
  

  

  

  

  

  السلطة الوطنية الفلسطينية

 مجلس الوزراء

         قرار جملس الوزراء

 ن الرحيمبسم اهللا الرمح

 
  

  
   ٢٠١٢لسنة ) هـ .ا/و.م٨/٢٦٩/١١( رقم مجلس الوزراء قرار 

   الختصاصاتهالشرعي قواعد وإجراءات مباشرة المجلس األعلى للقضاء بشأن الئحة
 م وتعديالته٢٠٠٣بعد االطالع على القانون األساسي المعدل سنة 

  منه) ٨٩،١٠(م وال سيما المواد ٢٠١١لسنة ) ٣(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 
  م بشأن٢٠١٢لسنة )هـ.إ/و.م.ر/١٥٥/١١(وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 

  ،زياد شكري الظاظا نائباً لرئيس الوزراء وتفويضه ببعض صالحيات رئيس الوزراء/ تعيين السيد
  الشرعي للقضاء األعلى المجلس تنسيب على وبناء

  العامة المصلحة مقتضيات على وبناء
  قانونا لنا المخولة الصالحيات على وبناء

 ما )م١٣/١١/٢٠١٢( بتاريخ غزة بمدينة المنعقدة المائتين بعد والستين التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  :يلي

  
  )١(مادة ال

 في هذه الالئحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على أينما وردت التاليةيكون للكلمات والعبارات 
  :خالف ذلك
  .م٢٠١٢لسنة ) ٣(ن القضاء الشرعي رقم قانو: القانون
  .المجلس األعلى للقضاء الشرعي: المجلس
  .رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي: الرئيس

  )٢(مادة ال

يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين في القانون ولوائحه التنفيذية، ويضع القواعد الموضوعية واإلجرائية 
  .ختصاصاتالتي تقتضيها طبيعة هذه اال

  )٣(مادة ال

يعقد المجلس بمقر المحكمة العليا في المحافظات الجنوبية أو الشمالية اجتماعاً عادياً مرة كل شـهر علـى                   .١
 .األقل

يجتمع المجلس عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب ثالثة من أعضائه، ويـدعو الـرئيس المجلـس                   .٢
 . من تاريخ تقديم الطلبلالنعقاد ويعرض الموضوع خالل عشر أيام على األكثر
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  )٤(مادة 

تبلغ الدعوة الجتماع المجلس مع صورة من مشروع جدول األعمال إلى األعضاء قبل موعد الجلسة بثالثة                 .١
أيام على األقل، ولكل عضو الحق في االطالع على األوراق الخاصة بالموضـوعات المعروضـة علـى                 

 .المجلس قبل انعقاده

 .مجلس في مدة تقل عن ثالثة ايام إذا اقتضت الضرورة ذلكيجوز إبالغ الدعوى ألعضاء ال .٢

في حال غياب أحد أعضاء المجلس أو قيام مانع لديه توجه الدعوة إلى من له الحق فـي أن يحـل محلـه                        .٣
 .قانوناً

  
  )٥(مادة ال

 عند   على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه        على األقل  أعضائه   خمسة من يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور      
غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من                

  .ينوب عنه عند غيابه
  )٦(مادة ال

للمجلس أن يختار مقرراً من بين أعضائه يتولى تدوين مداوالته وقراراته، ويحرر بها محضراً يوقع من الـرئيس                  
  .ظ بسجالت المجلسواألعضاء الحاضرين ويحف

  )٧(مادة ال

  . ما لم يقرر المجلس خالف ذلكمسببةلمجلس سرية، وتصدر قراراته مداوالت ا
  

  )٨(مادة ال

  . إال بموافقتهخاصة بالمجلس أوراق تداول أيةوفقاً ألحكام القانون ال يجوز 
  

  )٩(مادة ال

ضاة إلى رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية       ترفع قرارات المجلس المتعلقة بتسبيب تعيين وترقية وإعادة وعزل الق         
  .إلصدار قراره بشأنها، وتنشر في الجريدة الرسمية

  
  )١٠(مادة ال

  .يحدد الرئيس نظام العمل في المجلس، ويشرف عليه ويتول اختصاصاته على النحو المبين بالقانون وهذه الالئحة
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  )١١(مادة ال

شروع جدول أعماله ويرأس جلساته ويدير المناقشات فيه ويتابع يحدد الرئيس المسائل التي تعرض على المجلس وم       
  .تنفيذ قراراته، ويجري كافة المخاطبات بين المجلس وباقي الجهات ويمثله أمام القضاة

  )١٢(مادة ال

  :، وأحد أعضائه يختاره الرئيس، ويختص بنظر المسائل التاليةهلجنة برئاسة الرئيس، وعضوية نائبتشكل 
 .المسائل المتعلقة بإعارة القضاة -١

 .ندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عملهم أو باإلضافة إلى عملهم -٢

 .ندب القضاة للتدريس بالجامعات والمعاهد العليا وما في مستواها -٣

  

  )١٣(مادة ال

ا ومداوالتها ما يسرى في شأن      تجتمع اللجنة في مقر المحكمة العليا بدعوة من رئيسها، ويسرى في شأن اجتماعاته            
  .المجلساجتماعات 

  )١٤(مادة ال

  .يتولى أمانة سر المجلس أحد قضاة المحكمة العليا يختاره المجلس من بين أعضائه
  

  )١٥(مادة ال

إبالغ األعضاء به واستيفاء كافة األوراق التي تقـدم         و إعداد موضوعات مشروع جدول األعمال،       يتولى أمين السر  
أو تعرض على لجانه كما تتولى تحت إشراف رئيس المجلس متابعة تنفيذ قـرارات المجلـس لـدى                  إلى المجلس   

  .الجهات ذات العالقة
  )١٦(مادة ال

 بإعداد السجالت والملفات الالزمة لحسن سير العمل وانتظامه وبوجه خاص الـسجالت والملفـات               يقوم أمين السر  
  :التالية
 .ر الجلسات طبقاً لتواريخ انعقادها والقرارات الصادرة فيهاسجل خاص للمجلس، ولجانه تدون فيه محاض -١

 .سجل طبقاً للحروف األبجدية بأسماء السادة القضاة والبيانات الخاصة بهم -٢

سجل اإلعارات وأخر  لالنتدابات وتجديد كل منها، ويدون قرين اسم القاضي كافة اإلجراءات المتخذة بهذا  -٣

 .الشأن
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 .ون به ملخص لكل منها وما اتخذ بشأنها من إجراءاتسجل للتظلمات واالعتراضات يد -٤

 .سجل لقيد الشكاوى الواردة للمجلس وما اتخذ بشأنها من إجراءات وملفات خاصة بها -٥
سجل خاص للمكاتبات الواردة للمجلس وآخر للمكاتبات الصادرة، يدون في كل منها ملخص لجميع  -٦

الورود أو التصدير ورقم كل منها، وما تم في شأن المكاتبات الواردة والصادرة بأرقام مسلسلة وتاريخ 
 .المكاتبات الواردة من إجراءات وتاريخها

ملف خاص لكل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه تودع به أصول األوراق الخاصة بكل موضوع يعرض  -٧
 .على المجلس وجدول األعمال

 .ملف تودع به صورة من تشكيالت المحاكم في بداية كل عام قضائي -٨
 .لف للموضوعات التي لم تتم دراستها مع استيفاء البيانات الالزمة تمهيداً للبت فيهام -٩

ملف تودع به صورة عن أوراق تنفيذ قرارات كل جلسة من جلسات المجلس مرتبة حسب تواريخ  -١٠
 .انعقادها

  .ملف لحفظ صور عن المكاتبات الصادرة مرتبة حسب تواريخ صدورها -١١
  )١٧(مادة ال

 الطلبات والموضوعات التي يختص بنظرها مشفوعة بالبيانات واألوراق والوثائق الالزمة تقدم إلى المجلس .١
 .لتمكينه من البت فيها

 العامة للمجلس والتأشير عليها بما اإلدارةيجوز أن تقدم صور طبق األصل من الوثائق بعد مراجعتها من  .٢
 .يفيد مطابقتها لألصل

ت في الزماً من البيانات واألوراق للبها كل ما يراه طلب من الجهات الحكومية وغيري للمجلس أن .٣
 .الموضوعات المعروضة عليه

  )١٨(مادة ال

هذا القرار ويعمل به اعتباراً مـن تـاريخ صـدوره،     تنفيذ أحكام – كل فيما يخصه –على الجهات المختصة كافة  
  .نشر في الجريدة الرسميةوي

  .م٢٠١٢ من نوفمبر لسنة ١٣: صدر في مدينة غزة بتاريخ
  هـ١٤٣٣ من ذي الحجة لعام ٢٨

  
   زياد شكري الظاظا                                                                                   
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  رئيس مجلس الوزراءنائب 

  


