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الباب األول

تعريفات وأحكام ومبادئ عامة
مادة ()1
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات اآلتية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لمم تمدل القرينمة

على خالف ذلك:

المجلس  :المجلس األعلى للقضاء الشرعي.

المحكمـ ــة  :المحكمـ ــة الشـ ــرعية الم ت ـ ــة بنظـ ــر المسـ ــاية الشـ ــرعية واألح ـ ـواة الش
درجاتها.

القاضي  :تشمة القضاة الشرعيين كافة على ا تال

ـ ــية علـ ــى م تل ـ ـ

درجاتهم.

أحكام ومبادئ عامة
مادة ()6
استقالل القضاء الشرعي

القضاء الشرعي مستقة ،وهو جزِءٌ ال يتج أز من السلطة القضايية وتتواله المحاكم الشرعية على ا تال
أنواعها ودرجاتها ،وفقاً ألحكام القانون.

مادة ()3
استقالل القضاة الشرعيين

القضاة الشرعيون مستقلون ال سلطان عليهم في قضايهم لغير أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون.
مادة ()4

حصانة القضاة الشرعيين

 -1القضاة الشرعيون غير قابلين للعزة إال في األحواة المبينة في هذا القانون.

ُ -6يستثنى من ح انة العزة من لم يتم تثبيته من القضاة الشرعيين.
 -3ال يجوز توقي القاضي  ،أو ات اذ أية إجراءات جزايية ضده ،في غير حاالت التلبس بجناية ،إال
بعد الح وة على إذن من رييس المجلس وفق اإلجراءات المن وص عليها في هذا القانون.

بع وعشرين ساعة على
 -4في حاة ارتكاب القاضي جناية متلبساً يتم إ طار رييس المجلس الة مدة أر ٍ
األكثر.

 -5تتولى النيابة العامة التحقيق والت ر في كة ما ُينسب للقضاة الشرعيين من جرايم ،مع مراعاة ما
ن ت عليه أحكام هذا القانون من ا ت ا ات المجلس بهذا ال وص.
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الباب الثاني

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
مادة ()5
إنشاء المجلس

ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس ُيسمى " المجلس األعلى للقضاء الشرعي " ،تكون له ش
اعتبارية ذات استقالة مالي واداري ومقره الدايم في القدس ويجوز أن يكون له مقران مؤقتان في الضفة
الغربية وقطاع غزة.

ية

مادة ()2
تشكيل المجلس

 -1يتكون المجلس من سبعة أعضاء على النحو التالي:
أ -رييس المحكمة العليا الشرعية .

ب -أقدم نواب رييس المحكمة العليا الشرعية.

نايباً

ت -اثنين من قضاة المحكمة العليا الشرعية.
ث -أقدم رييس محكمة استينا

رييساً
عضوين
عضواً

شرعية.

 -6ت تار هيية المحكمة العليا الشرعية أقدم اثنين من بين قضاتها من غير نواب رييس المحكمة العليا
الشرعية  ،للعضوية في المجلس  ،وتكون عضويتهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
مادة ()7
شغور منصب رئيس المجلس أو أي من أعضائه

 -1إذا شغر من ب رييس المحكمة العليا الشرعية يحة محله في رياسة المجلس أقدم نواب رييس
المحكمة العليا الشرعية  ،لحين تعيين ر ٍ
ييس للمحكمة العليا الشرعية وفقاً ألحكام القانون.

 -6إذا شغر من ب نايب رييس المحكمة العليا الشرعية يحة محله نايباً لرييس المجلس الذي يليه في
األقدمية من قضاة المحكمة العليا الشرعية  ،ثم األقدم فاألقدم وفقاً ألحكام القانون.

 -3إذا شغر من ب رييس محكمة االستينا

يليه في األقدمية من رؤساء محاكم االستينا

الشرعية ،الممثة في عضوية المجلس يحة محله الذي
الشرعية وفقاً ألحكام القانون.

أي من قضاة المحكمة العليا الشرعية األعضاء في المجلس يحة محله من ت تاره
 -4إذا شغر مقعد ٍ
هيية المحكمة بدالً منه وفقاً ألحكام القانون.
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مادة ()2
يتولى المجلس اإلش ار

اختصاصات المجلس

على سير العمة في المحاكم الشرعية ،وعلى القضاة الشرعيين العاملين فيها ،وله

في سبية ذلك اال ت ا ات اآلتية:

 -1وضع السياسة العامة لتطوير القضاء الشرعي.

 -6النظر بكافة شيون القضاة الشرعيين فيما يتعلق بتنسيب تعيينهم أو تثبيتهم ،أو ترقيتهم ،أو نقلهم ،أو
ندبهم ،أو إعارتهم ،أو تأديبهم ،أو عزلهم ،أو إنهاء دمتهم ،أو غير ذلك من األمور المتعلقة

بشيونهم وفقاً ألحكام هذا القانون.

 -3اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الشرعي وتطويرها ،وابداء الرأي في مشاريع القوانين التي
تنظم أي شأن من شيون القضاء الشرعي.

 -4اقتراح الموازنة السنوية للقضاء الشرعي.

 -5وضع النظم واللوايح الدا لية التي تنظم أعماة القضاء الشرعي.
 -2تنسيب مدير عام المحاكم الشرعية.

 -7أي ا ت ا ات أ رى نص عليها القانون.

مادة ()9

اجتماعات المجلس وق ارراته

 -1يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة واحدة على األقة كة شهر ،وله عند الضرورة أن يعقد
اجتماعات غير عادية ،بدعوة من رييسه ،أو بناء على طلب من ثالثة من أعضايه.

 -6يكون اجتماع المجلس

حيحاً بحضور ثلثي أعضايه على األقة ،وت در ق ارراته باألغلبية المطلقة

لعدد أعضايه الحاضرين ،إال ما استثني بنص اص ،وعند تساوي األ وات ُيرجح الجانب الذي فيه
الرييس.

 -3ت در ق اررات المجلس فيما يتعلق بتنسيب تعيين القضاة الشرعيين أو تثبيتهم ،أو نقلهم ،أو ندبهم ،أو
تقييمهم أو ترقيتهم ،أو الف ة في تظلماتهم بأغلبية ثلثي عدد أعضايه ،ويجري الت ويت عليها

بطريق االقتراع السري.

 -4ال يجوز أن يشارك أي من أعضاء المجلس في أي من جلسات المجلس ال ا ة بتنسيب تعيين
ٍ
قاض شرعي أو تثبيته ،أو نقله ،أو ندبه ،أو تقييمه أو ترقيته ،أو الف ة في تظلمه ،أو مساءلته إذا
كانت بينه وبين األ ير

قضايية قايمة.

لة قرابة أو م اهرة حتى الدرجة الثالثة ،أو إذا كانت بينهما

ومة

 -5يترأس اجتماعات المجلس رييسه ،وفي حاة غيابه أو وجود مانع لديه يترأس االجتماع نايبه ،وفي
حاة غيابهما أو وجود مانع لديهما يترأس االجتماع أكبر األعضاء سناً.
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مادة ()10
وضع قواعد المجلس واجراءاته

 -1يضع المجلس اليحةً تتضمن القواعد واإلجراءات التي تمكنه من تسيير أعماله ومباشرة ا ت ا اته
المن وص عليها في القانون.

 -6للمجلس أن يشكة لجنة أو أكثر من بين أعضايه للقيام ببعض وظايفه أو سلطاته المن وص عليها
في القانون باستثناء ما يتعلق بتنسيب تعيين القضاة الشرعيين أو تثبيتهم أو ترقيتهم أو نقلهم.

الباب الثالث
القضاة الشرعيون
الفصل األول

تعيين القضاة الشرعيين وأقدميتهم

مادة ()11

يشترط فيمن يولى القضاء الشرعي:

شروط تعيين القضاة الشرعيين

 .1أن يكون فلسطينياً كامة األهلية.

 .6أن يكون قد أتم الثالثين عاماً من عمره.

 .3أن يك ــون حا ـ ـالً عل ــى إج ــازة (الش ــهادة الجامعي ــة األول ــى) ف ــي الشـ ـريعة اإلس ــالمية ،أو الشـ ـريعة
والقانون ،من إحدى الجامعات الفلسطينية ،أو الجامعات المعتر بها قانوناً.

 .4أال يكــون محكوم ـاً بعقوب ــة جنايــة أو فــي جنح ــة م لــة بالش ــر أو األمانــة ،ولــو ك ــان قــد رد إلي ــه
اعتباره ،وأال يكون قد

در بحقه حكم من مجلس تأديب لعمة م ة بالشر .

 .5أن يكون اليقاً طبياً لشغة الوظيفة.

 .2أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
 .7أن يتقن اللغة العربية.

 .2أن يكون قد مارس األعماة الكتابية في المحاكم الشرعية مـدة ال تقـة عـن ثـالث سـنوات،أو مـارس
مهنــة المحامــاة الشــرعية مــدة ال تقــة عــن مــس ســنوات ،ويحــدد المجلــس القواعــد العامــة لتحديــد
طبيعة األعماة الكتابيـة لـدى المحـاكم الشـرعية ،ومـدتها مـن حيـث اعتبارهـا نظيـرة للعمـة القضـايي

الشرعي.

 .9أال يكون منتمياً إلى حزب أو تنظيم سياسي ،وعليه أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي منهما.
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مادة ()16
جهة تعيين القضاة الشرعيين

 -1تشكة بقرار من المجلس لجنة لتعيين القضاة الشرعيين مكونة من مس قضاة تُسمى "لجنة تعيين
القضاة الشرعيين"  ،تتكون من ثالثة من قضاة المحكمة العليا الشرعية وقاضيين من محاكم
االستينا

الشرعية ،وجميعهم ممن ليسوا أعضاء في المجلس .

أي من القضاة الشرعيين
أي من القضاة الشرعيين ،أو تثبيته ،أو ترقيته ،أو تعيين ٍ
 -2ال يتم بدء تعيين ٍ
رييساً لمحكمة شرعية ابتدايية ،أو رييساً لمحكمة استينا

شرعية إال بناء على تو ية من لجنة

تعيين القضاة الشرعيين بشأن التعيين أو التثبيت ،أو تو ية من لجنة تقييم القضاة الشرعيين

وترقيتهم ،بشأن الترقية ،تُرفع للمجلس الذي يقرر على ضويها تنسيب التعيين ،أو التثبيت ،أو
الترقية.

 -3يضع المجلس اليحة لتنظيم عمة لجنة تعيين القضاة الشرعيين ،يبين فيها ا ت ا اتها بشأن بدء
التعيين أو التثبيت أو الترقية ،والقواعد واإلجراءات الالزمة ألداء عملها.

 -4تكون الترقية على أساس األقدمية ،و الكفاءة بما فيها نتايج الدورات التدريبية ،ويعتد بالتعيين ،أو
الترقية ،من تاريخ القرار ال ادر ب

وص ذلك.

 -5تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.

مادة ()13

بدء التعيين

ٍ
قاض شرعي ،في محكمة شرعية ابتدايية ،تحت اال تبار لمدة سنة ،وبانتهايها
 -1يبدأ التعيين بوظيفة
يعامة بإحدى الطرق اآلتية:

أ -التثبيت في الوظيفة لمن أُو ى بتثبيته.

ب -اإلمهاة سنه أ رى تحت اال تبار يعمة فيها القاضي في محكمة أ رى غير التي عين فيها ،وفي

نهايتها يجوز تثبيته بوظيفة قاض شرعي ،ووضعه في أقدميته األ لية التي عين فيها.

ٍ
قاض شرعي.
ت -االستغناء عن ال دمة بوظيفة


 -6إذا اجتاز القاضي المعين فترة اال تبار بنجاح يجري تثبيته في الوظيفة المعين فيها من تاريخ
مباشرته العمة فيها.

يكون شغة الوظاي

مادة ()14
شغة الوظاي

القضايية الشرعية

القضايية الشرعية بقرار من رييس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من

المجلس:
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ابتداء.
 -1بطريق التعيين
ً
 -2بطريق الترقية.

 -3بطريق االستعارة.

مادة ()15

إجراءات المسابقة للوظاي
يجري التعيين ابتداء في أي من الوظاي

 -1ال يتقدم إلحدى الوظاي

القضايية

القضايية الشرعية وفقاً لما يلي:

القضايية الشرعية إال من توافرت فيه الشروط.

 -2يجب إجراء مسابقة قضايية لشغة الوظيفة القضايية الشرعية.

 -3يجب اإلعالن عن ذات الوظيفة القضايية الشرعية بقرار من المجلس الة أسبوعين من تاريخ
لوها في

حيفتين محليتين يوميتين على األقة ولمدة أسبوع على األقة.

 -4يجب أن يتضمن اإلعالن المشار إليه في الفقرة السابقة البيانات كافة المتعلقة بذات الوظيفة
القضايية الشرعية وشروط شغلها.

 -5يجب أن يتم اإلعالن عن أسماء المقبولين للتقدم لمسابقات التعيين في

حيفتين محليتين يوميتين

على األقة لمدة يومين متتاليين على األقة ،بحيث يتضمن هذا اإلعالن موعد إجراء المسابقة

ومكانها.

مادة ()12
 -1عند التعيين في الوظاي

إجراءات التعيين

القضايية الشرعية التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية وشفهية،

يجب مراعاة ما يلي:

أ -يجب أن يتم اإلعالن عن إجراء المسابقات الكتابية أوالً ،ثم يدعى الناجحون في المسابقات
الكتابية إلجراء مسابقات شفهية.

ب -يجب أن يتم اإلعالن عن أسماء الناجحين في المسابقات الشفهية حسب الترتيب النهايي لنتايج

المسابقات.

ت -يجب أن يكون التعيين بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهايي لنتايج المسابقات ،وعند التساوي

يعين األعلى مؤهالً فاألكثر برة ،فإن تساويا فاألكبر سناً.

ث -يجب أن يتم الشروع في إجراءات التعيين الة مدة شهر من تاريخ إعالن نتيجة المسابقة ،وفي

جميع األحواة يجب االنتهاء من إجراءات التعيين في الوظيفة القضايية الشرعية المعلن عنها
الة مدة أق اها ستة أشهر من تاريخ إعالن نتيجة المسابقة.

ج -تسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين في الوظيفة القضايية الشرعية المشار إليها في الفقرة
السابقة ،بمضي سنه من تاريخ إعالن نتيجة المسابقة.
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 -2يراعى في التعيين ألوة مرة ما يلي:
أ -ال يكون التعيين بأثر رجعي.


ب -يعتبر قرار التعيين الغياً إذا لم يباشر القاضي عمله الة ثالثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً

بقرار التعيين ،وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب النهايي لنتيجة المسابقة.

ت -يجب أن تكون الشهادة العلمية التي يجرى التعيين على أساسها أ لية ،أو م دقة حسب

األ وة ومعادلة قانوناً.

ُ -3يعتد بالتعيين اعتبا اًر من تاريخ القرار ال ادر بذلك.
مادة ()17
في الوظاي

شغل الوظيفة القضائية الشرعية بطرق االستعارة

القضايية الشرعية التي يجرى شغلها بطريق االستعارة ،تكون االستعارة من إحدى الدوة

العربية الشقيقة ،على أن تتوافر في القاضي المستعار الشروط المن وص عليها كافة في المادة ()11

من هذا القانون ،عدا شرط الجنسية على أن يكون مسلماً يجيد العربية.
مادة ()12
شروط تعيين رؤساء المحاكم الشرعية

أي من المحاكم الشرعية االبتدايية اإلش ار
 -1يتولى القاضي في ٍ
يتولى اإلش ار

اإلداري فيها أقدمهم.

اإلداري فيها ،وفي حالة تعدد قضاتها

 -6يشترط فيمن يشغة وظيفة:

أ -رييس محكمة شرعية ابتدايية أن يكون قد جلس للقضاء الشرعي بالمحاكم الشرعية االبتدايية مدة ال

تقة عن سبع سنوات ،أو أن يكون حا الً على درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية ،أو
الشريعة والقانون ،وكان قد أمضى مدة ال تقة عن مس سنوات قاضياً في محكمة شرعية ابتدايية،

أو أن يكون حا الً على درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية ،أو الشريعة والقانون ،وكان قد

أمضى مدة ال تقة عن ثالث سنوات قاضياً في محكمة شرعية ابتدايية.

ب -رييس محكمة استينا


شرعية أن يكون قد جلس للقضاء الشرعي بمحاكم االستينا

ال تقة عن ثالث سنوات.

الشرعية مدة

ت -رييس المحكمة العليا الشرعية ونايبيه  ،أن يكون قد جلس للقضاء في المحكمة العليا الشرعية مدة

ال تقة عن ثالث سنوات بالتعيين أو االنتداب.

ُ -3يعين رييس المحكمة العليا الشرعية بقرار عن رييس السلطة الوطنية الفلسطينية بنا ًء على تنسيب من
ثلثي أعضاء المجلس.
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مادة ()19
شغور مناصب رؤساء المحاكم الشرعية

 -1عند شغور من ب رييس المحكمة العليا الشرعية يتولى مهام من به أقدم نوابه ولمدة ال تزيد على
ستين يوماً يجرى اللها تعيين ر ٍ
ييس للمحكمة العليا الشرعية وفقاً ألحكام هذا القانون.

 -6عند ش غور من ب أي من رؤساء محاكم االستينا

الشرعية يتولى مهام من به أقدم قضاتها ولمدة

ال تزيد على شهر يجري اللها تعيين ر ٍ
ييس لها وفقاً ألحكام هذا القانون.

 -3عند غياب رييس محكمة شرعية أو وجود مانع لديه يحة محله في رياستها األقدم فاألقدم من بين
قضاتها.

مادة ()60
أداء اليمين

 -1يؤدي القضاة الشرعيون قبة مباشرتهم لعملهم في المرة األولى اليمين اآلتية:

(أقسم باهلل العظيم أن أكون م ل اً هلل ،ثم للوطن ،وأن أحكم بين الناس بالعدة ،وأن أؤدي مهامي

بكة إ الص ،وأن ألتزم سلوك القاضي ال ادق الشري

واهلل على ما أقوة شهيد).

 -2يكون أداء اليمين من رييس المحكمة العليا الشرعية أمام رييس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويكون
أداء اليمين لباقي القضاة الشرعيين أمام المجلس.

الفصل الثاني
نقل القضاة الشرعيين وندبهم واعارتهم

مادة ()61

النقل والندب

 -1ال يجوز نقة القاضي  ،أو ندبه ،إال وفقاً ألحكام القانون.

 -2ال يجوز نقة القاضي أو ندبه لغير الجلوس للقضاء الشرعي إال بموافقة طية منه.

ُ -3يفضة ندب القاضي الذي لم يسبق ندبه من قبة ،وال يجوز إعادة ندبه قبة مضي سنتين على األقة
من تاريخ انتهاء آ ر ندب له.

ويعتد بالنقة أو الندب اعتبا اًر من تاريخ تبليغ القاضي بالقرار
 -4يتم النقة أو الندب بقرار من المجلس ُ ،
ال ادر بذلك.
 -5إذا نقة القاضي من ندب آل ر تحسب له مدة الندب األوة.

 -2ال يجوز أن يبقى قاضي محكمة شرعية ابتدايية ،يعمة في ذات المحكمة الشرعية  ،أو أن يبقى يعمة
في دايرة اال ت اص المحلي لذات المحكمة لمدة تزيد على أربع سنوات متتالية.
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مادة ()66

يجوز للمجلس:

الندب من محكمة شرعية أل رى

 -1أن ينتدب في حالة الضرورة أحد القضاة للعمة في محكمة من ذات الدرجة أو أعلى من المحكمة
الملحق بها.

أ -لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر متتالية في السنة الواحدة.

ب -لمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر أ رى في السنة الواحدة بموافقة المجلس.

 -6انتداب أحد قضاة المحكمة العليا الشرعية ليجلس رييساً لمحكمة استينا
 -3انتداب أحد قضاة محكمة االستينا

شرعية.

الشرعية ليجلس رييساً لمحكمة ابتدايية شرعية.
مادة ()63

إعارة القضاة الشرعيين إلى الحكومات أو الهييات الدولية

-1
-2
-3
-4
-5

يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات األجنبية ،أو الهييات الدولية ويشترط إلتمام اإلعارة موافقة
القاضي طياً.

تتم اإلعارة بناء على طلب وتنسيب من المجلس.

تعتبر مدة اإلعارة مدة دمة في الوظيفة القضايية الشرعية.

ال يجوز أن ُيعار القاضي لمدة تتجاوز ثالث سنوات مت لة ما لم تكن اإلعارة ارج الوطن
فيجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط إذا اقتضت ذلك م لحة وطنية.
ال يجوز إعارة القاضي إال إذا كان قد أمضى السنوات األربعة السابقة في عمله بإحدى المحاكم

الشرعية ،وكان متوسط تقدير كفاءته بدرجة جيد على األقة آل ر ثالث سنوات.
الفصل الثالث

تقييم القضاة الشرعيين وترقيتهم
التقييم والترقية
مادة ()64

لجنة التقييم والترقية
 -1بقرار من المجلس تُشكة لجنة لتقييم القضاة الشرعيين تسمى "لجنة التقييم والترقية" بقرار من قضاة
ليسوا أعضاء في المجلس وتتأل من:
أ -ثالثة من قضاة المحكمة العليا الشرعية.
ب -اثنين من قضاة محاكم االستينا


الشرعية.

ت -يعين لها رييس متفرغ من بين قضاة المحكمة العليا الشرعية.
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يضع المجلس اليحة لتنظيم عمة هذه اللجنة بما ال يتعارض مع قانون ال دمة المدنية.

-2

يتم عمة تقرير كفاءة وتثبيت كة ستة أشهر للقضاة الشرعيين المعينين تحت اال تبار.

-3

مادة ()65

قواعد الترقية
في الوظاي

-1

القضايية الشرعية التي يكون شغلها بطريق الترقية ،يجب أن تتم الترقية من درجة

وظيفية إلى أ رى وفقاً للشروط اآلتية:
أ-

على أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة.

ب-


أن تكون تقارير الكفاءة السنوية للقاضي الشرعي بتقدير جيد على األقة.

ت-


أن يكون قد أمضى الحد الزمني المقرر لل دمة في كة درجة وظيفية.

ث-


تتم الترقية بناء على نتايج الدورات التدريبية ،وتقارير الكفاءة ،على أال يقة تقدير الكفاءة عن

متوسط درجة جيد آل ر ثالث سنوات.

-2

المرقَّى إليها.
في جميع األحواة ال تتم الترقية إال في حاة وجود شاغر للوظيفة القضايية الشرعية ُ
ي در قرار الترقية من الجهة الم ت ة بالتعيين ،وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ دور القرار

-4

المرقَّى إليها وأي عالوة من
ص للدرجة الوظيفية ُ

-3

بذلك.

يستحق القاضي من تاريخ الترقية الراتب الم

عالواتها.

مادة ()62
القضايية الشرعية

الترقية في الوظاي

مع مراعاة ما جاء في المادة ( )65يجوز أن ُيرقى إلى:
 -1قاضي محكمة استينا شرعية من أمضى قاضياً في محكمة شرعية ابتدايية مدة مس سنوات
على األقة.

-2

قاضي في المحكمة العليا الشرعية من أمضى قاضياً في إحدى محاكم االستينا
مس سنوات على األقة.

التظلم من الق اررات والطعن فيها
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الشرعية مدة

مادة ()67

إ طار القاضي بالق اررات

-1

ُي طر رييس لجنة التقييم والترقية من قُدرت كفاءته من القضاة الشرعيين بدرجة متوسط أو دون
المتوسط ،بمجرد إقرار اللجنة للتقرير ،ولمن أُ طر الحق في التظلم من التقدير الة مدة مسة

-2

الحركة

عشر يوماً من تاريخ تبليغه باإل طار.

ُي طر رييس لجنة التقييم والترقية القاضي الذي حة دوره في الترقية ولم يشمله كش
القضايية الشرعية ،بسبب غير مت ة بتقارير الكفاءة السنوية ،ويبين في اإل طار أسباب الت طي،

ولمن أُ طر الحق في التظلم الة مدة مسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه باإل طار.
مادة ()62

التظلم من الق اررات
-1
-2
-3
-4
-5

يكون التظلم بعريضة تُقدم إلى لجنة التقييم والترقية.
تقوم اللجنة بعرض التظلم على المجلس الة مدة مسة أيام من تاريخ تقديمه إليها.
قبة إجراء الحركة القضايية بوقت كا ٍ ي در المجلس ق ارره النهايي في التظلم الة مدة شهر من
عرضه عليه.

ي طر المتظلم بكتاب مسجة بعلم الو وة.

للمتظلم حق الطعن في القرار ال ادر بشأن تظلمه أمام المحكمة الم ت ة بغير رسوم.
مادة ()69

النظر في الطعون
ت تص محكمة العدة العليا دون غيرها بالف ة في طلبات اإللغاء ،والتعويض ،ووق

التنفيذ التي يقدمها

أي من القضاة الشرعيين ،والتي تكون متعلقة بأي شأن من شيونهم ،وكذلك الف ة في المنازعات
ٍ

أي من
ال ا ة برواتبهم ،ومعاشاتهم ،ومكافياتهم المستحقة لهم ،ولورثتهم من بعدهم الحق في تقديم ٍ

الطلبات المشار إليها في هذه الفقرة.

الفصل الرابع

استقالة القاضي وحقوقه
مادة ()30
استقالة القاضي

-1

تكون استقالة القاضي مكتوبة ومسببة و الية من أي ٍ
قيد أو شرط ،واال اعتبرت كأن لم تكن ،وال
تنتهي دمة القاضي إال بالقرار ال ادر بقبوة استقالته.
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-2

إذا قدم القاضي طلباً لالستقالة فللمجلس حق رفضها ،أو قبولها ،ويعتبر فوات ثالثين يوماً على

تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار بقبولها ،واذا كان القاضي قيد تحقيق ،أو محاكمة ،فيجوز

إرجاء قبوة استقالته لحين البت في الدعوى.
-3

ال يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة وفقاً ألحكام القانون.
مادة ()31
التقاعد

-1
-2

ال يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة.
ُيسوى المعاش  ،أو المكافأة ،على أساس آ ر راتب كان يتقاضاه القاضي.
مادة ()36
العطلة القضايية واإلجازة السنوية للقضاة الشرعيين

-1
-2
-3
-4

للقضاة الشرعيين عطلة قضايية تبدأ كة عام من منت

شهر تموز وتنتهي بنهاية شهر آب.

ال يجوز أن تتجاوز اإلجازة السنوية للقاضي مسة وثالثين يوماً.

تستمر المحاكم أثناء العطلة القضايية في نظر األمور المستعجلة التي يحدد المجلس أنواعها.

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعاله ،وفيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ،تطبق على القضاة

الشرعيين األحكام ال ا ة باإلجازات بأنواعها المن وص عليها في قانون ال دمة المدنية .
الفصل الخامس

واجبات القضاة الشرعيين
مادة ()33
الذمة المالية

أُ .يقدم رييس المجلس إلى رياسة المجلس التشريعي عند تعيينـه إقـ ار اًر بالذمـة الماليـة ال ا ـة بـه وبأزواجـه
وأوالده الق ــرُ ،مف ِ ـالً فيــه كــة مــا يملكــون مــن عقــارات ومنق ـوالت وأســهم وســندات وأم ـواة نقديــة دا ــة
فلسطين و ارجها ،وما عليهم من ديون.

بُ .يقدم قضاة المحكمة الشـرعية إلـى ريـيس المجلـس عنـد تعييـنهم إقـ ار اًر بالذمـة الماليـة علـى النحـو المبـين
في الفقرة (أ).
ج .تضــع رياســة المجلــس التش ـريعي فيمــا ي ــص ريــيس المجلــس  ،ويضــع المجلــس فيمــا ي ــص القضــاة
الترتيبــات الالزمــة للحفــاظ علــى س ـرية محتويــات اإلق ـرار ،وتبقــي هــذه المحتويــات س ـرية ال يجــوز االطــالع
عليها إال بإذن الجهة الم ت ة.

مادة ()34
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األعماة المحظورة

يحظر على القاضي ما يلي:

 -1االشتراك في أي مظاهرات أو اضطرابات.

 -2االشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انت ابية.

 -3إفشاء أسرار المداوالت أو المعلومات السرية التي يح ة عليها أثناء تأديته عمله ،أو التي ينبغي أن
تظة سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات ا ة ،ويظة االلتزام قايماً حتى بعد انتهاء ال دمة.

 -4االحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثايق أو األوراق الرسمية أو
به ش

بعمة ُكل

ياً.

ورة منها ،ولو كانت ا ة

 -5أن يوسط أحداً أو يقبة الواسطة في أي شأن اص بوظيفته ،أو أن يتوسط لقاضي آ ر في أي شأن
من ذلك.

 -6االت اة مع أي جهة ارجية إال وفقاً لتعليمات من المجلس.
مادة ()35
لة القرابة أو الم اهرة بين القاضي والغير

 -1ال يجوز أن يجلس للقضاء الشرعي في إحدى دواير أو هييات أي محكمة شرعية قضاة شرعيون
بينهم

لة قرابة أو م اهرة حتى الدرجة الثانية.

أي من القضاة
 -2ال يجوز أن يجلس للقضاء الشرعي في إحدى دواير أو هييات أي محكمة شرعية ُ
ٍ
ممثة لل وم ،أو أحد طرفي ال ومة
أي من أعضاء نيابة األحواة الش ية ،أو
الشرعيين مع ٍ
ممن يكون بينه وبين القاضي

لة قرابة أو م اهرة حتى الدرجة الثالثة.
مادة ()32

التغيب عن العمة وفقد الوظيفة

 -1ال يجوز للقاضي الشرعي أن يتغيب عن عمله أو أن ينقطع عنه بغير عذر قبة إ طار رييس
المحكمة الم ت ة التابع لها.

 -2يفقد القاضي وظيفته إذا تغيب دون إذن لمدة تزيد على مسة عشر يوماً مت لة ما لم يقدم عذ اًر
مقبوالً.

الف ة السادس
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مساءلة القضاة الشرعيين
مادة ()37

سلطة رييس المحكمة الشرعية
 -1لرييس كة محكمة شرعية اإلش ار
وي ضع الموظ

على القضاة الشرعيين العاملين بها وعلى سير العمة فيها

اإلداري العامة في المحكمة الشرعية في عمله اليومي إلش ار

رييس المحكمة

الشرعية وتوجيهاته التي يعمة بها.

 -2لرييس كة محكمة شرعية تنبيه أي من قضاتها إلى ما يقع منه م الفاً لواجبات أو مقتضيات

وظيفته ،ويكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً ،واذا كان كتابة فللقاضي الشرعي االعتراض عليه الة
مسة عشر يوماً من تبليغه بذلك ،بموجب عريضة تقدم للمجلس ،ولأل ير أن يقرر قبوة االعتراض

أو رفضه ،وفي حالة القبوة يعتبر التنبيه كأن لم يكن.

 -3إذا تكررت الم الفة ،أو استمرت ،بعد أن أ بح التنبيه نهايياً ُرفعت الدعوى التأديبية على القاضي.
مادة ()32
إنشاء مجلس التأديب

 -1بقرار من المجلس ينشأ مجلس تأديب دايم ،بعضوية اثنين من قضاة المحكمة العليا الشرعية وأقدم
قاض شرعي من قضاة كة من محكمة االستينا

الشرعية في القدس ،ومحكمة االستينا

الشرعية

في غزة أو الضفة ،جميعهم ليسوا أعضاء في المجلس  ،ي تص بتأديب القضاة الشرعيين بجميع

درجاتهم.

 -2يتولى رياسة مجلس التأديب أقدم قاضيي المحكمة العليا الشرعية  ،وعند شغور عضوية أحد
أعضايه ،أو غيابه ،أو وجود مانع لديه يحة محله األقدم فاألقدم من المحكمة الشرعية التي يتبعها.

 -3يكون انعقاد مجلس التأديب

حيحاً بحضور جميع أعضايه ،وت در ق ارراته باألغلبية.
مادة ()39

 -1ال تُقام الدعوى التأديبية إال بعد إجراء تحقيق ،ويمثة االدعاء أمام مجلس التأديب النايب العام أو أحد
مساعديه.
 -2يتولى التحقيق ،المشار إليه في الفقرة السابقة ،أحد قضاة المحكمة العليا الشرعية ينتدبه لذلك رييس
المحكمة العليا الشرعية  ،من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب من النايب العام ،أو بناء على طلب
من رييس المحكمة الشرعية التي يتبعها القاضي المحاة للتحقيق.

 -3بقرار من المجلس وباألغلبية المطلقة لعدد أعضايه يجرى التحقيق مع رييس المحكمة العليا الشرعية
 ،بناء على طلب من وزير العدة ،على أن يتضمن قرار اإلحالة للتحقيق أعضاء اللجنة المكلفة
لذلك.

 -4يكون لجهة التحقيق

الحيات المحكمة فيما يتعلق بسماع الشهود.
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أي من القضاة الشرعيين ،الة مدة أسبوع من انتهايه ،إلى رييس المحكمة
 -5ترسة نتيجة التحقيق مع ٍ

العليا الشرعية أو إلى المجلس إذا كان التحقيق أجري مع رييس المحكمة العليا الشرعية  ،واذا انتهى
التحقيق إلى اتهام القاضي بتهمة أو تهم مسندة إليه ،فعلى رييس المحكمة العليا الشرعية ،أو

المجلس  ،إرساة نتيجة التحقيق للنايب العام إلقامة الدعوى التأديبية.
مادة ()40

إجراءات الدعوى التأديبية

 -1تُقام الدعوى التأديبية على القضاة الشرعيين بجميع درجاتهم من قبة النايب العام بناء على طلب من
وزير العدة ،أو بناء على طلب من المجلس  ،أو بناء على طلب من رييس المحكمة العليا الشرعية
 ،من تلقاء نفسه ،فيما يتعلق بالقضاة الشرعيين رؤساء المحاكم الشرعية ،أو بناء على طلب من
رييس كة محكمة شرعية فيما يتعلق بقضاتها.

 -2تُقام الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمة على التهمة ،أو التهم ،المسندة للقاضي الشرعي والتي
انتهت إليها التحقيقات ،وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب ،وعلى مجلس التأديب مباشرة
اإلجراءات الة مدة ال تتجاوز مسة عشر يوماً من تاريخ تقديم العريضة.

 -3إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في اإلجراءات أمر بتكلي القاضي المرفوعة عليه الدعوى
بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس ،ويجب أن يشتمة التكلي على بيان كا ٍ لموضوع
الدعوى التأديبية وأدلة االتهام ،وتسلم للقاضي الشرعي بناء على طلبه وبغير رسوم

الدعوى قبة موعد الجلسة بأسبوع على األقة.

 -4يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وق

ورة من أوراق

القاضي عن مباشرة أعماة وظيفته حتى تنتهي محاكمته ،وله

في أي وقت.

أن ُيعيد النظر في قرار الوق
 -5إذا تبين أن الم الفة التي أسندت إلى القاضي المحاة للتأديب تنطوي على جريمة جزايية فعلى
مجلس التأديب إيقا

اإلجراءات ،واحالته مع محضر التحقيق واألوراق والمستندات المتعلقة

بالم الفة إلى النيابة العامة للسير فيها وفقاً ألحكام القانون ،وفي هذه الحالة ال يجوز ات اذ أية

إجراءات تأديبية ،أو االستمرار فيها ،إلى أن ي در حكماً نهايياً في الدعوى الجزايية المرفوعة ضده،
وفي جميع األحواة فإن تبرية القاضي مما أسند إليه من تهمة أو تهم جزايية ال يحوة دون مساءلته

تأديبياً فيما هو منسوب إليه.

مادة ()41

استيفاء التحقيق
لمجلس التأديب أن يستوفي كة ما يراه من نقص الة التحقيقات التي أجريت ،وله في سبية ذلك أن

يكل

القاضي الذي كان منتدباً إلجراء التحقيق باستيفاء المطلوب.
16

مادة ()46

جلسات المحاكمة التأديبية

 -1تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إال إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية.

ه أمام مجلس التأديب ،وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب أحد المحامين في

 -2يحضر القاضي بش

الدفاع عنه ،واذا لم يحضر القاضي المرفوعة عليه الدعوى أو من ينوب عنه ،جاز لمجلس التأديب
أن يحكم في غيابه بعد التحقق من

حة تبليغه.
مادة ()43

إ دار القرار في الدعوى التأديبية

ي در مجلس التأديب ق ارره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات االدعاء ودفاع القاضي ،ويجب أن
يشتمة القرار على األسباب التي ُبني عليها وتُتلى عند النطق في جلسة سرية ،إال إذا جرت المحاكمة
ب ورة علنية.
مادة ()44

انقضاء الدعوى التأديبية

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة القاضي  ،أو بانتهاء

دمته ألسباب غير تأديبية ،وال تأثير للدعوى

التأديبية على الدعوى الجزايية أو المدنية الناشية عن الواقعة ذاتها.
مادة ()45
أنواع العقوبات التأديبية

 -1إذا ارتكب القاضي أياً من األعماة المحظور ارتكابها وفقاً ألحكام هذا القانون واللوايح والق اررات
ال ادرة بمقتضاه ،والمعموة بها في الوظيفة القضايية ،أو في تطبيقاتها ،فتوقع عليه إحدى العقوبات

التأديبية التالية:

أ -التنبيه.
ب -اللوم.


ت -الحرمان من العالوة الدورية السنوية أو تأجيلها.

ث -الحرمان من الترقية.

ج -االستيداع (الوق
ح -العزة.

عن العمة).
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 -2فيما عدا عقوبتي ،التنبيه واللوم ،ال يجوز توقيع عقوبة تأديبية على القاضي إال بعد إحالته إلى

مجلس تأديب للتحقيق معه وسماع أقواله ،ويتم إثبات ذلك في محضر اص ،ويكون القرار ال ادر

بالعقوبة مسبباً ،وفي جميع األحواة ال يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية عن ذات الم الفة.

أي من قضاتها ،وكذلك رؤساء محاكم االستينا
 -3ال توقع على رييس المحكمة العليا الشرعية أو ٍ
أي من قضاتها ،إال إحدى عقوبتي االستيداع ،والعزة.
الشرعية أو ٍ

 -4ال يجوز أن تزيد مدة الحرمان من العالوة الدورية السنوية ،أو تأجيلها ،على ستة أشهر.

 -5ال يجوز أن تزيد مدة الحرمان من الترقية على ثالث سنوات ،على أن ُيعاد النظر في أمر الترقية،
وفقاً ألحكام هذا القانون ،بعد انتهاء مدة الحرمان من الترقية.
 -6ال يجوز أن تزيد مدة االستيداع على مس سنوات ،أو المدة المتبقية لبلوغ القاضي السبعين من
در القرار بعقوبة العزة اعتبر القاضي في إجازة حتمية من تاريخ

عمره ،واذا

يرورته نهايياً.

دور القرار حتى

مادة ()42

تنفيذ الق اررات التأديبية
 -1يتولى المجلس تنفيذ الق اررات التأديبية ال ادرة عن مجلس التأديب بعد
ي در بتنفيذ القرار ،ال ادر بعزة القاضي بعد

الفلسطينية ،ويعتبر قرار العزة نافذاً من تاريخ

يرورتها نهايية ،على أن

يرورته نهايياً ،ق ار اًر من رييس السلطة الوطنية

يرورته نهايياً.

 -2ال يؤثر القرار ال ادر باالستيداع ،أو العزة ،على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة ما لم
يتضمن القرار غير ذلك.

مادة ()47

القبض على القاضي وتوقيفه
 -1في غير حاالت التلبس بالجريمة ال يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إال بعد الح وة على إذن
من المجلس.

 -2وفي حاالت التلبس على النايب العام عند القبض على القاضي  ،أو توقيفه ،أن يرفع األمر إلى
المجلس

الة األربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه ،وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقواة

القاضي إما اإلفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ،واما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه

المدة.

 -3إذا لم يكن األمر ،المشار إليه في هذه المادة ،محاالً إلى المحكمة الم ت ة بذلك ،فيجب مراعاة ما
هو من وص عليه من اإلجراءات سالفة الذكر.

 -4يجري توقي

القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقة عن األماكن الم

للسجناء اآل رين.
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ة

مادة ()42

ي تص المجلس بالنظر في توقي

ا ت اص المجلس بتوقي

القضاة

القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن األمر منظو اًر أمام المحاكم الجزايية

الم ت ة بنظر الدعوى فت تص هي بذلك.
وق

مادة ()49

القضاة الشرعيين عن العمة

 -1للمجلس من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب من وزير العدة ،أو النايب العام ،أن يأمر بوق
القاضي عن مباشرة أعماة وظيفته أثناء إج ارءات التحقيق عن جريمة منسوب ٍة إليه.
 -2ال تؤثر إجراءات وق

القاضي عن العمة وفق البند ( )1أعاله على استحقاقه لراتبه.
مادة ()50

رفع الدعوى الجزايية على القضاة الشرعيين

ال ترفع الدعوى الجزايية على القاضي إال بإذن من المجلس  ،ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى
بغض النظر عن قواعد اال ت اص المكاني المقررة في القانون.
الباب الرابع

المحاكم الشرعية
الف ة األوة
أحكام عامة
مادة ()51

 -1تنشأ المحاكم الشرعية بم تل

إنشاء المحاكم الشرعية وواليتها

درجاتها وأنواعها وفقاً ألحكام هذا القانون ،وتمارس ا ت ا اتها وفقاً

ألحكام القانون ،وتحدد دواير ا ت ا ها المحلي بقرار من المجلس.

 -6تنظر المحاكم الشرعية في فلسطين في منازعات ودعاوى األحواة الش

ية كافة إال ما استثنى

منها بنص في القانون ،وتمارس سلطة القضاء الشرعي على جميع األش اص ال اضعين ألحكام

الشريعة اإلسالمية.
مادة ()56

جلسات المحاكم الشرعية
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بناء على
 -1تكون جلسات المحاكم الشرعية علنية ،إال إذا قررت المحكمة الشرعية ،من تلقاء نفسها ،أو ً
طلب أحد ال وم جعلها سرية مراعاة لآلداب أو للمحافظة على النظام العام ،وفي جميع األحواة
يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 -2نظام جلسة المحكمة الشرعية وضبطها منوطان برييسها.
مادة ()53

تنظيم العمة اإلداري في المحاكم الشرعية

ي در رييس كة محكمة شرعية الق اررات المنظمة للعمة اإلداري فيها.
مادة ()54

لغة المحاكم الشرعية
لغة المحاكم الشرعية هي اللغة العربية ،وعلى المحكمة الشرعية أن تسمع أقواة ال

يجهلونها بواسطة مترجم قانوني بعد حلفه اليمين.

وم أو الشهود الذين

مادة ()55

إ دار األحكام القضايية الشرعية

ت در األحكام القضايية الشرعية باسم اهلل تعالى ،باألغلبية ،ويجب أن تشتمة على األسباب التي بنيت
عليها.

مادة ()52

تنفيذ األحكام القضايية الشرعية
األحكام القضايية الشرعية واجبة التنفيذ ،واالمتناع عن تنفيذها ،أو تعطيله ،على أي نحو جريمة يعاقب

عليها بالحبس ،والعزة من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً ب دمة عامة ،وللمحكوم له الحق

في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة الم ت ة ،وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كامالً له.
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الفصل الثاني

أنواع المحاكم الشرعية ودرجاتها وتشكيلها
الفرع األوة

أنواع المحاكم الشرعية ودرجاتها
مادة ()57

تتكون المحاكم الشرعية في فلسطين من:

 -1المحاكم الشرعية االبتدايية.
 -2محاكم االستينا

الشرعية.

 -3المحكمة العليا الشرعية.

الفرع الثاني

إنشاء المحاكم الشرعية ومقارها وتشكيلها
المحاكم الشرعية االبتدائية
مادة ()52

إنشاء المحاكم الشرعية االبتدايية ومقارها

 -1تنشأ في كة محافظة محكمة شرعية ابتدايية ،أو أكثر ،حسب الحاجة ،وتمارس ا ت ا اتها وفقاً
ألحكام القانون.

 -2يكون مقر كة محكمة ابتدايية شرعية في مكان يسهة الو وة إليه.

تؤل

تألي

مادة ()59

المحاكم الشرعية االبتدايية

كة محكمة شرعية ابتدايية من رييس للمحكمة ،وعدد كا

من القضاة الشرعيين ،يتولى اإلش ار

اإلداري فيها ،وفي حاة غيابه ،أو وجود مانع لديه ،يتولى هذه المهام األقدم فاألقدم.
مادة ()20

تشكية المحاكم الشرعية االبتدايية وانعقادها

 -1تشكة هيية المحكمة االبتدايية الشرعية من قاض منفرد.

 -2يجوز أن تعقد المحاكم االبتدايية الشرعية جلساتها في أي مكان دا ة نطاق ا ت ا ها المحلي
بقرار من رييس محكمة االستينا

الشرعية الواقعة ضمن دايرة ا ت ا ها.

 -3عند الضرورة يجوز أن تعقد المحاكم االبتدايية الشرعية جلساتها في أي مكان
ا ت ا ها المحلي بقرار من رييس المحكمة العليا الشرعية.
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ارج نطاق

مادة ()21

تنظيم أعماة المحاكم الشرعية االبتدايية

 -1يتولى المجلس تنظيم أعماة المحاكم الشرعية االبتدايية ،وتقسيمها إلى دواير مت

ة إذا دعت

الحاجة إلى ذلك.

ٍ
عي ،أو أكثر ،من قضاة المحكمة الشرعية االبتدايية للنظر في
 -2بقرار من المجلس ينتدب قاض شر ُ
األمور المستعجلة ،ويسمى قاضي شرعي األمور المستعجلة ،وفقاً ألحكام قانون أ وة المحاكمات
الشرعية .

محاكم االستئناف الشرعية
مادة ()26

تنشأ محاكم استينا

إنشاء محاكم االستينا

شرعية في كة من مدينة القدس ،ومدينة نابلس ،ومدينة غزة ،ومدينة ان يونس أو

في أي مكان آ ر يقرره المجلس.
تألي
 -1تؤل

الشرعية ومقارها

كة محكمة استينا

مادة ()23

الشرعية

محاكم االستينا

شرعية من رييس للمحكمة ،ونايب له ،وعدد كا

 -2يقوم كة رييس كة محكمة استينا

شرعية اإلش ار

من القضاة الشرعيين.

اإلداري فيها ،وفي حاة غيابه ،أو وجود مانع

لديه ،تكون رياسة هيية المحكمة لنايبه ثم األقدم فاألقدم من بين قضاتها.
مادة ()24

تشكية محاكم االستينا
تشكة هيية محكمة االستينا

الشرعية وانعقادها

الشرعية من ثالثة قضاة شرعيين من بين قضاتها على األقة ،وتنعقد

هييتها برياسة رييس المحكمة ،وفي حالة غيابه ،أو وجود مانع لديه تكون رياسة هيية المحكمة لنايبه ،ثم
األقدم فاألقدم من بين قضاتها.

مادة ()25

تنظيم أعماة محاكم االستينا

الشرعية

مع مراعاة ما نص عليه قانون أ وة المحاكمات الشرعية ،يتولى المجلس تنظيم أعماة المحاكم الشرعية

االستينافية ،وتقسيمها إلى دواير مت

ة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة ()22
22

ت تص محاكم االستينا

ا ت اص محاكم االستينا

الشرعية بالنظر في:

الشرعية

 -1االستينافات المرفوعة إليها بشأن األحكام والق اررات ال ادرة عن المحاكم االبتدايية الشرعية.
 -2أي استينافات أ رى ترفع إليها بموجب القانون.

المحكمة العليا الشرعية
مادة ()27

إنشاء المحكمة العليا الشرعية ومقرها
تنشأ المحكمة العليا الشرعية بمقتضى أحكام هذا القانون ،ويكون المقر الدايم لها في مدينة القدس ،ولها
أن تعقد جلساتها بقرار من رييسها في كة من مدينتي غزة ،أو ورام اهلل ،حسب مقتضى الحاة.

 -1تؤل
كا

تألي

مادة ()22

المحكمة العليا الشرعية

المحكمة العليا الشرعية من مسة قضاة على األقة منهم رييس للمحكمة  ،ونايبان له ،وعدد
من القضاة الشرعيين.

 -2يقوم رييس المحكمة العليا الشرعية باإلش ار

اإلداري فيها ،وفي حاة غيابه ،أو وجود مانع لديه،

تكون رياسة هيية المحكمة لنايبه ،ثم األقدم فاألقدم من بين قضاتها.
مادة ()29

تشكية المحكمة العليا الشرعية وانعقادها
تشكة هيية المحكمة العليا الشرعية من أغلبية عدد قضاتها ،وتنعقد هييتها برياسة رييس المحكمة  ،وفي
حالة غيابه ،أو وجود مانع لديه تكون رياسة هيية المحكمة لنايبه ،ثم األقدم فاألقدم من بين قضاتها.
مادة ()70

إ دار ق اررات المحكمة العليا الشرعية

ت در ق اررات المحكمة العليا الشرعية بأغلبية عدد أعضاء هييتها المنعقدة ،وفي حالة تساوي األ وات
يرجح الجانب الذي فيه رييس المحكمة أو رييس الهيية المنعقدة ،ويسجة الرأي الم ال

مادة ()71

عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعية
 -1أحكام المحكمة العليا الشرعية نهايية ،واجبة النفاذ.

 -2ال يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعية بأي من طرق الطعن.
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إن وجد.

مادة ()76

ا ت اص المحكمة العليا الشرعية

ت تص المحكمة العليا الشرعية بما يلي:

 -1النظر تدقيقاً في جميع معامالت إنشاء األوقا
والمتولين والقوام.

ال يرية والذرية ،ومعامالت اإلذن لألو ياء واألولياء

 -2الرقابة الشرعية على أعماة مؤسسة تنمية وادارة أمواة األيتام و ندوق النفقة والموافقة على الق اررات
ال ادرة عنها.

الشرعية وفق األنظمة والتعليمات الدا لية للقضاء

 -3تدقيق األحكام ال ادرة عن محاكم االستينا
الشرعي.

 -4قبوة الطعون في األحكام ال ادرة عن محاكم االستينا

في األحواة التي تحددها األنظمة

والتعليمات الدا لية للقضاء الشرعي.

 -5أي ا ت ا ات أ رى ينص عليها القانون.

مادة ()73

المكتب الفني

 -1ينشأ بالمحكمة العليا الشرعية مكتب فني ،يتولى رياسته أحد قضاة المحكمة العليا الشرعية  ،يلحق به
عدد كا ٍ من الموظفين.
 -2ي تص المكتب الفني بما يلي:

أ -است الص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا الشرعية فيما ت دره من أحكام وتبويبها
ومراقبة نشرها بعد عرضها على رييس المحكمة.

ب -إعداد البحوث ومشاريع القوانين واألدوات التشريعية األ رى.

ت -أي مساية أ رى يكل


بها من رييس المحكمة العليا الشرعية.
مادة ()74
التفتيش القضايي

 -1تنشأ دايرة للتفتيش على القضاة تلحق بالمجلس تؤل
قضاة محاكم االستينا .

من رييس المكتب الفني وعدد كا

من

 -6يضع المجلس اليحة لدايرة التفتيش يبين فيها ا ت ا اتها والقواعد واإلجراءات الالزمة ألداء

عملها وعنا ر تقدير الكفاية بما فيها نتايج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها

أو تعديلها.
الفصل الثالث
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نيابة األحوال الشخصية
مادة ()75

إنشاء نيابة األحواة الش

ية

 -1يكون في النيابة العامة نيابة جزيية ت تص بمساية األحواة الش
الش

ية.

 -2يتم ا تيار أعضاء من النيابة العامة للعمة في نيابة األحواة الش
من النايب العام بالتنسيق مع المجلس.
تألي
تتأل

نيابة األحواة الش

تتولى نيابة األحواة الش

مادة ()72

نيابة األحواة الش

ية من رييس نيابة ،وعدد كا

مادة ()77

ية ،تسمى نيابة األحواة
ية وتحدد أماكن عملهم بقرار

ية

من وكالء نيابة ومعاوني نيابة.

ا ت اص نيابة األحواة الش

ية

ية اال ت ا ات المن وص عليها في قانون أ وة المحاكمات الشرعية .
الف ة الرابع
مادة ()72

دايرة التنفيذ
 -1تنشأ وترتبط بالمحكمة االبتدايية الشرعية في المنطقة التابعة لها دايرة للتنفيذ يرأسها قاضي يندب لذلك
ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كا

من الموظفين وعند تعدد القضاة يرأسها من توكة إليه المهمة.

 -6تتولى دايرة التنفيذ تنفيذ األحكام القضايية الشرعية وفق قانون التنفيذ .
الف ة ال امس
مادة ()79

دايرة اإلرشاد واإل الح األسري

-1

تنشأ بالمحكمة العليا الشرعية دايرة تسمى "دايرة اإلرشاد واإل الح األسري" ،ت تص بتعزيز
الروابط األسرية ،والحد من المنازعات الناشية فيها قبة عرضها على القضاء ،وأي مساية أ رى

تكل
-2
-3
-4

بها من رييس المحكمة العليا الشرعية .

تتبع دايرة اإلرشاد واإل الح األسري مباشرة لرييس المحكمة العليا الشرعية.

يتولى رياسة دايرة اإلرشاد واإل الح األسري أحد قضاة المحكمة العليا الشرعية  ،ويلحق بها عدد

كا

من الموظفين.

ي در المجلس اليحة لتنظيم أعماة دايرة اإلرشاد واإل الح األسري.
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الباب الخامس

اإلدارة العامة للمحاكم الشرعية
مادة ()20

إنشاء اإلدارة العامة للمحاكم الشرعية ومهامها

بقرار من المجلس تنشأ إدارة عامة للمحاكم الشرعية ،تتولى اإلش ار
المساية اآلتية:
-1

توفير عدد كا

اإلداري على المحاكم الشرعية في

من الموظفين للعمة في كة محكمة شرعية ،بما فيهم رؤساء األقالم وأمناء

ال ندوق ومأمور التنفيذ والكتبة والمحضرون والمأذونون الشرعيون وغيرهم من الموظفين.

-2

اإلش ار

-3

إنشاء مقار المحاكم الشرعية و يانتها وتأمين حاجتها من تجهيزات ومعدات.

-4
-5
-6

على شؤون الموظفين العاملين بالمحاكم الشرعية ،بما ال يتعارض مع ضوعهم إلش ار

رييس المحكمة الشرعية ،التي يعملون فيها ،وتوجيهاته بالنسبة إلى عملهم اليومي.
ِ
اإلش ار

على حوسبة العمة القضايي الشرعي بالتعاون مع المجلس.

العمة على تحسين األداء اإلداري في المحاكم الشرعية.
اإلش ار

على تدريب الموظفين العاملين في المحاكم الشرعية.
مادة ()21

إدارة المحاكم الشرعية
من موظفي الفية العليا ،يسمى مدير عام المحاكم

 -1يرأس اإلدارة العامة للمحاكم الشرعية موظ

الشرعية ،ي در بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس  ،ويتبع المجلس ،

ويكون مسيوالً أمامه ،فيما يتعلق بالعمة اليومي اإلداري للمحاكم الشرعية.

 -2يكون للمحاكم الشرعية إدارة مالية يرأسها موظ

من موظفي الفية العليا ،يسمى مدير عام اإلدارة

المالية للمحاكم الشرعية ،ي در بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ،

ويكون مسيوالً أمام مدير عام المحاكم الشرعية.
-3

لمدير عام المحاكم الشرعية أن يحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في المشاركة

في الت ويت على الق اررات التي يت ذها المجلس.

مادة ()26

احتياجات المحاكم الشرعية

تحدد احتياجات المحاكم الشرعية وفقاً لما يلي:
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 -1يحدد رييس كة محكمة شرعية االحتياجات المالية واإلدارية الالزمة لسير العمة فيها ،بموجب طلب
يقدم إلى مدير عام المحاكم الشرعية عن طريق رييس قلم المحكمة الشرعية.

 -2على مدير عام المحاكم الشرعية تلبية االحتياجات اآلنية التي تطلبها المحكمة الشرعية ،بما يتفق مع
البنود المقررة في قانون الموازنة العامة للسنة الحالية.

 -3يحدد رييس كة محكمة شرعية االحتياجات المستقبلية للمحكمة الشرعية ،ويرفعها للمجلس إلدراجها
في مسودة مشروع الموازنة للعام التالي.

 -4يضع مدير عام المحاكم الشرعية بالتنسيق مع المجلس اليحة لتنظيم العمة اإلداري للمحاكم
الشرعية.

مادة ()23

العاملون في المحاكم الشرعية
 .1يعين لكة محكمة شرعية عدد كا

من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.

 .6يسري على العاملين بالمحاكم الشرعية قانون ال دمة المدنية.

مادة ()24

تدريب القضاة الشرعيين
 -1يتولى المجلس وضع نظام إلعداد القضاة الشرعيين وتدريبهم وفقاً ألحكام قانـون المعهـد العالـي
للقضـاء الفلسطينـي لسنـة 6002م.

 -2يحدد المجلس المناهج والمساقات الدراسية الضرورية إلتمام تأهية القضاة الشرعيين الجدد.

 -3يشكة المجلس لجنة لتدريب القضاة الشرعيين تقوم بالتنسيق المعهـد العالـي للقضـاء الفلسطينـي .
الباب السادس

أحكام عامة وختامية
الفصل األول
أحكام عامة
مادة ()25
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موازنة القضاء الشرعي

-1

تكون للقضاء الشرعي موازنته ال ا ة تظهر كف ة مستقة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة

-2

ُيعد المجلس مشروع موازنة القضاء الشرعي وفقاً ألحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون
المالية.

-3

يتولى المجلس تنفيذ الموازنة المقررة للقضاء الشرعي ،وفقاً ألحكام قانون تنظيم الموازنة العامة

-4

تسري على موازنة القضاء الشرعي أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية

الوطنية الفلسطينية.

والشؤون المالية.

الفلسطينية.

مادة ()22
رواتب القضاة الشرعيين وعالواتهم

اتهم وفقاً للجدولين رقمي ( )6،1الملحقين بهذا

تحدد رواتب القضاة الشرعيين بجميع درجاتهم وم

القانون.

مادة ()27

أعوان القضاء الشرعي
أ -أعوان القضاء الشرعي هم :المحامون وال براء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون
والمأذونون الشرعيون.

ب -يضع المجلس التعليمات ال ا ة واللوايح التي تنظم عمة المحامين والمأذونين الشرعيين.
مادة ()22

ينظم قانون أ وة المحاكمات الشرعية ال برة والتحكيم أمام المحاكم الشرعية ويحدد حقوق ال براء
وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

الفصل الثاني

أحكام ختامية
مادة ()29

إ دار اللوايح التنفيذية
يضع المجلس النظم واللوايح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وت در بقرار عن مجلس الوزراء في مدة
أق اها ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة ()90

يلغى العمة بأي قانون ،أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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مادة ()91

على جميع الجهات الم ت ة ،كة فيما ي
الرسمية.

تنفيذ أحكام القانون

ه ،تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمة به فور نشره في الجريدة

در في مدينة غزة بتاريخ:
الموافق :

 6011/ميالدية.

/
/

 1436 /هجرية.

رييس السلطة الوطنية الفلسطينية
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ملحق قانون القضاء الشرعي
جدوة الوظاي

والرواتب والعالوات للقضاة الشرعيين
الراتب

الوظيفة

عالوة طبيعة عالوة دورية

األساسي

عمة

رييس المحكمة العلياالشرعية.

6500

500

50

3050

قاضي المحكمة الشرعية العليا

6300

420

42

6202

شرعية

1900

320

32

6312

شرعية

1900

320

32

6312

رييس محكمة شرعية ابتدايية

1200

360

36

1956

قاضي محكمة شرعية ابتدايية.

1400

620

62

1702

قاضي محكمة استينا

مالحظة :األرقام أعاله بالدوالر األمريكي إلى أن يتم استبدالها بأرقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.

م

جدوة رقم ()6

ات بدة تمثية لبعض الوظاي
الوظيفة

القضايية الشرعية
بدة التمثية

رييس المحكمة العليا الشرعية.

500

نايب رييس المحكمة العليا الشرعية.

322

رييس محكمة استينا

625

شرعية

رييس محكمة شرعية ابتدايية


إجمالي الراتب

سنوية

رييس محكمة استينا



جدوة رقم ()1
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مالحظة :األرقام أعاله بالدوالر األمريكي إلى أن يتم استبدالها بأرقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.
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