
  

  

  

   التشريعات إعداد إجراءات بشأن 1995 لسنة) 4( رقم قانون

  

 على وبناء العامة صلحةالم تقتضيه ما عل وبناءً  الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس 
    :اآلتي القانون أصدرنا لنا المخولة الصالحيات

  )1( مادة

  

ً  التشريعات إعداد يتم     .القانون ھذا في الواردة لألحكام وفقا

  

    

  )2( مادة

  

 واألحكام الرئيسية العناصر تعد أو حكمھا، في وما واالتفاقيات التشريعية األدوات مشروعات المختصة الجھة أو الوزارة تعد
ً  إعداده تم ما الجھة أو الوزارة وتحيل. المقترحة المشروعات تتضمنھا أن المطلوب الموضوعية  لفتوىا ديوان إلى السابقة للفقرة وفقا
    .المالئمة القانونية الصيغة في المطلوبة المشروعات لصياغة والتشريع

  

    

  )3( مادة

  

 والغاية جوھرھا من يغير ال بما عليھا تعديالت من يراه ما وإدخال المقترحة المشروعات دراسة والتشريع الفتوى ديوان يتولى
 ذات األخرى والجھات الوزارات من وغيرھما المختصة الجھة أو الوزارة مع يتشاور أن مھمته أداء سبيل في وله منھا المستھدفة
    .المشروعات ھذه من المستھدفة الغاية تحقق التي المالئمة األحكام إلى التوصل بغرض بينھا، تنسق وأن العالقة

  

    

  )4( مادة

  

 وزارية نةلج إلى إحالتھا يتولى الذي السلطة وزارة مجلس عام أمين إلى التشريعية األدوات مشروعات والتشريع الفتوى ديوان يرفع
 ھذه تصوتخ والتشريع الفتوى ديوان رئيس وعضوية الوزراء من وعدد العدل وزير برئاسة وتكون السلطة رئيس من بقرار تشكل
    .الوزراء مجلس إلى توصياتھا وتقديم التشريعية األدوات مشروعات بدراسة اللجنة



  

    

  )5( مادة

  

 القانونية غةالصي في لوضعه الديوان إلى المشروع يحال التعديل أو الرفض أو بالقبول الوزراء مجلس قبل من المشروع في البت بعد
    .المناسبة

  

    

  )6( مادة

  

 ريدةالج في ينشر ثم ومن إلصداره السلطة رئيس إلى الوزراء مجلس عليه وافق الذي المشروع والتشريع الفتوى ديوان يرفع
    .الرسمية

  

    

    )7( مادة

  

    .القانون ھذا أحكام مع يتعارض حكم كل يلغي

  

    

  )8( مادة

  

    .الرسمية الجريدة في وينشر صدوره تاريخ من به ويعمل. القانون ھذا تنفيذ يخصه فيما كل المختصة الجھات جميع على

  

  

 طنيةالو السلطة رئيس الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس عرفات ياسر 17/4/1995: بتاريخ غزة بمدينة صدر
    الفلسطينية

  

 .   بيرزيت جامعة في الحقوق معھد اعداد ،- المقتفي - فلسطين في والتشريع القضاء منظومة عن 


