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نظام املكتب الفين للمحكمة العليا/ 

 قض وحماكم االستئنافحمكمة الن

 م2021( لسنة 14رقم ) 
 

 

 24/06/2021بتار ا   ،180العد   الجر دة الرسمية.المنشور في  ➢
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 نظام المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم االستئناف 
 م2021( لسنة 14رقم )

 
 مجلس الوزراء، 

 ( منه، 70م وتعديالته، ال سيما أحكام الما ة )2003ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة  استنا ا  
م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، ال سيما أحكام الما ة  2020( لسنة  39وألحكام القرار بقانون رقم ) 

 ( منه،19)
 و ناء  على تنسيب مجلس القضاء األعلى،

 م، 2021/ 04/ 12قره مجلس الواراء بتار ا  أوعلى ما 
 وعلى الصالحيات المخولة لنا،  

 وتح يقا للمصلحة العامة،
 

 أصدرنا النظام اآلتي:
 (1مادة )                                            

يكون للكلمات والعبارات الوار ة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أ ناه، ما لم تدل القر نة على  
 خالف ذلك: 

 س القضاء األعلى. مجل المجلس:
 رئيس المجلس.  الرئيس:

 المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم االستئناف.  المكتب الفني:
 (2مادة )

يترأم المكتب الفني قا أل من قضاة المحكمة العليا ينتدبه المجلس للتفرغ   ارة المكتب الفني  .1
 لمدة أر   سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ضافة لعمله بناء  على تنسيب الرئيس أو با 

رئيس  .2 تنسيب  على  بناء   المجلس  ينتدبهم  القضاة  من  الفني مجموعة  المكتب  رئيس  يساعد 
 المكتب الفني لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
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المكتب ( من هذه الما ة نائبا  لرئيس  2يكون القاضي األقدم من القضاة المشار  ليهم في الفقرة ) .3
 الفني، و مارم صالحيات رئيس المكتب في حال غيابه.

 (3مادة )
ومحاكم   النقض  محكمة  العليا/  للمحكمة  وا  ارا  والفني  القانوني  الدعم  تقديم  الفني  المكتب  يتولى 

 االستئناف على النحو اآلتي:
 صاصها. تصنيا القضايا والطلبات الوار ة للمحاكم لتوا عها على الغرف القضائية حسب اخت  .1
تزو د الغرف القضائية بما يلزم من التشر عات والسوابق القضائية المتعلقة بكل قضية حسب    .2

 طبيعتها وخالصة بموضوعها. 
  عدا  أا  راسات أو أبحاث قانونية تحتاجها الغرف القضائية.  .3
فيما تصدره من    .4 النقض  العليا/ محكمة  المحكمة  تقررها  التي  القانونية  المبا ئ  استخالص 

 حكام، وتبو بها، واتخاذ ا جراءات الالامة لنشرها. أ
تحليل السوابق القضائية، وتقديم المطالعات والدراسات الالامة بشأنها  لى الرئيس ورؤساء   .5

 القانونية.  المبا ئمحاكم االستئناف، بما يساهم في استقرار 
 رئيس المكتب الفني.   تزو د المحاكم بالتشر عات والسوابق القضائية التي يحد ها الرئيس أو  .6
 أا مهام أخرا يكلفه بها المجلس أو الرئيس أو رؤساء محاكم االستئناف.  .7

 (4مادة )
 تتكون هيكلية المكتب الفني من أقسام وشعب.  .1
يتم استحداث األقسام والشعب في المكتب الفني أو  لغاؤها أو  مجها بغيرها أو تغيير مسماها   .2

تنسيب رئيس المكتب الفني، واعتما ها وفق ا جراءات المتبعة في  بقرار من الرئيس بناء  على  
 الدوائر الحكومية.

 يتكون الجهاا ا  ارا للمكتب الفني من مو في السلطة القضائية الذين يكلفهم الرئيس بذلك. .3
 يحد  رئيس المكتب الفني رؤساء األقسام والشعب من مو  يه.  .4
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 (5مادة )
يس، و كون مسؤوال  أمامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن  يتب  رئيس المكتب الفني للرئ  .1

 سير العمل في المكتب.
األقسام لرئيس المكتب الفني، و كونوا مسؤولين أمامه عن حسن سير العمل لل   يتب  رؤساء .2

 في قسمه.
 (6مادة )

المكتب الفني  يشكل في المكتب الفني لجنة تسمى "لجنة التخطي  والتطو ر" برئاسة رئيس   .1
 وعضو ة نائبه ورؤساء األقسام فيه. 

رئيس    .2 على  عوة من  بناء   أو  األقل  على  الشهر  لل  مرة  والتطو ر  التخطي   لجنة  تجتم  
 المكتب الفني. 

 تتولى لجنة التخطي  والتطو ر المهام اآلتية:  .3
 يه. وض  برامج التخطي  والتدر ب لتطو ر العمل في المكتب الفني ورف  لفاءة العمل ف  .أ
 وض  الحلول المناسبة لإلشكاليات التي تواجه المكتب الفني في أعماله.   .  
  راسة ما ُيحال  ليها من الرئيس.  .ج

 (7مادة )
يلتزم المو فون في المكتب الفني بالسر ة فيما يتعلق باألعمال وا جراءات والدراسات التي يكلفون بها  

 والتأ يبية. تحت طائلة المسؤولية القانونية 
 (8مادة )

 تكون مواانة المكتب الفني ضمن مواانة السلطة القضائية.  .1
 تخض  معامالت المكتب الفني وزليات الصرف فيه لإلجراءات المتبعة في الدوائر الحكومية.  .2

 (9مادة )
 يصدر المجلس التعليمات الالامة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 ( 10مادة )
 أحكام هذا النظام. يلغى لل ما يتعار  م  
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 ( 11مادة )
على الجهات المختصة لافة، لل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، و عمل به بعد ثالثين يوما  من 

 تار ا نشره في الجر دة الرسمية. 
 

 ميالدية  12/04/2021صدر في مدينة رام هللا بتاريخ
 هجرية  1442/شعبان/30الموافق:                

 
 د. محمد اشتية  

 رئيس الوزراء
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 م2021( لسنة 2تعليمات رقم )

 باملكتب الفين للمحكمة العليا/ حمكمة النقض وحماكم االستئناف

 

 

 25/08/2021بتار ا   ،182العد   الجر دة الرسمية.في  ةالمنشور  ➢
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 م2021( لسنة  2تعليمات رقم )
 ومحاكم االستئناف بالمكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض 

 
 مجلس القضاء األعلى، 

 المحاكم النظامية، تشكيل م بشأن2020( لسنة  39استنا ا  ألحكام القرار بقانون رقم )
  ، م2021( لسنة  14رقم )  للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم االستئنافوألحكام نظام المكتب الفني  

 ( منه،9ال سيما أحكام الما ة )
 م،6/2021/ 30( بتار ا 19و ناء على موافقة مجلس القضاء األعلى في جلسته رقم )

 وعلى الصالحيات المخولة لنا، 
 وتح يقا  للمصلحة العامة،

 
 أصدرنا التعليمات اآلتية: 

 (1مادة )
المخصصة لها أ ناه، ما لم تدل القر نة  يكون للكلمات والعبارات الوار ة في هذه التعليمات المعاني  

 على خالف ذلك:
 مجلس القضاء األعلى.  المجلس:
 رئيس المجلس.  الرئيس:

 المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم االستئناف.  المكتب الفني:
 (2مادة )

بالرئيس، و شكل من  ينشأ في المحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم االستئناف مكتب فني يرتب   
 رئيس المكتب الفني وعد  من القضاة. 

 (3المادة )
 يتولى المكتب الفني المهام اآلتية: 
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تقديم الدعم القانوني والفني وا  ارا للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم االستئناف، بما    .1
قضائية حسب في ذلك تصنيا القضايا والطلبات الوار ة  ليها لغايات توا عها على الغرف ال

 اختصاصها.
 راسة لافة الطعون المقدمة للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم االستئناف، وفحد   .2

 الجوانب الشكلية في اللوائح، والتحقق من صحة استيفاء الرسوم وتصنيا الدعاوا. 
 عدا  ملخد لوقائ  الدعوا م  مطالعة قانونية حول أسبا  النقض واالستئناف، والبحب   .3

لسوابق القضائية الصا رة عن المحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم االستئناف بوقائ   عن ا
مشابهة أو متعلقة بما ور  باألسبا ، وتحضيرها وزرفاقها بالملف، وزرساله للهيئة المحالة لها 

 الدعوا. 
  عدا  أا  راسات أو أبحاث قانونية تطلبها الغرف القضائية لغايات البت في الدعوا. .4
خالص المبا ئ القانونية من أحكام المحكمة العليا/ محكمة النقض، وتجمي  قرارات الهيئة  است .5

 العامة، وتأمينها للقضاة في مختلف المحاكم. 
 أا مهام أخرا يكلفه بها المجلس أو الرئيس أو رؤساء محاكم االستئناف.  .6

 (4مادة )
بناء  على تنسيب من الرئيس ليكون رئيسا   يتم ند  قا أل من قضاة المحكمة العليا بقرار من المجلس  

 للمكتب الفني. 
 (5مادة )

 يتولى رئيس المكتب الفني المهام اآلتية: 
 ا شراف على المكتب الفني والجهاا ا  ارا التاب  له.  .1
 رئاسة تحر ر المجلة المختصة بالقانون والقضاء. .2
 أا مهام ُأخرا يكلفه بها الرئيس.   .3

 (6مادة )
   م  أحكام هذه التعليمات.يلغى لل ما يتعار 
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 (7مادة )
تار ا   من  بها  و عمل  التعليمات،  هذه  أحكام  تنفيذ  فيما يخصه،  لافة، لل  المختصة  الجهات  على 

 صدورها، وتنشر في الجر دة الرسمية.

 
 ميالدية. 30/06/2021صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ 

 هجرية.  1442/ ذو القعدة/ 20الموافق:               
                                               

 المستشار عيسى أبو شرار 
 رئيس مجلس القضاء األعلى

 
  


