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قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2020م
بنظام إتالف القضايا واألوراق القضائية في المحاكم النظامية

جملس الوزراء،
المادتين  أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  المعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

70( منه،  ،69(
وبعد االطالع على أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعديالته،

واالطالع على أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م وتعديالته،
وبناًء على تنسيب مجلس القضاء األعلى االنتقالي، 

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/06/22م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على 

خالف ذلك:
الرئيس: رئيس مجلس القضاء األعلى/ رئيس المحكمة العليا.

القضايا: القضايا بكافة أنواعها.
اإلعالمات: اإلعالمات بكافة أنواعها.

مدة مرور الزمن: أجل التقادم للقضايا بكافة أنواعها حسب التشريعات المحددة لها.

مادة )2(
لرئيس مجلس القضاء األعلى أو من يفوضه بذلك أن يشكل لجنة خاصة من الموظفين من ثالثة إلى 
خمسة أعضاء إلتالف القضايا واألوراق المشمولة بأحكام هذا النظام، على أن يكون من بين أعضاء 

اللجنة موظف من النيابة العامة يتم تنسيبه من النائب العام.

مادة )3(
الزمن، . 1 مرور  مدة  عليها  مر  التي  بهما  المتعلقة  واألوراق  واإلعالمات  القضايا  جميع  تتلف 

وال ينتظر وجود أي منفعة من بقائها واالحتفاظ بها.
تدون مالحظة عن إتالف القضية بجانب قيدها في دفتر األساس أو أي دفتر آخر قيدت فيه.. 2
يتم االحتفاظ بنسخة إلكترونية عن القضايا واإلعالمات واألوراق المتعلقة بهما، وصور عن كافة . 3

الوثائق قبل إتالفها، وأرشفتها ضمن ملف خاص إلكترونياً.
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مادة )4(
يتولى رئيس كل محكمة اإلشراف على تطبيق أحكام المادة )3( من هذا النظام، ويكون لقاضي . 1

الصلح في المحاكم الصلحية المنفردة صالحية رئيس المحكمة بهذا الخصوص.
يرفع رئيس المحكمة تقريراً عن القضايا واإلعالمات المراد إتالفها لرئيس مجلس القضاء األعلى . 2

يبين فيه عدد القضايا واإلعالمات المراد إتالفها.

مادة )5(
تبدأ اللجنة عملها بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالن عن ذلك في صحيفتين محليتين، وتعليق نسخة . 1

عن اإلعالن على لوحة اإلعالنات المعدة لذلك في المحكمة.
لكل ذي مصلحة استرداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صور مصدقة عنها أو عن أي . 2

إجراء أو قرار في القضايا المراد إتالفها.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )7(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 

الرسمية. الجريدة  في 

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/06/22 ميالدية
                     الموافق: 01/ذو القعدة/1441 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء


