
  

  

  

  

  

  طنية الفلسطينيةالسلطة الو
 مجلس الوزراء

    قرار جملس الوزراء
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٢٠١٢لسنة ) هـ .ا/و.م/٧/٢٦٩/١١( رقم قرار مجلس الوزراء 
 ي بالمحكمة العليا الشرعيةـبشأن الئحة المكتب الفن
  

 م وتعديالته٢٠٠٣بعد االطالع على القانون األساسي المعدل سنة 

  منه) ٨٩،٧٣(م وال سيما المواد ٢٠١١لسنة ) ٣(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 
  م بشأن٢٠١٢لسنة )هـ.إ/و.م.ر/١٥٥/١١(رئيس الوزراء رقم وعلى قرار 

  ،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 رقر
  :يلي

  

  

  )١(مادة ال

يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذه الالئحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة 
  :على خالف ذلك

  .لشرعيالمجلس األعلى للقضاء ا: المجلس
  .رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي: رئيس المجلس

  .المكتب الفني المشكل بموجب هذه الالئحة: المكتب
  .رئيس المكتب الفني: رئيس المكتب

  .المحكمة العليا الشرعية: المحكمة
  .رئيس المحكمة العليا الشرعية: رئيس المحكمة

  .وكيل المكتب الفني: الوكيل
  )٢(مادة ال

  .محكمة العليا الشرعية مكتب فني ويكون خاضعاً إلشراف رئيس المحكمة العليا الشرعيةـيشكل بال
  )٣(مادة ال

  :يؤلف المكتب الفني من
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 .ويتواله أحد قضاة المحكمة العليا الشرعية: رئيس المكتب .١

 ).أقدم رئيس محكمة استئناف شرعية(وكيل المكتب الفني  .٢

 .اتهاعدد كاف من قضاة المحاكم على اختالف درج .٣

  )٤(مادة ال

 عدداً أخر من قضاة  - من حين آلخر -للمكتب  يضميجوز للمجلس بناء على تنسيب رئيسه، أن 
  .محاكم االستئناف، ورؤساء المحاكم االبتدائية، لمدة سنة قابلة للتجديد

  )٥(مادة ال

يختص المكتب الفني بما هو آت:  
لعليا الشرعية، فيما تصدره من أحكام رها المحكمة اتخالص المبادئ القانونية التي تقراس -١

 .وتبوبيها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة

 .إعداد البحوث ومشاريع القوانين بناء على طلب رئيس المحكمة أو احدى دوائرها -٢

 .إعداد مشاريع اللوائح التنفيذية لقانون القضاء الشرعي، وتقديمها للمجلس للتصديق عليها -٣

والدورات التدريبية، والمؤتمرات القانونية في الداخل والخارج، وما يلزم ذلك عقد الندوات،  -٤
 .من تنسيق مع الجهات المعنية

 . ما يترتب بشأنهاماتلقي ما يرد من منح تعليمية، وعرضها على رئيس المجلس، للنظر في -٥

 .الموضوعات الخاصة بجميع أوجه التعاون الدولي في مجال القضاء الشرعي -٦

 .إعداد أهم القرارات التي يصدرها المجلس، والتي تهم القضاة وتوزيعها عليهم -٧

رى رئيس المجلس إبالغها ميمات الالزمة فيما يتعلق بالمآخذ الفنية واإلدارية التي يعإعداد الت -٨
 .لتطبيقها في عملهمللقضاة 

اء على طلب إعداد مذكرات قانونية بشأن أي طعن معروض على المحكمة العليا الشرعية، بن -٩
 .رئيس المحكمة

 . يكلف بها من رئيس المحكمةأية مسائل أخرى -١٠
 

  )٦(مادة ال

  :ترسل إلى المكتب
 .جميع الدعاوي التي يصدر فيها حكم من المحكمة العليا الشرعية -١
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الدعاوى التي يرى فيها رفع األمر إلى المحكمة العليا الشرعية بطلب تعيين المحكمة المختصة  -٢
 .ع على االختصاص أو الوظيفة، إلعداد مذكرة فيهاعند قيام التناز

 .ها خارج فلسطينوراق المراد إعالنُاأل -٣

  
  )٧(مادة ال

يدير العمل بالمكتب الفني رئيس المكتب، ويتولى توزيع األعمال بين األعضاء وينوب عنه عند غيابه 
  .الوكيل، ثم األقدم من األعضاء

  )٨(مادة ال

ى رئاستها الوكيل، وتختص بنشر األحكام الصادرة عن المحكمة، وذلك تنشأ بالمكتب إدارة للنشر يتول
  .بعد عرضها على رئيس المحكمة للمصادقة على النشر

  )٩(مادة ال

  . للمكتب أن يقدم لرئيس المجلس اقتراحات وتوصيات في أي شأن من شؤون القضاء
  )١٠(مادة ال

س، ويخضعون إلشراف وإدارة رئيس يلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين يختارهم رئيس المجل
  .المكتب

  )١١(مادة ال

به اعتباراً من تاريخ يعمل  وهذا القرار تنفيذ أحكام – كل فيما يخصه –على الجهات المختصة كافة 
  .صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

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

  

                                                                    

  زياد شكري الظاظا                                                                               

  

  رئيس مجلس الوزراءنائب 

  

  
  


