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قانون القضاء الشرعي رقم ( )4لسنة 3122
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد اإلطالع على القانوف األساسي لسنة  2003وتعديالته
وعلى قػانوف تكػليؿ الاكػالـ الكػرعية رقػـ  )19لسػنة  1972وتعديالتػه السػاري الافعػوؿ

في الاكافظات الكاالية،

وعلػػى قػػانوف اػػوؿ الاكالاػػات الكػػرعية رقػػـ  )12لسػػنة 1965ـ السػػاري الافعػػوؿ فػػي

الاكافظات الجنوبية،

وعلػػى قػػانوف اػػوؿ الاكالاػػات الكػػرعية رقػػـ  )31لسػػنة 1995ـ السػػاري الافعػػوؿ فػػي

الاكافظات الكاالية،

وعلػػى الارسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  )16لسػػنة 2003ـ بك ػ ف تكػػليؿ الاجلػػس األعلػػى للق ػػا

الكرعي والاكلاة العليا الكرعية،

وعلى نظاـ تكليؿالاجلسالكرعياإلسالاياألعلىالاادر بتاريخ 1921/12/20ـ،
وبنا على اكروع القانوف الاقدـ اف اللجنة القانونية في الاجلس التكريعي،

وبنػ ػ ػػا علػ ػ ػػى اػ ػ ػػا اقػ ػ ػػر الاجلػ ػ ػػس التك ػ ػ ػريعي الفلسػ ػ ػػطيني فػ ػ ػػي جلسػ ػ ػػته الانعقػ ػ ػػدة بتػ ػ ػػاريخ

2011/7/28ـ،

وبعػػد ف اػػبن القػػانوف ااػػد اًر بقػػوة الاػػادة  )41اػػف القػػانوف األساسػػي لس ػػنة 2003ـ

وتعديالته،

بسـ اهلل ثـ بسـ الكعب العربي الفلسطيني،

ادر القانوف التالي:
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الباب األول

تعريفات وأحكام ومبادئ عامة
اادة )1
تعريفات

يلوف للللاات والعبارات اآلتية والواردة في هذا القانوف الاعاني الاخااة لها دنا اا

لـ تدؿ القرينة على خالؼ ذلؾ:

المجمس :الاجلس األعلى للق ا الكرعي.

المحكمة :الاكلاة الكرعية الاختاة بنظر الاسائؿ الكرعية واألكواؿ الكخاية على
اختلؼ درجاتها.

القاضي :تكاؿ الق اة الكرعييف لافة على اختالؼ درجاتهـ.
اادة )2

كلاـ وابادئ عااة
استقالؿ الق ا الكرعي

الق ا الكرعي استقؿ ،وهو جزِ ال يتجز اف السلطة الق ائية وتتوال الاكالـ الكرعية
على اختالؼ نواعها ودرجاتها ،وفقاً ألكلاـ القانوف.
اادة )3

استقالؿ الق اة الكرعييف
الق اة الكرعيوف استقلوف ال سلطاف عليهـ في ق ائهـ لغير كلاـ الكريعة اإلسالاية

والقانوف.
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اادة )4

كاانة الق اة الكرعييف
 -1الق اة الكرعيوف غير قابليف للعزؿ إال في األكواؿ الابينة في هذا القانوف.

ُ -2يستثنى اف كاانة العزؿ اف لـ يتـ تثبيته اف الق اة الكرعييف.
 -3ال يجوز توقيؼ القا ي ،و اتخاذ ية إج ار ات جزائية د  ،في غير كاالت
التلبس بجناية ،إال بعد الكاوؿ على إذف اف رئيس الاجلس وفؽ اإلج ار ات الاناوص
عليها في هذا القانوف.

 -4في كاؿ ارتلاب القا ي جناية اتلبساً يتـ إخطار رئيس الاجلس خالؿ ادة رب ٍع
وعكريف ساعة على األلثر.

 -5تتولى النيابة العااة التكقيؽ والتارؼ في لؿ اا ُينسب للق اة الكرعييف اف جرائـ،
اع اراعاة اا نات عليه كلاـ هذا القانوف اف اختاااات الاجلس بهذا الخاوص.
الباب الثاني

المجمس األعمى لمقضاء الشرعي
اادة )5
إنكا الاجلس

ينك باقت ى كلاـ هذا القانوف اجلس ُيساى "الاجلس األعلى للق ا الكرعي" ،تلوف
له كخاية اعتبارية ذات استقالؿ االي واداري واقر الدائـ في القدس ويجوز ف يلوف
له اقراف اؤقتاف في ال فة الغربية وقطاع غزة.

اادة )6

تكليؿ الاجلس

 -1يتلوف الاجلس اف سبعة ع ا على النكو التالي:
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 -رئيس الاكلاة العليا الكرعية .

ب -قدـ نواب رئيس الاكلاة العليا الكرعية.
ت -اثنيف اف ق اة الاكلاة العليا الكرعية.
ث -قدـ رئيس اكلاة استئناؼ كرعية.

رئيساً
نائب ػاً

ع ويف
ع واً

 -2تختار هيئة الاكلاة العليا الكرعية قدـ اثنيف اف بيف ق اتها اف غير نواب رئيس
الاكلاة العليا الكرعية ،للع وية في الاجلس ،وتلوف ع ويتهـ لادة ربع سنوات

غير قابلة للتجديد.

اادة )7

كغور اناب رئيس الاجلس و ي اف ع ائه
 -1إذا كغر اناب رئيس الاكلاة العليا الكرعية يكؿ اكله في رئاسة الاجلس قدـ

نواب رئيس الاكلاة العليا الكرعية  ،لكيف تعييف ر ٍ
ئيس للاكلاة العليا الكرعية وفقاً

ألكلاـ القانوف.

 -2إذا كغر اناب نائب رئيس الاكلاة العليا الكرعية يكؿ اكله نائباً لرئيس الاجلس

الذي يليه في األقداية اف ق اة الاكلاة العليا الكرعية  ،ثـ األقدـ فاألقدـ وفقاً
ألكلاـ القانوف.

 -3إذا كغر اناب رئيس اكلاة االستئناؼ الكرعية ،الااثؿ في ع وية الاجلس
يكؿ اكله الذي يليه في األقداية اف رؤسا اكالـ االستئناؼ الكرعية وفقاً ألكلاـ

القانوف.

 -4إذا كغر اقعد ٍي اف ق اة الاكلاة العليا الكرعية األع ا في الاجلس يكؿ
اكله اف تختار هيئة الاكلاة بدالً انه وفقاً ألكلاـ القانوف.
اادة )8
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اختاااات الاجلس

يتولى الاجلس اإلكراؼ على سير العاؿ في الاكالـ الكرعية ،وعلى الق اة الكرعييف
العااليف فيها ،وله في سبيؿ ذلؾ االختاااات اآلتية:
 -1و ع السياسة العااة لتطوير الق ا الكرعي.

 -2النظر بلافة كئوف الق اة الكرعييف فياا يتعلؽ بتنسيب تعيينهـ و تثبيتهـ ،و
ترقيتهـ ،و نقلهـ ،و ندبهـ ،و إعارتهـ ،و ت ديبهـ ،و عزلهـ ،و إنها خداتهـ،
و غير ذلؾ اف األاور الاتعلقة بكئونهـ وفقاً ألكلاـ هذا القانوف.

 -3اقتراح اكاريع القوانيف الاتعلقة بالق ا الكرعي وتطويرها ،وابدا الري في اكاريع
القوانيف التي تنظـ ي ك ف اف كئوف الق ا الكرعي.

 -4اقتراح الاوازنة السنوية للق ا الكرعي.

 -5و ع النظـ واللوائن الداخلية التي تنظـ عااؿ الق ا الكرعي.
 -6تنسيب ادير عاـ الاكالـ الكرعية.

 -7ي اختاااات خرى نص عليها القانوف.
اادة )9
اجتااعات الاجلس وق ارراته

 -1يعقد الاجلس اجتااعاته العادية ارة واكدة على األقؿ لؿ كهر ،وله عند ال رورة
ف يعقد اجتااعات غير عادية ،بدعوة رئيسه ،و بنا على طلب ثالثة اف

ع ائه.

 -2يلوف اجتااع الاجلس اكيكاً بك ور ثلثي ع ائه على األقؿ ،وتادر ق ارراته
باألغلبية الاطلقة لعدد ع ائه الكا ريف ،إال اا استثني بنص خاص ،وعند

تساوي األاوات ُيرجن الجانب الذي فيه الرئيس.
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 -3تادر ق اررات الاجلس فياا يتعلؽ بتنسيب تعييف الق اة الكرعييف و تثبيتهـ ،و
نقلهـ ،و ندبهـ ،و تقيياهـ و ترقيتهـ ،و الفاؿ في تظلااتهـ ب غلبية ثلثي عدد
ع ائه ،ويجري التاويت عليها بطريؽ االقتراع السري.

 -4ال يجوز ف يكارؾ ي اف ع ا الاجلس في ي اف جلسات الاجلس الخااة
ٍ
قاض كرعي و تثبيته ،و نقله ،و ندبه ،و تقيياه و ترقيته ،و
بتنسيب تعييف
الفاؿ في تظلاه ،و اسا لته إذا لانت بينه وبيف األخير الة قرابة و اااهرة

كتى الدرجة الثالثة ،و إذا لانت بينهاا خاواة ق ائية قائاة.

 -5يترس اجتااعات الاجلس رئيسه ،وفي كاؿ غيابه و وجود اانع لديه يترس
اال جتااع نائبه ،وفي كاؿ غيابهاا و وجود اانع لديهاا يترس االجتااع لبر
األع ا سناً.

اادة )10

و ع قواعد الاجلس واج ار اته
 -1ي ع الاجلس الئكةً تت اف القواعد واإلج ار ات التي تالنه اف تسيير عااله
واباكرة اختااااته الاناوص عليها في القانوف.

 -2للاجلس ف يكلؿ لجنة و لثر اف بيف ع ائه للقياـ ببعض وظائفه و سلطاته
الاناوص عليها في القانوف باستثنا اا يتعلؽ بتنسيب تعييف الق اة الكرعييف و

تثبيتهـ و ترقيتهـ و نقلهـ.

الباب الثالث

القضاة الشرعيون
الفصل األول

تعيين القضاة الشرعيين وأقدميتهم
اادة )11
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كروط تعييف الق اة الكرعييف

يكترط فياف يولى الق ا الكرعي:

 .1ف يلوف فلسطينياً لااؿ األهلية.

 .2ف يلوف قد تـ الثالثيف عاااً اف عار.

 .3ف يلوف كااالً على إجازة الكهادة الجااعية األولى) في الكريعة اإلسالاية،
و الكريعة والقانوف ،اف إكدى الجااعات الفلسطينية ،و الجااعات الاعترؼ بها

قانوناً.

 .4ال يلوف اكلوااً بعقوبة جناية و بجنكة اخلة بالكرؼ و األاانة ،ولو لاف قد

رد إليه اعتبار  ،و ال يلوف قد ادر بكقه كلـ اف اجلس ت ديب لعاؿ اخؿ

بالكرؼ.

 .5ف يلوف الئقاً طبياً لكغؿ الوظيفة.

 .6ف يلوف اكاود السيرة وكسف الساعة.
 .7ف يتقف اللغة العربية.

 .8ف يلوف قد اارس األعااؿ اللتابية في الاكالـ الكرعية ادة ال تقؿ عف ثالث
سنوات ،و اارس اهنة الاكاااة الكرعية ادة ال تقؿ عف خاس سنوات ،ويكدد

الاجلس القواعد العااة لتكديد طبيعة األعااؿ اللتابية لدى الاكالـ الكرعية،

وادتها اف كيث اعتبارها نظيرة للعاؿ الق ائي الكرعي.

 .9ال يلوف انتاياً إلى كزب و تنظيـ سياسي ،وعليه ف ينهي ع ويته عند تعيينه
ب ي انهاا.

اادة )12
جهة تعييف الق اة الكرعييف

 -1تكلؿ بقرار اف الاجلس لجنة لتعييف الق اة الكرعييف الونة اف خاس ق اة
تُساى "لجنة تعييف الق اة الكرعييف"  ،تتلوف اف ثالثة اف ق اة الاكلاة العليا
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الكرعية وقا ييف اف اكالـ االستئناؼ الكرعية ،وجايعهـ ااف ليسوا ع ا في

الاجلس .

 -2ال يتـ بد تعييف ٍي اف الق اة الكرعييف ،و تثبيته ،و ترقيته ،و تعييف ٍي اف

الق اة الكرعييف رئيساً لاكلاة كرعية ابتدائية ،و رئيساً لاكلاة استئناؼ كرعية

إال بن ا على تواية اف لجنة تعييف الق اة الكرعييف بك ف التعييف و التثبيت ،و

تواية اف لجنة تقييـ الق اة الكرعييف وترقيتهـ ،بك ف الترقية ،تُرفع للاجلس الذي
يقرر على وئها تنسيب التعييف ،و التثبيت ،و الترقية.
 -3ي ع الاجلس الئكة لتنظيـ عاؿ لجنة تعييف الق اة الكرعييف ،يبيف فيها
اختااااتها بك ف بد التعييف و التثبيت و الترقية ،والقواعد واإلج ار ات الالزاة

ألدا عالها.

 -4تلوف الترقية على ساس األقداية ،و اللفا ة باا فيها نتائج الدورات التدريبية ،ويعتد
بالتعييف ،و الترقية ،اف تاريخ القرار الاادر بخاوص ذلؾ.

 -5تنكر التعيينات والترقيات في الجريدة الرساية.
اادة )13

بد التعييف

ٍ
قاض كرعي ،في اكلاة كرعية ابتدائية ،تكت االختبار لادة
 -1يبد التعييف بوظيفة
سنة ،وبانتهائها يعااؿ بإكدى الطرؽ اآلتية:

ُواى بتثبيته.
أ -التثبيت في الوظيفة لاف
ّ
ب -اإلاهاؿ سنه خرى تكت االختبار يعاؿ فيها القا ي في اكلاة خرى غير

التي عيف فيها ،وفي نهايتها يجوز تثبيته بوظيفة قاض كرعي ،وو عه في
قدايته األالية التي عيف فيها.

ٍ
قاض كرعي.
ت -االستغنا عف الخداة بوظيفة
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 -2إذا اجتاز القا ي الاعيف فترة االختبار بنجاح يجري تثبيته في الوظيفة الاعيف فيها
اف تاريخ اباكرته العاؿ فيها.

اادة )14

كغؿ الوظائؼ الق ائية الكرعية
يلوف كغؿ الوظائؼ الق ائية الكرعية بقرار اف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بنا

على تنسيب اف الاجلس:

 -1بطريؽ التعييف ابتدا ً.
 -2بطريؽ الترقية.

 -3بطريؽ االستعارة.

اادة )15

إج ار ات الاسابقة للوظائؼ الق ائية
يجري التعييف ابتدا في ي اف الوظائؼ الق ائية الكرعية وفقاً لاا يلي:

 -1ال يتقدـ إلكدى الوظائؼ الق ائية الكرعية إال اف توافرت فيه الكروط الواردة في
الاادة  )11اف هذا القانوف.

 -2يجب إج ار اسابقة ق ائية لكغؿ الوظيفة الق ائية الكرعية.

 -3يجب اإلعالف عف ذات الوظيفة الق ائية الكرعية بقرار اف الاجلس خالؿ سبوعيف
اف تاريخ خلوها في اكيفتيف اكليتيف يوايتيف على األقؿ ولادة سبوع على األقؿ.

 -4يجب ف يت اف اإلعالف الاكار إليه في الفقرة السابقة البيانات لافة الاتعلقة بذات
الوظيفة الق ائية الكرعية وكروط كغلها.
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 -5يجب ف يتـ اإلعالف عف ساا الاقبوليف للتقدـ لاسابقات التعييف في اكيفتيف

اكليتيف يوايتيف على األقؿ لادة يوايف اتتالييف على األقؿ ،بكيث يت اف هذا

اإلعالف اوعد إج ار الاسابقة والانها.
اادة )16
إج ار ات التعييف

 -1عند التعييف في الوظائؼ الق ائية الكرعية التي يستدعي كغلها إج ار اسابقات
لتابية وكفهية ،يجب اراعاة اا يلي:

أ -يجب ف يتـ اإلعالف عف إج ار الاسابقات اللتابية والً ،ثـ يدعى الناجكوف في
الاسابقات اللتابية إلج ار اسابقات كفهية.

ب -يجب ف يتـ اإلعالف عف ساا الناجكيف في الاسابقات الكفهية كسب الترتيب

النهائي لنتائج الاسابقات.

ت -يجب ف يلوف التعييف بكسب األسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج


الاسابقات ،وعند التساوي يعيف األعلى اؤهالً فاأللثر خبرة ،فإف تساويا فاأللبر

سناً.

ث -يجب ف يتـ الكروع في إج ار ات التعييف خالؿ ادة كهر اف تاريخ إعالف نتيجة

الاسابقة ،وفي جايع األكواؿ يجب االنتها اف إج ار ات التعييف في الوظيفة
الق ائية الكرعية الاعلف عنها خالؿ ادة قااها ستة كهر اف تاريخ إعالف

نتيجة الاسابقة.

ج -تسقط كقوؽ اف لـ يدرله الدور للتعييف في الوظيفة الق ائية الكرعية الاكار
إليها في الفقرة السابقة ،با ي سنه اف تاريخ إعالف نتيجة الاسابقة.

 -2يراعى في التعييف ألوؿ ارة اا يلي:
أ -ال يلوف التعييف ب ثر رجعي.
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ب -يعتبر قرار التعييف الغياً إذا لـ يباكر القا ي عاله خالؿ ثالثيف يوااً اف تاريخ

تبليغه لتابياً بقرار التعييف ،وفي هذ الكالة يعيف اف يليه في الترتيب النهائي

لنتيجة الاسابقة.

ت -يجب ف تلوف الكهادة العلاية التي يجرى التعييف على ساسها الية ،و

اادقة كسب األاوؿ واعادلة قانوناً.

ُ -3يعتد بالتعييف اعتبا اًر اف تاريخ القرار الاادر بذلؾ.
اادة )17

كغؿ الوظيفة الق ائية الكرعية بطرؽ االستعارة

في الوظائؼ الق ائية الكرعية التي يجرى كغلها بطريؽ االستعارة ،تلوف االستعارة اف
إكدى الدوؿ العربية الكقيقة ،على ف تتوافر في القا ي الاستعار الكروط الاناوص

عليها لافة في الاادة  )11اف هذا القانوف ،عدا كرط الجنسية على ف يلوف اسلااً

يجيد العربية.

اادة )18

كروط تعييف رؤسا الاكالـ الكرعية
 -1يتولى القا ي في ٍي اف الاكالـ الكرعية االبتدائية اإلكراؼ اإلداري فيها ،وفي
كالة تعدد ق اتها يتولى اإلكراؼ اإلداري فيها قداهـ.

 -2يكترط فياف يكغؿ وظيفة:

 -رئيس اكلاة كرعية ابتدائية ف يلوف قد جلس للق ا الكرعي بالاكالـ الكرعية

االبتدائية ادة ال تقؿ عف سبع سنوات ،و ف يلوف كااالً على درجة الااجستير

في الكريعة اإلسالاية ،و الكريعة والقانوف ،ولاف قد ا ى ادة ال تقؿ عف
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خاس سنوات قا ياً في اكلاة كرعية ابتدائية ،و ف يلوف كااالً على درجة
الدلتو ار في الكريعة اإلسالاية ،و الكريعة والقانوف ،ولاف قد ا ى ادة ال تقؿ

عف ثالث سنوات قا ياً في اكلاة كرعية ابتدائية.

ب -رئيس اكلاة استئناؼ كرعية ف يلوف قد جلس للق ا الكرعي باكالـ
االستئناؼ الكرعية ادة ال تقؿ عف ثالث سنوات.

ت -رئيس الاكلاة العليا الكرعية ونائبيه  ،ف يلوف قد جلس للق ا في الاكلاة
العليا الكرعية ادة ال تقؿ عف ثالث سنوات بالتعييف و االنتداب.

ُ -3ي ّ
عيف رئيس الاكلاة العليا الكرعية بقرار عف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بنا ً
على تنسيب اف ثلثي ع ا الاجلس.
اادة )19

كغور انااب رؤسا الاكالـ الكرعية

 -1عند كغور اناب رئيس الاكلاة العليا الكرعية يتولى اهاـ انابه قدـ نوابه

ولادة ال تزيد على ستيف يوااً يجرى خاللها تعييف رئي ٍ
س للاكلاة العليا الكرعية

وفقاً ألكلاـ هذا القانوف.

 -2عند كغور اناب ي اف رؤسا اكالـ االستئناؼ الكرعية يتولى اهاـ انابه

قدـ ق اتها ولادة ال تزيد على كهر يجري خاللها تعييف ر ٍ
ئيس لها وفقاً ألكلاـ هذا

القانوف.

 -3عند غياب رئيس اكلاة كرعية و وجود اانع لديه يكؿ اكله في رئاستها األقدـ
فاألقدـ اف بيف ق اتها.

اادة )20
دا اليايف

 -1يؤدي الق اة الكرعيوف قبؿ اباكرتهـ لعالهـ في الارة األولى اليايف اآلتية:
- 23 -

3122

قسـ باهلل العظيـ ف لوف اخلااً هلل ،ثـ للوطف ،و ف كلـ بيف الناس بالعدؿ ،و ف

ؤدي اهااي بلؿ إخالص ،و ف لتزـ سلوؾ القا ي الاادؽ الكريؼ واهلل على اا
قوؿ كهيد).

 -2يلوف دا اليايف اف رئيس الاكلاة العليا الكرعية ااـ رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ،ويلوف دا اليايف لباقي الق اة الكرعييف ااـ الاجلس.
الفصل الثاني

نقل القضاة الشرعيين وندبهم واعارتهم
اادة )21
النقؿ والندب

 -1ال يجوز نقؿ القا ي  ،و ندبه ،إال وفقاً ألكلاـ القانوف.

 -2ال يجوز نقؿ القا ي و ندبه لغير الجلوس للق ا الكرعي إال باوافقة خطية انه.

ُ -3يف ؿ ندب القا ي الذي لـ يسبؽ ندبه اف قبؿ ،وال يجوز إعادة ندبه قبؿ ا ي
سنتيف على األقؿ اف تاريخ انتها آخر ندب له.
ويعتد بالنقؿ و الندب اعتبا اًر اف تاريخ تبليغ
 -4يتـ النقؿ و الندب بقرار اف الاجلس ُ ،
القا ي بالقرار الاادر بذلؾ.
 -5إذا نقؿ القا ي اف ندب آلخر تكسب له ادة الندب األوؿ.

 -6ال يجوز ف يبقى قا ي اكلاة كرعية ابتدائية ،يعاؿ في ذات الاكلاة الكرعية ،
و ف يبقى يعاؿ في دائرة االختااص الاكلي لذات الاكلاة لادة تزيد على ربع

سنوات اتتالية.

اادة )22

الندب اف اكلاة كرعية ألخرى
يجوز للاجلس:
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-1

ف ينتدب في كالة ال رورة كد الق اة للعاؿ في اكلاة اف ذات الدرجة و

على اف الاكلاة الالكؽ بها.

 -لادة ال تتجاوز ثالثة كهر اتتالية في السنة الواكدة.

ب -لادة ال تزيد عف ثالثة كهر خرى في السنة الواكدة باوافقة الاجلس.

 -2انتداب كد ق اة الاكلاة العليا الكرعية ليجلس رئيساً لاكلاة استئناؼ كرعية.

 -3انتداب كد ق اة اكلاة االستئناؼ الكرعية ليجلس رئيساً لاكلاة ابتدائية كرعية.
اادة )23

إعارة الق اة الكرعييف إلى الكلواات و الهيئات الدولية

-1

يجوز إعارة القا ي إلى الكلواات األجنبية ،و الهيئات الدولية ويكترط إلتااـ

-2

تتـ اإلعارة بنا على طلب وتنسيب اف الاجلس.

-4

ال يجوز ف ُيعار القا ي لادة تتجاوز ثالث سنوات اتالة اا لـ تلف اإلعارة
خارج الوطف فيجوز ف تاتد لسنة رابعة فقط إذا اقت ت ذلؾ االكة وطنية.

-3

-5

اإلعارة اوافقة القا ي خطياً.

تعتبر ادة اإلعارة ادة خداة في الوظيفة الق ائية الكرعية.

ال يجوز إعارة القا ي إال إذا لاف قد ا ى السنوات األربعة السابقة في عاله

بإكدى الاكالـ الكرعية ،ولاف اتوسط تقدير لفا ته بدرجة جيد على األقؿ آلخر

ثالث سنوات.

الفصل الثالث

تقييم القضاة الشرعيين وترقيتهم
التقييم والترقية
اادة )24

لجنة التقييـ والترقية
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 -1بقرار اف الاجلس تُكلؿ لجنة لتقييـ الق اة الكرعييف تساى "لجنة التقييـ والترقية"
اف ق اة ليسوا ع ا في الاجلس وتت لؼ اف:
 -ثالثة اف ق اة الاكلاة العليا الكرعية.

ب -اثنيف اف ق اة اكالـ االستئناؼ الكرعية.

ئيس اتفرغٌ اف بيف ق اة الاكلاة العليا الكرعية.
ت -يعيف لها ر ٌ
ي ع الاجلس الئكة لتنظيـ عاؿ هذ اللجنة باا ال يتعارض اع قانوف الخداة
-2
الادنية.

-3

يتـ عاؿ تقرير لفا ة وتثبيت لؿ ستة كهر للق اة الكرعييف الاعينيف تكت

االختبار.

اادة )25
قواعد الترقية

في الوظائؼ الق ائية الكرعية التي يلوف كغلها بطريؽ الترقية ،يجب ف تتـ

-1
-

الترقية اف درجة وظيفية إلى خرى وفقاً للكروط اآلتية:
على ساس األقداية اع اراعاة اللفا ة.

ب -ف تلوف تقارير اللفا ة السنوية للقا ي الكرعي بتقدير جيد على األقؿ.
ت -ف يلوف قد ا ى الكد الزاني الاقرر للخداة في لؿ درجة وظيفية.

ث -تتـ الترقية بنا على نتائج الدورات التدريبية ،وتقارير اللفا ة ،على ال يقؿ
-2

تقدير اللفا ة عف اتوسط درجة جيد آلخر ثالث سنوات.

في جايع األكواؿ ال تتـ الترقية إال في كاؿ وجود كاغر للوظيفة الق ائية
الارقَّى إليها.
الكرعية ُ
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-3

يادر قرار الترقية اف الجهة الاختاة بالتعييف ،وتعتبر الترقية نافذة اف تاريخ

-4

يستكؽ القا ي اف تاريخ الترقية الراتب الاخاص للدرجة الوظيفية ال ُارقَّى إليها
و ي عالوة اف عالواتها.

ادور القرار بذلؾ.

اادة )26

الترقية في الوظائؼ الق ائية الكرعية
اع اراعاة اا جا في الاادة  )25يجوز ف ُيرقى إلى:
 -1قا ي اكلاة استئناؼ كرعية اف ا ى قا ياً في اكلاة كرعية ابتدائية ادة
خاس سنوات على األقؿ.

-2

قا ي في الاكلاة العليا الكرعية اف ا ى قا ياً في إكدى اكالـ االستئناؼ

الكرعية ادة خاس سنوات على األقؿ.

التظلـ اف الق اررات والطعف فيها
اادة )27

إخطار القا ي بالق اررات

-1

ُيخطر رئيس لجنة التقييـ والترقية اف قُدرت لفا ته اف الق اة الكرعييف بدرجة
اتوسط و دوف الاتوسط ،باجرد إقرار اللجنة للتقرير ،ولاف ُخطر الكؽ في

-2

ُيخطر رئيس لجنة التقييـ والترقية القا ي الذي كؿ دور في الترقية ولـ يكاله
لكؼ الكرلة الق ائية الكرعية ،بسبب غير اتاؿ بتقارير اللفا ة السنوية ،ويبيف

التظلـ اف التقدير خالؿ ادة خاسة عكر يوااً اف تاريخ تبليغه باإلخطار.

في اإلخطار سباب التخطي ،ولاف ُخطر الكؽ في التظلـ خالؿ ادة خاسة عكر
يوااً اف تاريخ تبليغه باإلخطار.
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اادة )28
-1
-2
-3
-4
-5

التظلـ اف الق اررات

يلوف التظلـ بعري ة تُقدـ إلى لجنة التقييـ والترقية.
تقوـ اللجنة بعرض التظلـ على الاجلس خالؿ ادة خاسة ياـ اف تاريخ تقدياه
إليها.

قبؿ إج ار الكرلة الق ائية بوقت ٍ
لاؼ يادر الاجلس قرار النهائي في التظلـ

خالؿ ادة كهر اف عر ه عليه.

يخطر الاتظلـ بلتاب اسجؿ بعلـ الواوؿ.

للاتظلـ كؽ الطعف في القرار الاادر بك ف تظلاه ااـ الاكلاة الاختاة بغير

رسوـ.

اادة )29

النظر في الطعوف
تختص اكلاة العدؿ العليا دوف غيرها بالفاؿ في طلبات اإللغا  ،والتعويض ،ووقؼ
التنفيذ التي يقداها ٍي اف الق اة الكرعييف ،والتي تلوف اتعلقة ب ي ك ف اف كئونهـ،
ولذلؾ الفاؿ في الانازعات الخااة برواتبهـ ،واعاكاتهـ ،والافئاتهـ الاستكقة لهـ،

ولورثتهـ اف بعدهـ الكؽ في تقديـ ٍي اف الطلبات الاكار إليها في هذ الفقرة.
الفصل الرابع

استقالة القاضي وحقوقه
اادة )30
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-1
-2

استقالة القا ي

تلوف استقالة القا ي التوبة واسببة وخالية اف ي ٍ
قيد و كرط ،واال اعتبرت
ل ف لـ تلف ،وال تنتهي خداة القا ي إال بالقرار الاادر بقبوؿ استقالته.

إذا قدـ القا ي طلباً لالستقالة فللاجلس كؽ رف ها ،و قبولها ،ويعتبر فوات

ثالثيف يوااً على تاريخ تقدياها دوف الرد عليها باثابة قرار بقبولها ،واذا لاف
القا ي قيد تكقيؽ ،و اكالاة ،فيجوز إرجا قبوؿ استقالته لكيف البت في

الدعوى.

 -4ال يترتب على استقالة القا ي سقوط كقه في الاعاش و الالاف ة وفقاً ألكلاـ
القانوف.

اادة )31
-1
-2

التقاعد

ال يجوز ف يبقى في وظيفة قاض و يعيف فيها اف جاوز عار سبعيف سنة.

سوى الاعاش ،و الالاف ة ،على ساس آخر راتب لاف يتقا ا القا ي.
ُي ّ
اادة )32
العطلة الق ائية واإلجازة السنوية للق اة الكرعييف

-1

للق اة الكرعييف عطلة ق ائية تبد لؿ عاـ اف انتاؼ كهر تاوز وتنتهي

-2

ال يجوز ف تتجاوز اإلجازة السنوية للقا ي خاسة وثالثيف يوااً.

بنهاية كهر آب.
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-3

تستار الاكالـ ثنا العطلة الق ائية في نظر األاور الاستعجلة التي يكدد

-4

اع اراعاة كلاـ الفقرة الثانية عال  ،وفياا لـ يرد بك نه نص في هذا القانوف،

الاجلس نواعها.

تطبؽ على الق اة الكرعييف األكلاـ الخااة باإلجازات ب نواعها الاناوص

عليها في قانوف الخداة الادنية .

الفصل الخامس

واجبات القضاة الشرعيين
اادة )33

الذاة الاالية
ُ .1يقدـ رئيس الاجلس إلى رئاسة الاجلس التكريعي عند تعيينه إق ار اًر بالذاة الاالية
الخااة به وب زواجه و والد القار ،ا ِ
فاالً فيه لؿ اا ياللوف اف عقارات وانقوالت
ُ
و سهـ وسندات و اواؿ نقدية داخؿ فلسطيف وخارجها ،واا عليهـ اف ديوف.
ُ .2يقدـ ق اة الاكالـ الكرعية إلى رئيس الاجلس عند تعيينهـ إق ار اًر بالذاة الاالية على
النكو الابيف في الفقرة .)1
 .3ت ع رئاسة الاجلس التكريعي فياا يخص رئيس الاجلس  ،وي ع الاجلس فياا
يخص الق اة الترتيبات الالزاة للكفاظ على سرية اكتويات اإلقرار ،وتبقي هذ

الاكتويات سرية ال يجوز االطالع عليها إال بإذف الجهة الاختاة.
اادة )34
يكظر على القا ي اا يلي:

األعااؿ الاكظورة

 -1االكتراؾ في ي اظاهرات و ا طرابات.
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 -2االكتراؾ في تنظيـ اجتااعات كزبية و دعايات انتخابية.
 -3إفكا

سرار الاداوالت و الاعلواات السرية التي يكاؿ عليها ثنا ت ديته عاله،

و التي ينبغي ف تظؿ سرية بطبيعتها و باقت ى تعلياات خااة ،ويظؿ االلتزاـ

قائااً كتى بعد انتها الخداة.

 -4االكتفاظ لنفسه ب ي وثيقة و ورقة اف الوثائؽ و األوراؽ الرساية و اورة انها،

ولو لانت خااة بعاؿ ُللؼ به كخاياً.
 -5ف يوسط كداً و يقبؿ الواسطة في ي ك ف خاص بوظيفته ،و ف يتوسط لقا ي
آخر في ي ك ف اف ذلؾ.

 -6االتااؿ اع ي جهة خارجية إال وفقاً لتعلياات اف الاجلس.

اادة )35

الة القرابة و الاااهرة بيف القا ي والغير

 -1ال يجوز ف يجلس للق ا الكرعي في إكدى دوائر و هيئات ي اكلاة كرعية
ق اة كرعيوف بينهـ الة قرابة و اااهرة كتى الدرجة الثانية.

 -2ال يجوز ف يجلس للق ا الكرعي في إكدى دوائر و هيئات ي اكلاة كرعية
ٍ
ااثؿ
ي اف الق اة الكرعييف اع ٍي اف ع ا نيابة األكواؿ الكخاية ،و
ُ
للخاوـ ،و كد طرفي الخاواة ااف يلوف بينه وبيف القا ي الة قرابة و
اااهرة كتى الدرجة الثالثة.

اادة )36
التغيب عف العاؿ وفقد الوظيفة
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 -1ال يجوز للقا ي الكرعي ف يتغيب عف عاله و ف ينقطع عنه بغير عذر قبؿ
إخطار رئيس الاكلاة الاختاة التابع لها.

 -2يفقد القا ي وظيفته إذا تغيب دوف إذف لادة تزيد على خاسة عكر يوااً اتالة اا
لـ يقدـ عذ اًر اقبوالً.

الفصل السادس

مساءلة القضاة الشرعيين
اادة )37

سلطة رئيس الاكلاة الكرعية
 -1لرئيس لؿ اكلاة كرعية اإلكراؼ على الق اة الكرعييف العااليف بها وعلى سير
العاؿ فيها ويخ ع الاوظؼ اإلداري العااؿ في الاكلاة الكرعية في عاله اليواي

إلكراؼ رئيس الاكلاة الكرعية وتوجيهاته التي يعاؿ بها.

 -2لرئيس لؿ اكلاة كرعية تنبيه ي اف ق اتها إلى اا يقع انه اخالفاً لواجبات و

اقت يات وظيفته ،ويلوف التنبيه كفاهةً و لتابةً ،واذا لاف لتابة فللقا ي الكرعي

االعتراض عليه خالؿ خاسة عكر يوااً اف تبليغه بذلؾ ،باوجب عري ة تقدـ
للاجلس ،ولؤلخير ف يقرر قبوؿ االعتراض و رف ه ،وفي كالة القبوؿ يعتبر

التنبيه ل ف لـ يلف.

 -3إذا تلررت الاخالفة ،و استارت ،بعد ف ابن التنبيه نهائياً ُرفعت الدعوى الت ديبية
على القا ي.
اادة )38

إنكا اجلس الت ديب
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 -1بقرار اف الاجلس ينك اجلس ت ديب دائـ ،بع وية اثنيف اف ق اة الاكلاة العليا
الكرعية و قدـ قاض كرعي اف ق اة لؿ اف اكلاة االستئناؼ الكرعية في

القدس ،واكلاة االستئناؼ الكرعية في غزة و ال فة ،جايعهـ ليسوا ع ا في
الاجلس  ،يختص بت ديب الق اة الكرعييف بجايع درجاتهـ.

 -2يتولى رئاسة اجلس الت ديب قدـ قا يي الاكلاة العليا الكرعية  ،وعند كغور

ع وية كد ع ائه ،و غيابه ،و وجود اانع لديه يكؿ اكله األقدـ فاألقدـ اف

الاكلاة الكرعية التي يتبعها.

 -3يلوف انعقاد اجلس الت ديب اكيكاً بك ور جايع ع ائه ،وتادر ق ارراته
باألغلبية.

اادة )39

 -1ال تُقاـ الدعوى الت ديبية إال بعد إج ار تكقيؽ ،وياثؿ االدعا
النائب العاـ و كد اساعديه.

ااـ اجلس الت ديب

 -2يتولى التكقيؽ ،الاكار إليه في الفقرة السابقة ،كد ق اة الاكلاة العليا الكرعية
ينتدبه لذلؾ رئيس الاكلاة العليا الكرعية  ،اف تلقا نفسه ،و بنا على طلب اف

النا ئب العاـ ،و بنا على طلب اف رئيس الاكلاة الكرعية التي يتبعها القا ي
الاكاؿ للتكقيؽ.

 -3بقرار اف الاجلس وباألغلبية الاطلقة لعدد ع ائه يجرى التكقيؽ اع رئيس
الاكلاة العليا الكرعية ،بنا على طلب اف وزير العدؿ ،على ف يت اف قرار
اإلكالة للتكقيؽ ع ا اللجنة الاللفة لذلؾ.

 -4يلوف لجهة التكقيؽ االكيات الاكلاة فياا يتعلؽ بسااع الكهود.

 -5ترسؿ نتيجة التكقيؽ اع ٍي اف الق اة الكرعييف ،خالؿ ادة سبوع اف انتهائه ،إلى
رئيس الاكلاة العليا الكرعية و إلى الاجلس إذا لاف التكقيؽ جري اع رئيس

الاكلاة العليا الكرعية ،واذا انتهى التكقيؽ إلى اتهاـ القا ي بتهاة و تهـ اسندة
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إليه ،فعلى رئيس الاكلاة العليا الكرعية  ،و الاجلس ،إرساؿ نتيجة التكقيؽ للنائب

العاـ إلقااة الدعوى الت ديبية.

اادة )40

إج ار ات الدعوى الت ديبية
 -1تُقاـ الدعوى الت ديبية على الق اة الكرعييف بجايع درجاتهـ اف قبؿ النائب العاـ
بنا على طلب اف وزير العدؿ ،و بنا على طلب اف الاجلس ،و بنا على طلب
اف رئيس الاكلاة العليا الكرعية ،اف تلقا نفسه ،فياا يتعلؽ بالق اة الكرعييف
رؤسا الاكالـ الكرعية ،و بنا على طلب اف رئيس لؿ اكلاة كرعية فياا

يتعلؽ بق اتها.

 -2تُقاـ الدعوى الت ديبية باوجب عري ة تكتاؿ على التهاة ،و التهـ ،الاسندة للقا ي
الكرعي والتي انتهت إليها التكقيقات ،وتودع العري ة لدى سلرتارية اجلس
الت ديب ،وعلى اجلس الت ديب اباكرة اإلج ار ات خالؿ ادة ال تتجاوز خاسة عكر

يوااً اف تاريخ تقديـ العري ة.

 -3إذا رى اجلس الت ديب وجها للسير في اإلج ار ات ار بتلليؼ القا ي الارفوعة
عليه الدعوى بالك ور في الاوعد الذي يكدد الاجلس ،ويجب ف يكتاؿ التلليؼ
على بياف ٍ
لاؼ لاو وع الدعوى الت ديبية و دلة االتهاـ ،وتسلـ للقا ي الكرعي بنا
على طلبه وبغير رسوـ اورة اف وراؽ الدعوى قبؿ اوعد الجلسة ب سبوع على

األقؿ.

 -4يجوز لاجلس الت ديب ف يقرر وقؼ القا ي عف اباكرة عااؿ وظيفته كتى تنتهي
اكالاته ،وله ف ُيعيد النظر في قرار الوقؼ في ي وقت.
 -5إذا تبيف ف الاخالفة التي سندت إلى القا ي الاكاؿ للت ديب تنطوي على جرياة
جزائية فعلى اجلس الت ديب إيقاؼ اإلج ار ات ،واكالته اع اك ر التكقيؽ واألوراؽ
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والاستندات الاتعلقة بالاخالفة إلى النيابة العااة للسير فيها وفقاً ألكلاـ القانوف،
وفي هذ الكالة ال يجوز اتخاذ ية إج ار ات ت ديبية ،و االستارار فيها ،إلى ف

يادر كلااً نهائياً في الدعوى الجزائية الارفوعة

د  ،وفي جايع األكواؿ فإف

تبرئة القا ي ااا سند إليه اف تهاة و تهـ جزائية ال يكوؿ دوف اسا لته ت ديبياً

فياا هو انسوب إليه.

اادة )41
استيفا التكقيؽ

لاجلس الت ديب ف يستوفي لؿ اا ي ار اف نقص خالؿ التكقيقات التي جريت ،وله في

سبيؿ ذلؾ ف يللؼ القا ي الذي لاف انتدباً إلج ار التكقيؽ باستيفا الاطلوب.

اادة )42
جلسات الاكالاة الت ديبية

 -1تلوف جلسات الاكالاة الت ديبية سرية إال إذا طلب القا ي الارفوعة عليه الدعوى
ف تلوف علنية.

 -2يك ر القا ي بكخاه ااـ اجلس الت ديب ،وله ف يقدـ دفاعه لتابة و ينيب
كد الاكاايف في الدفاع عنه ،واذا لـ يك ر القا ي الارفوعة عليه الدعوى و اف

ينوب عنه ،جاز لاجلس الت ديب ف يكلـ في غيابه بعد التكقؽ اف اكة تبليغه.
اادة )43
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إادار القرار في الدعوى الت ديبية

يادر اجلس الت ديب قرار في الدعوى الت ديبية بعد سااع طلبات االدعا ودفاع
القا ي ،ويجب ف يكتاؿ القرار على األسباب التي ُبني عليها وتُتلى عند النطؽ في
جلسة سرية ،إال إذا جرت الاكالاة باورة علنية.
اادة )44

انق ا الدعوى الت ديبية
تنق ي الدعوى الت ديبية بوفاة القا ي ،و بانتها خداته ألسباب غير ت ديبية ،وال ت ثير
للدعوى الت ديبية على الدعوى الجزائية و الادنية الناكئة عف الواقعة ذاتها.

اادة )45
نواع العقوبات الت ديبية

 -1إذا ارتلب القا ي ياً اف األعااؿ الاكظور ارتلابها وفقاً ألكلاـ هذا القانوف
واللوائن والق اررات الاادرة باقت ا  ،والاعاوؿ بها في الوظيفة الق ائية ،و في

تطبيقاتها ،فتوقع عليه إكدى العقوبات الت ديبية التالية:

 التنبيه.ب -اللوـ.

ت -الكرااف اف العالوة الدورية السنوية و ت جيلها.
ث -الكرااف اف الترقية.
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ج -االستيداع الوقؼ عف العاؿ).
ح -العزؿ.

 -2فياا عدا عقوبتي ،التنبيه واللوـ ،ال يجوز توقيع عقوبة ت ديبية على القا ي إال بعد
إكالته إلى اجلس ت ديب للتكقيؽ اعه وسااع قواله ،ويتـ إثبات ذلؾ في اك ر

خاص ،ويلوف القرار الاادر بالعقوبة اسبباً ،وفي جايع األكواؿ ال يجوز توقيع
لثر اف عقوبة ت ديبية عف ذات الاخالفة.

 -3ال توقع على رئيس الاكلاة العليا الكرعية و ٍي اف ق اتها ،ولذلؾ رؤسا

اكالـ االستئناؼ الكرعية و ٍي اف ق اتها ،إال إكدى عقوبتي االستيداع ،والعزؿ.

 -4ال يجوز ف تزيد ادة الكرااف اف العالوة الدورية السنوية ،و ت جيلها ،على ستة
كهر.

 -5ال يجوز ف تزيد ادة الكرااف اف الترقية على ثالث سنوات ،على ف ُيعاد النظر
في ار الترقية ،وفقاً ألكلاـ هذا القانوف ،بعد انتها ادة الكرااف اف الترقية.
 -6ال يجوز ف تزيد ادة االستيداع على خاس سنوات ،و الادة الاتبقية لبلوغ القا ي

السبعيف اف عار  ،واذا ادر القرار بعقوبة العزؿ اعتبر القا ي في إجازة كتاية

اف تاريخ ادور القرار كتى ايرورته نهائياً.
اادة )46

تنفيذ الق اررات الت ديبية

 -1يتولى الاجلس تنفيذ الق اررات الت ديبية الاادرة عف اجلس الت ديب بعد ايرورتها

نهائية ،على ف يادر بتنفيذ القرار ،الاادر بعزؿ القا ي بعد ايرورته نهائياً،

ق ار اًر اف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويعتبر قرار العزؿ نافذاً اف تاريخ

ايرورته نهائياً.
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 -2ال يؤثر القرار الاادر باالستيداع ،و العزؿ ،على كقوؽ القا ي في الاعاش و
الالاف ة اا لـ يت اف القرار غير ذلؾ.

اادة )47

القبض على القا ي وتوقيفه
 -1في غير كاالت التلبس بالجرياة ال يجوز القبض على القا ي و توقيفه إال بعد
الكاوؿ على إذف اف الاجلس.

 -2وفي كاالت التلبس على النائب العاـ عند القبض على القا ي  ،و توقيفه ،ف
يرفع األار إلى الاجلس خالؿ األربع وعكريف ساعة التالية للقبض عليه ،وللاجلس

ف يقرر بعد سااع قواؿ القا ي إاا اإلفراج عنه بلفالة و بغير لفالة ،وااا

استارار توقيفه للادة التي يقررها وله تاديد هذ الادة.

 -3إذا لـ يلف األار ،الاكار إليه في هذ الاادة ،اكاالً إلى الاكلاة الاختاة بذلؾ،
فيجب اراعاة اا هو اناوص عليه اف اإلج ار ات سالفة الذلر.

 -4يجري توقيؼ القا ي وتنفيذ العقوبة الاقيدة للكرية عليه في الاف استقؿ عف
األاالف الاخااة للسجنا اآلخريف.

اادة )48
اختااص الاجلس بتوقيؼ الق اة

يختص الاجلس بالنظر في توقيؼ القا ي وتجديد كبسه اا لـ يلف األار انظو اًر ااـ
الاكالـ الجزائية الاختاة بنظر الدعوى فتختص هي بذلؾ.
اادة )49
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وقؼ الق اة الكرعييف عف العاؿ

 -1للاجلس اف تلقا نفسه ،و بنا على طلب اف وزير العدؿ ،و النائب العاـ ،ف
ي ار بوقؼ القا ي عف اباكرة عااؿ وظيفته ثنا إج ار ات التكقيؽ عف جرياة
ٍ
انسوبة إليه.

 -2ال تؤثر إج ار ات وقؼ القا ي عف العاؿ وفؽ البند  )1عال على استكقاقه
لراتبه.

اادة )50
رفع الدعوى الجزائية على الق اة الكرعييف

ال ترفع الدعوى الجزائية على القا ي إال بإذف اف الاجلس  ،ويكدد الاجلس الاكلاة

التي تنظر الدعوى بغض النظر عف قواعد االختااص الالاني الاقررة في القانوف.

الباب الرابع

المحاكم الشرعية
الفصل األول
أحكام عامة
اادة )51
إنكا الاكالـ الكرعية وواليتها

 -1تنك الاكالـ الكرعية باختلؼ درجاتها و نواعها وفقاً ألكلاـ هذا القانوف ،وتاارس

اختااااتها وفقاً ألكلاـ القانوف ،وتكدد دوائر اختاااها الاكلي بقرار اف

الاجلس.
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 -2تنظر الاكالـ الكرعية في فلسطيف في انازعات ودعاوى األكواؿ الكخاية لافة
إال اا استثنى انها بنص في القانوف ،وتاارس سلطة الق ا الكرعي على جايع

األكخاص الخا عيف ألكلاـ الكريعة اإلسالاية.
اادة )52
جلسات الاكالـ الكرعية

 -1تلوف جلسات الاكالـ الكرعية علنية ،إال إذا قررت الاكلاة الكرعية ،اف تلقا

نفسها ،و بنا ً على طلب كد الخاوـ جعلها سرية اراعاة لآلداب و للاكافظة
على النظاـ العاـ ،وفي جايع األكواؿ يلوف النطؽ بالكلـ في جلسة علنية.

 -2نظاـ جلسة الاكلاة الكرعية و بطها انوطاف برئيسها.
اادة )53

تنظيـ العاؿ اإلداري في الاكالـ الكرعية

يادر رئيس لؿ اكلاة كرعية الق اررات الانظاة للعاؿ اإلداري فيها.
اادة )54

لغة الاكالـ الكرعية

لغة الاكالـ الكرعية هي اللغة العربية ،وعلى الاكلاة الكرعية ف تساع قواؿ الخاوـ
و الكهود الذيف يجهلونها بواسطة اترجـ قانوني بعد كلفه اليايف.
اادة )55
إادار األكلاـ الق ائية الكرعية

تادر األكلاـ الق ائية الكرعية باسـ اهلل تعالى ،باألغلبية ،ويجب ف تكتاؿ على
األسباب التي بنيت عليها.
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اادة )56
تنفيذ األكلاـ الق ائية الكرعية

األكلاـ الق ائية الكرعية واجبة التنفيذ ،واالاتناع عف تنفيذها ،و تعطيلها ،على ي

نكو جرياة يعاقب عليها بالكبس ،والعزؿ اف الوظيفة إذا لاف الاتهـ اوظفاً عاااً و

اللفاً بخداة عااة ،وللاكلوـ له الكؽ في رفع الدعوى اباكرة إلى الاكلاة الاختاة،
وت اف السلطة الوطنية الفلسطينية تعوي اً لااالً له.
الفصل الثاني

أنواع المحاكم الشرعية ودرجاتها وتشكيمها
الفرع األول

أنواع المحاكم الشرعية ودرجاتها
اادة )57

تتلوف الاكالـ الكرعية في فلسطيف اف:
 -1الاكالـ الكرعية االبتدائية.
 -2اكالـ االستئناؼ الكرعية.
 -3الاكلاة العليا الكرعية.

الفرع الثاني

إنشاء المحاكم الشرعية ومقارها وتشكيمها
المحاكم الشرعية االبتدائية
اادة )58
إنكا الاكالـ الكرعية االبتدائية واقارها
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 -1تنك في لؿ اكافظة اكلاة كرعية ابتدائية ،و لثر ،كسب الكاجة ،وتاارس
اختااااتها وفقاً ألكلاـ القانوف.

 -2يلوف اقر لؿ اكلاة ابتدائية كرعية في الاف يسهؿ الواوؿ إليه.
اادة )59
ت ليؼ الاكالـ الكرعية االبتدائية

تؤلؼ لؿ اكلاة كرعية ابتدائية اف رئيس للاكلاة ،وعدد لاؼ اف الق اة الكرعييف،
ويتولى الرئيس اإلكراؼ اإلداري فيها ،وفي كاؿ غيابه ،و وجود اانع لديه ،يتولى هذ

الاهاـ األقدـ فاألقدـ.

اادة )60

تكليؿ الاكالـ الكرعية االبتدائية وانعقادها
 -1تكلؿ هيئة الاكلاة االبتدائية الكرعية اف قاض انفرد.

 -2يجوز ف تعقد الاكالـ االبتدائية الكرعية جلساتها في ي الاف داخؿ نطاؽ
اختاااها الاكلي بقرار اف رئيس اكلاة االستئناؼ الكرعية الواقعة

اف دائرة

اختاااها.

 -3عند ال رورة يجوز ف تعقد الاكالـ االبتدائية الكرعية جلساتها في ي الاف خارج
نطاؽ اختاااها الاكلي بقرار اف رئيس الاكلاة العليا الكرعية.
اادة )61
تنظيـ عااؿ الاكالـ الكرعية االبتدائية

 -1يتولى الاجلس تنظيـ عااؿ الاكالـ الكرعية االبتدائية ،وتقسياها إلى دوائر
اتخااة إذا دعت الكاجة إلى ذلؾ.
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ٍ
عي ،و لثر ،اف ق اة الاكلاة الكرعية
 -2بقرار اف الاجلس ينتدب قاض كر ُ
االبتدائية للنظر في األاور الاستعجلة ،ويساى قا ي كرعي األاور الاستعجلة،
وفقاً ألكلاـ قانوف اوؿ الاكالاات الكرعية .
محاكم االستئناف الشرعية
اادة )62
إنكا اكالـ االستئناؼ الكرعية واقارها

تنك اكالـ استئناؼ كرعية في لؿ اف ادينة القدس ،وادينة نابلس ،وادينة غزة،
وادينة خاف يونس و في ي الاف آخر يقرر الاجلس.
اادة )63
ت ليؼ اكالـ االستئناؼ الكرعية

 -1تؤلؼ لؿ اكلاة استئناؼ كرعية اف رئيس للاكلاة ،ونائب له ،وعدد لاؼ اف
الق اة الكرعييف.

 -2يقوـ رئيس لؿ اكلاة استئناؼ كرعية باإلكراؼ اإلداري فيها ،وفي كاؿ غيابه ،و
وجود اانع لديه ،تلوف رئاسة هيئة الاكلاة لنائبه ثـ األقدـ فاألقدـ اف بيف ق اتها.
اادة )64

تكليؿ اكالـ االستئناؼ الكرعية وانعقادها
تكلؿ هيئة اكلاة االستئناؼ الكرعية اف ثالثة ق اة كرعييف اف بيف ق اتها على
األقؿ ،وتنعقد هيئتها برئاسة رئيس الاكلاة ،وفي كالة غيابه ،و وجود اانع لديه تلوف

رئاسة هيئة الاكلاة لنائبه ،ثـ األقدـ فاألقدـ اف بيف ق اتها.
اادة )65
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تنظيـ عااؿ اكالـ االستئناؼ الكرعية

اع اراعاة اا نص عليه قانوف اوؿ الاكالاات الكرعية ،يتولى الاجلس تنظيـ عااؿ
الاكالـ الكرعية االستئنافية ،وتقسياها إلى دوائر اتخااة إذا دعت الكاجة إلى ذلؾ.
اادة )66
اختااص اكالـ االستئناؼ الكرعية

تختص اكالـ االستئناؼ الكرعية بالنظر في:

 -1االستئنافات الارفوعة إليها بك ف األكلاـ والق اررات الاادرة عف الاكالـ االبتدائية
الكرعية.

 -2ي استئنافات خرى ترفع إليها باوجب القانوف.
الاكلاة العليا الكرعية
اادة )67

إنكا الاكلاة العليا الكرعية واقرها

تنك الاكلاة العليا الكرعية باقت ى كلاـ هذا القانوف ،ويلوف الاقر الدائـ لها في
ادينة القدس ،ولها ف تعقد جلساتها بقرار اف رئيسها في لؿ اف ادينتي غزة ،و وراـ

اهلل ،كسب اقت ى الكاؿ.

اادة )68
ت ليؼ الاكلاة العليا الكرعية

 -1تؤلؼ الاكلاة العليا الكرعية اف خاسة ق اة على األقؿ انهـ رئيس للاكلاة،
ونائباف له ،وعدد لاؼ اف الق اة الكرعييف.

- 44 -

3122

 -2يقوـ رئيس الاكلاة العليا الكرعية باإلكراؼ اإلداري فيها ،وفي كاؿ غيابه ،و
وجود اانع لديه ،تلوف رئاسة هيئة الاكلاة لنائبه ،ثـ األقدـ فاألقدـ اف بيف

ق اتها.
اادة )69

تكليؿ الاكلاة العليا الكرعية وانعقادها
تكلؿ هيئة الاكلاة العليا الكرعية اف غلبية عدد ق اتها ،وتنعقد هيئتها برئاسة رئيس
الاكلاة  ،وفي كالة غيابه ،و وجود اانع لديه تلوف رئاسة هيئة الاكلاة لنائبه ،ثـ

األقدـ فاألقدـ اف بيف ق اتها.

اادة )70
إادار ق اررات الاكلاة العليا الكرعية

تادر ق اررات الاكلاة العليا الكرعية ب غلبية عدد ع ا هيئتها الانعقدة ،وفي كالة

ت ساوي األاوات يرجن الجانب الذي فيه رئيس الاكلاة و رئيس الهيئة الانعقدة،
ويسجؿ الري الاخالؼ إف وجد.
اادة )71

عدـ جواز الطعف في كلاـ الاكلاة العليا الكرعية

 -1كلاـ الاكلاة العليا الكرعية نهائية ،واجبة النفاذ.

 -2ال يجوز الطعف في كلاـ الاكلاة العليا الكرعية ب ي اف طرؽ الطعف.
اادة )72

اختااص الاكلاة العليا الكرعية
تختص الاكلاة العليا الكرعية باا يلي:
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 -1النظر تدقيقاً في جايع اعااالت إنكا األوقاؼ الخيرية والذرية ،واعااالت اإلذف
لؤلوايا واألوليا والاتوليف والقواـ.

 -2الرقابة الكرعية على عااؿ اؤسسة تناية وادارة اواؿ األيتاـ واندوؽ النفقة
والاوافقة على الق اررات الاادرة عنهاا.

 -3تدقيؽ األكلاـ الاادرة عف اكالـ االستئناؼ الكرعية وفؽ األنظاة والتعلياات
الداخلية للق ا الكرعي.

 -4قبوؿ الطعوف في األكلاـ الاادرة عف اكالـ االستئناؼ في األكواؿ التي تكددها
األنظاة والتعلياات الداخلية للق ا الكرعي.

 -5ي اختاااات خرى ينص عليها القانوف.
اادة )73

الالتب الفني
 -1ينك بالاكلاة العليا الكرعية التب فني ،يتولى رئاسته كد ق اة الاكلاة العليا
الكرعية  ،يلكؽ به عدد ٍ
لاؼ اف الاوظفيف.
 -2يختص الالتب الفني باا يلي:

أ -استخالص الابادئ القانونية التي تقررها الاكلاة العليا الكرعية فياا تادر اف
كلاـ وتبويبها واراقبة نكرها بعد عر ها على رئيس الاكلاة.

ب -إعداد البكوث واكاريع القوانيف واألدوات التكريعية األخرى.


ت -ي اسائؿ خرى يللؼ بها اف رئيس الاكلاة العليا الكرعية.


اادة )74

التفتيش الق ائي
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 -1تنك دائرة للتفتيش على الق اة تلكؽ بالاجلس تؤلؼ اف رئيس الالتب الفني
وعدد لاؼ اف ق اة اكالـ االستئناؼ.

 -2ي ع الاجلس الئكة لدائرة التفتيش يبيف فيها اختااااتها والقواعد واإلج ار ات
الالزاة ألدا عالها وعناار تقدير اللفاية باا فيها نتائج الدورات التدريبية و سباب

إلغا كلاـ القا ي و نق ها و تعديلها.

الفصل الثالث

نيابة األحوال الشخصية
اادة )75
إنكا نيابة األكواؿ الكخاية

 -1يلوف في النيابة العااة نيابة جزئية تختص باسائؿ األكواؿ الكخاية ،تساى نيابة
األكواؿ الكخاية.

 -2يتـ اختيار ع ا اف النيابة العااة للعاؿ في نيابة األكواؿ الكخاية وتكدد
االف عالهـ بقرار اف النائب العاـ بالتنسيؽ اع الاجلس.
اادة )76

ت ليؼ نيابة األكواؿ الكخاية
تت لؼ نيابة األكواؿ الكخاية اف رئيس نيابة ،وعدد لاؼ اف ولال نيابة واعاوني

نيابة.

اادة )77
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اختااص نيابة األكواؿ الكخاية

تتولى نيابة األكواؿ الكخاية االختاااات الاناوص عليها في قانوف اوؿ
الاكالاات الكرعية .
الفصل الرابع
اادة )78
دائرة التنفيذ

 -1تنك وترتبط بالاكلاة االبتدائية الكرعية في الانطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرسها
قا ي يندب لذلؾ ويعاونه ا اور للتنفيذ وعدد لاؼ اف الاوظفيف وعند تعدد الق اة
يرسها اف تولؿ إليه الاهاة.

 -2تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ األكلاـ الق ائية الكرعية وفؽ قانوف التنفيذ .
الفصل الخامس
اادة )79
-1

-2
-3
-4

دائرة اإلركاد واإلاالح األسري

تنك بالاكلاة العليا الكرعية دائرة تساى "دائرة اإلركاد واإلاالح األسري"،

تختص بتعزيز الروابط األسرية ،والكد اف الانازعات الناكئة فيها قبؿ عر ها

على الق ا  ،و ي اسائؿ خرى تللؼ بها اف رئيس الاكلاة العليا الكرعية .
تتبع دائرة اإلركاد واإلاالح األسري اباكرة لرئيس الاكلاة العليا الكرعية.

يتولى رئاسة دائرة اإلركاد واإلاالح األسري كد ق اة الاكلاة العليا الكرعية ،
ويلكؽ بها عدد لاؼ اف الاوظفيف.

يادر الاجلس الئكة لتنظيـ عااؿ دائرة اإلركاد واإلاالح األسري.
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الباب الخامس

اإلدارة العامة لممحاكم الشرعية
اادة )80

إنكا اإلدارة العااة للاكالـ الكرعية واهااها
بقرار اف الاجلس تنك إدارة عااة للاكالـ الكرعية ،تتولى اإلكراؼ اإلداري على

الاكالـ الكرعية في الاسائؿ اآلتية:

-1

توفير عدد لاؼ اف الاوظفيف للعاؿ في لؿ اكلاة كرعية ،باا فيهـ رؤسا

األقالـ و انا الاندوؽ وا اور التنفيذ واللتبة والاك روف والا ذونوف الكرعيوف

وغيرهـ اف الاوظفيف.
-2

اإلكراؼ على كؤوف الاوظفيف العااليف بالاكالـ الكرعية ،باا ال يتعارض اع

خ وعهـ إلكراؼ رئيس الاكلاة الكرعية ،التي يعالوف فيها ،وتوجيهاته بالنسبة

إلى عالهـ اليواي.
-3

إنكا اقار الاكالـ الكرعية وايانتها وت ايف كاجتها اف تجهيزات واعدات.

-5

العاؿ على تكسيف األدا اإلداري في الاكالـ الكرعية.

-4
-6

ِ
اإلكراؼ على كوسبة العاؿ الق ائي الكرعي بالتعاوف اع الاجلس.
اإلكراؼ على تدريب الاوظفيف العااليف في الاكالـ الكرعية.
اادة )81

إدارة الاكالـ الكرعية
 -1يرس اإلدارة العااة للاكالـ الكرعية اوظؼ اف اوظفي الفئة العليا ،يساى ادير
عاـ الاكالـ الكرعية ،يادر بتعيينه قرار اف اجلس الوز ار بنا على تنسيب اف

الاجلس  ،ويتبع الاجلس  ،ويلوف اسئوالً اااه ،فياا يتعلؽ بالعاؿ اليواي اإلداري

للاكالـ الكرعية.
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 -2يلوف للاكالـ الكرعية إدارة االية يرسها اوظؼ اف اوظفي الفئة العليا ،يساى
اد ير عاـ اإلدارة الاالية للاكالـ الكرعية ،يادر بتعيينه قرار اف اجلس الوز ار

-3

بنا على تنسيب اف الاجلس  ،ويلوف اسئوالً ااـ ادير عاـ الاكالـ الكرعية.

لادير عاـ الاكالـ الكرعية ف يك ر اجتااعات الاجلس دوف ف يلوف له الكؽ

في الاكارلة في التاويت على الق اررات التي يتخذها الاجلس.
اادة )82
اكتياجات الاكالـ الكرعية

تكدد اكتياجات الاكالـ الكرعية وفقاً لاا يلي:

 -1يكدد رئيس لؿ اكلاة كرعية االكتياجات الاالية واإلدارية الالزاة لسير العاؿ

فيها ،باوجب طلب يقدـ إلى ادير عاـ الاكالـ الكرعية عف طريؽ رئيس قلـ

الاكلاة الكرعية.

 -2عل ى ادير عاـ الاكالـ الكرعية تلبية االكتياجات اآلنية التي تطلبها الاكلاة
الكرعية ،باا يتفؽ اع البنود الاقررة في قانوف الاوازنة العااة للسنة الكالية.

 -3يكدد رئيس لؿ اكلاة كرعية االكتياجات الاستقبلية للاكلاة الكرعية ،ويرفعها
للاجلس إلدراجها في اسودة اكروع الاوازنة للعاـ التالي.

 -4ي ع ادير عاـ الاكالـ الكرعية بالتنسيؽ اع الاجلس الئكة لتنظيـ العاؿ اإلداري
للاكالـ الكرعية.

اادة )83

العاالوف في الاكالـ الكرعية
 .1يعيف للؿ اكلاة كرعية عدد لاؼ اف العااليف ويكدد القانوف واجباتهـ.

 .2يسري على العااليف بالاكالـ الكرعية قانوف الخداة الادنية.
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اادة )84

تدريب الق اة الكرعييف
 -1يتولى الاجلس و ع نظاـ إلعداد الق اة الكرعييف وتدريبهـ وفقاً ألكلاـ قانػوف
الاعهػد العالػي للق ػا الفلسطينػي لسنػة 2008ـ.

 -2يكدد الاجلس الاناهج والاساقات الدراسية ال رورية إلتااـ ت هيؿ الق اة الكرعييف
الجدد.

 -3يكلؿ الاجلس لجنة لتدريب الق اة الكرعييف تقوـ بالتنسيؽ اع الاعهػد العالػي
للق ػا الفلسطينػي .

الباب السادس

أحكام عامة وختامية
الفصل األول
أحكام عامة
اادة )85
-1

اوازنة الق ا الكرعي

تلوف للق ا الكرعي اوازنته الخااة تظهر لفاؿ استقؿ

اف الاوازنة العااة

السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

-2

ُيعد الاجلس اكروع اوازنة الق ا الكرعي وفقاً ألكلاـ قانوف تنظيـ الاوازنة
العااة والكؤوف الاالية.

-3

يتولى الاجلس تنفيذ الاوازنة الاقررة للق ا الكرعي ،وفقاً ألكلاـ قانوف تنظيـ

-4

تسري على اوازنة الق ا الكرعي كلاـ قانوف الاوازنة العااة السنوية للسلطة

الاوازنة العااة والكؤوف الاالية.
الوطنية الفلسطينية.
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اادة )86
رواتب الق اة الكرعييف وعالواتهـ

-1

تكدد رواتب واخااات الق اة الكرعييف بجايع درجاتهـ وفقاً للجدوليف رقاي

-2

ال تخؿ الاخااات الواردة في الجدوليف الالكقيف بهذا القانوف بالعالوات اإلدارية

 )2،1الالكقيف بهذا القانوف.

واالجتااعية وبدؿ االنتقاؿ وعالوة غال الاعيكة الاقررة لسائر اوظفي الدولة وفقاً

ألكلاـ قانوف الخداة الادنية.

اادة )87

عواف الق ا الكرعي
 -1عواف الق ا الكرعي هـ :الاكااوف والخب ار و انا السر واللتبة والاك روف
والاترجاوف والا ذونوف الكرعيوف.

 -2ي ع الاجلس التعلياات الخااة واللوائن التي تنظـ عاؿ الاكاايف والا ذونيف
الكرعييف.

اادة )88

ينظـ قانوف اوؿ الاكالاات الكرعية الخبرة والتكليـ ااـ الاكالـ الكرعية ويكدد

كقوؽ الخب ار وواجباتهـ وطريقة ت ديبهـ.
الفاؿ الثاني

كلاـ ختااية
اادة )89

إادار اللوائن التنفيذية

ي ع الاجلس النظـ واللوائن الالزاة لتنفيذ كلاـ هذا القانوف وتادر بقرار عف اجلس
الوز ار في ادة قااها ثالثة كهر اف تاريخ نكر في الجريدة الرساية .
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اادة )90

يلغى العاؿ ب ي قانوف ،و كلـ يتعارض اع كلاـ هذا القانوف.
اادة )91
تنفيذ كلاـ القانوف

على الجهات الاختاة لافة  -لؿ فياا يخاه -تنفيذ كلاـ هذا القانوف ،ويعاؿ به فور
نكر في الجريدة الرساية.
ادر في ادينة غزة بتاريخ 2011/8/28 :ايالدية.

الاوافؽ /28 :را اف 1432 /هجرية.
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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ممحق قانون القضاء الشرعي
جدوؿ رقـ )1

جدوؿ الوظائؼ والرواتب والعالوات للق اة الكرعييف
الراتب

الوظيفة



عالوة طبيعة عالوة دورية

إجاالي الراتب

األساسي

عاؿ

سنوية

رئيس الاكلاة العليا الكرعية.

2500

500

50

3050

قا ي الاكلاة العليا الكرعية

2300

460

46

2806

رئيس اكلاة استئناؼ كرعية

1900

380

38

2318

قا ي اكلاة استئناؼ كرعية 1900

380

38

2318

رئيس اكلاة كرعية ابتدائية

1600

320

32

1952

قا ي اكلاة كرعية ابتدائية.

1400

280

28

1708

االكظة :األرقاـ عال بالدوالر األاريلي إلى ف يتـ استبدالها ب رقاـ تستند إلى

الجنيه الفلسطيني.

جدوؿ رقـ )2
اخااات بدؿ تاثيؿ لبعض الوظائؼ الق ائية الكرعية
بدؿ التاثيؿ

الوظيفة
رئيس الاكلاة العليا الكرعية.

500

نائب رئيس الاكلاة العليا الكرعية.

368

رئيس اكلاة استئناؼ كرعية

285

رئيس اكلاة كرعية ابتدائية

176
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االكظة :األرقاـ عال بالدوالر األاريلي إلى ف يتـ استبدالها ب رقاـ تستند إلى
الجنيه الفلسطيني.

قانون رقم ( )5لسنة 3122م

معدل لقانون التنفيذ رقم ( )34لسنة 3116
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد اإلطالع على القانوف األساسي لسنة  3002وتعديالته

وعلى قانوف التنفيذ رقـ  )32لسنة  3002السياا الاادة  )2انه

وعلى القانوف رقـ  )2لسنة  3000الاعدؿ لقانوف التنفيذ رقـ  )32لسنة 3002ـ
وبنا على اكروع القانوف الاقدـ اف اللجنة القانونية في الاجلس التكريعي

وبنا على اا قر الاجلس التكريعي الفلسطيني في جلسته الانعقدة بتاريخ 3000/7/32ـ
وبعد ف اابن القانوف ااد اًر بقوة الاادة  )10اف القانوف االساسي لسنة  3002وتعديالته،

بسـ اهلل ثـ بسـ الكعب العربي الفلسطيني

ادر القانوف التالي:

اادة )0

عدؿ الاادة الخااسة اػف قػانوف التنفيػذ رقػـ  )32لسػنة  3002وذلػؾ بإ ػافة بنػد ح) للفقػرة )0
تُ ّ
انها لالتالي :ح) اخالفة القانوف و الخط في تطبيقه.
اادة )3
ُ -0يلغى القانوف رقـ  )2لسنة 3000ـ الاعدؿ لقانوف التنفيذ رقـ  )32لسنة 3002ـ.
ُ -3يلغى لؿ اا يتعارض اع هذا القانوف.
اادة )2

علػػى الجهػػات الاختاػػة لافػػة-لػػؿ فياػػا يخاػػه -تنفيػػذ كلػػاـ هػػذا القػػانوف ،ويعاػػؿ بػػه اػػف تػػاريخ
ادور وينكر في الجريدة الرساية.
ادر في ادينة غزة بتاريخ 3000/02/32 :ايالدية.
الاوافؽ /32 :را اف 0123 /هجرية.
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