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أصدرت دائرة الشئون اإلدارية اإلحصـائية العامـة لـديوان القضـاء        
م والتي تتضمن عمل القضاء الشرعي والدوائر التابعة لـه،  ٢٠١٠الشرعي لسنة 

على  ١٠٩.١٣٣حيث بلغت جميع المعامالت والتوثيقات والدعاوى التي تم انجازها
  :النحو التالي

  :المحكمة العليا الشرعية :والًأ
  

محكمة العليـا الشـرعية   البلغ مجموع الدعاوى والمعامالت والتوثيقات التي أنجزتها  •
 :حالة منها ٤.١٤٦

 دعوى بصورة قطعيـة وبـاقي   ١٠١دعوى قضائية تم إصدار الحكم في  ١٠٨  .١
 .م٢٠١١تم تدويره لعام دعاوى  ٧عددها  الدعاوى والتي

القرارات اإلدارية المتعلقة بمعامالت األيتام وفاقـدي   معاملة هي مجموع ٤٤٠  .٢
األهلية وتدقيق المعامالت والحجج التي ترفع للمحكمة العليا من المحاكم الشرعية 

 .االبتدائية لتدقيقها وجوباً

 .مجموع التوثيقات ٣٤٨٢ .٣

إجازة محاماة تم منحها لمحامي شرعي جديد للعمل فـي المحـاكم   و مزاولة ٨٨  .٤
حسب نظام المحاماة الشرعية المعمول بـه فـي    ى مختلف درجاتهاالشرعية عل

 .القضاء الشرعي

محاماة تم منحها لمحامي شرعي للعمل في المحاكم الشرعية علـى   ترخيص ٢٨ .٥
 .مختلف درجاتها

 

  :محكمة االستئناف الشرعية بفرعيها :ثانياً
  

ستئناف الشرعية بلغ مجموع الدعاوى والمعامالت والتوثيقات التي أنجزتها محكمة اال •
 :وهي كالتاليحالة  ٦٥٩بفرعيها 

 



 ٢

  :)الهيئة األولى(محكمة االستئناف الشرعية بغزة  - أ
 

  .هادعوى قضائية تم إصدار الحكم في ٢٨٦  .١

معاملة هي مجموع التوثيقات والمعامالت الخاصة بتدقيق حجج الوراثة  ١٢٠  .٢
 .وغيرها والقرارات والوقف والهبة والوصية والتخارج

  :)الثانيةالهيئة ( بخان يونساالستئناف الشرعية محكمة  - ب
 

  .هادعوى قضائية تم إصدار الحكم في ١٥٣  .٣

معاملة هي مجموع التوثيقات والمعامالت الخاصة بتدقيق حجج الوراثة  ٢٤٧  .٤
 .وغيرهاوالقرارات  والوقف والهبة والوصية والتخارج

  

  :المحاكم الشرعية االبتدائية :ثالثاً
 

المحـاكم   لـدى وى والمعامالت والتوثيقات والحجج التي سـجلت  بلغ مجموع الدعا •
 :حالة منها)٩٦.٤٨٣(الشرعية االبتدائية 

 .)١٧.١٠٤(بلغ عدد عقود الزواج  .١

حالة طالق بائن بينونـة كبـرى،    )٦٥(حالة، منها ) ٢٩٠٧(بلغ عدد حاالت الطالق  .٢
طالق بائن حالة  )١.٠٤٥(حالة طالق بائن بينونة صغرى قبل الدخول،  )١.٢٠٢(و
رجعي، مع األخـذ بعـين االعتبـار    حالة طالق  )٥٩٥(ينونة صغرى بعد الدخول ب

 :األمور التالية
 

a(  ٨٥.٤٨طالق مقابـل  % ١٤.٥٢نسبة الزواج إلى الطالق بالشكل العام هو %
 .زواج

b(  تمت الرجعة لعدد)من عـدد حـاالت   % ٩.٣٤حالة طالق، أي بنسبة ) ٣٠٠
       )طالق %  ١٣.٢٢( ة الطالق إلى الزواج الطالق اإلجمالي وعليه تكون نسب

وهناك الكثير من الحاالت يتم فيها الرجعة وال تسجل لدى ) زواج % ٨٦.٧٨( 
 .المحاكم ألنها تتم عن طريق دار الفتوى أو عن طريق لجان اإلصالح

 



 ٣

c(  الطالق البائن قبل الدخول وهو عدد)من % ٤٢حالة طالق أي بنسبة ) ١.٢٠٢
ق اإلجمالي وهذا النوع من الطالق ليس لـه مـن األهميـة    عدد حاالت الطال

الكبرى والمؤثرة في المجتمع كونه يحصل قبل الدخول وقبل الـزواج وعليـه   
تكون نسبة الطالق الفعلي للزواج لو تم خصمه مـن عـدد حـاالت الطـالق     

 ).زواج % ٩٠.٩٤) (طالق % ٩.٠٦(اإلجمالي 

d( جعة فيها وحاالت الطالق البائن قبل وعليه فإن عدد حاالت الطالق التي تم الر
من العـدد اإلجمـالي البـالغ    % ٤٦.٣٠حالة أي بنسبة ) ١٥٠٢(الدخول هو 

لو تم خصمه من عدد حاالت الطالق تصبح النسـبة كالتـالي         حالة) ٢.٩٠٧(
 ).زواج % ٩٢.٤١) ( طالق % ٧.٥٩( 

 

ـ  .٣ ي محافظـات غـزة   بلغ عدد الدعاوى القضائية التي رفعت أمام المحاكم الشرعية ف
دعـوى  ) ٣١٨(منها وتدوير) ٨.٨٩٩(دعوى، تم الفصل وإصدار حكم في) ٩.٢٥٢(

 .م٢٠١١للعام 

بلغ عدد المعامالت والتوثيقات والحجج المختلفة في المحـاكم الشـرعية االبتدائيـة     .٤
 .حالة) ٧٥.٠٩٨(

 

  :دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري :رابعاً
  

سام  دائـرة اإلرشـاد واإلصـالح األسـري     بلغ عدد الحاالت التي عرضت على أق •
حالـة  ) ٣٤٨(واالتفاق في ) ٦١٩(حالة ، تم الصلح في ) ٢٥٦٥(بالمحاكم الشرعية 

حالة إلى القضـاء بـدون صـلح، وتـم إرشـاد      ) ٧٩٣(بين األطراف، وتم تحويل 
 . حاالت) ٣٣٢(م ٢٠١٠وتدوير لسنة ، حالة) ٢١٧(حالة، وتم حفظ )٢٥٦(

  

  

  

         
  
 

 دائـــرة الشـــئون اإلداريـــــة


