

ررة حيث             ىآما أآدت عل     اإلجراءات القانونية المقررة،   ة المق ق اإلجراءات القانوني ضائية ال تطب ات ق شاء هيئ ه ال يجوز إن  أن
  .حاآم العالية والهيئات القضائيةلتي تتمتع بها الماألصول الخاصة بالتدابير القضائية، لتنزع الوالية القضائية ا

  

د أآ ادة وق ى ) 6(دت الم ادئ عل ذه المب ن ه ضائية له م سلطة الق تقالل ال دأ اس ة مب سلطة، آفال راءات و ضما ذه ال ير اإلج ن س
  .واحترام حقوق األطراف القضائية بعدالة،

  

ر وا     مواطنين، آغيرهم من ال   ة من هذه المبادئ ألعضاء السلطة القضائي      )9و8( تينو قد أعطت الماد    اد  التمتع بحرية التعبي العتق
ل مصالحهم                   وتكوين الجمعيات والتجمع،   ا من المنظمات لتمثي ضاة أو غيره ات للق وين جمعي ة في تك ضاة الحري وأن يكون للق

  .القضائي وفي االنضمام إليها والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقاللهم
  

ب تمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوي مدنية بالتعويض النقدي عما    وجو ىمن هذه المبادئ عل   ) 16( المادة   وتنص
، وذلك دون إخالل بأي إجراء تأديبي أو بأي حق           ة أو تقصير   مهامهم القضائية من أفعال غير سليم      ميصدر منهم أثناء ممارسته   

  . للقانون الوطني، وفقًا تعويض من الدولةىو في الحصول علفي االستئناف أ
  

ايير و     وإن آ  د شملها ا      انت غالبية هذه المع ضوابط ق سطيني، إال أن         ال دل الفل انون األساسي المع ايير و       لق ذه المع وة ه ضوابط   ق ال
  : في ما يليزتترآ
  . و الفعلي لها في الحياة العملية التطبيق العملي:أوًال
  .القانون حكم ىل من يتجاوزها إلإخضاع آ، و تطبيقها من الجهات المعينة لهاىالرقابة الصادقة والفاعلة عل :ًايثان

  

ي أوجبت                             جاء وبالمقارنة بين ما   دأ الت ذا المب رام ه سطيني عن استقالل القضاء ووجوب احت دل الفل انون األساسي المع  في الق
ة        ، والنص    جميع النصوص العالمية و المحلية     األخذ به  سلطة التنفيذي ل ال اتير و      من قب ه في الدس سلط    الق علي نظم ال ي ت ة وانين الت
  :، ومن هذه التجاوزاتنها المساس بمبدأ استقالل القضاءالتي من شأ المبادئ وير من التجاوزات عن هذه، نجد الكثالقضائية

  

ت    .1 ا آان ام مهم ات إصدار األحك ي فعالي ة ف ضفة الغربي زة أو ال ي قطاع غ ك ف ان ذل واء أآ ة س زة األمني دخل األجه ت
 .تارة بالتهديدالسلطات القضائية تارة بالضغط ومن نطاق جهزة األمنية بة ممن أخرجتهم األالجرائم أو األفعال المرتك

وا  ، وضياع حقوق الناس الذينفيذيةعدم تنفيذ األحكام الصادرة عن السلطة القضائية من قبل السلطة الت          .2 ن آانوا وما زال
سطيني          إحداث عدم ضحية، مما أدى إلى      ة في النظام القضائي الفل ذي انعكس      ، الثق ر         األمر ال ة غي مباشرة أو بطريق

 .سياسية واالقتصادية و االجتماعية آافة نواحي الحياة المختلفة المباشرة على
 

سياسية،   فمن   ة ال دى         الناحي اع ل ى تجسيد انطب أ       أدى إل رارا   األطراف األخرى ب ا         تن ق سطينية يمكن تجاوزه اآم الفل  المح
  . السياسيةتوعدم االعتداد بها وخاصة في قضايا االعتقاال

  

صادية   من  و ة االقت د أدى   ,الناحي ة في النظام القضائي الف            فق ى    عدم الثق سطيني إل ال      ل داخلي    هروب رأس الم سطيني ال الفل
ذين حد األجهز االستثمار دون حماية من أ    وعدم قدرته على   ى  ة أو المتنف ا أدى إل سطينيي    ، آم شجيع األجانب أو الفل  ن عدم ت

  .ثمار في المناطق الفلسطينية االست أراضي السلطة، إلىالذين يعملون خارج
  

  .تهميشهائرية لتحل محل السلطة القضائية و استبدال السلطة العشاى هذا الوضع إلى أد،الناحية االجتماعيةومن 
  .ائية لتوفير الحماية لحقوق الناسبل استبدلت األجهزة األمنية في بعض األحيان لتحل محل السلطة القض

واطنين             ، وأخذ زم  لديها" محاآم"، فتح   لكآان سبيل األجهزة األمنية في ذ     و ى شكاوي م اء عل واطنين بن ، ام التحقيق مع الم
  . عن السلطة القضائيةر الذي أوجد البديل غير القانونياألم

  

ى  ك أدى إل ل ذل س آ انون ال م  إصدار ق ضائية رق سنة ) 1(لطة الق راز   . م2002ل ي إب دا ف انون جاه ذا الق اول ه ذي ح وال
ك   أإال  ،  التطبيقله مبدأ قابال للتحقيق و    استقالليه القضاء وجع   د  نه مع ذل ر من الضعف         ، فق ه الكثي ذي أدى       ورد في ، األمر ال
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ة وعل       ى توجيه سهام النقد عليه وعل    إلى ك في المقارن ا ذل ا رأين ذي      ى أ ما جاء آم د ال انون والنق ذا الق ر ه ه وجد   هوج ث  إلي
  .م2002لسنة ) 1(ضائية رقم م و البديل لقانون السلطة الق2005لسنة ) 15(القانون رقم 

  

ضائية             ات التي وجهت لسابقه ولكن السؤال     حيث حاول واضعوه تالفي جميع االنتقاد      سلطة الق انون ال ، هل نجح مشروع ق
   .السابق ؟؟؟؟ م في تجاوز آل ما وجه للقانون 2005لسنة ) 15(رقم 

  

م   تي تجعله متميزًابعض االيجابيات ال م2005لسنة ) 15(شهد قانون السلطة القضائية رقم    ضائية رق  عن قانون السلطة الق
  .م من نواحي عديدة منها2002 لسنة )1(
  

  ). و الثانية والثالثةىاألول( مبدأ استقاللية القضاء و القضاة وإنهم ال يخضعون إال للقانون في ثالث مواد ىرآز عل :أوًال
  

ينه قاضيا   تكون مهمتها تنسيب من تراه لتعي     ) 16المادة  (على   أوجب إنشاء لجنة لتعيين القضاة من مجلس القضاء األ         :ثانيًا
 من الدرجة التي يشغلها متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون للتعيين أو الترقية فهذه اللجنة  درجة أعلىى إلىأو ليرق

م    .  آامل حول تطور من تنسبه لمهمة القاضي أو ترقية           إطالع ىفي الغالب ما تكون عل     ا ل انون         وهذا م ه ق  يكن ينص علي
  .م2002لسنة ) 1(قضائية رقم السلطة ال

  
ادة           شرط آ ) 15(قد أضافت المادة     ل :ثالثًا شترطها الم ي ت شروط الت م           ) 16(خر غير ال ضائية رق سلطة الق انون ال ) 1(من ق

م         )15(م أال وهو الشرط الثاني من المادة        2002لسنة   ضائية رق سنة ) 15( من قانون السلطة الق ول     م   2005ل أن "حيث تق
اء           وضع معيارا زمانياً   كون قد وبهذا الشرط ي  "  من عمره  نيكون قد أتم الثامنة والعشري     م وبن  ليبدأ منه تعيين القضاة ومن ث

  . ذلك ال يجوز تعيين قاضيا ال يتوفر فيه هذا السنىعل
  

ادة        م2005لسنة  ) 15(اقر قانون السلطة القضائية رقم       :رابعًا ه، وأعطى   ) 22(تدريب القضاة في الم ى     من  للمجلس األعل
ضاة الجدد   للقضاء الصالحية الكاملة في تحديد مناهج و مساقات ال       ل الق ة     دراسة إلتمام تأهي شكيل لجن ، وأعطت للمجلس ت

ادة      بقانون، أن يتم إنشاء معهد تدريب قضائي ىلتدريب القضاة تقوم بمهام أآاديمية إل     ه الم صله و تبين م تف ا ل  )17( وهذا م
  .م2002لسنة ) 1(قضائية رقم ن السلطة المن قانو

  

م           ا :خامسًا ضائية رق سلطة الق انون ال سنة   ) 15(خضع ق ة إل               م2005ل صلح و البداي ة ال ين في محكم  نظام  ى القاضي المع
ين                ا تب ة إذا م ة القاضي الخاضع للتجرب اء خدم التجربة لمدة سنتين وان يكون لمجلس القضاء األعلى بأغلبية أعضائه إنه

  .م2002لسنة ) 1(قضائية رقم وهذا ما لم ينص عليه قانون السلطة ال ) 23/1/2المادة ( اءته عدم آف
  

ى    م2005لسنة ) 15( من قانون السلطة القضائية رقم    )29( أعطت الفقرة الثامنة من المادة       :سادسًا  لمجلس القضاء األعل
ال ال       ي ال يجوز للقاضي مباشرتها ل         وضع نظام يحدد فيه األعم ا         مع واجب    اهتعارض ت ضائية وحسن أدائه ة الق . ات الوظيف

رة األول       م2002لسنة ) 1(قضائية رقم وهذا ما لم تتوافر في قانون السلطة ال      ان يعطي من خالل الفق ذي آ ادة   ى ال  من الم
ي ) 28/1( ى الحق ف ضاء األعل رى لمجلس الق ل ي رة أي عم ن مباش ع القاضي م ات   من ع واجب ارض م ه يتع ام ب  أن القي

أي عمل             ) أ و ب   ( حسن أدائها آما حظرت الفقرتين     يفة و الوظ ام ب تعزيزا لمبدأ استقالل القاضي و حفظا لكرامته بعدم القي
خر مقابل اجر وعدم إفشاء أسرار المداوالت أو المعلومات السرية أو ممارسة العمل السياسي وهذا ما لم مل آتجاري أو ع

انو  ) 28/1(يكن واضحا بهذا الوضوح في المادة        سلطة ال   من ق م     ن ال ضائية رق سنة   ) 1(ق ذا الحظر        2002ل م حيث وزع ه
ى رة األول ى الفق ادة عل ن الم ادة )28/1( م ك ) 29(و الم اء ذل ا ج ه بينم م  من ضائية رق سلطة الق انون ال ي  ق سنة ) 15(ف ل

  ).29( ذلك في مادة واحدة و هي المادة م2005
  

ات خاصة             م2005لسنة  ) 15(م   من قانون السلطة القضائية رق     )35( أعطت المادة    :سابعًا شكيل جمعي ضاة الحق في ت  للق
بهم وفقا للقانون وهذا يعني إنها تجيز تشكيل الجمعيات و انعقاد الجمعيات العمومية لهذه الجمعيات وبيان من له الحق في               

ادة        ىتحديد طلب انعقادها ، ولقد آان من األفضل النص عل            ك ضمن الم ضائي       ) 35( ذل سلطة الق انون ال م    من ق ) 15(ة رق
سلطة ال     ميز هذا القانون  ، وبهذا ت  م2005لسنة   م      عن قانون ال ضائية رق سنة   ) 1(ق ذا             م2002ل ل ه ضاة مث م يعط للق  حيث ل
  .الحق 

  

دل في         ضاء األعلى وبين ثالثة من أعضائه      بين رئيس مجلس الق    من القانون ) 29/2( ساوت المادة    :ثامنًا ر الع ين وزي ، وب
  . األعلىلب انعقاد المجلس القضائيط

  

ي م2005لسنة  ) 15(وجب قانون السلطة القضائية رقم       أ :تاسعًا دائرة ضمن مجلس القضاء      والترقي م، إنشاء دائرة التقي ة آ
سلطة      من نفس القانون) 16(رتها المادة  لجنة التعيينات التي سبق أن أق     ى، إضافة إل  األعلى انون ال م يوجد في ق ، وهذا ما ل

  ) .42/2(والذي اآتفي بإعطاء هذه المهمة لمجلس القضاء األعلى وفقا ألحكام المادة م 2002لسنة ) 1(قضائية رقم ال
  

سلطة     ) 46( أآدت المادة    :عاشرًا انون ال م      من نفس ق ضائية رق سنه   ) 15( الق ى  2005ل يش اإلداري        م عل رة للتفت شاء دائ  إن
ا  ىالفقرة األول ( ذ           )  منه شاء ه ة إن رة آيفي ذه الفق دائرة حيث نصت      وبينت ه ى  ه ال دائرة قاضي بدرجة             عل ذه ال رأس ه  أن ي

ة            ال تقل مرتبتهم عن قاضي استئناف      قاضي بالمحكمة العليا ومن عدد آافي من القضاة ممن         ا في مراقب ا بينت مهمته ، آم
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انون  ) 42( عكس ذلك قضت المادة ىالمحاآم النظامية و النيابة العامة و سائر الدوائر العدلية من الناحية اإلدارية عل           من ق
  .ا بان التفتيش يتناول عمل القاضيم و التي يفهم منه2002لسنة ) 1(السلطة القضائية رقم 

  

م            :الحادي عشر  ضائية رق سلطة الق انون ال ر ق سنة   ) 15( اق أديبي     2005ل شاء مجلس ت ك     م إن ضاة وذل ، يختص بتأديب الق
ا         منه و ) 50(بالمادة   ذا م ان      بين آيفية تأليفه وسير العمل فيه، وه ه ق م         ينص علي ضائية رق سلطة الق سنة   ) 1(ون ال م 2002ل
  .منه) 48(بالمادة 

  

شر اني ع ادة :الث ددت الم م  )58( ح ضائية رق سلطة الق انون ال ن ق سنة ) 15( م وز  م2005ل ي يج ة الت ات التأديبي  العقوب
ي   ى القاضي عل  ىيعها عل توق ة             : ( النحو األت ة، اإلحال ان من الترقي وم، الحرم ه، الل رة عل   التنبي ا ألح     الت ىالمبك ام  قاعد وفق ك

م      )55( المادة   بينما) القانون، العزل  سنة  ) 1(من قانون السلطة القضائية رق ة    2002ل ات التأديبي ى م تحدد العقوب حو   النعل
ادة       ) التنبيه، اللوم، العزل   : (األتي ذا تكون الم م         )85(وبه ضائية رق سلطة الق انون ال سنة  ) 15( من ق د أضافت   م2005ل  ق

ى الحرمان ( وهمام2002لسنة ) 1(قضائية رقم من قانون السلطة ال  ) 55(المادة  عقوبتين عما ورد في       ، اإلحالة المبكرة إل
  :  هذه العقوبات العقوبات اآلتيةىلوقد آان قانون السلطة القضائية القديم يضيف إ) التقاعد وفقا ألحكام القانون

  

ذا ي  ) ، تنزيل الدرجة   توقيف الراتب ( ضا       وبه سلطة الق انون ال م    كون ق سنة   ) 15(ئية رق ا وسطا في           م2005ل د اختط خط  ق
انون            ،ين قانون السلطة القضائية القديم    تحديد هذه العقوبات ب    ل صدور ق اريًا قب سلطة       م2005 والذي آان س انون ال ين ق  وب

  .م وهذا ما يحمد له2002نة لس) 1(القضائية رقم 
  

سلطة ال            وعلى انون ال ا ق ل به ي حف ات الت ذه االيجابي م    الرغم من ه ضائية رق سنة  )15(ق ى     2005 ل وى عل د احت ه ق م إال ان
  .مبدأ استقالل القضاء والقضاة بعض السلبيات التي نرى أنها تؤثر سلبا على

  
  : هم هذه السلبيات نذآر ما يأتيوأ
  

اء عل              :أوًال سطينية بن ة الفل سلطة الوطني يس ال رار من رئ ة قاضي ال يكون إال بق سي ى إن شغل وظيف  ب مجلس القضاء   تن
  .م2005لسنة ) 15( من قانون السلطة القضائية رقم )17(األعلى المادة 

أنه أن يخ ك من ش د أن ذل ضاةنحن نعتق ضاء و الق تقالل الق دأ اس ة ل بمب سلطة الوطني يس ال أثير رئ يس من شك أن ت ، فل
س     ك تن ان ذل و آ ى ول ضاة حت ين الق ي تعي ؤثرة ف ة و م ة فارق تكون عالم سطينية س س الفل ن المجل ى يبًا م ضائي األعل الق

  .الصحيح في نظرنا إن ذلك يجب حصر نطاقه في مجلس القضاء األعلى فهو األقدر في تعيين القضاةو
م        ) 17(المادة  و ضائية رق سنة   ) 15(من قانون السلطة الق ادة      م2005ل سلطة ال      ) 18(، تطابق الم انون ال م    من ق ضائية رق ق
  .م2002لسنة ) 1(
  

ًا ادة  :ثاني افت الم ن ق )36( أض م   م ضائية رق سلطة الق سنة ) 15(انون ال ة    م2005ل سلطة الوطني يس ال ي رئ رة تعط  فق
د في المجلس                    ة للتجدي ر قابل نتين غي دة س اءة و االختصاص لم الفلسطينية الحق في تعيين شخصية من ذوي الخبرة و الكف

انون  ) 37(، وهو ما لم تتضمنه المادة    من المادة المذآورة  ) فقرة ج (ضاء  األعلى للق  سلطة ال من ق م    ال ضائية رق سنة  ) 1(ق ل
 مما يخل بمبدأ استقالل ،إلغاء هذه الفقرة أفضل من بقائها، حيث سيغلب على اختيارها الطابع السياسي، ونعتقد أن م2002

رى     سلطة التنفي            القضاء والقضاة، ونحن ن ل ال ا لتمثي د آافي دل يع ل وزارة الع شكيل مجلس القضاء       أن وجود وآي ة في ت ذي
  .األعلى

در  سلطة القضائية والسلطة التنفيذيةبدأ استقالل القضاء ال يعنى بالضرورة القطيعة الكاملة بين ال فم ، وإنما يعني التعاون بق
  .اإلمكان بينهما

  

شكيل ال       دل في ت ل وزارة الع ا نقترحه هو نفس        لذا نعتقد بكفاية تواجد وآي ى، وم انون    مجلس القضائي األعل النص في ق
  .م2002لسنة ) 1(قضائية رقم السلطة ال

  
 الحق لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في        م2005لسنة  ) 15( من قانون السلطة القضائية رقم       )46( أعطت المادة    :ثالثًا

رة للتفت     ة    ىيش اإلداري عل   إنشاء دائ اآم النظامي اء عل     المح شاور مع مجلس القضاء                ى، بن دل و بالت ر الع سيب من وزي  تن
رد في          م ي ا ل ادة      األعلى وهذا م سلطة ال      ) 42( نص الم انون ال م     من ق ضائية رق سنة   ) 1(ق ه األصوب      و. م2002ل د ان نعتق

نه صاحب الحق في  أأن هذا الحق يجب أن يعطى لوزير العدل علي أساس      بدأ استقالل القضاء، لذا نرى      موالذي يتفق مع    
  . اإلشراف اإلداري علي جميع المحاآم وبالتشاور مع مجلس القضاء األعلى

  

سلطة    م2005لسنة ) 15( من قانون السلطة القضائية رقم )58( تضمنت المادة   :ًارابع رئيس ال  الفقرة الثانية والتي تعطي ل
اريخ صدور        تنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي    الوطنية الفلسطينية إصدار قرار ل     ذا إال من ت د ناف رار العزل ال يع ، وان ق

  . م2002لسنة ) 1(قضائية رقم من قانون السلطة ال )55(ثة من المادة هذا القرار وهو نفس ما قررته الفقرة الثال
  

ونحن نعتقد أن ذلك يجب حصر نطاقه بالنسبة لقضاة المحكمة العليا دون غيرها وإعطاء مثل هذا الحق للمجلس القضائي              
  .، هو تدعيم لمبدأ استقالل القضاء السلطة التنفيذية ممثلة برئيسهااألعلى ، فالحد من تدخل
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م         )66( تضمنت المادة    :خامسًا ضائية رق سنة  ) 15( من قانون السلطة الق رة  م2005ل ين     ) 3( الفق سألة تعي ي أوآلت م والت
ام  ى، بناء عل رئيس السلطة الوطنيةى إلالعامةوترقية أعضاء النيابة      تنسيب من وزير العدل بموجب اقتراح من النائب الع

ادة       م2002لسنة ) 1(قضائية رقم  ال ةالسلطالخ ، وهذا ما لم ينص عليه قانون         ....  ة من الم رة الثاني ا وردت في الفق ، وأنه
ة إل              ) 74( ة العام ة أعضاء النياب سالة ترقي ا يخضع م ى إل   ىمنه ، م اة     ى المناصب األعل ة مع مراع دأ األقدمي اءة  مب . الكف

سلطة            ونعتقد أن ما ورد في هذه المادة هو األفضل في نظرنا، حيث يكفي أن يكون تعيين                يس ال رار من رئ ام بق  النائب الع
.                      خر و هو سياسيينية، باعتبار أن هذا المنصب على الرغم من طابعه القضائي، إال أن له طابع آالوطنية الفلسط

ا  يجب أن يكون عليه الحال بالنسب    وهذا ما لم   ه  ة ألعضاء النيابة العامة اآلخرين، حيث يغلب الط م   بع القضائي علي ، ومن ث
  . مجلس القضاء األعلى و تنسيب النائب العامىيجب أن يترك هذا األمر إل

  :ضمان االستقالل المالي واإلداري للقضاء: ثانيًا
  

ة  الستقالل المالي واإلداري للقضاء ضرورة آفالة ضمان ا ىيمتد مفهوم استقالل السلطة القضائية إل      ، وال تتحقق هذه الكفال
  _ : نات اآلتية المتعلقة بهذا الجانبن وجود الضماإال م

  . عدم قابلية القضاة للعزل-1
  .لطة التنفيذية عدم خضوع القضاة في ترقياتهم للس-2
  . حماية مرتب القاضي-3
  .ئولية القضاء المدنية والتأديبية وجود نظام خاص لمس-4

  

ة                هذه معايير و ضوابط استقالل السلطة القضائية من الناحية ا          ا من الناحي ايير و ضوابط متفق عليه لمالية واإلدارية، وهي مع
انون األ      سطيني   الفقهية وقد عمدها الق دل الفل ادة    ساسي المع ول الم ه  ) 99(، حيث تق دابهم و     -1"من نقلهم و انت ضاة وت ين الق  تعي

ضائية     ترقيتهم و مساءلتهم يكون بالكيفية ال      ر    -2،    تي يقررها قانون السلطة الق ضاة غي ابلين للعزل     الق ي         ق ، إال في األحوال الت
ذه الم      ) 16(المادة وقد أقرت " انون السلطة القضائيةيجيزها ق  ذلك حيث نصت ه ر    من الدستور المصري ب ضاة غي أن الق ادة ب

زل ابلين للع ًا ، وق ساءلتهم تأديبي انون م نظم الق ضًا"ي ك أي دت ذل د أآ دوق م المتح ادئ األم سلط مب تقالل ال شأن اس ية ب ة ة األساس
التعويض             "ى أنه   منها عل ) 16(القضائية فقد نصت المادة      ة ب ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوي مدني

أديبي           ئية من أفعال غير سليمة أو تقصير      النقدي عما يصدر منهم أثناء ممارسة مهامهم القضا        أي إجراء ت ك دون إخالل ب ، وذل
من المبادئ ) 18(وآما نصت المادة "، وفقا للقانون الوطني  تعويض من الدولةىل علو في الحصوأو بأي حق في االستئناف أ     
ي                  "أنه   ىاألساسية لألمم المتحدة عل    سلوك الت درة أو دواعي ال دواعي عدم الق اف أو العزل إال ل ضاة عرضة لإليق  ال يكون الق

  ."تجعلهم غير الئقين ألداء مهامهم
  

انون        النص صراحة على   ىلي عل لقد حرص قانون السلطة القضائية الحا      ة في ق  عدم قابلية القضاة للعزل إال في األحوال المبين
سلطة الق    )4(السلطة القضائية وقد جاء ذلك في المادة    انون ال م  منه بينما ورد مثل هذا النص في ق سنة  ) 1(ضائية رق م 2002ل

ادة  ي الم اد ) 27(ف ع الم اق م ام االنطب ة تم ادة متطابق ذه الم اءت ه د ج م   )4(ة وق ضائية رق سلطة الق انون ال ن ق ستة ) 15(م ل
  . م2005

  

ضائية        ) 27( المادة   و م2005لسنة  ) 15( رقم   سلطة القضائية من قانون ال  ) 4(صل وفقا ألحكام المادة     فاأل سلطة الق انون ال من ق
ة      ل ، هو عدم قابلية القاضي للعزل مما يحقق للقاضي االستقرار في عمله وفقاً            م2002لسنة  ) 1(قم  ر مبدأ استقالل القضاء وحماي

ه القضاة، واالستثناء هو جواز عزل القاضي، واالستثناء آما هو معروف فقها وقضا           ذا جاء النص    ء ال يجوز التوسع في ) 4(، ل
  . المذآورين سابقا صريحين بأن العزل ال يكون إال إذا توافرت الشروط الالزمة) 27(و النص 

  

ا       ية مما يدعم مبدأ استقالل القضاء     ترقيتهم للسلطة التنفيذ  أما بالنسبة لعدم خضوع القضاة في        م يراعه سالة ل ذه الم  فيبدو لنا أن ه
سلطة      م2005لسنة ) 15(م والقانون رقم 2002لسنة  ) 1(ضائية رقم   آل من قانون السلطة الق     رئيس ال ا ل  حيث أعطى آل منهم

  .الترقيةو الخاصة بشغل الوظائف القضائية تالوطنية الحق في إصدار القرارا
  .  وآذلك التعيين16/2 جاء ذلك في المادة ب  وفي القانون الثانيه فقرة أ،من) 18(في القانون األول جاء ذلك في المادة 

  

  . وجه الخصوص فيما يتعلق بالقضاة بمبدأ استقالل القضاء وعلىنعتقد أن ذلك يعد في نظرنا إخالًال
ى  ذا األمر إل رك ه ضاء األو يجب أن يت امجلس الق ة التعيين د توصية من لجن ى بع ة حسب تعل يم والترقي رة التقي  أو من دائ
  .من قانون السلطة القضائية ) 4 و3 و16/2( األصول التي نصت عليها المادة 

  

، فقد تضمن آل من قانون السلطة القضائية        ضاء والقضاة وحماية حقوق القضاة    ، لتدعيم مبدأ استقالل الق    ولضمان مرتب القضاة  
ضاة وجدوالً           م2005لسنة  ) 15(، وقانون السلطة القضائية رقم      م2002 لسنة   )1(رقم   ات الق ه مرتب د     آ  جدوال محددا في رًا وق خ

ه مخصصا دد في ى ح ضائية، عل ائف الق بعض الوظ ل ل وت التمثي ى أن يك دوالر إل دفع بال ه  ن ال دوالر بالجني تبدال ال تم اس  أن ي
  . الفلسطيني إن شاء اهللا
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ادة            وحقوقه وضمانا لمرتب القاضي   ة من الم م       )50(، فقد نصت الفقرة الثالث ضائية رق سلطة الق انون ال سنة  ) 1(من ق م 2002ل
ال إذا  وقف القاضي تعليق راتبه مدة الوقف إى بأنه ال يترتب عل  53/3م في المادة    2005 لسنة   15وقانون السلطة القضائية رقم     

ك         ر ذل رة        قرر مجلس التأديب غي ا نصت الفق ادة   من ال  ) 4(، آم وق                ) 58(م أثر حق دم ت ضائية الحالي بع سلطة الق انون ال من ق
  .  القاضي في حالة التقاعد أو المكافأة بقرار عزل القاضي إال إذا تضمن قرار العزل غير ذلك

  

م         سنة   )1(وقد آفل قانون السلطة القضائية رق سنة      2002ل ضائية الحالي ل سلطة الق انون ال ة خاصة للقاضي    2005م وق م حماي
  آل منهما مجلسا لتأديب القاضي ومساءلته مع إعطائه المسائلة حيث نظمي عمل من شأنه أن يخضع القاضي إلىما يقوم بأعند

  .، ونعتقد أن ذلك آله يدعم مبدأ استقالل القضاء عن نفسه من التهم المنسوبة إليهالحق في الدفاع
سلطة ال   انون ال ل ق د آف م  وق ضائية رق سنة ) 1(ق انون ا2002ل م  م وق ضائية رق سلطة الق سنة )15(ل سات  2005 ل رية جل م س

ة  إال إذا طلب القاضي المرفوعة ع  ،المحاآمة التأديبية  ادة      ليه الدعوى أن تكون علني ك في الم د جاء ذل انون   )51/1(، وق  من الق
  . القانون الثانيمن ) 55/1(، بينما جاء ذلك في المادة األول

  
سلطة ال وإن انون ال ان ق م  آ ضائية رق سنة ) 1(ق م 2002ل ضائية رق سلطة الق انون ال سنة) 15 (م وق ة  2005ل ا حماي د أوجب م ق

د     أ، إال    النحو الذي ذآرناه سابقا    ىعل... .القاضي من العزل آتدعيم لمبدأ استقالل القضاء، وحماية حقوقه المالية            نه ومع ذلك فق
سلطة         من قانون السلطة القضائية الحالي) 96(أعطت الفقرة الثانية من المادة    ة ال دل الحق في إعداد مشروع موازن وزير الع  ل

خر لمفهوم مبدأ استقالل    ، األمر الذي يعد انتقاصا لمبدأ االستقالل المالي آوجه آ         ع التشاور مع مجلس القضاء األعلى     القضائية م 
  .تحديد احتياجاتهابر اقدر الناس ب، التي تعت إعداد موازنة السلطة القضائيةيذلك بتدخل السلطة التنفيذية فالقضاء و

  

  .عامة و الشئون المالية ألحكام قانون الموازنة اللذلك نرى ترك األمر آله إلي مجلس القضاء األعلى وفقًا
  

  :دور وزير العدل التنظيم القضائي الفلسطيني و: ثالثًا
  

س      حد رموز السلطة التنفيذية، وهذا أمر ال خالف عليه        أل يعد   وزير العد  ل ال و يمث م فه د      ، ومن ث ذا الوجه وق ة من ه لطة التنفيذي
القيام بدور صلة الوصل  "، حيث تقول  م2005 من قانون السلطة القضائية الحالي لسنة     ) 90(أآدت ذلك الفقرة الثانية من المادة       

صالح و تنفيذ لنيابة العامة و مراآز التأهيل واإلبين أجهزة السلطة التنفيذية و السلطة القضائية بما فيه المجاالت المتعلقة بعمل ا
ة        غير ذلك من الم     ىإل"األحكام   ذه الحقيق د ه ي جاءت لتؤآ ر          واد الت ضائية غي سلطة الق دل في نطاق ال ر الع إن دور وزي ذا ف ، ل

ذا الجانب وجوب                    محبب من االتجاهات الفكرية و الفقهية لما يمثله من اختراق صريح لمبدأ إستقالل السلطة القضائية، فيرى ه
ضائية       ياستبعاد أي دور لوز    سلطة الق شرية ال                  ر العدل في نطاق ال واء ب تبعاد األغراض الشخصية وهي أه ك حرصا الس ، وذل

ى        ،  نا العربية و مجتمعنا بصورة خاصة     نستطيع إنكارها ولو جزئيا في مجتمع مثل مجتمعات        دل للوصول إل  قد يستغلها وزير الع
ة  تحقيق أغر  ستطيع ممار  اض ال عالقة لها بالمصلحة العام ا ي ع          ، آم ا يتمت سية من خالل م ر من الضغوط النف ه من   سة الكثي ب

  .  التنفيذية، وما يتمتع به من سلطات ضمن السلطةسلطات ضمن السلطة القضائية
  

ة   و إنما في حدود اإلشراف العام و،دل دورا في نطاق السلطة القضائية      جانب آخر بوجوب أن يكون لوزير الع       ىبينما ير  الرقاب
ر من المجاالت الت                   جهاز القضاء مع      ىعل ى في الكثي انون           يتوسيع دور مجلس القضاء األعل دل ضمن ق وزير الع  أعطيت ل

  . م2005لسنة ) 15( رقم السلطة القضائية
  

ى               و الحق    اني، هو األقرب إل اه الث رأي أو االتج ال أن ال دأ              يق ي مب وم أو معن ه مفه ذي يجب أن يكون علي وم ال وم أو المفه  مفه
طات الثالث التي توجد في العادة في الدولة يجب أن يكون بينها نوعا من التعاون االيجابي الذي يجب أن   فالسل. استقالل القضاء 

  .الليتها أو تمس بهذه االستقاللية مما تفقدها استق أخرىىث ال تطغي سلطة عليكون محدودًا بحي
  

سلطة ال            وفقًا انون ال م    لهذا المعيار نستطيع أن نقيم ما جاء ضمن ق ضائية رق سنة  ) 1(ق سلطة القض   م2002ل انون ال م   وق ائية رق
  .م2005لسنة ) 15(
  
  : التفتيش القضائي -1

  

م         تطرق إلى                     سنة   ) 1( هذا الموضوع قانون السلطة القضائية رق سلطة القض      2002ل انون ال م    م وق ) 15(ائية رق
  .  نحو مختلف عن األخرم آل على2005لسنة 

  

ادة         2002لسنة  ) 1(ة رقم   فقانون السلطة القضائي   ذا الموضوع في الم ثالث    ) 42(م تحدث في ه ا ال ه بفقراته ادة  من ) 43(و الم
ى    )42( من المادة  ى، حيث أوجبت الفقرة األول    منه يش القضائي عل رة للتفت ى       إنشاء دائ ى، عل ضاة بمجلس القضاء األعل  أن الق

ة  اإلجراءات الالزمة ألو القواعد و يبين فيها اختصاصها    يضع هذا األخير الئحة لدائرة التفتيش      داء عملها وعناصر تقدير الكفاي
ادة        أن تقدر الكفاءة وفقا ألحد المعايير التي نصت علي         على) 42(ن المادة   الخ الفقرة الثانية م   ......  ، ها الفقرة الثالثة من نفس الم

ى    ) 43(ت المادة   وقد أوجب  يش عل ا مر         ا بإجراء التفت ة العلي دا المحكم ى لقضاء ع دى       األة عل ر ل ودع التقري نتين وان ي ل آل س  ق
  .الخ.... .األعلىمجلس القضاء 
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جبت  حيث أو. بفقراتها األربع) 46( في المادة    التفتيش القضائي   إلى م2005لسنة) 15(بينما تطرق قانون السلطة القضائية رقم       
ى        رار من رئيس ال     المحاآم بق  ى، إنشاء دائرة للتفتيش اإلداري عل      من هذه المادة   ىالفقرة األول  اء عل سطينية بن ة الفل  سلطة الوطني

ى  تنسيب من وزير العدل بالتشاور مع مجلس الق         ا م   ضاء األعل ة و        ، مهمته اآم النظامي يش المح ة وتفت ائر     راقب ة و س ة العام النياب
دائرة     لوزير العدل الحق في ) 46(وقد أعطت الفقرة الثانية من المادة . ائر العدلية من الناحية اإلدارية   الدو ا خاصا ل وضع نظام

ادة           االتفتيش يبين اختصاصاتها والقواعد واإلجراءات الالزمة ألداء عمله        ة من الم اع    ) 46(، وقد نصت الفقرة الثالث بوجوب إتب
ا و توصياتها لكل من           على لوزير العدل  المحاآم النظامية    ىدائرة التفتيش عل   ع تقاريره دل و مجلس القضاء      أن ترف ر الع وزي

دل          على) 46(لفقرة الرابعة من المادة     بينما رآزت ا  ،  األعلى ر الع ى، آل في مجال             إعطاء آل من وزي ومجلس القضاء األعل
  .  التوصياتقتضي فيما يتعلق بتلك التقارير و، إجراء الماختصاصه

  

ضاة و       م قد تكلم    2002لسنة  ) 1( أن قانون السلطة القضائية رقم       هكذا نرى  ى الق الهم وفقً   أععن التفتيش القضائي عل ا جاء    م ا لم
يش ا             ) 42،43(في المادة    سالة التفت ه رآز م انون بأن ى        وقد أحسن هذا الق ضائية وعل سلطة الق  رأسها المجلس   لقضائي ضمن ال

  .القضائي األعلى
  

ى   2005لسنة ) 15(ئية رقم  قانون السلطة القضابينما نرى  د رآز عل ى     م ق ة إل يش اإلداري وأوآل المهم دل في    التفت ر الع  وزي
رى ضرورة     ذا مختلفين في التوجه وآالهما على    النحو الذي ذآرناه سابقا فالقانونين إ      منه بجميع فقراتها على   ) 46(لمادة  ا ذا ن ل

ضائية       سلطة الق انون ال ادة    دمج ق ا، مع       ) 42،43(الم ع فقراته ا جاء في الم       بجمي ا من       ) 46(ادة  م ع فقراته سلطة    بجمي انون ال ق
ضائية م الق سنة ) 1( رق ع إم، 2002ل سجم م ك ين سلطة التن الن ذل ثال لل اره مم دل باعتب وزير الع اء الحق ل ي عط ة الحق ف فيذي

 استقالل أ وال يمس ذلك في مبدن دورة فقط محصورا في اإلشراف على المحاآم دون أعمال القضاء، أن يكواإلشراف والرقابة
  .القضاء

  
  : ـ قبول استقالة القاضي 2 
  

م           ) 33(لمادة   ا توجب                        ضائية رق سلطة الق انون ال سنة   ) 1(من ق تقالة القاضي أن يصدر          2002ل ام اس م إلتم
  . أن تحسب االستقالة من تاريخ هذا القبولبقبولها قرار من وزير العدل و على

  . عدم اإلخالل بمبدأ استقالل القضاءقاد رجاالت القضاء و الحريصون على هذه المادة موضع انتتعد
  

  :ذه المادة لتصبح علي النحو األتي هديلنقترح تع
  

رار من                     " ا ق ى و يصدر بقبوله رئيس مجلس القضاء األعل ديمها ل اريخ تق د أسبوعين من ت تعتبر استقالة القاضي مقبولة بع
  ."ء األعلى اعتبارا من ذلك التاريخمجلس القضا

  

ى  فاالقتراح بالتعديل  دل        ينصب عل ر الع رار من وزي ول  حذف وجوب صدور ق تقالة القاضي   بقب تقالة     اس ى تبقي االس ، حت
  .طة التنفيذية في السلطة القضائية وبصورة مطلقة األمر الذي يبعد دور السل،بمنأى عن وزير العدل

  

قل من  لذلك، مع إعطاء دور لوزير العدل أ م2005لسنة ) 15(ضعوا قانون السلطة القضائية رقم ولقد استجاب فيما يبدو وا 
) 32/1(م ، حيث جاءت المادة 2002لسنة ) 1(من قانون السلطة القضائية رقم ) 33( الحال في المادة الدور الذي آان عليه

ي    النحو اآل  قانون السلطة القضائية الحالي على    من   اريخ ت                : "ت د شهر من ت ة بع تقالة القاضي مقبول ر اس رئيس    تعتب ديمها ل ق
  "مقتضيا لوزير العدل إلجراء ال، ويبلغ مجلس القضاء األعلى قراره مسببمجلس القضاء األعلى

  

ادة         ه الم ضائية     ) 33(فاستقالة القاضي وفقا ألحكام هذه المادة أصبحت ال يتطلب من الشروط ما تتطلب سلطة الق انون ال من ق
تقالة عل      القتراح الذي قدمه رجاالت القضاء     م وال الشروط التي يتطلبها ا     2002لسنة  ) 1(رقم   شروط االس ي     ى، ف  النحو األت
  :م2005لقانون السلطة القضائية الحالي لسنة وفقا 

  

 . رئيس مجلس القضاء األعلىىمها إل مضي شهر آامل من تاريخ تقدي .1
 . وزير العدلىوجوب تبليغ قرار رئيس مجلس القضاء األعلى بقبول االستقالة إل .2
 .أن يكون قرار رئيس المجلس القضاء األعلى بقبول االستقالة مسببًا .3

، آما هو الحال ترط صدور قبول صريح باالستقالةمن قانون السلطة القضائية الحالي إنها لم تش) 32(ص  النىإنما يالحظ عل
م           ) 33(في المادة    ضائية رق سلطة الق انون ال سنة   ) 1(من ق راح      2002ل ا هو الحال في االقت تقالة    م وآم ا اعتبرت االس  و إنم
م            مقبولة ى بتب             ، بمجرد مضي مدة شهر من تاريخ تقديم االستقالة ث يس مجلس القضاء األعل وم رئ ى     تطلب أن يق راره إل غ ق  لي

ادة          .... السؤال  . وزير العدل شريطة أن يكون مسبباً      ام الم ا ألحك د وفق تقالة تع ى و االس أين قبول رئيس مجلس القضاء األعل
  إنها قبلت حكما أو افتراضا بمجرد مضي الشهر من تاريخ االستقالة ؟؟  )32(

  

م            )33( المقترح لتعديل المادة     ن النص نحن نعتقد بأ   ضائية رق سلطة الق انون ال سنة   ) 1(من ق ر من         2002ل ا أآث م جاء محكم
ضائية     ) 32(نص المادة    سلطة الق م    من قانون ال سنة   ) 15( رق ول أن      . م2005ل ذا نق ادة     ل  ى يجب أن يكون عل     )32(نص الم
  :النحو األتي
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ى      قتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ ت        " ه           ديمها لرئيس مجلس القضاء األعل ا من رار بقبوله ، شريطة صدور ق
م    ىويجب إضافة فقرة أخر    "اعتبارا من ذلك التاريخ      ادة     ) 2 ( تحمل رق اآلتي  ) 32(من الم غ  -2". تقضي ب رار   يجري تبلي  ق

دل          مع إننا مع ا   " على لوزير العدل إلجراء المقتضي    مجلس القضاء األ   ر الع ادون بحذف دور وزي ذين ين تقالة و      ل ، لتبقي االس
ترابا لمبدأ استقالل القضاء      حيث يحقق ذلك اق   ) في مجلس القضاء األعلى   (ا ضمن السلطة القضائية     قبولها و إجراءات تحقيقه   

  .أآثر
  

 ى تعطي لوزير العدل الحق في اإلشراف اإلداري عل  م2002لسنة ) 1( من قانون السلطة القضائية رقم    )47/1(آانت المادة   
  . سير العمل فيهاىعاملين بها وعل القضاة الآم ولرئيس آل محكمة اإلشراف علىحاجميع الم

  

 ىو قد جاء عل  .  في اإلشراف اإلداري على المحاآم     وقد اقترح رجاالت القضاء بتعديل النص بحيث يحذف دور وزير العدل          
 سير   ى القضاة و الموظفين و عل      ى المحكمة التي يعمل بها وعل     ىيتولي رئيس آل محكمة اإلشراف اإلداري عل      "النحو اآلتي   

  ."يهاالعمل ف
  

ضائي    سلطة الق انون ال دو إن واضعو ق راح  ويب ذا االقت الي استجابوا له ادة  ة الح اء نص الم ي ىعل ) 50( ، فج  -1" النحو اآلت
ة  ظف اإلداري العامل في    يخضع المو املين بها وعلي سير العمل فيها و القضاة العىلرئيس آل محكمة اإلشراف عل   المحكم
  ". توجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها في عمله اليومي إلشراف و

  

م       ) 47/1( أن االقتراح بالتعديل لنص المادة       ىوفي الحقيقة نر   سنة   ) 1(من قانون السلطة القضائية رق سجماً    2002ل  م جاء من
 ىق في التفتيش القضائي ومن ثم فإن مهمة التفتيش القضائي علو التي تعطي لمجلس القضاء األعلى الح) 42،43(مع المادة 

ا         ذلك ، مم ة أي دور ب سلطة التنفيذي أعمال القضاة و اإلشراف اإلداري عليهم يكون من قبل السلطة القضائية دون أن يكون لل
  .يحقق مبدأ استقالل القضاء

  

ضائية      ) 50/1( أن المادة    ىآما نر  م   من قانون السلطة الق ضائي،             2005سنة   ل  )15(رق يش الق سالة التفت سجما في م م جاء من
سلطة الق      ، نحن نرىأخرىائية الحالي بعبارة الذي يجب أن ينص عليه قانون السلطة القض     انون ال ه ق ا جاء ب ضائية  إضافة م

مسالة اإلشراف  من أن  بالنسبة للتفتيش القضائي، مع األخذ بما جاء به قانون السلطة القضائية الحالي،      م2002لسنة  ) 1(رقم  
ى           المحاآم تبقي  اإلداري على  ا اإلشراف عل دل، بينم وزير الع رئيس       ل ضاة يكون ل ى          الق ة، فاإلشراف اإلداري عل   آل محكم

  .المحاآم من قبل وزير العدل ال يمس بمبدأ استقالل السلطة القضائية
  

  :دور وزير العدل ، باألحكام الخاصة بالنيابة العامة -3
  

ين النائب ا     ام أ ـ تعي رة األول  ى تعط :لع ادة   ى الفق ضا    ) 65( من الم سلطة الق انون ال م  ئيةمن ق سنة  ) 15( رق رئيس  م2005ل  ل
ا    العدل و مصادقة المجلس التشريعي      تنسيب من وزير   ىالسلطة الوطنية الفلسطينية الحق في تعيين النائب العام بناء عل          ، بينم

 تنسيب من ىعل لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء م2002سنة ل) 1(م من قانون السلطة القضائية رق) 63(أعطت المادة 
  .مجلس القضاء األعلى

السلطات الثالث في    م  2005لسنة  ) 15( رقم   من قانون السلطة القضائية   ) 65( من المادة     الفقرة األولى  ىكذا تجتمع بناء عل   ه
ا  ذا م ام وه ب الع ين النائ ة لتعي ضا الدول وان الق ن أع ره م ب لغي م يتطل ة  ء ل سلطة الوطني يس ال ا رئ ة يمثله سلطة التنفيذي ، فال

ر الع  سطينية، ووزي شريعية الفل سلطة الت ل ال ا يمث سه   دل، بينم ام نف ب الع ضائية النائ سلطة الق ل ال شريعي ويمث س الت ، المجل
ضائ       سلطة الق ة         باعتباره من أعوان ال سلطة التنفيذي ؤدي إل      . ية ال من أعوان ال ذا أمر ي دأ استقالل   الل الصريح ل  اإلخ ىوه مب

ضاء ر. الق ذا ن ام وهىل ضاء  أن النائب الع سيبه إل) الواقف(و رجل من رجاالت الق سحب تن ضاء ىيجب أن ين  مجلس الق
  .طينية أسوة برئيس المحكمة العليا رئيس السلطة الوطنية الفلسإلى وزير العدل مع بقاء تعيينه ىاألعلى ال إل

  

 من  )65/1 (م هي األفضل من نص المادة     2002لسنة  ) 1(قضائية رقم    السلطة ال  من قانون ) 2 /63(المادة   أن   ى هذا نر  ىعل
  . م2005لسنة ) 15(قانون السلطة القضائية رقم 

  :ب ـ تعيين وترقيه أعضاء النيابة العامة
  

سطينية الحق ف    م2005لسنة  ) 15(رقم  أعطت المادة الثانية من قانون السلطة القضائية         ي إصدار   لرئيس السلطة الوطنية الفل
د توصيه        ى تعيين أو ترقيه أعضاء النيابة العامة بناء عل        تقرارا ام بع راح من النائب الع  تنسيب من وزير العدل بموجب اقت

م             . نة التقييم و الترقية بحسب الحال     لجنة التعيينات أو من لج     ضائية رق سلطة الق انون ال م يتضمن ق سنة   ) 1(ول صا   2002ل م ن
  .مماثال للنص سابق الذآر

سنة  ) 15( من قانون السلطة القضائية رقم )65/2( ما أعطته الفقرة الثانية من المادة   إن ى  2005ل ه    م ال يخفى عل  أحد من أن
سيب     إخالل بمبدأ استقالل السلطة القضائية، لذا نقترح أن يكون تعيين أعضاء النيابة بقرار من المجلس القضائي                 األعلى و تن

سيب  ىيعين أو يرقي أعضاء النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء األعلى بناء عل    : " يوزير العدل ليكون االقتراح آالتال      تن
  ".من وزير العدل بعد توصيه لجنة التعيينات أو من لجنة التقييم و الترقية بحسب الحال 
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ى و      :رابعُا ين و             ىل إتشكيل مجلس القضاء األعل ة ب دأ استقالل القضاء و العالق د ضمان لمب دل و مجلس     أي مدى يع ر الع زي
  .القضاء األعلى

  

ة و حرص       سلطة التنفيذي ه         من ًاتدعيما لمبدأ استقالل القضاء عن ال ين القاضي و ترقيت ضائية أن يكون تعي سلطة الق انون ال  ق
  .ألعلى، تقرر إيجاد مجلس القضاء اوإنهاء خدمته أو ندبه أو إعارته إلى آخر هذه األمور المتعلقة بالقضاة

  

ذي رآه آل     نون على قد حرص القا  و در ال ة بالق ك يجعل من    أمشرع ب  ال النأي بمجلس القضاء األعلى عن السلطة التنفيذي ن ذل
ا ا         ستظل تحته ي ي ة الت ى الواحة الظليل ة     مجلس القضاء األعل سلطة التنفيذي أى عن ال ضاة بمن ذه الخطوة من الخطوات     . لق وه

م ينصب       تسجل  يجب االيجابية التي  سلطة ا     ها، حيث ل يس ال سً    رئ سطينية رئي ى        لفل ى عل  غرار المشرع     ا لمجلس القضاء األعل
القضاء و المجلس األعلى للقضاء م المتعلق بنظام 1967لسنة ) 29(من القانون رقم  )6( سبيل المثال في المادة ىالتونسي عل

ة         المجلس األ " أن   ون األساسي للقضاة و التي نصت على      القانو يس الجمهوري ى للقضاء يرأسه رئ دل     ، ويحض  عل ر الع ره وزي
سا            و آما الحال في جمهورية مصر العربي       " الخ... .بوصفه نائب الرئيس     ة رئي يس الجمهوري د رئ لمجلس القضاء    ة حيث يع

  .األعلى
ادة      د تأثر في ذلك بالمشرع األردني و     قويبدو إن المشرع الفلسطيني      ذي عدد في نص الم م    ) 4(ال انون رق سنة  ) 49(من الق ل

ا     وهم رئيس محكمة التمييز رئيسا و    القضاء، أعضاء المجلس القضائي   الخاص باستقالل   ) 72( ا نائب دل العلي رئيس محكمة الع
سا  ، ولم يجعل  قضاء األعلى عن السلطة التنفيذية    وبهذا يكون المشرع األردني قد نأى بمجلس ال       " الخ  ...... للرئيس   الملك رئي

  .لمجلس القضاء األعلى
  

سنة   ) 1(على في قانون السلطة القضائية رقم       ختلف تشكيل مجلس القضاء األ    وقد ا  ضائية           2002ل سلطة الق انون ال ه في ق م عن
  :  آل منم 2002لسنة ) 1(ئية رقم من قانون السلطة القضا) 37(، فيما ضم وفقا ألحكام المادة م2005لسنة ) 15(رقم 
  

ا       إثنين    - أقدم نواب رئيس المحكمة العليا ، ج       -ب رئيس المحكمة العليا ،      -أ" ا  من أقدم قضاة المحكمة العلي تختاره
 وآيل وزارة العدل -ـ رؤساء محاآم استئناف القدس وغزة ورام اهللا ، هـ ـ النائب العام ، و  هيئة المحكمة العليا ، د

."  
ادة   ام الم ا ألحك ا ضم وفق م م ) 36(بينم ضائية رق سلطة الق انون ال سنة ) 15(ن ق ن 2005ل ل م يس    " م آ أ ـ رئ

ة العل سًاالمحكم ا رئي ا ، ب ـ ال    ي ة العلي رئيس المحكم ب األول ل ا ، نائ ا   ج، نائب ة العلي ضاة المحكم ن ق ين م ـ اثن  ـ
تئناف      دتختارهما هيئة المحكمة العليا و يعينان لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد،            ي اس يس آل من محكمت  ــ رئ

دس وغزة،  ـالق دل ، ه ل وزارة الع ـ وآي رو ـ ـ شخصية من ذوي الخب يس  ـ ا رئ اءة و االختصاص يعينه ة و الكف
  ". السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد 

  
ل                              ثال بوآي ة، مم سلطة التنفيذي زا لل ضائي، مع وجود رم ه الطابع الق ى يغلب علي وهكذا فان تشكيلة المجلس القضائي األعل

سنة   ) 15(ن رقم   م، أما القانو  2002لسنة  ) 1( في القانون رقم     وزارة العدل  ى      2005ل د أضاف إل دل     م، فق ل وزارة الع ،  وآي
وآيل وزارة  القانون واإلبقاء فقط علىعضوا آخر يتم تعيينه من رئيس السلطة الوطنية، ولقد سبق أن انتقدنا هذا التوجه في 

  . عدم اإلخالل بمبدأ استقالل القضاء علىوذلك حرصًا. العدل
سنة   ) 15(قم  وقد تكفل قانون السلطة القضائية ر      ادة                  2005ل ى في الم د اختصاصات مجلس القضاء األعل ) 38(م في تحدي

اً                              ا وفق ك لإلعالن عنه شاغرة وذل ضائية ال المراآز الق ة ب ا إال تلقي القائم  وذلك للنأي عنه عن وزارة العدل التي ال يكون له
  .بات إجازات القضاة طلىئي األعلى عل وزارة العدل بموافقة مجلس القضاإبالغ، آذلك )38( من المادة ىللفقرة األول

  

) 15(من قانون السلطة القضائية رقم ) 39(أما عن اجتماعات المجلس القضائي األعلى، فقد أعطت الفقرة الثانية من المادة         
د الضرورة إضافة إل                     2005لسنة   ى عن اع مجلس القضاء األعل يس المجلس أو        ىم الحق لوزير العدل بطلب اجتم  حق رئ

سه   . االجتماعأعضائه بطلب   ثالثة من    م          و الحال نف ضائية رق سلطة الق انون ال سنة  ) 1( في ق ادة   2002ل ه  ) 40(م في الم من
  .الفقرة الثانية

  

ررين انت                    ى، مب اع مجلس القضاء األعل ى  وقد عاب بعض رجاالت القضاء، إعطاء الحق لوزير العدل بطلب اجتم ادهم عل  ق
الل القضاء ومن ثم يكون طلب اجتماع مجلس القضاء األعلى من قبل رئيسه أو  اإلخالل بمبدأ استقىأساس أن ذلك يؤدي إل 

  ".يل النص بطلب من ثالثة من أعضائهثالثة أعضاء منه فقط، ولذا طالبوا بتعد
  

اه آ ضاء اتج االت الق ذهب بعض رج د  وي ى عن ضاء األعل اد مجلس الق ب انعق دل بطل وزير الع اء الحق ل ك بإعط خر و ذل
  ".ي ترك تلك الصالحيات لوزير العدلاإلداري السليم يقضأن المنطق القانوني و"ون ث يقولالضرورة حي

  

ى وعن          و في الحقيقة نحن في هذا االتجاه     اد المجلس األعل دل في طلب انعق وزير الع ، د الضرورة ، حيث أن إعطاء الحق ل
ه خطورة عل       د                   ىليس في وزير الع ذا الحق ل ل ه ل أن إعطاء مث ضاء، ب دأ استقالل الق سيير األمور       مب ات ت د يكون لغاي ل ق

  .   سبق أن ذآرناا على المحاآم النظامية آماإلدارية للمحاآم و على وجه الخصوص أن وزارة العدل تشرف إداريًا
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شريعي عل                    ره المجلس الت د       ىوقد عاب رجاالت القضاء على تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي مؤقت يق ك يع  أساس أن ذل
دون                انتهاآا للقانون و مخا    لفة واضحة للدستور، حيث أن هذا المجلس االنتقالي المقترح سيحل محل مجلس القضاء األعلى ب

  .غطاء قانوني 
ذا المجلس     2002لسنة ) 1(و عندما عالج واضعوا قانون السلطة القضائية رقم     شكيل ه م هذه المسألة فقد أعطوا الحق في ت

  ).81المادة (دل ـ تنسيب من وزير العى علاًءــنرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بى االنتقالي إل
  

سنة   ) 15(وعندما عالج واضعوا قانون السلطة القضائية رقم         شكيل المجلس                 2005ل د أعطوا الحق في ت سألة، فق ذه الم م ه
  ).103المادة ( اقتراح من وزير العدل ى من مجلس الوزراء بناء علب رئيس السلطة الوطنية وبتنسيىاالنتقالي إل

  

ادات رجاالت القضاء    تشكيل المجلس االنتقالي آما ورد في القانونين سابقي الذآر، وم      ما يالحظ على   إن ا  ا ورد في انتق ، م
   -:يأتي

ة     ) المجلس التشريعي (اجتماع السلطة التشريعية     -1 سلطة التنفيذي ة       (وال سلطة الوطني يس ال وزراء      –رئ ر  – مجلس ال  وزي
ا  في إنشاء هيئة    ) العدل د إخالالً      ، وه  قضائية علي ا يع دأ استقالل القضاء    صارخاً  ذا م شكيل مجلس     .  لمب ًا لت د مخالف ويع

 .م2005لسلطة القضائية لسنة  وقانون ام2002لسلطة القضائية لسنة القضاء األعلى وفقا لما جاء في قانون ا
  

ضائية                          فضًال -2 سلطة الق انون ال ا لق الي وفق ى االنتق شكيل مجلس القضاء األعل د جاء ت م   عن هذا، فق سنة ) 1(رق م 2002ل
ادة            ىمتطابقًا إل   ذي ورد في الم دائم ال ى ال شكيل مجلس القضاء األعل د لت ه  م37( حد بعي شكيل مج   ). ن ا جاء ت لس  بينم

سنة  ) 15(قانون السلطة القضائية رقم     ل ًاقالقضاء األعلى االنتقالي وف    اً م2005ل اً  مختلف اً  اختالف ادة     آلي ا جاء في الم   عم
سلطة     ،ء األعلى االنتقالي في القانونين     اختالف صالحيات المجلس القضا    ى ذلك إل  ، وربما يرجع  )منه 36( ففي قانون ال

، هي نفس صالحيات مجلس القضاء ) منه 81(م تكون صالحياته وفقا لما جاء في المادة         2002لسنة   )1(القضائية رقم   
 -: ما يأتي على) 81/2(، حيث قضت المادة )منه 37(األعلى الدائم والمنصوص عليها في المادة 

انون                   - أ ذا الق ه في ه ى المنصوص علي ام وصالحيات مجلس القضاء األعل الي مه ى االنتق يمارس مجلس القضاء األعل
  .لحين تشكيله خالل مدة أقصاها عام واحد اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

سلطة الق     أما صالحيات المجلس االنتقالي وف     -  ب م    قا لقانون ال سنة  )15(ضائية رق ة من           2005 ل رة الثالث د حددتها الفق م فق
 -: ما يأتيىحيث تنص عل) 103( المادة

 تشكيل وإعادة هيكلة آافة الهيئات القضائية وترتيب أوضاع القضاء والمحاآم والنيابة العامة، بما في ذلك            -أ"
  .تعيين القضاة وترقيتهم وإحالتهم علي التقاعد

ة  تتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة التخاذ هذه المهام، وتكون قراراإصدار القرارات واب ـ    المجلس ملزم
  ".ونافذة من تاريخ صدورها

  
انون األساسي                   ى وفي الحقيقة إن إنشاء مجلس قضاء أعل       -3 ا للق د مخالف ك، يع  انتقالي، سواء أآان ذلك لمدة عام أو غير ذل

  -:تقضي بما يأتي منه والتي ) 100( المعدل وفقا إلحكام المادة
  

شأ مجلس أعل"      ي    ىين ه ف ذ رأي ه، ويؤخ ل في ير العم د س صاصاته وقواع شكيله واخت ة ت انون طريق ين الق ضاء ويب  للق
ي  ا ف ضائية بم سلطة الق نظم أي شأن من شؤون ال ي ت وانين الت ةمشروعات الق ة العام ك النياب ادة" ذل  واضح من الم

ا      ) 100( دل إنه تكلم عن مجلس قضائي أعل          من القانون األساسي المع سألة               ى ت د م ذي تع ت، األمر ال يس مؤق م ول  دائ
خر، إذا آان المراد من هذا من جانب ومن جانب آ. ما ذآرنا مؤقت مخالفة ألحكام الدستور آأعلىإنشاء مجلس قضاء 

اج    نفة الهيئات القضائية والنيابة، فإهذا المجلس االنتقالي، تصحيح أوضاع المحاآم وإعادة هيكلة آا      ذا األمر ال يحت  ه
 أن تنتهي صالحياتها، يشكل ى تشكيل لجنة عليا تقوم بمثل هذه المهمات على مجلس قضائي أعلى انتقالي و أنما إل       ىإل

 تعيين القضاة وترقيتهم في ىوال بأس من أن تكون صالحيات هذه اللجنة العليا تمتد إل      . المجلس القضائي األعلى الدائم   
ر            هذه المرحلة االنتقالي    ذا ن ضاء، ل ة من رجاالت الق ة مؤلف ذه اللجن ادة   ىة، شريطة أن تكون ه من  ) 103( حذف الم

م   من قانون السلطة ال) 81( م وآذلك المادة2005قانون السلطة القضائية لسنة      ضائية رق سنة  ) 1(ق ى 2002ل  أن م، عل
  .يب من وزير العدليصدر قانون في تشكيل اللجنة العليا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبتنس
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  المحور الثاني
  
  قانون السلطة القضائية قراءة جديدة لبعض نصوص

  م2005لسنة  )15(رقم 
  

  .جديدة وإضافة مادة 10 المادة نقترح إضافة فقرة على
  . فقرة جديدة تحمل10 المادة ى الفقرة المراد إضافتها تضاف إل-:أوًال

  المحكمة الدستورية  -1
  )11( تحمل رقم -:ة  المادة الجديد-:ثانيًا

  المحكمة الدستورية
  )11(مادة 

  .تشكيل المحكمة الدستورية
  

ضاتها    )  حسب الظروف  9 أو   7( العليا هيئة من     معية العمومية للمحكمة الدستورية   تشكل الج  .1 ا     من ق تختص دون غيره
  -:بالنظر فيما يأتي

 . هاقوانين واللوائح أو النظم وغير دستورية الى الرقابة القضائية عل-أ
 . سي والتشريعات تفسير نصوص القانون األسا-ب
 .  ت اإلدارية ذات االختصاص القضائي الفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجها-ج
ه                 -د انوني قررت دأ ق دول عن مب ا رأت الع  ما تحيله عليها دائرة من دوائر المحكمة العليا من قضايا أو مسائل ألنه

 . أو أنها رأت أن الدعوى تثير خالفا حول مسألة قانونية لها أهمية عامة أحكام سابقة 
دأ تصدر المحكمة الدستورية قراراتها باألغلبية ما لم تتضمن عدوال عن               .2 ا هي        مب دول       أن سبق له شترط للع ه في  قررت

 .) قضاة9 إن آانت مشكلة من 7 أو 7 من أعضائها إن آانت مشكلة من 5(أغلبية 
  
  )16(المادة 
  

ة                    .1 ينشئ مجلس القضاء األعلى لجنة لتعيين القضاة تسمي لجنة التعيينات، ويشكلها من بين قضاة المحكمة العليا ومحكم
 .االستئناف من غير أعضاء المجلس

ة بحسب                 أويعين   .2 يم والترقي رة التقي ات أو من دائ ة التعيين د توصية من لجن ى بع  يرقي بقرار من مجلس القضاء األعل
 . قية على أساس األقدمية وعناصر الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبيةالحال وتكون التر

 . يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك .3
 . تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية .4

  
  )17(المادة 
  

  -:أعضائه وفقا لما يلي يكون شغل وظيفة قاض بقرار من مجلس القضاء األعلى بأغلبية ثلثي عدد 
ادة    ت مسابقة بين المتقدمين تشرف عليها لجنة التعيينا    ىبطريق التعيين بناء عل    .1 ام الم ا ألحك ذا   ) 16( المشكلة وفق من ه

  .القانون ، وترفع توصياتها لمجلس القضاء األعلى التخاذ القرار
 : محاآم الصلح والبداية واالستئنافيجوز أن يعين قاضيا في  .2

 .  وأعضاء النيابة العامة السابقونةالقضا -ا
 . ــونالمحام -ب 
 أعضاء هيئات التدريس في آليات الحقوق وآليات الشريعة والقانون  -        ج

 .المستشارون القانونيون -د         
  .أعاله) 1(التعيين من النيابة العامة بتنسيب من وزير العدل مع مراعاة أحكام البند  .3
اآ     يحدد مجلس القضاء   .4 ا للعمل      األعلى القواعد العامة للخبرة الالزمة لتعيين القضاة الجدد في المح ة درجاته م في آاف

 . القضائي
ادة                    ىاالستعارة من الدول العربية الشقيقة عل      .5 ا في الم شروط المنصوص عليه ة ال ستعار آاف  أن تتوافر في القاضي الم

 .ن فيها عدا شرط أن يكون فلسطينيًامن هذا القانو) 15(
 .إبالغ وزير العدل بذلكيحدد مجلس القضاء األعلى أماآن عمل القضاة مع  .6
  

  )18(المادة 
  

 . يعين رؤساء المحاآم بقرار من مجلس القضاء األعلى بأغلبية ثلثي أعضائه  .1
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  -:يشترط بمن يعين رئيسا في  .2
مدة ات أو مارس مهنة المحاماة       محكمة البداية أن يكون قد جلس للقضاء بمحاآم البداية مدة ال تقل عن ثالث سنو               -أ

 . ال تقل عن عشر سنوات متتالية
ي عشرة سنة                       -ب ل عن اثن دة ال تق  محكمة االستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى المحاآم االستئناف م

 . ال تقل عن خمس عشرة سنة متتاليةمتتالية أو مارس مهنة المحاماة مدة
ل له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة ال تقل عن ثالث سنوات      المحكمة العليا أو النائب األو     -ج
 . مارس مهنة المحاماة مدة ال تقل عن عشرين سنة متتاليةأو

  
  )32( المادة

 

ى تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء             .1 رار بقب   األعل ا   شريطة صدور ق وله
 . من ذلك التاريخمنه اعتبارا

 . على لوزير العدل إلجراء المقتضييجري تبليغ قرار مجلس القضاء األ .2
   قانون التقاعد العامألحكاموفقا سقوط حقه في التقاعد أو المكافأة  استقالة القاضي ىال يترتب عل .3

                                     
  )36(لمادة ا

 

 . ويمارس صالحياته وفقًا للقانوناألعلى للقضاء يسمي مجلس القضاء  بمقتضى أحكام هذا القانون مجلسينشأ .1
  -:يشكل المجلس من .2

 .  رئيس المحكمة العليا رئيسًا-أ
 .  النائب األول للمحكمة العليا نائبا للرئيس-ب
  .دة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ثالثة من قضاة المحكمة العليا تختارهم هيئة المحكمة العليا لم-ج
 .  آل من محكمة استئناف القدس وغزة رئيسًا-د
 .  النائب العام-ه
 .  وآيل وزارة العدل-و

  

  )46(المادة 
  

ة برئاسة قاض         ىتنشأ بقرار من مجلس القضاء األعلى بالتشاور مع وزير العدل دائرة للتفتيش اإلداري عل             . 1 اآم النظامي  المح
رتبتهم عن قاضي استئناف وتكون مهمتها مراقبة وتفتيش المحاآم النظامية      بالمحكمة العليا وعدد آافي من القضاة ممن ال تقل م         

 . ة، من الناحية اإلداريةلينيابة العامة وسائر الدوائر العدوال
ين اختصاصها والقواعد واإلجراءات                     . 2 يش يب دائرة التفت يضع مجلس القضاء األعلى بالتشاور مع وزير العدل نظاما خاصا ل

  .الالزمة ألداء عملها
 .  المحاآم النظامية لوزير العدل وترفع توصياتها لكل من وزير العدل و مجلس القضاء األعلى ىتتبع دائرة التفتيش عل. 3
ا                         . 4 دل ، إجراء المقتضي فيم ر الع شاور مع وزي ى بالت مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون يكون مجلس القضاء األعل

   .يتعلق بتلك التقارير والتوصيات
 

  )58(المادة 
  

  -: القاضي هي ى التي يجوز توقيعها علةالعقوبات التأديبي. 1
 .  التنبيه-أ
 .  اللوم-ب
 .  الحرمان من الترقية-ج
 . على التقاعد وفقا ألحكام القانون اإلحالة المبكرة -د
 .  العزل-هـ

اً    ى، مت  تنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي      يصدر  . 2 رار من م     أصبح نهائي ذا من        ، ق ر العزل ناف ى، ويعتب جلس القضاء األعل
 . تاريخ صدور هذا القرار

 . يتولي مجلس القضاء األعلى تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية. 3
  . وفقا ألحكام القانونى حقوقه في التقاعد أو المكافأة أو أي حقوق أخرىال يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي عل. 4

  

  )61(المادة 
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ه                . 1 ال وظيفت أمر بوقف القاضي عن مباشرة أعم دل أن ي يجوز لمجلس القضاء األعلى أو النائب العام بالتشاور مع وزير الع
 . أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها

  . استحقاقه لراتبه ىأعاله عل) 11(ال تؤثر إجراءات وقف القاضي عن العمل وفق البند . 2
  

  )65( ةالماد
  

 ).15(يشترط فيمن يعين نائبا عاما أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في المادة  .1
اء عل                  .2 سطينية بن ة الفل سلطة الوطني يس ال رار من رئ ام بق ى ويحدد       ى يعين النائب الع سيب من مجلس القضاء األعل تن

 . القانون اختصاصات النائب العام وواجباته
 . ابة بواجبها في حماية الحق العامبما ال يمس بسير العدالة وقيام الني ،دلائب العام مسئول أمام وزير العالن .3
دل                        .4 ر الع رار من وزي ة بق ة العام في حالة قيام النائب العام أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النياب

 .شهر  وتكون له جميع اختصاصاته لمدة ال تزيد عن ثالث ااألعلىوتتسيب من مجلس القضاء 
ذآورة أعاله             إذا،  )4(مع مراعاة البند     .5 ثالث أشهر الم  شغر منصب النائب العام يتم تعيين نائب عام جديد خالل فترة ال

 .  القانونألحكاموفقا 
 

  )66(المادة 
  

ام   .1 ساعدي النائب الع ين م ا من ب تم اختياره ات ي ة التعيين سمي لجن دد ت ة الج ة العام ين أعضاء النياب ة لتعي شكل لجن ت
دل                      ور ر الع شاور مع وزي ى بالت ؤساء النيابة، ومدير عام المحاآم، ويصدر بتشكيلها قرار من المجلس القضائي األعل

 والنائب العام 
شاور       ىيعين أو يرقي أعضاء النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء األعلى وذلك بناء عل              .2  تنسيب من النائب العام بالت

 . ة التعيينات أو من لجنة التقييم والترقية، بحسب الحالمع وزير العدل بموجب اقتراح من لجن
ين وآالء أو               .3 ة لتع رة الالزم ة للخب ام القواعد العام دل والنائب الع ر الع يحدد مجلس القضاء األعلى بالتشاور مع وزي

ي        ................  رؤساء النيابة العامة ومساعدي النائب العام جدد       رة    من حيث المدد وطبيعة األعمال الت ا نظي يعتبره
 . للعمل في النيابة العامة

ة          إالال يجوز التعيين بوظيفة معاون وآيل نيابة ووآيل نيابة ورئيس نيابة             .4  بموجب مسابقة يعلن عنها وتتم من قبل لجن
 . يعينها النائب العام بالتشاور مع وزير العدل

 .ة العامة من أتم الخامسة والعشرين من عمرهيجوز أن يعين وآيل للنياب) 15(من المادة ) 2( ألحكام البند خالفًا .5
باستثناء  من هذا القانون،) 15(يشترط بمن يعين معاونا في النيابة العامة أن يكون مستكمال للشروط المبينة في المادة         .6

 . منها) 2(البند 
 .ذا القانونيتم التعيين وفقا إلجراءات التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وطبقا ألحكام ه .7
 . تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية .8

  
  )71(المادة 
  

ة    أداءبقرار من مجلس القضاء األعلى وتنسيب النائب العام بالتشاور مع وزير العدل يتم تشكيل لجنة لتقييم                 . 1  أعضاء النياب
 .العامة وترقيتهم

ساعديه أو عضوية       يختار النائب العام أعضاء اللجنة بالتشاور مع مجلس         . 2 دريب    القضاء األعلى من بين م ة الت يس لجن رئ
 .ومدير المحكمة

 .) دون متوسط – متوسط – جيد – جيد جدا –ممتاز  (اآلتية العامة بإحدى الدرجات  عضو النيابةتقدر آفاءة. 3
  

  )75(المادة 
  

 الوجه  ى بالتشاور مع وزير العدل عل     ىء األعل  النيابة العامة من ثالثة أعضاء بقرار من مجلس القضا         أعضاءتشكل لجنة تأديب    
   -:األتي 

 .أحد قضاة المحكمة العليا يتم اختياره من قبل المجلس القضاء األعلى .1
 .أحد مساعدي النائب العام .2
  .مدير عام المحاآم .3

  

  )96(المادة 
  

سنوية ل         .1 ة ال ة العام من الموازن ستقل ض صل م ر آف ة تظه ا الخاص ضائية موازنته سلطة الق ون لل ة  تك سلطة الوطني ل
 . الفلسطينية
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يم      .2 انون تنظ ام ق ا ألحك ضائية وفق سلطة الق ة ال شروع موازن دل م ر الع ع وزي شاور م ى بالت ضاء األعل س الق د مجل يع
 . الموازنة العامة والشؤون المالية

 . يتولى مجلس القضاء األعلى بالتشاور مع وزير العدل تنفيذ الموازنة العامة والشؤون المالية .3
  . موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينيةىتسري عل .4
 . من قانون السلطة القضائية الحالي46اقتراح بإضافة مادة جديدة تكون سابقة في الرقم رقم المادة  •

ضاة       القضاة تلحق بمجلس القضاء األعلى تؤلف من رئيس المكتب ال         ىتنشأ دائرة للتفتيش عل    .1 افي من ق ي وعدد آ فن
 .  من هم في مرتبتهم من أعضاء النيابة العامةأومحاآم االستئناف 

ة ألداء    .2 راءات الالزم د واإلج صاصاتها والقواع ا اخت ين فيه يش يب دائرة التفت ة ل ى الئح ضاء األعل ضع مجلس الق ي
 . عملها وعناصر تقدير إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها

 ). دون المتوسط- متوسط- جيد- جيد جدا–ممتاز  (اآلتيةبإحدى الدرجات تقدر الكفاءة  .3
ى   القضاةىيجب إجراء التفتيش عل  .4 رة عل نتين عل     فيما عدا المحكمة العليا م ل آل س يش    أن ى األق ر التفت ودع تقري  ي

ودع       األآثر من تاريخ انتهائه آما يجب أن يحاط القضاة علما ب           ى مجلس القضاء األعلى خالل شهر عل      ىلد ا ي كل م
 .خدمتهم من مالحظات أو أوراق أخرىفي ملفات 

 
يش اإلداري عل  " من القانون الحالي لتصبح  46اقتراح تغيير عنوان المادة  *  اآم ىالتفت ادة     "  المح وان الم ا يكون عن بينم
 ."التفتيش القضائي"مقترح إضافتها ال

 

  )82(المادة 
ديمها إل   تعتبر استقالة النائب العام مقبولة بعد شهر من        .3 اريخ تق ا من        ى ت رار بقبوله ى ويصدر ق المجلس القضاء األعل

 .  السلطة الوطنية الفلسطينيةرئيس
ديمها إل                .4 اريخ تق رار        ىتعتبر استقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد أسبوعين من ت ام ويصدر ق ا من      النائب الع  بقبوله

 . مجلس القضاء األعلى
  

  )86(المادة 
  

رة االختصاص              يعين مجلس القضاء األ   .1 ام في دائ ان عمل عضو النائب الع داء مك دل ابت ر الع شاور مع وزي على بالت
ام       المحلي لمحكمة معي   ل                  . نه بناء علي اقتراح النائب الع دل نق ر الع شاور مع وزي ى بالت ويجوز لمجلس القضاء األعل

دا  دائرة اختصاص محلي خارجة عن نطاق محكمته المعين بها ا          ىعضو النيابة العامة إل    اء عل    بت راح النائب     ىء بن  اقت
 .العام

 .  أخرى داخل دائرة اختصاصه المحلي محكمةإلىيجوز للنائب العام نقل مكان عمل عضو النيابة العامة من محكمة  .2
اء عل         .3 ى بن ة                       ىيجوز لمجلس القضاء األعل دب عضو النياب دل أن ينت ر الع شاور مع وزي ام والت راح من النائب الع  اقت

 . احدة فقط ستة اشهر تجدد لمدة وى دائرة اختصاص محكمته لمدة قد تمتد إلالعامة للعمل خارج
 . ال يجوز لوآيل أو رئيس النيابة العامة أن يبقي في دائرة اختصاصه المحلي لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية .4

 

  )103(المادة 
اء عل            .1 ا بمرسوم رئاسي بن سعة أع           ىتشكل لجنة علي ة من ت دل مكون ر الع سيب وزي رئيس عل     تن يهم ال ا ف  أن ىضاء بم

  -:يراعي أن يكون من بينهم
  . العاملينف اثنان من قضاة المحكمة العليا واالستئنا-أ
 . اثنان من قضاة المحكمة العليا واالستئناف السابقين-ب
 .النائب العام-ج
 . وآيل وزارة العدل-د
 .وثالث من أعضاء هيئات التدريس المختصين-ـه

 .سة أسماء ورئيس اللجنة وأعضائهايحدد المرسوم الرئا .2
  -:يناط باللجنة العليا المهام اآلتية .3

ين                        تشكيل • ك تعي ا في ذل ة بم ة العام اآم والنياب  وإعادة هيكلة آافة الهيئات القضائية وترتيب أوضاع القضاء والمح
 . التقاعدىالقضاة وترقيتهم وإحالتهم عل

ة الال • اذ اإلجراءات القانوني رارات واتخ امإصدار الق ذه المه از ه ة إلنج ة  ،زم ا ملزم ة العلي رارات اللجن ون ق وتك
 .ونافذة من تاريخ صدورها 

ا                          ىعل .4 ي قامت به ه اإلجراءات والخطوات الت ين في د  أو اللجنة العليا تقديم تقرير مرة آل ثالثة اشهر من عملها تب  ى م
  .يس السلطة الوطنية الفلسطينية رئى طريق إتمام مهمتها ويرسل التقرير إلالتقدم واإلنجاز الذي حققته على
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ا مجلس القضاء                  تكون مدة والية اللجنة العليا     .5 غير قابلة للتجديد أو التمديد وتنتهي واليتها بانتهاء أعمالها، ويحل محله
 .من هذا القانون) 36(األعلى المنصوص عليه في المادة 

 

  المحور الثالث
  

امين            27/11/2005 ستورية عليا بتاريخ   د حكم المحكمة العليا بصفتها محكمة    دراسة نقدية ل   ة المح دم من جمعي م في الطعن المق
   غزة-جل حقوق اإلنسان أالعرب من 

  
  . بالنائب العام فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ممثًال-1/ ضد 

  . برئيس المجلسوالمجلس التشريعي الفلسطيني ممثًال -2            
  

م             م صدر حكم    27/11/2005بتاريخ   عن المحكمة العليا بغزة، بصفتها محكمة دستورية عليا في الطعن الدستوري رق
ثال بالنائب           ) م4/2005( سطينية مم سلطة الفل يس ال سطينية ضد آل من رئ ام، ب ـ   والمقدم من جمعية المحامين العرب الفل الع

م        التشريعي الفلسطيني ممثال برئيس المجلس التشريعي، وذلك بعدم دستورية ق          المجلس ضائية رق ) م15/2005(انون السلطة الق
  .واعتباره آأن لم يكن) م2005 نوفمبر 9( الفلسطينية الصادر في عالمنشور بالعدد الستين من الوقائ

  

اج إل             ) م2005 لسنة   15(ليس من شك، من أن قانون السلطة القضائية رقم           ه يحت ذي يجعل د وال ر من وجوه النق  ىيتضمن الكثي
ادة     ) 100المادة (ي مواده لتضمنه نصوصًا مخالفه للدستور       الكثير من التعديل ف    ى وجه الخصوص الم انون   ) 130(و عل من ق

  .والتي تتحدث عن إنشاء مجلس قضائي أعلى مؤقت) م2005 لسنة 15(السلطة القضائية رقم 
  

ضائية، األمر ال                سلطة الق دخل في شئون ال دأ استقالل القضاء     و ألنه أتاح للسلطة التنفيذية التجاوز عن سلطتها للت ذي يخل بمب
م                         ضائية رق سلطة الق انون ال سطين، وق ة فل دل لدول انون األساسي المع سنة   ) 1(والقضاة آما ورد في الق م     2002ل ) 15(م و رق

  .م2005لسنة 
  

ر من وجوه الضعف                                  ه الكثي ة دستورية في ا محكم ا باعتباره ة العلي صادر عن المحكم ه و ال  و  و مع ذلك فإن الحكم المشار إلي
  : االنتقاد و تتمثل بما يأتي

  
، قضت باعتبار قانون )م2005 لسنة 15( أن المحكمة الدستورية بعد أن قضت بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم :أوًال

دم من الطاعن    2002 لسنة   )1(السلطة القضائية رقم     أن /م، هو القانون الساري المفعول على الرغم أن احد وجوه الطعن المق  ب
ادة       ) 36/103(المادة   ان للم ا مخالفت دل،     ) 100(و اللتان تتكلمان عن مجلس قضاء أعلى مؤقت أنهم انون األساسي المع من الق

) 81/2(م وعلى وجه الخصوص المادة      2002لسنة  ) 1(ه لقانون السلطة القضائية رقم      هو نفس وجه الطعن الذي يمكن أن يوج       
م يعتبر هو    2002لسنة  ) 1(ة القضائية رقم    أعلى مؤقت، ومن ثم فان قانون السلط      حيث قررت هذه المادة إنشاء مجلس قضائي        

  .من القانون األساسي المعدل) 100(األخر غير دستوري لمخالفته المادة 
  

سلطة     2002لسنة  ) 1( يتضمن قانون السلطة القضائية رقم       :ثانيًا م مخالفات آثيرة تؤدي إلى تدخل السلطة التنفيذية في شئون ال
انون   األساسي فكيف للمحكالقضاة مما يجعله مخالفًا للقانون   قضائية مما يخل بمبدأ استقالل القضاء و        ال مة أن تحل قانون محل ق

  .خر مخالف للدستورهو اآل
  

   هل يجوز رفع دعوى أصلية للمطالبة بعدم دستورية قانون من القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا ؟ :ثالثًا
ك للقضاء                        من المعروف أ   انون أو الالئحة أو النظام المخالف للدستور وذل نه يوجد في الفقه الدستوري ثالثة طرق لمواجهه الق

 هذه الطرق،  ىوقد جري قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية بالتأآيد عل) التصدي ـ اإلحالة ـ الدفع  (بعدم دستوريته وهي 
دعوى             ق ال م   (األصلية   ومن ثم رفض الطعن المباشر عن طري ايو   6حك ة      1972 م ام المحكم م الجزء األول من مجموعة أحك

سا عل   ) 68م الجزء الرابع من المجموعة السابقة ص 1988 فبراير  6ـ  90الدستورية العليا ص     ك تأسي ادة  ىوذل  من  29 أن الم
ة        19قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر و التي تقابلها المادة            انون المحكم سطين،       ة الدستوري   من مشروع ق ا في فل  العلي

ع                          واللتين راد رف م ال يجوز لألف شريعية، ومن ث  لم تجيزا صراحة الدعوى األصلية آوسيلة للطعن بعدم دستورية النصوص الت
ا دام   توريا م صًا دس الف ن الف أو تخ ة يخ ة معين انون أو الئح ات أن ق صد إثب ا بق تورية العلي ة الدس ام المحكم دعوى أصلية أم

  . لم يجد بعد مجاال للتطبيقة أو الالئحالقانون
  

ايو    7وقد أآدت آذلك المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها صادر في              سادس من المجموعة ص          1994 م م الجزء ال
ة                           227 ام المحكم ع دعوى أصلية أم ة أو الخاصة رف ة العام ذلك لألشخاص االعتباري ك      ، بأنه ال يجوز آ ا وذل الدستورية العلي
ي ال     ) 27،29( أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين          سيسا على تأ ا الطرق الت من قانون المحكمة الدستورية العلي

خاص        ة أو األش خاص االعتباري والن األش ا ال تخ ادتين أنهم اتين الم ن ه اهر م ا، و الظ تورية إال بوجوده دعوى الدس ل ال تقب
امين العرب من     ). الدعوى(ية بالطريق المباشر الطبيعية الطعن في النصوص التشريع  ة المح وحيث أن الطعن المقدم من جمعي
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د     أ ق المباشر            جل حقوق اإلنسان بغزة ق ا الطري دعوى األصلية   ( سلكت في طعنه د            ) ال زة ق ا بغ ة الدستورية العلي تكون المحكم
ه قضاء ال                        ا جرى علي ا خالفت م ه الدستوري آم ذلك       تجاوزت ما هو متفق عليه في الفق ا المصرية وآ ة الدستورية العلي محكم

ة        م المحكم رد حك ا يج سطيني مم ا الفل تورية العلي ة الدس انون المحكم شروع ق صري وم ا الم تورية العلي ة الدس انون المحكم ق
ا الفل            الدستورية العليا بغزة األساس القانوني الذي يرتكز عليه        سطيني  وهذا آله يتفق مع أحكام مشروع المحكمة الدستورية العلي

  .20 لغاية المادة 18المادة 
  

انون                          :رابعًا ا الق ي خوله زة الت سطينية بغ ا الفل ة العلي زة عن اختصاص المحكم  اختالف اختصاص المحكمة الدستورية العليا بغ
لتي يجب مؤقتًا أن تقوم بمهمة المحكمة الدستورية، يستوجب فعًال ومن الناحية القانونية اختالف تشكيلها و اختالف اإلجراءات ا

ا                        ة علي ا محكم وانين أو النصوص، باعتباره ) نقض (إتباعها أمامها، فالمحكمة العليا ال تنعقد عند نظر الطعن بعدم دستورية الق
أو محكمة عدل عليا، و إنما تنعقد باعتبارها محكمة دستورية عليا، وهذا ما لم تراعيه المحكمة العليا بغزة عندما نظرت الطعن                     

ادة               2005لسنة  ) 15( السلطة القضائية رقم      قانون ىالمقدم عل  ام الم ا ألحك ا وفق ستوجب انعقاده ذي ي من  ) 23، 25(م، األمر ال
ا                  2000لسنة  ) 5(قانون تشكيل المحاآم النظامية رقم       ة علي ا آمحكم ة النعقاده ي أعضاء المحكم م و التي اشترطت حضور ثلث

ا   ) 25(لمادة تختص بمهام المحكمة الدستورية العليا عمال بنص و روح ا    ة العلي سابقة الذآر، و لما آان مجموع أعضاء المحكم
ذي حضر هو خمس أعضاء             ) 14(ال يقل عن     أعضوًا، فهذا يعني أن النصاب القانوني للمحكمة يجب         ) 21( ا ال . عضوًا، بينم

ة ا  مما يعد انعقاد المحكمة الدستورية العليا بغزة مخالفاً        لدستورية من آل مصداقية ومن       للقانون األمر الذي يجرد حكم المحكم
  .آل أساس يقوم عليه

  
ة الدستورية أن تلغي         :خامسًا  لم يحدد القانون األساسي المعدل طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا إن آانت تستطيع المحكم

د     القانون المخالف للقانون األساسي أو االآتفاء باالمتناع عن تطبيقه، بل ترك هذا األمر لقانون الم             ا لتحدي ة الدستورية العلي حكم
زة          هذه اآلثار، و حيث لم يصدر هذا القانون، فكيف          ا بغ ة الدستورية العلي انون ال        للمحكم ار ق م     تقضي باعتب ضائية رق سلطة الق

ل إل         أآ  2005لسنة  ) 15( ن، و تحي م يك م          ن ل ضائية رق سلطة الق انون ال سنة    )1(ى ق ا       2002 ل ا سبق أن ذآرن م وهو اآلخر آم
  قانون األساسي المعدل ؟؟؟مخالف لل

  
زة في        17/11/2005 من المالحظ أن الطعن قدم من الطاعنة بتاريخ    :سادسًا ا بغ ة الدستورية العلي م من المحكم م وصدر الحك

م من                               27/11/2005الجلسة المنعقدة يوم     اريخ صدور الحك اريخ الطلب و ت ين ت ي مرت ب ام الت ك األي ام فقط تل م أي عشرة أي
ة                                  المحكمة الدستو  سألة في غاي المي، و في م ي والع م صدر في القضاء المحل م أسرع حك ذا الحك د ه ذا يع زة، به ا بغ رية العلي

ة أن                 ا من القوانين مخالفً   حيث تتعلق باعتبار قانونً   , األهمية و الخطورة   ة قاطع دل دالل ا ي ا للدستور أم غير مخالف للدستور، مم
سه قاضي  ن نصب نف ه إال م يئا ال يعلم نفس ش ي ال زةف ا بغ تورية العلي ة الدس ي المحكم ضاء . ًا ف تورية وق ام دس اء أحك إن إرس

ا    دستوري يكون الخميرة التي يهتدي بها األجيال من رجال القانون الذين يتطلعون إلى إيجاد حياة دستورية سليمة لتكون انعكاس
سبق في    سليما لما يجب أن يكون عليه الحال في دولة فلسطين الوليدة من رحم المعاناة ول   م ال تكون مفخرة لألجيال الذين آان له

  .وضعها يقتضي التريث و أخذ الحيطة و الحذر المطلوب في إصدار األحكام
  

ى        قد يق  :سابعًا ة رجاالت القضاء والمؤسسات               ول قائل ولماذا آل هذا النقد إل زة، وان غالبي ا بغ ة الدستورية العلي رار المحكم  ق
ول عل           2005 لسنة   )15( القضائية رقم    المعنية قالوا بنقص قانون السلطة     ه، نق ة في ات دستورية حقيقي رغم  ىم وبوجود مخالف  ال

ر                                واء الشخصية غي ا يكفي لرصد األه سرع م ه من الت ه نظر، وفي م في ذا الحك من صحة هذا آله، إال أن ما اتبع في صدور ه
وانين       ا       . الموضوعية في إلغاء قانون من الق راغ دستوري وق وع في ف م الوق روي ال     ومن ث ة والت نوني، إن األمر يتطلب الحكم
  .          عنها وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة التي نمر خاللها من ال دوله إلى دولةيالتسرع والوقوع في أخطاء نحن في غن

  
ا المصر                  :ثامنًا ة الدستورية العلي ا    لقد اعتمدت المحكمة الدستورية في تبرير حكمها وتأسيسه على قضاء المحكم ية ورفضت م

ة مع                 وائح واألنظم وانين أو الل دم دستورية الق دعوى األصلية في الطعن بع ول ال اجمع عليه الفقه الدستوري في مصر بعدم قب
  .العلم إن الجميع يعلم إن الفقه يعد من المصادر التفسيرية آالقضاء للقواعد القانونية

  
ه وجت    شريعي المجلس الت  نما إلى معرفتنا من قبل أعضاء من       :تاسعًا ى     بأن دعوة إل شاورة في            ال ى للم  المجلس القضائي األعل

  .م، و بهذا يتحقق الجانب الشكلي لقانون السلطة القضائية2005لسنة ) 15(إصدار قانون السلطة القضائية رقم 
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  المحور الرابع
  

سنة  ) 2(دراسة نقدية لقرار قانون رقم      م       2006ل ضائية رق سلطة الق انون ال ديل ق شأن تع سنة  ) 1( ب صادر عن   2002ل  وال
  )أبو مازن(رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

  

م     انون رق رارًا بق سطينية، ق سلطة الفل يس ال سطينية، رئ ر الفل ة التحري ة لمنظم ة التنفيذي يس اللجن سنة ) 2(أصدر رئ ل
ادة   ذلك علىب، مؤسسًا أحقيته 2002لسنة  ) 1( تناول فيه تعديل قانون السلطة القضائية رقم         2006 ام الم انون   ) 43( أحك من الق

  .من القانون األساسي) 100( وتعديالته، وعلى رأي مجلس القضاء األعلى وفقًا ألحكام المادة 2003األساسي المعدل سنة 
  .وبناء على هذه الصالحيات المخولة لرئيس السلطة الفلسطينية وتحقيقًا للمصلحة العامة آما ورد في ديباجة القرار

  

ي وردت               ) 43(ة هذا القرار على ضوء أحكام المادة        فما مدى صح   ديالت الت ا مدى التع من القانون األساسي المعدل ومن ثم، م
ه                       شريع من قبل ة الت راه هو أم عملي ذي ي شريع في الوقت ال سطينية الحق في الت سلطة الفل في هذا القرار؟ وهل يكون لرئيس ال

  بضوابط ال يجوز التجاوز عنها؟
  

أخير                 "  من القانون األساسي المعدل على أنه      )43(تنص المادة    ي ال تحتمل الت ة في حاالت الضرورة الت لرئيس السلطة الوطني
في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة                   

ا من           ان له ا آ رارات وإال زال م ى النحو          يعقدها بعد صدور هذه الق شريعي عل ى المجلس الت ا إذا عرضت عل انون، أم وة الق  ق
  ".السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون

  
  :سابقة الذآر، تضع رئيس السلطة الوطنية في إصدار قرارات لها قوة القانون، شرطان) 43(يتبين أن المادة 

  

ي توج          :األول رارا     أن تتوافر حالة من حاالت الضرورة، والت اذ الق ا في               تب اتخ ول المناسبة له أنها أن تضع الحل ي من ش  الت
اه،                       د عقب ا ال يحم ه م ضوء األسباب التي جعلتها في هذه الصفة، مما يجعل االنتصار النعقاد المجلس التشريعي أمرًا يترتب عل

  "المجلس التشريعيفي حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار ) "43(وقد عبرت عن ذلك المادة 
  

  .قد انتهت) التشريعية( أن يكون المجلس التشريعي في غير انعقاد، حيث تكون الدورة البرلمانية :الثاني
وة                                 سطينية من ق ة الفل سلطة الوطني يس ال ي أصدرها رئ رارات الت ا يكون للق شرطين، زوال م ذين ال وفر ه ويترتب على عدم ت

  .القانون
  

 بشأن تعديل 2006لسنة  ) 2(رطين، على القرار الصادر من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم           وبالتطبيق العملي لهذين الش   
، نصل إلى أن القول بعدم دستوريه هذا القرار، واعتباره آأن لم يكن، وبقاء الحال               2002لسنة  ) 1(قانون السلطة القضائية رقم     

سنه  ) 1(م  على ما هو عليه في قانون السلطة القضائية الفلسطينية رق           ه صدر         2002ل رغم من أن ى ال رار عل ذا الق ، حيث أن ه
ذا                       خالل إجازة المجلس التشريعي بعد انتهاء دورته البرلمانية العاشرة إال أن غياب شرط الضرورة يؤآد على عدم دستورية ه

  .من القانون األساسي) 43(القرار وفقًا ألحكام المادة 
  

م         هذا من جانب، ومن جانب آخر، إن هذا ا         ضائية رق سلطة الق انون ال ار ق ) 15(لقرار، يعد تصحيحًا لحكم المحكمة العليا، باعتب
ة       (27/11/2005ن لم يكن لعدم دستوريته آما ورد في هذا الحكم الصادر في  أ آ 2005لسنة   م المحكم ة لحك انظر دراسة نقدي

سلطة     ما يبنىن طًال، ألوهذا يعد في نظرنا با)  دستورية عليا في هذه الدراسةالعليا بصفتها محكمة   انون ال  على باطل باطل، فق
سلطة               2002لسنة  ) 1(القضائية قم    انون ال ذنا بأسباب عدم دستورية ق م    هو األخر قانون غير دستوري هذا إذا أخ ضائية رق  الق

سنة ) 15( م     (2005ل ضائية رق سلطة الق انون ال ة لق ة نقدي ر دراس سنة ) 1(انظ م 2002ل سنة ) 15(، ورق ن2005ل ذه م م  ه
  ).الدراسة

  

ة في       : ومن جانب ثالث   سلطة التنفيذي دخل ال إن من حسنات التعديل الذي أقره رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه قلص من ت
ذآر     شئون السلطة القضائية حرصًا منه لمبدأ استقالل القضاء والقضاة إال أنه ومع ذلك، حفل ب               ، الكثير من السلبيات، ونخص بال

ى الق                 ) 17(المادة   ا عل ي يجوز توقيعه ة الت ات التأديبي ي تحدد العقوب ة             منه والت ادة عقوب ذه الم الحسم من    "اضي حيث أقرت ه
ك أو ه                    " الراتب، وتنزيل الدرجة   ة تل أي عدال ة، ف ق العدال ه تحقي وط ب ا    مما ال يتناسب ووظيفة القاضي المن ي سيصل إليه ذه الت

  .    آأنه موظفًا عاديًا يخضع لتلك العقوباتو" الحسم من راتبه أو تنزيل درجته"القاضي بعد 
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واطن،       " دراسات ومالحظات نقدية  "  مشروع قانون السلطة القضائية    .1 وق الم ستقلة لحق سطينية الم صادر عن الهيئة الفل
  .)1(سلسلة مشروع تطوير القوانين 

دراسة  "قانون المحكمة الدستورية العليا    طين وفقا ألحكام القانون األساسي المعدل ومشروع        القضاء الدستوري في فلس    .2
 .م2004 فتحي الوحيدى طبعة /األستاذ الدآتور" مقارنة

 .)أرآان( مشروع تعزيز سيادة القانون 2005 أيلول 19االثنين " ندوة قانون السلطة القضائية وتعديالته "وقائع  .3
صادرة عن "ون السلطة القضائية الفلسطينية  مسودة مشروع قانىتعليق المرآز العربي الستقالل القضاء والمحاماة عل .4

 ."العربي الستقالل القضاء والمحاماة
  ."مالحظات تعليم ساندرا داى أوآوتوز"أهمية استقالل النظام القضائي  .5
  ."مرآز القانون والتحكيم"صادر عن " استقالل القضاء" ملخص لبعض النقاط الخاصة بـ -6
و النصر    .مة أساسية ددراسات وتقارير استقالل القضاء مه   – 7 رحمن أب ر    – عبد ال وق فبراي ة الحق  مرآز  – 2004 مجل

  .المعلومات الوطني الفلسطيني
  ."العربي الستقالل القضاء والمحاماة "1997قضائية في مصر خالل العام  حالة استقالل السلطة ال– 8
  ."لمحامية فاتن بوليفةا"ى مشروع قانون السلطة القضائية  مالحظات حول التعديالت المقترحة عل– 9

  . القانون األساسي المعدل– 10
  .م2002لسنة ) 1( قانون السلطة القضائية رقم – 11
  .م2005لسنة ) 15( قانون السلطة القضائية رقم – 12
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