�إدارات حمدثة

الإدارة العامة لتدوين ون�شر الأحكام
ن�ش�أة الإدارة:

-1ت�ضمنت امل��ادة ( )98من نظام الق�ضاء
ال�صادر باملر�سوم امللكي رق��م (م )46/وتاريخ
1359/7/14ه��ـ ت�شكيل �إدارة بوزارة العدل يكون
من مهامها �إع��داد جمموعات الأح��ك��ام املختارة
للن�شر.
 -2جاء يف قرار جمل�س ال��وزراء رقم ()261
وتاريخ 1423/6/17هـ �أن تقوم وزارة العدل بن�شر
الأحكام النهائية املختارة ال�صادرة عن املحاكم
بعد ت�صنيفها وحذف الأ�سماء منها� ..إلخ.
� -3أ���ص��در م��ع��ايل ال��وزي��ر ال��ق��رار رق��م 463
وت��اري��خ 1426/1/12ه����ـ القا�ضي ب�إن�شاء �إدارة
با�سم (الإدارة العامة لتدوين ون�شر الأحكام).
وتهدف �إلى ن�شر الأحكام الق�ضائية املكت�سبة
القطعية عرب و�سائل �إلكرتونية وورقية ال�صادرة
من املحاكم بعد ت�صنيفها.

اجلهة التابعة لها:

تتبع الإدارة ملركز البحوث التابع لوكالة الوزارة
لل�ش�ؤون الق�ضائية بوزارة العدل.
�أهداف التدوين والن�شر:
•الإ���س��ه��ام يف خ��دم��ة ال��ف��ق��ه الإ���س�لام��ي
وقواعده.
•ت���أ���ص��ي��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ل��ي��م لل�شريعة
الإ���س�لام��ي��ة بغية ت��ق��ري��ب االج��ت��ه��اد يف
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الوقائع املتماثلة.
•�إث��راء العمل الق�ضائي و�إع��ان��ة العاملني
فيه على تلم�س الأحكام املوافقة للقواعد
ال�شرعية.
•م�ساعدة املخت�صني واملهتمني لال�ستئنا�س
ب���أح��ك��ام ال��ق�����ض��اء ب���إي�����ص��ال ال��وق��ائ��ع
الق�ضائية �إليهم.
•ب�سط ون�شر خمرجات الق�ضاء للعموم
بغية ن�شر الوعي الق�ضائي.

�أق�سام الإدارة ومهامها:

تتكون الإدارة من ثالثة �أق�سام هي:
-1ق�سم الت�صنيف والتدوين (الفريق العلمي).
ويعمل فيه ع��دد من امل�ست�شارين والباحثني
ال�شرعيني وي�ساندهم ويقوم هذا الق�سم بـ:
�أ) فرز وتن�سيق الأحكام ال��واردة �إلى الإدارة
وفق ًا للت�صنيف املعتمد من اللجنة العلمية الدائمة
ملدونة الأحكام الق�ضائية والتي تتكون من ثالثة
ق�ضاة.
ب) �إعداد الأحكام للعر�ض على اللجنة العلمية
الدائمة.
ج) و�ضع معايري الن�شر وعر�ضها للموافقة
عليها وفق ًا ملتطلبات كل �إ�صدار.
د) �إع��داد الأحكام املختارة متهيد ًا لن�شرها
وفق املعايري املعتمدة والتي ت�شمل حذف الأ�سماء

واملواقع وغري ذلك مما يدل على الهوية.
هـ) �إعداد ملخ�ص لكل حكم ي�شتمل على بيان
حكم القا�ضي واحليثيات التي ا�ستند عليها.
 -2ق�سم الن�شر ويقوم بـ:
�إج���راء م��ا يلزم لإدخ���ال الأح��ك��ام املعتمدةب�صيغتها النهائية يف الو�سائل املعتمدة للن�شر.
متابعة عملية الن�شر والتوزيع. -3ق�سم اخلدمات املكتبية:
ال��ق��ي��ام ب��امل��ه��ام امل�����س��اع��دة لأع��م��ال التدوين
والن�شر وحفظ امللفات.

خطوات �إعداد ن�شر املدونة:

ت�صدر الإدارة مدونة الأحكام الق�ضائية وتتبع
يف ذلك اخلطوات الآتية:
بعد ورود الأحكام ال�صادرة من املحاكم �إلى
الإدارة العامة لتدوين ون�شر االحكام حتال �إلى
مرحلة الت�صنيف (الفريق العلمي) لفرز وتن�سيق
االحكام وفق ًا للت�صنيف املعتمد و�إع��داد الأحكام
للعر�ض على اللجنة العلمية.
 تعاد �إلى مدير عام الإدارة (�أمني اللجنة)ملراجعتها وعر�ضها على اللجنة العلمية.
 بعد �إق��راره��ا �أو املالحظة عليها من قبلاللجنة العلمية حتال الأحكام �إلى الفريق العلمي
لإعدادها للن�شر.
 تعر�ض الأحكام املقرر ن�شرها على ف�ضيلةوكيل ال���وزارة لل�ش�ؤون الق�ضائية مرفقة بخطة
الن�شر وتتلقى الإدارة التوجيه حيال الن�شر.
 -ترفع الأح��ك��ام امل��ق�� َّرة �إل��ى املجل�س الأعلى

للق�ضاء لكونها اجلهة الإ�شرافية العليا للمدونة،
وعند املوافقة على الأحكام ي�صدر قرار بذلك.
 يقوم ق�سم “ن�شر الأحكام” ب�إعداد الأحكاماملوجه بن�شرها وفق ًا للمعايري املعتمدة للن�شر.
(تتم مراجعة جميع عمليات الإعداد من قبل
من�سوبي الإدارة العامة لتدوين ون�شر الأحكام).

توزيع مدونة الأحكام الق�ضائية:

يتم توزيع مدونة الأحكام الق�ضائية والقر�ص
امل�ضغوط على جميع �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يف
اململكة وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة وعلى ال�سفارات
ال�سعودية يف اخل���ارج ووزارات ال��ع��دل يف ال��دول
العربية والإ�سالمية وكذلك على املهتمني واملخت�صني
يف جمال الق�ضاء ،كما �سينظر يف �إمكانية ترجمة
جمموعة من الأح��ك��ام �إل��ى بع�ض اللغات وم��ن ثم
ن�شرها على موقع الوزارة على الإنرتنت.
للتوا�صل:
الريا�ض  -وزارة العدل  -مبنى م�شروع امللك
عبداهلل لتطوير مرفق الق�ضاء
�ص.ب 7775 :الرمز الربيدي 11472
هاتف- 0112948606 – 0112948500 :
0112948610
الربيد الإلكرتوين:
modoonah@moj.gov.sa
موقع الوزارةwww.joj.gov.sa :
واهلل املوفق،
وهو الهادي �إلى �سواء ال�سبيل.
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