
 م بشأن الطب الشرعي1122( لسنة 7قانون رقم )
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
 وتعديالته، 3002بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

 م وتعديالته،3002( لسنة 2وعلى قانون اإلجراءات الجزائية رقم )
 م،3002( لسنة 4وعلى قانون البينات رقم )
 بإنشاء مركز الطب الشرعي، 2994لسنة  34م وعلى القرار الرئاسي رق

 وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
 م21/22/3022وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 وتعديالته، 3002( من القانون األساسي لسنة 42وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة )
  العربي الفلسطينيبسم الله ثم باسم الشعب 

 صدر القانون التالي:
 

 تعريفـات
 (2مادة )

يكوون للللموات والعبوارات الوواردة فوي لواا القوانون المعواني الم صصوة لموا أدنواه موا لوم تودل القرينوة 
 على  الف الك:

 وزير العدل. الوزير:
 مركز الطب الشرعي  المركز:

 المجلس االستشاري للمركز. المجلس:
 ركز والمجلس.رئيس الم الرئيس:
 المدير التنفياي للمركز. المدير:
 النيابة العامة، والنيابة العسكرية أو من يمثلما.  النيابة:

 طبيب ا تصاصي في الطب الشرعي ومر ص له بمزاولة الممنة. الطبيب الشرعي:
 أ صائي التحاليل الليميائية والحيوية ومر ص له بمزاولة الممنة. المخبري الشرعي:

 
 لمركزتأسيس ا
 (3مادة )

 مركز الطب الشرعي
ينشأ بمقتضى لواا القوانون مركوز الطوب الشورعي وتلوون لوه ش صوية اعتباريوة ومسوتقلة، ولوه  -2



مقوور رئوويس فووي مدينووة القوودس وفرعووان أحوودلما فووي مدينووة بيووت لحووم وا  وور فووي مدينووة  ووزة، 
 وحيثما لزم.

 صحة. ي ضع المركز إداريًا وماليًا لوزارة العدل، وفنيًا لوزارة ال -3

 
 (2مادة )

 يمارس المركز الممام والصالحيات التالية:

 اإلشراف على الطب الشرعي في فلسطين. -2
 مساعدة الجمات العدلية في اللشف عن الجريمة. -3

 وضع السياسة الفنية ألعمال الطب الشرعي. -2
 رفع مستوى العاملين في الطب الشرعي وأصحاب العالقة. -4

 ب الشرعي.المسالمة في تطوير منالج تعليم الط -5

 
 إدارة المركز

 (4مادة )
 المجلس االستشاري 

 يتلون المجلس االستشاري للمركز من: -2

 رئيساً  طبيب شرعي من اوي ال برة واال تصاص. -أ
 عضواً  ممثل عن وزارة العدل من موظفي الفئة العليا. -ب
 عضواً  ممثل عن وزارة الصحة من موظفي الفئة العليا. -ج

 عضواً  ا لية من موظفي الفئة العليا.ممثل عن وزارة الد -د

 عضواً  ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي من موظفي الفئة العليا. -لو

 عضواً  ممثل عن المجلس األعلى للقضاء بدرجة قاضي محكمة عليا. -و

 عضواً  ممثل عن النيابة العامة بدرجة نائب عام مساعد. -ز
 

 راء بناء على تنسيب من الوزير.يعين الرئيس بقرار من مجلس الوز  -3

 يتم تنسيب باقي أعضاء المجلس االستشاري من قبل الجمات اات العالقة. -2

 يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس. -4

 ي تار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس . -5

 تلون مدة عضوية أعضاء المجلس سنتين قابلة للتجديد. -6

 

 (5مادة )



س شوومرية، أو كلمووا دعووت الضوورورة، بوودعوة موون الوورئيس أو نائبووه فووي حووال تلووون اجتماعووات المجلوو -2
  يابه أو بطلب من ثلث أعضائه، وتت ا قراراته باأل لبية المطلقة ألعضاء المجلس.

للمجلوووس دعووووة مووون يووورى مووون اوي ال بووورة واال تصووواص لحضوووور جلسووواته دون أن يكوووون لموووم حووو   -3
 التصويت.

 
 (6مادة )

 صالحيات المجلس
 جلس الصالحيات التالية:يمارس الم

 متابعة إدارة شؤون المركز وأنشطته . -2

 إعداد مشروع الميكلية والنظم واللوائح والتعليمات الالزمة لسير عمل المركز. -3

 تلوين اللجان الالزمة لتطوير وضمان سير العمل. -2

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز. -4

 إعداد التقارير السنوية اإلدارية والمالية. -5

 قرار ال طط والمشاريع التطويرية للمركز.إ -6

 النظر فيما يحال إليه من قضايا. -1
 

 (1مادة )
 صالحيات الرئيس

 يمارس الرئيس الصالحيات التالية: -2
 الدعوة النعقاد المجلس ورئاسة الجلسة. .أ
 متابعة أعمال المركز. .ب

 متابعة تنفيا قرارات المجلس . .ج

 العالقة. تنسي  العالقة مع الوزارات والمؤسسات اات .د

 ( أعاله في حال  يابه.2يمارس نائب الرئيس صالحيات الرئيس الماكورة في الفقرة ) -3
 (8مادة )

 المدير التنفياي
 ُيعيَّن المدير بقرار من الوزير بناًء على تنسيب من المجلس. -2
 ينفا المدير قرارات المجلس وتوصياته. -3
 ة والمالية.يتولى المدير اإلشراف على الشؤون واألعمال اإلداري -2

 



 
 

 الطبيب الشرعي
 (9مادة )

 يقوم الطبيب الشرعي بالممام التالية بناًء على طلب النيابوة:
 فحص المصابين لتعيين اإلصابة وزمن حدوثما وسببما واألداة المستعملة في إحداثما. .2
 عينات الالزمة.تشريح الجثث واألشالء لبيان سبب الوفاة وتاري ما والتعرف عليما وأ ا ال .3
 حضور عمليات نبش القبور واست راج الجثة لوصفما أو تشريحما وبيان سبب الوفاة. .2

تقووديم تقريوور طبووي بكوول مممووة يكلووف بمووا فووي نطوواي ا تصاصووه، علووى أن يكووون التقريوور  .4
 سريًا، ويتم اعتماده بتوقيع المدير ومصادقة الرئيس.

 إصدار إشعار وفاة يقدم للجمات المعنية. .5

 (20مادة )

( يقووووم الطبيوووب الشووورعي بالمموووام التاليوووة بنووواًء علوووى طلوووب الجموووات 9إضوووافة لموووا ورد فوووي الموووادة )
 الم تصة:

 إبداء الرأي الفني في الوقائع الطبية المعروضة أمام القضاء. .2

 اللشف الصحي على السجناء المحكوم عليمم نمائيًا والسجناء المطلوب اإلفراج عنمم صحيًا. .3

 وجود وثيقة رسمية به.تقدير العمر عند عدم  .2

 اللشف على مدعي الجنون قبل األمر بإيداعه إحدى المصحات النفسية تحت المالحظة. .4

 اللشف والمعاينة في مكان وقوع الحادثة لبيان كيفية وقوعما وفحص ا ثار واألدلة الجنائية. .5

 تحنيط الجثث المجمولة والجثث المراد تسفيرلا  ارج الوطن . .6

 الم بري الشرعي
 (22ة )ماد

 يقوم المخبري الشرعي بالمهام التالية بناًء علي طلب النيابة:
إجووووراء التحاليوووول الليميائيووووة والحيويووووة علووووى العينووووات والمضووووبوطات،على أن ُتجوووورى التحاليوووول  -2

 المطلوبة في المعمل الجنائي المعتمد لدى المركز.

اعتموواده بتوقيووع الموودير  تقووديم تقريوور بكوول مممووة يقوووم بمووا ، علووى أن يكووون التقريوور سووريًا، ويووتم -3
 ومصادقة الرئيس.

 االحتفاظ بالعينات التي قام بتحليلما كبينة للقضاء وللضرورات العلمية. -2
 

 لجنة االعتراضات



 (23مادة )
للنيابووة حوو  االعتووراا علووى التقريوور الطبووي الشوورعي أو التقريوور الم بووري الشوورعي أو كليممووا  .2

 ونية.أمام المحكمة الم تصة وحسب اإلجراءات القان

لوواوي العالقووة حوو  االعتووراا علووى التقريوور الطبووي الشوورعي أو التقريوور الم بووري الشوورعي أو  .3
 كليمما أمام المحكمة الم تصة وحسب اإلجراءات القانونية.

عند االعتراا على تقرير الطبيب الشرعي يشكل المجلس لجنة اعتراضات مكونوة مون ثالثوة  .2
 ليس بينمم واضع التقرير. نأطباء استشاريي

عند االعتراا على تقرير الم بري الشرعي يشكل المجلس لجنة اعتراضات مكونة من ثالثة  .4
 م بريين استشاريين ليس بينمم واضع التقرير.

يصوودر قوورار لجنووة االعتراضووات  ووالل أسووبوعين موون توواريخ االعتووراا، ويكووون قوورار اللجنووة  .5
 ة الوزير.ب صوص االعتراا المنظور قطعيًا بعد اعتماده من الرئيس ومصادق

 
 
 (22مادة )

ال يجووووز للطبيوووب الشووورعي بوووأي حوووال مووون األحووووال معاينوووة محووول الحوووادث أو إجوووراء اللشوووف  .2
 الطبي للجثة أو إجراء التشريح في الليل إال إاا رأت النيابة ضرورة لالك. 

ال يجووووز إجوووراء التشوووريح فوووي حووواالت الوفووواة الطبيعيوووة أو حووووادث الطوووري أو حووواالت السوووقو   .3
 ري والحري وحوادث اللدغ ونحولا، ما لم تشتبه النيابة في حدوث جريمة.والمدم والغ

ال يجووووز تشوووريح جثوووث األشووو اص المشوووتبه فوووي سوووبب وفووواتمم وال يجووووز دفنموووا إال بوووإان مووون  .2
 النيابة.

 تتحمل النيابة المسؤولية أمام اوي المتوفى عن تأ ير أو تأجيل الدفن لمصلحة العدالة. .4

 (24مادة )
الشرعي والم بري الشرعي من موأموري الضوبط القضوائي فيموا يتعلو  بمزاولوة عملوه ُيعَتبر الطبيب 

 الرسمي.
 (25مادة )

توثووو  تقوووارير الطوووب الشووورعي والم بوووري وتقوووارير الحووووادث المحالوووة للمركوووز فوووي ملفوووات وسوووجالت 
  اصة.

 (26مادة )
و عمول ال يتفو  ال يجوز للطبيب الشورعي أن يجموع بوين وظيفتوه وممارسوة التجوارة أو أيوة وظيفوة أ

مًا في نزاع يتصل بعمله.  واستقالله في عمله، وال يجوز له بغير إان  اص أن يكون ُمحكَّ



 (21مادة )
يجووووز التشوووريح فوووي كليوووات الطوووب ومعالووود الطوووب الشووورعي بمشووواركة األسووواتاة والطلبوووة أل وووراا 

 التعليم.
 (28مادة )

 ام لاا القانون . يصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفيا أحك
 (29مادة )

 ى كل ما يتعارا وأحكام لاا القانون.لغي
 (30مادة )

، تنفيا أحكام لاا القانون، وُيعَمل به بعد ثالثوين -كل فيما ي صه -على الجمات الم تصة كافة 
 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 ميالدية. 28/23/3022صدر بمدينة  زة في: 

 لجرية.                                 2422/محرم/32: المواف      
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                                                  

 

 
 

 


