
 2011لسنة  (3) رقم  الشرعيقانون القضاء
 

رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية 
 وتعديالتو 2003بعد اإلطالع عمى القانوف األساسي لسنة 
 وتعديالتو الساري المفعوؿ في 1972لسنة  (19)وعمى قانوف تشكيؿ المحاكـ الشرعية رقـ 

المحافظات الشمالية، 
ـ الساري المفعوؿ في المحافظات 1965لسنة  (12)وعمى قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ 

الجنوبية، 
ـ الساري المفعوؿ في 1995لسنة  (31) وعمى قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية رقـ 

المحافظات الشمالية، 
  المجمس األعمى لمقضاء الشرعي تشكيؿـ بشأف2003لسنة  (16)وعمى المرسـو الرئاسي رقـ 

، والمحكمة العميا الشرعية
ـ، 20/12/1921الصادر بتاريخ  األعمى اإلسالمي الشرعي المجمس تشكيؿ وعمى نظاـ

وبناء عمى مشروع القانوف المقدـ مف المجنة القانونية في المجمس التشريعي، 
ـ، 28/7/2011وبناء عمى ما اقره المجمس التشريعي الفمسطيني في جمستو المنعقدة بتاريخ  

ـ وتعديالتو، 2003مف القانوف األساسي لسنة  (41)وبعد أف أصبح القانوف مصدرًا بقوة المادة 
 الفمسطيني،  العربيبسـ اهلل ثـ بسـ الشعب

: صدر القانوف التالي
 
 
 
 
 

 الباب األول
 تعريفات وأحكام ومبادئ عامة

( 1)مادة 
 تعريفات

يكوف لمكممات والعبارات اآلتية والواردة في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ 
: القرينة عمى خالؼ ذلؾ

 .المجمس األعمى لمقضاء الشرعي: المجمس



المحكمة الشرعية المختصة بنظر المسائؿ الشرعية واألحواؿ الشخصية عمى مختمؼ : المحكمة
. درجاتيا
.  تشمؿ القضاة الشرعييف كافة عمى اختالؼ درجاتيـ:القاضي

 
( 2)مادة 

 أحكاـ ومبادئ عامة
استقالؿ القضاء الشرعي 

القضاء الشرعي مستقؿ، وىو جزِء ال يتجزأ مف السمطة القضائية وتتواله المحاكـ الشرعية عمى 
. اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا، وفقًا ألحكاـ القانوف

 
( 3)مادة 

 استقالؿ القضاة الشرعييف
. القضاة الشرعيوف مستقموف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير أحكاـ الشريعة اإلسالمية والقانوف

 
 
 

( 4)مادة 
 حصانة القضاة الشرعييف

. القضاة الشرعيوف غير قابميف لمعزؿ إال في األحواؿ المبينة في ىذا القانوف -1
 .ُيستثنى مف حصانة العزؿ مف لـ يتـ تثبيتو مف القضاة الشرعييف -2
ال يجوز توقيؼ القاضي، أو اتخاذ أية إجراءات جزائية ضده، في غير حاالت التمبس - 3

بجناية، إال بعد الحصوؿ عمى إذف مف رئيس المجمس وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا 
. القانوف

في حاؿ ارتكاب القاضي جناية متمبسًا يتـ إخطار رئيس المجمس خالؿ مدة أربٍع وعشريف - 4
. ساعة عمى األكثر

تتولى النيابة العامة التحقيؽ والتصرؼ في كؿ ما ُينسب لمقضاة الشرعييف مف جرائـ، مع - 5
. مراعاة ما نصت عميو أحكاـ ىذا القانوف مف اختصاصات المجمس بيذا الخصوص

 
 الباب الثاني

المجمس األعمى لمقضاء الشرعي 



( 5)مادة 
إنشاء المجمس 

، تكوف لو "المجمس األعمى لمقضاء الشرعي"ينشأ بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف مجمس ُيسمى 
داري ومقره الدائـ في القدس ويجوز أف يكوف لو مقراف  شخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي وا 

. مؤقتاف في الضفة الغربية وقطاع غزة
 
 
 
 

( 6)مادة 
تشكيؿ المجمس 

: يتكوف المجمس مف سبعة أعضاء عمى النحو التالي -1
رئيسًا .                    رئيس المحكمة العميا الشرعية  - أ

ًا ػػ نائب .         أقدـ نواب رئيس المحكمة العميا الشرعية - ب
عضويف .         اثنيف مف قضاة المحكمة العميا الشرعية - ت
 عضواً .              أقدـ رئيس محكمة استئناؼ شرعية - ث

تختار ىيئة المحكمة العميا الشرعية أقدـ اثنيف مف بيف قضاتيا مف غير نواب رئيس  -2
المحكمة العميا الشرعية، لمعضوية في المجمس، وتكوف عضويتيـ لمدة أربع سنوات غير 

. قابمة لمتجديد
 

( 7)مادة 
شغور منصب رئيس المجمس أو أي مف أعضائو 

إذا شغر منصب رئيس المحكمة العميا الشرعية يحؿ محمو في رئاسة المجمس أقدـ نواب  -1
رئيس المحكمة العميا الشرعية ، لحيف تعييف رئيٍس لممحكمة العميا الشرعية وفقًا ألحكاـ 

. القانوف
إذا شغر منصب نائب رئيس المحكمة العميا الشرعية يحؿ محمو نائبًا لرئيس المجمس الذي  -2

. يميو في األقدمية مف قضاة المحكمة العميا الشرعية ، ثـ األقدـ فاألقدـ وفقًا ألحكاـ القانوف
إذا شغر منصب رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية، الممثؿ في عضوية المجمس يحؿ محمو  -3

. الذي يميو في األقدمية مف رؤساء محاكـ االستئناؼ الشرعية وفقًا ألحكاـ القانوف



إذا شغر مقعد أٍي مف قضاة المحكمة العميا الشرعية األعضاء في المجمس يحؿ محمو مف  -4
. تختاره ىيئة المحكمة بداًل منو وفقًا ألحكاـ القانوف

( 8)مادة 
اختصاصات المجمس 

يتولى المجمس اإلشراؼ عمى سير العمؿ في المحاكـ الشرعية، وعمى القضاة الشرعييف العامميف 
: فييا، ولو في سبيؿ ذلؾ االختصاصات اآلتية

. وضع السياسة العامة لتطوير القضاء الشرعي -1
النظر بكافة شئوف القضاة الشرعييف فيما يتعمؽ بتنسيب تعيينيـ أو تثبيتيـ، أو ترقيتيـ، أو  -2

نقميـ، أو ندبيـ، أو إعارتيـ، أو تأديبيـ، أو عزليـ، أو إنياء خدمتيـ، أو غير ذلؾ مف 
. األمور المتعمقة بشئونيـ وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف

بداء الرأي في مشاريع القوانيف  -3 اقتراح مشاريع القوانيف المتعمقة بالقضاء الشرعي وتطويرىا، وا 
 .التي تنظـ أي شأف مف شئوف القضاء الشرعي

. اقتراح الموازنة السنوية لمقضاء الشرعي -4
 .وضع النظـ والموائح الداخمية التي تنظـ أعماؿ القضاء الشرعي -5
. تنسيب مدير عاـ المحاكـ الشرعية -6
. أي اختصاصات أخرى نص عمييا القانوف -7
 

( 9)مادة 
اجتماعات المجمس وقراراتو 

يعقد المجمس اجتماعاتو العادية مرة واحدة عمى األقؿ كؿ شير، ولو عند الضرورة أف يعقد  -1
. اجتماعات غير عادية، بدعوة رئيسو، أو بناء عمى طمب ثالثة مف أعضائو

يكوف اجتماع المجمس صحيحًا بحضور ثمثي أعضائو عمى األقؿ، وتصدر قراراتو باألغمبية  -2
المطمقة لعدد أعضائو الحاضريف، إال ما استثني بنص خاص، وعند تساوي األصوات ُيرجح 

. الجانب الذي فيو الرئيس
تصدر قرارات المجمس فيما يتعمؽ بتنسيب تعييف القضاة الشرعييف أو تثبيتيـ، أو نقميـ، أو  -3

ندبيـ، أو تقييميـ أو ترقيتيـ، أو الفصؿ في تظمماتيـ بأغمبية ثمثي عدد أعضائو، ويجري 
. التصويت عمييا بطريؽ االقتراع السري

ال يجوز أف يشارؾ أي مف أعضاء المجمس في أي مف جمسات المجمس الخاصة بتنسيب  -4
تعييف قاٍض شرعي أو تثبيتو، أو نقمو، أو ندبو، أو تقييمو أو ترقيتو، أو الفصؿ في تظممو، 



أو مساءلتو إذا كانت بينو وبيف األخير صمة قرابة أو مصاىرة حتى الدرجة الثالثة، أو إذا 
. كانت بينيما خصومة قضائية قائمة

يترأس اجتماعات المجمس رئيسو، وفي حاؿ غيابو أو وجود مانع لديو يترأس االجتماع  -5
. نائبو، وفي حاؿ غيابيما أو وجود مانع لدييما يترأس االجتماع أكبر األعضاء سناً 

 

( 10)مادة 
جراءاتو  وضع قواعد المجمس وا 

يضع المجمس الئحًة تتضمف القواعد واإلجراءات التي تمكنو مف تسيير أعمالو ومباشرة - 1
. اختصاصاتو المنصوص عمييا في القانوف

لممجمس أف يشكؿ لجنة أو أكثر مف بيف أعضائو لمقياـ ببعض وظائفو أو سمطاتو - 2
المنصوص عمييا في القانوف باستثناء ما يتعمؽ بتنسيب تعييف القضاة الشرعييف أو تثبيتيـ أو 

. ترقيتيـ أو نقميـ
 
 
 
 

 الباب الثالث
 القضاة الشرعيون
 الفصل األول

 تعيين القضاة الشرعيين وأقدميتهم
( 11)مادة 

 شروط تعييف القضاة الشرعييف
 : يشترط فيمف يولى القضاء الشرعي

. أف يكوف فمسطينيًا كامؿ األىمية .1
. أف يكوف قد أتـ الثالثيف عامًا مف عمره .2
في الشريعة اإلسالمية، أو  (الشيادة الجامعية األولى)أف يكوف حاصاًل عمى إجازة  .3

. الشريعة والقانوف، مف إحدى الجامعات الفمسطينية، أو الجامعات المعترؼ بيا قانوناً 
جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة، ولو كاف قد رد إليو بأال يكوف محكومًا بعقوبة جناية أو  .4

. اعتباره، وأال يكوف قد صدر بحقو حكـ مف مجمس تأديب لعمؿ مخؿ بالشرؼ
. أف يكوف الئقًا طبيًا لشغؿ الوظيفة .5



. أف يكوف محمود السيرة وحسف السمعة .6
. أف يتقف المغة العربية .7
أف يكوف قد مارس األعماؿ الكتابية في المحاكـ الشرعية مدة ال تقؿ عف ثالث  .8

سنوات،أو مارس مينة المحاماة الشرعية مدة ال تقؿ عف خمس سنوات، ويحدد المجمس 
القواعد العامة لتحديد طبيعة األعماؿ الكتابية لدى المحاكـ الشرعية، ومدتيا مف حيث 

. اعتبارىا نظيرة لمعمؿ القضائي الشرعي
أال يكوف منتميًا إلى حزب أو تنظيـ سياسي، وعميو أف ينيي عضويتو عند تعيينو بأي  .9

. منيما
 

( 12)مادة 
جية تعييف القضاة الشرعييف 

لجنة "تشكؿ بقرار مف المجمس لجنة لتعييف القضاة الشرعييف مكونة مف خمس قضاة ُتسمى  -1
، تتكوف مف ثالثة مف قضاة المحكمة العميا الشرعية وقاضييف مف " تعييف القضاة الشرعييف

. محاكـ االستئناؼ الشرعية، وجميعيـ ممف ليسوا أعضاء في المجمس 
ال يتـ بدء تعييف أٍي مف القضاة الشرعييف، أو تثبيتو، أو ترقيتو، أو تعييف أٍي مف القضاة  -2

الشرعييف رئيسًا لمحكمة شرعية ابتدائية، أو رئيسًا لمحكمة استئناؼ شرعية إال بناء عمى 
توصية مف لجنة تعييف القضاة الشرعييف بشأف التعييف أو التثبيت، أو توصية مف لجنة 
تقييـ القضاة الشرعييف وترقيتيـ، بشأف الترقية، ُترفع لممجمس الذي يقرر عمى ضوئيا 

. تنسيب التعييف، أو التثبيت، أو الترقية
يضع المجمس الئحة لتنظيـ عمؿ لجنة تعييف القضاة الشرعييف، يبيف فييا اختصاصاتيا  -3

. بشأف بدء التعييف أو التثبيت أو الترقية، والقواعد واإلجراءات الالزمة ألداء عمميا
تكوف الترقية عمى أساس األقدمية، و الكفاءة بما فييا نتائج الدورات التدريبية، ويعتد  -4

. بالتعييف، أو الترقية، مف تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلؾ
. تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية -5

 
 
 
( 13)مادة 

بدء التعييف 



يبدأ التعييف بوظيفة قاٍض شرعي، في محكمة شرعية ابتدائية، تحت االختبار لمدة سنة،  -1
: وبانتيائيا يعامؿ بإحدى الطرؽ اآلتية

. التثبيت في الوظيفة لمف ُأوصّى بتثبيتو -أ
اإلمياؿ سنو أخرى تحت االختبار يعمؿ فييا القاضي في محكمة أخرى غير التي عيف  -ب

فييا، وفي نيايتيا يجوز تثبيتو بوظيفة قاض شرعي، ووضعو في أقدميتو األصمية التي 
. عيف فييا

. االستغناء عف الخدمة بوظيفة قاٍض شرعي -ت
إذا اجتاز القاضي المعيف فترة االختبار بنجاح يجري تثبيتو في الوظيفة المعيف فييا مف  -2

. تاريخ مباشرتو العمؿ فييا
 
( 14)مادة 

شغؿ الوظائؼ القضائية الشرعية 
يكوف شغؿ الوظائؼ القضائية الشرعية بقرار مف رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بناء عمى 

: تنسيب مف المجمس
 
. بطريؽ التعييف ابتداءً  -1
. بطريؽ الترقية -2
. بطريؽ االستعارة -3

( 15)مادة 
إجراءات المسابقة لموظائؼ القضائية 

: يجري التعييف ابتداء في أي مف الوظائؼ القضائية الشرعية وفقًا لما يمي
 الواردة في المادة ال يتقدـ إلحدى الوظائؼ القضائية الشرعية إال مف توافرت فيو الشروط -1

. مف ىذا القانوف (11)
. يجب إجراء مسابقة قضائية لشغؿ الوظيفة القضائية الشرعية -2
يجب اإلعالف عف ذات الوظيفة القضائية الشرعية بقرار مف المجمس خالؿ أسبوعيف مف  -3

. تاريخ خموىا في صحيفتيف محميتيف يوميتيف عمى األقؿ ولمدة أسبوع عمى األقؿ
يجب أف يتضمف اإلعالف المشار إليو في الفقرة السابقة البيانات كافة المتعمقة بذات الوظيفة  -4

. القضائية الشرعية وشروط شغميا



يجب أف يتـ اإلعالف عف أسماء المقبوليف لمتقدـ لمسابقات التعييف في صحيفتيف محميتيف  -5
يوميتيف عمى األقؿ لمدة يوميف متتالييف عمى األقؿ، بحيث يتضمف ىذا اإلعالف موعد 

. إجراء المسابقة ومكانيا
 
( 16)مادة 

إجراءات التعييف 
عند التعييف في الوظائؼ القضائية الشرعية التي يستدعي شغميا إجراء مسابقات كتابية  -1

: وشفيية، يجب مراعاة ما يمي
يجب أف يتـ اإلعالف عف إجراء المسابقات الكتابية أواًل،  ثـ يدعى الناجحوف في  -أ

. المسابقات الكتابية إلجراء مسابقات شفيية
يجب أف يتـ اإلعالف عف أسماء الناجحيف في المسابقات الشفيية حسب الترتيب النيائي  -ب

. لنتائج المسابقات
يجب أف يكوف التعييف بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النيائي لنتائج المسابقات، وعند  -ت

. التساوي يعيف األعمى مؤىاًل فاألكثر خبرة، فإف تساويا فاألكبر سناً 
يجب أف يتـ الشروع في إجراءات التعييف خالؿ مدة شير مف تاريخ إعالف نتيجة  -ث

المسابقة، وفي جميع األحواؿ يجب االنتياء مف إجراءات التعييف في الوظيفة القضائية 
. الشرعية المعمف عنيا خالؿ مدة أقصاىا ستة أشير مف تاريخ إعالف نتيجة المسابقة

تسقط حقوؽ مف لـ يدركو الدور لمتعييف في الوظيفة القضائية الشرعية المشار إلييا في  -ج
. الفقرة السابقة، بمضي سنو مف تاريخ إعالف نتيجة المسابقة

: يراعى في التعييف ألوؿ مرة ما يمي -2
. ال يكوف التعييف بأثر رجعي -أ

يعتبر قرار التعييف الغيًا إذا لـ يباشر القاضي عممو خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ تبميغو  -ب
. كتابيًا بقرار التعييف، وفي ىذه الحالة يعيف مف يميو في الترتيب النيائي لنتيجة المسابقة

يجب أف تكوف الشيادة العممية التي يجرى التعييف عمى أساسيا أصمية، أو مصدقة  -ت
. حسب األصوؿ ومعادلة قانوناً 

 .ُيعتد بالتعييف اعتبارًا مف تاريخ القرار الصادر بذلؾ -3
 

( 17)مادة 
شغؿ الوظيفة القضائية الشرعية بطرؽ االستعارة 



في الوظائؼ القضائية الشرعية التي يجرى شغميا بطريؽ االستعارة، تكوف االستعارة مف إحدى 
الدوؿ العربية الشقيقة، عمى أف تتوافر في القاضي المستعار الشروط المنصوص عمييا كافة في 

. مف ىذا القانوف، عدا شرط الجنسية عمى أف يكوف مسممًا يجيد العربية (11)المادة 
 

 
( 18)مادة 

شروط تعييف رؤساء المحاكـ الشرعية 
يتولى القاضي في أٍي مف المحاكـ الشرعية االبتدائية اإلشراؼ اإلداري فييا، وفي حالة تعدد  -1

. قضاتيا يتولى اإلشراؼ اإلداري فييا أقدميـ
: يشترط فيمف يشغؿ وظيفة -2

رئيس محكمة شرعية ابتدائية أف يكوف قد جمس لمقضاء الشرعي بالمحاكـ الشرعية  - أ
االبتدائية مدة ال تقؿ عف سبع سنوات، أو أف يكوف حاصاًل عمى درجة الماجستير في 

الشريعة اإلسالمية، أو الشريعة والقانوف، وكاف قد أمضى مدة ال تقؿ عف خمس سنوات 
قاضيًا في محكمة شرعية ابتدائية، أو أف يكوف حاصاًل عمى درجة الدكتوراه في الشريعة 
اإلسالمية، أو الشريعة والقانوف، وكاف قد أمضى مدة ال تقؿ عف ثالث سنوات قاضيًا في 

 .محكمة شرعية ابتدائية
رئيس محكمة استئناؼ شرعية أف يكوف قد جمس لمقضاء الشرعي بمحاكـ االستئناؼ  - ب

 .الشرعية مدة ال تقؿ عف ثالث سنوات
رئيس المحكمة العميا الشرعية ونائبيو ، أف يكوف قد جمس لمقضاء في المحكمة العميا  - ت

 .الشرعية مدة ال تقؿ عف ثالث سنوات بالتعييف أو االنتداب
ُيعّيف رئيس المحكمة العميا الشرعية بقرار عف رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بناًء عمى - 3

. تنسيب مف ثمثي أعضاء المجمس
( 19)مادة 

شغور مناصب رؤساء المحاكـ الشرعية 
عند شغور منصب رئيس المحكمة العميا الشرعية يتولى مياـ منصبو أقدـ نوابو ولمدة ال  -1

تزيد عمى ستيف يومًا يجرى خالليا تعييف رئيٍس لممحكمة العميا الشرعية وفقًا ألحكاـ ىذا 
. القانوف

عند شغور منصب أي مف رؤساء محاكـ االستئناؼ الشرعية يتولى مياـ منصبو أقدـ  -2
. قضاتيا ولمدة ال تزيد عمى شير يجري خالليا تعييف رئيٍس ليا وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف



عند غياب رئيس محكمة شرعية أو وجود مانع لديو يحؿ محمو في رئاستيا األقدـ فاألقدـ  -3
. مف بيف قضاتيا

( 20)مادة 
أداء اليميف 

 :           يؤدي القضاة الشرعيوف قبؿ مباشرتيـ لعمميـ في المرة األولى اليميف اآلتية -1
أقسـ باهلل العظيـ أف أكوف مخمصًا هلل، ثـ لموطف، وأف أحكـ بيف الناس بالعدؿ، وأف أؤدي )

. (ميامي بكؿ إخالص، وأف ألتـز سموؾ القاضي الصادؽ الشريؼ واهلل عمى ما أقوؿ شييد
يكوف أداء اليميف مف رئيس المحكمة العميا الشرعية أماـ رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية،  -2

. ويكوف أداء اليميف لباقي القضاة الشرعييف أماـ المجمس
                                               

 الفصل الثاني
عارتهم  نقل القضاة الشرعيين وندبهم وا 

( 21)مادة 
النقؿ والندب 

 .ال يجوز نقؿ القاضي ، أو ندبو، إال وفقًا ألحكاـ القانوف -1
.  ال يجوز نقؿ القاضي أو ندبو لغير الجموس لمقضاء الشرعي إال بموافقة خطية منو -2
ُيفضؿ ندب القاضي الذي لـ يسبؽ ندبو مف قبؿ، وال يجوز إعادة ندبو قبؿ مضي سنتيف  -3

.  عمى األقؿ مف تاريخ انتياء آخر ندب لو
يتـ النقؿ أو الندب بقرار مف المجمس ، وُيعتد بالنقؿ أو الندب اعتبارًا مف تاريخ تبميغ  -4

. القاضي بالقرار الصادر بذلؾ
. إذا نقؿ القاضي  مف ندب آلخر تحسب لو مدة الندب األوؿ -5
ال يجوز أف يبقى قاضي محكمة شرعية ابتدائية، يعمؿ في ذات المحكمة الشرعية ، أو أف - 6

. يبقى يعمؿ في دائرة االختصاص المحمي لذات المحكمة لمدة تزيد عمى أربع سنوات متتالية
( 22)مادة 

الندب مف محكمة شرعية ألخرى 
: يجوز لممجمس

أف ينتدب في حالة الضرورة أحد القضاة لمعمؿ في محكمة مف ذات الدرجة أو أعمى مف -  1
. المحكمة الممحؽ بيا

. لمدة ال تتجاوز ثالثة أشير متتالية في السنة الواحدة - أ
 . لمدة ال تزيد عف ثالثة أشير أخرى في السنة الواحدة بموافقة المجمس - ب



.  انتداب أحد قضاة المحكمة العميا الشرعية ليجمس رئيسًا لمحكمة استئناؼ شرعية- 2
. انتداب أحد قضاة محكمة االستئناؼ الشرعية ليجمس رئيسًا لمحكمة ابتدائية شرعية- 3

( 23)مادة 
إعارة القضاة الشرعييف إلى الحكومات أو الييئات الدولية 

يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات األجنبية، أو الييئات الدولية ويشترط إلتماـ اإلعارة  -1
 .موافقة القاضي خطياً 

 .تتـ اإلعارة بناء عمى طمب وتنسيب مف المجمس -2
 .تعتبر مدة اإلعارة مدة خدمة في الوظيفة القضائية الشرعية -3
 ال يجوز أف ُيعار القاضي لمدة تتجاوز ثالث سنوات متصمة ما لـ تكف اإلعارة خارج  -4

. الوطف فيجوز أف تمتد لسنة رابعة فقط إذا اقتضت ذلؾ مصمحة وطنية
ال يجوز إعارة القاضي إال إذا كاف قد أمضى السنوات األربعة السابقة في عممو بإحدى  -5

. المحاكـ الشرعية، وكاف متوسط تقدير كفاءتو بدرجة جيد عمى األقؿ آلخر ثالث سنوات
 

 الفصل الثالث
 تقييم القضاة الشرعيين وترقيتهم

التقييم والترقية 
( 24)مادة 

لجنة التقييـ والترقية 
مف " لجنة التقييـ والترقية"بقرار مف المجمس ُتشكؿ لجنة لتقييـ القضاة الشرعييف تسمى  -1

 :قضاة ليسوا أعضاء في المجمس وتتألؼ مف
. ثالثة مف قضاة المحكمة العميا الشرعية - أ

 . اثنيف مف قضاة محاكـ االستئناؼ الشرعية - ب
 .يعيف ليا رئيٌس متفرٌغ مف بيف قضاة المحكمة العميا الشرعية - ت

 .يضع المجمس الئحة لتنظيـ عمؿ ىذه المجنة بما ال يتعارض مع قانوف الخدمة المدنية -2
 .يتـ عمؿ تقرير كفاءة وتثبيت كؿ ستة أشير لمقضاة الشرعييف المعينيف تحت االختبار -3
 

 
 
( 25)مادة 



قواعد الترقية 
في الوظائؼ القضائية الشرعية التي يكوف شغميا بطريؽ الترقية، يجب أف تتـ الترقية مف  -1

: درجة وظيفية إلى أخرى وفقًا لمشروط اآلتية
. عمى أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة - أ

. أف تكوف تقارير الكفاءة السنوية لمقاضي الشرعي بتقدير جيد عمى األقؿ - ب
. أف يكوف قد أمضى الحد الزمني المقرر لمخدمة في كؿ درجة وظيفية - ت
تتـ الترقية بناء عمى نتائج الدورات التدريبية، وتقارير الكفاءة، عمى أال يقؿ تقدير  - ث

. الكفاءة عف متوسط درجة جيد آلخر ثالث سنوات
في جميع األحواؿ ال تتـ الترقية إال في حاؿ وجود شاغر لموظيفة القضائية الشرعية  -2

. الُمرقَّى إلييا
يصدر قرار الترقية مف الجية المختصة بالتعييف، وتعتبر الترقية نافذة مف تاريخ صدور  -3

. القرار بذلؾ
يستحؽ القاضي مف تاريخ الترقية الراتب المخصص لمدرجة الوظيفية الُمرقَّى إلييا وأي  -4

. عالوة مف عالواتيا
 
( 26)مادة 

الترقية في الوظائؼ القضائية الشرعية 
: يجوز أف ُيرقى إلى (25)مع مراعاة ما جاء في المادة 

قاضي محكمة استئناؼ شرعية مف أمضى قاضيًا في محكمة شرعية ابتدائية مدة خمس  -1
. سنوات عمى األقؿ

قاضي في المحكمة العميا الشرعية مف أمضى قاضيًا في إحدى محاكـ االستئناؼ الشرعية  -2
. مدة خمس سنوات عمى األقؿ

 
التظمـ مف القرارات والطعف فييا 

( 27)مادة 
إخطار القاضي بالقرارات 

ُيخطر رئيس لجنة التقييـ والترقية مف ُقدرت كفاءتو مف القضاة الشرعييف بدرجة متوسط أو  -1
دوف المتوسط، بمجرد إقرار المجنة لمتقرير، ولمف ُأخطر الحؽ في التظمـ مف التقدير خالؿ 

.  مدة خمسة عشر يومًا مف تاريخ  تبميغو باإلخطار



ُيخطر رئيس لجنة التقييـ والترقية القاضي الذي حؿ دوره في الترقية ولـ يشممو كشؼ  -2
الحركة القضائية الشرعية، بسبب غير متصؿ بتقارير الكفاءة السنوية، ويبيف في اإلخطار 

أسباب التخطي، ولمف ُأخطر الحؽ في التظمـ خالؿ مدة خمسة عشر يومًا مف تاريخ 
. تبميغو باإلخطار

 
( 28)مادة 

التظمـ مف القرارات 
 .يكوف التظمـ بعريضة تُقدـ إلى لجنة التقييـ والترقية -1
. تقـو المجنة بعرض التظمـ عمى المجمس خالؿ مدة خمسة أياـ مف تاريخ تقديمو إلييا -2
قبؿ إجراء الحركة القضائية بوقت كاٍؼ يصدر المجمس قراره النيائي في التظمـ خالؿ مدة  -3

. شير مف عرضو عميو
 .يخطر المتظمـ بكتاب مسجؿ بعمـ الوصوؿ -4
 .لممتظمـ حؽ الطعف في القرار الصادر بشأف تظممو أماـ المحكمة المختصة بغير رسوـ -5

 
 
( 29)مادة 

النظر في الطعوف 
تختص محكمة العدؿ العميا دوف غيرىا بالفصؿ في طمبات اإللغاء، والتعويض، ووقؼ التنفيذ 

التي يقدميا أٍي مف القضاة الشرعييف، والتي تكوف متعمقة بأي شأف مف شئونيـ، وكذلؾ الفصؿ 
في المنازعات الخاصة برواتبيـ، ومعاشاتيـ، ومكافئاتيـ المستحقة ليـ، ولورثتيـ مف بعدىـ الحؽ 

. في تقديـ أٍي مف الطمبات المشار إلييا في ىذه الفقرة
 

الفصل الرابع 
 استقالة القاضي وحقوقه

( 30)مادة 
 استقالة القاضي

ال اعتبرت كأف لـ  -1 تكوف استقالة القاضي مكتوبة ومسببة وخالية مف أي قيٍد أو شرط، وا 
. تكف، وال تنتيي خدمة القاضي إال بالقرار الصادر بقبوؿ استقالتو



إذا قدـ القاضي طمبًا لالستقالة فمممجمس حؽ رفضيا، أو قبوليا، ويعتبر فوات ثالثيف يومًا  -2
ذا كاف القاضي قيد تحقيؽ، أو  عمى تاريخ تقديميا دوف الرد عمييا بمثابة قرار بقبوليا، وا 

. محاكمة، فيجوز إرجاء قبوؿ استقالتو لحيف البت في الدعوى
. ال يترتب عمى استقالة القاضي سقوط حقو في المعاش أو المكافأة وفقًا ألحكاـ القانوف -3

 
 
 
( 31)مادة 

 التقاعد
. ال يجوز أف يبقى في وظيفة قاض أو يعيف فييا مف جاوز عمره سبعيف سنة -1
. ُيسّوى المعاش، أو المكافأة، عمى أساس آخر راتب كاف يتقاضاه القاضي -2

 
( 32)مادة 

 العطمة القضائية واإلجازة السنوية لمقضاة الشرعييف
لمقضاة الشرعييف عطمة قضائية تبدأ كؿ عاـ مف منتصؼ شير تموز وتنتيي بنياية شير  -1

. آب
. ال يجوز أف تتجاوز اإلجازة السنوية لمقاضي خمسة وثالثيف يوماً  -2
تستمر المحاكـ أثناء العطمة القضائية في نظر األمور المستعجمة التي يحدد المجمس  -3

. أنواعيا
مع مراعاة أحكاـ الفقرة الثانية أعاله، وفيما لـ يرد بشأنو نص في ىذا القانوف، تطبؽ عمى  -4

القضاة الشرعييف األحكاـ الخاصة باإلجازات بأنواعيا المنصوص عمييا في قانوف الخدمة 
 .المدنية 

 
 الفصل الخامس

 واجبات القضاة الشرعيين
( 33)مادة 

الذمة المالية 
ُيقدـ رئيس المجمس إلى رئاسة المجمس التشريعي عند تعيينو إقرارًا بالذمة المالية الخاصة بو . 1

وبأزواجو وأوالده القصر، ُمفِصاًل فيو كؿ ما يممكوف مف عقارات ومنقوالت وأسيـ وسندات وأمواؿ 
. نقدية داخؿ فمسطيف وخارجيا، وما عمييـ مف ديوف



 الشرعية إلى رئيس المجمس عند تعيينيـ إقرارًا بالذمة المالية عمى النحو المحاكـُيقدـ قضاة . 2
(. 1)المبيف في الفقرة 

تضع رئاسة المجمس التشريعي فيما يخص رئيس المجمس ، ويضع المجمس فيما يخص . 3
القضاة الترتيبات الالزمة لمحفاظ عمى سرية محتويات اإلقرار، وتبقي ىذه المحتويات سرية ال 

. يجوز االطالع عمييا إال بإذف الجية المختصة
 
( 34)مادة 

األعماؿ المحظورة 
: يحظر عمى القاضي ما يمي

. االشتراؾ في أي مظاىرات أو اضطرابات -1
. االشتراؾ في تنظيـ اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية -2
إفشاء أسرار المداوالت أو المعمومات السرية التي يحصؿ عمييا أثناء تأديتو عممو، أو التي  -3

ينبغي أف تظؿ سرية بطبيعتيا أو بمقتضى تعميمات خاصة، ويظؿ االلتزاـ قائمًا حتى بعد 
. انتياء الخدمة

االحتفاظ لنفسو بأي وثيقة أو ورقة مف الوثائؽ أو األوراؽ الرسمية أو صورة منيا، ولو كانت  -4
. خاصة بعمؿ ُكمؼ بو شخصياً 

أف يوسط أحدًا أو يقبؿ الواسطة في أي شأف خاص بوظيفتو، أو أف يتوسط لقاضي آخر في  -5
. أي شأف مف ذلؾ

 .االتصاؿ مع أي جية خارجية إال وفقًا لتعميمات مف المجمس -6
 
 
 

( 35)مادة 
صمة القرابة أو المصاىرة بيف القاضي والغير 

ال يجوز أف يجمس لمقضاء الشرعي في إحدى دوائر أو ىيئات أي محكمة شرعية قضاة  -1
. شرعيوف بينيـ صمة قرابة أو مصاىرة حتى الدرجة الثانية

ال يجوز أف يجمس لمقضاء الشرعي في إحدى دوائر أو ىيئات أي محكمة شرعية أُي مف  -2
القضاة الشرعييف مع أٍي مف أعضاء نيابة األحواؿ الشخصية، أو ممثٍؿ لمخصوـ، أو أحد 
 . طرفي الخصومة ممف يكوف بينو وبيف القاضي صمة قرابة أو مصاىرة حتى الدرجة الثالثة

 



( 36)مادة 
التغيب عف العمؿ وفقد الوظيفة 

ال يجوز لمقاضي الشرعي أف يتغيب عف عممو أو أف ينقطع عنو بغير عذر قبؿ إخطار  -1
. رئيس المحكمة المختصة التابع ليا

يفقد القاضي وظيفتو إذا تغيب دوف إذف لمدة تزيد عمى خمسة عشر يومًا متصمة ما لـ يقدـ  -2
 .عذرًا مقبوالً 

 
 الفصل السادس

 مساءلة القضاة الشرعيين
( 37)مادة 

سمطة رئيس المحكمة الشرعية 
لرئيس كؿ محكمة شرعية اإلشراؼ عمى القضاة الشرعييف العامميف بيا وعمى سير العمؿ  -1

فييا ويخضع الموظؼ اإلداري العامؿ في المحكمة الشرعية في عممو اليومي إلشراؼ رئيس 
. المحكمة الشرعية وتوجيياتو التي يعمؿ بيا

لرئيس كؿ محكمة شرعية تنبيو أي مف قضاتيا إلى ما يقع منو مخالفًا لواجبات أو  -2
ذا كاف كتابة فممقاضي الشرعي  مقتضيات وظيفتو، ويكوف التنبيو شفاىًة أو كتابًة، وا 

االعتراض عميو خالؿ خمسة عشر يومًا مف تبميغو بذلؾ، بموجب عريضة تقدـ لممجمس، 
.  ولؤلخير أف يقرر قبوؿ االعتراض أو رفضو، وفي حالة القبوؿ يعتبر التنبيو كأف لـ يكف

إذا تكررت المخالفة، أو استمرت، بعد أف أصبح التنبيو نيائيًا ُرفعت الدعوى التأديبية عمى  -3
. القاضي

 
( 38)مادة 

إنشاء مجمس التأديب 
بقرار مف المجمس ينشأ مجمس تأديب دائـ، بعضوية اثنيف مف قضاة المحكمة العميا الشرعية  -1

وأقدـ قاض شرعي مف قضاة كؿ مف محكمة االستئناؼ الشرعية في القدس، ومحكمة 
االستئناؼ الشرعية في غزة أو الضفة، جميعيـ ليسوا أعضاء في المجمس ، يختص بتأديب 

. القضاة الشرعييف بجميع درجاتيـ
يتولى رئاسة مجمس التأديب أقدـ قاضيي المحكمة العميا الشرعية ، وعند شغور عضوية  -2

أحد أعضائو، أو غيابو، أو وجود مانع لديو يحؿ محمو األقدـ فاألقدـ مف المحكمة الشرعية 
. التي يتبعيا



. يكوف انعقاد مجمس التأديب صحيحًا بحضور جميع أعضائو، وتصدر قراراتو باألغمبية -3
( 39)مادة 

ال تُقاـ الدعوى التأديبية إال بعد إجراء تحقيؽ، ويمثؿ االدعاء أماـ مجمس التأديب النائب  -1
. العاـ أو أحد مساعديو

يتولى التحقيؽ، المشار إليو في الفقرة السابقة، أحد قضاة المحكمة العميا الشرعية ينتدبو لذلؾ  -2
رئيس المحكمة العميا الشرعية ، مف تمقاء نفسو، أو بناء عمى طمب مف النائب العاـ، أو 

. بناء عمى طمب مف رئيس المحكمة الشرعية التي يتبعيا القاضي المحاؿ لمتحقيؽ
بقرار مف المجمس وباألغمبية المطمقة لعدد أعضائو يجرى التحقيؽ مع رئيس المحكمة العميا  -3

الشرعية، بناء عمى طمب مف وزير العدؿ، عمى أف يتضمف قرار اإلحالة لمتحقيؽ أعضاء 
. المجنة المكمفة لذلؾ

. يكوف لجية التحقيؽ صالحيات المحكمة فيما يتعمؽ بسماع الشيود -4
ترسؿ نتيجة التحقيؽ مع أٍي مف القضاة الشرعييف، خالؿ مدة أسبوع مف انتيائو، إلى رئيس  -5

المحكمة العميا الشرعية أو إلى المجمس إذا كاف التحقيؽ أجري مع رئيس المحكمة العميا 
ذا انتيى التحقيؽ إلى اتياـ القاضي بتيمة أو تيـ مسندة إليو، فعمى رئيس  الشرعية، وا 
المحكمة العميا الشرعية ،أو المجمس، إرساؿ نتيجة التحقيؽ لمنائب العاـ إلقامة الدعوى 

. التأديبية
 

( 40)مادة 
إجراءات الدعوى التأديبية 

تُقاـ الدعوى التأديبية عمى القضاة الشرعييف بجميع درجاتيـ مف قبؿ النائب العاـ بناء عمى  -1
طمب مف وزير العدؿ، أو بناء عمى طمب مف المجمس، أو بناء عمى طمب مف رئيس 
المحكمة العميا الشرعية، مف تمقاء نفسو، فيما يتعمؽ بالقضاة الشرعييف رؤساء المحاكـ 

. الشرعية، أو بناء عمى طمب مف رئيس كؿ محكمة شرعية فيما يتعمؽ بقضاتيا
تُقاـ الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمؿ عمى التيمة، أو التيـ، المسندة لمقاضي  -2

الشرعي والتي انتيت إلييا التحقيقات، وتودع العريضة لدى سكرتارية مجمس التأديب، وعمى 
مجمس التأديب مباشرة اإلجراءات خالؿ مدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا مف تاريخ تقديـ 

. العريضة
إذا رأى مجمس التأديب وجيا لمسير في اإلجراءات أمر بتكميؼ القاضي المرفوعة عميو  -3

الدعوى بالحضور في الموعد الذي يحدده المجمس، ويجب أف يشتمؿ التكميؼ عمى بياف 



كاٍؼ لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة االتياـ، وتسمـ لمقاضي الشرعي بناء عمى طمبو وبغير 
. رسـو صورة مف أوراؽ الدعوى قبؿ موعد الجمسة بأسبوع عمى األقؿ

يجوز لمجمس التأديب أف يقرر وقؼ القاضي عف مباشرة أعماؿ وظيفتو حتى تنتيي  -4
. محاكمتو، ولو أف ُيعيد النظر في قرار الوقؼ في أي وقت

إذا تبيف أف المخالفة التي أسندت إلى القاضي المحاؿ لمتأديب تنطوي عمى جريمة جزائية  -5
حالتو مع محضر التحقيؽ واألوراؽ والمستندات  فعمى مجمس التأديب إيقاؼ اإلجراءات، وا 
المتعمقة بالمخالفة إلى النيابة العامة لمسير فييا وفقًا ألحكاـ القانوف، وفي ىذه الحالة ال 

يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية، أو االستمرار فييا، إلى أف يصدر حكمًا نيائيًا في الدعوى 
الجزائية المرفوعة ضده، وفي جميع األحواؿ فإف تبرئة القاضي مما أسند إليو مف تيمة أو 

 .تيـ جزائية ال يحوؿ دوف مساءلتو تأديبيًا فيما ىو منسوب إليو
 

( 41)مادة 
استيفاء التحقيؽ 

لمجمس التأديب أف يستوفي كؿ ما يراه مف نقص خالؿ التحقيقات التي أجريت، ولو في سبيؿ 
. ذلؾ أف يكمؼ القاضي الذي كاف منتدبًا إلجراء التحقيؽ باستيفاء المطموب

 
 
 
 
( 42)مادة 

جمسات المحاكمة التأديبية 
تكوف جمسات المحاكمة التأديبية سرية إال إذا طمب القاضي المرفوعة عميو الدعوى أف تكوف  -1

. عمنية
يحضر القاضي بشخصو أماـ مجمس التأديب، ولو أف يقدـ دفاعو كتابة أو ينيب أحد  -2

ذا لـ يحضر القاضي المرفوعة عميو الدعوى أو مف ينوب عنو،  المحاميف في الدفاع عنو، وا 
. جاز لمجمس التأديب أف يحكـ في غيابو بعد التحقؽ مف صحة تبميغو

 
( 43)مادة 

إصدار القرار في الدعوى التأديبية 



يصدر مجمس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طمبات االدعاء ودفاع القاضي، 
ويجب أف يشتمؿ القرار عمى األسباب التي ُبني عمييا وتُتمى عند النطؽ في جمسة سرية، إال إذا 

. جرت المحاكمة بصورة عمنية
 
( 44)مادة 

انقضاء الدعوى التأديبية 
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة القاضي، أو بانتياء خدمتو ألسباب غير تأديبية، وال تأثير لمدعوى 

. التأديبية عمى الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عف الواقعة ذاتيا
 

 
 
 
 
( 45)مادة 

أنواع العقوبات التأديبية 
إذا ارتكب القاضي أيًا مف األعماؿ المحظور ارتكابيا وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف والموائح  -1

والقرارات الصادرة بمقتضاه، والمعموؿ بيا في الوظيفة القضائية، أو في تطبيقاتيا، فتوقع 
: عميو إحدى العقوبات التأديبية التالية

. التنبيو - أ
. الموـ - ب
. الحرماف مف العالوة الدورية السنوية أو تأجيميا - ت
. الحرماف مف الترقية - ث
. (الوقؼ عف العمؿ)االستيداع  - ج
. العزؿ - ح

، ال يجوز توقيع عقوبة تأديبية عمى القاضي إال بعد إحالتو  -2 فيما عدا عقوبتي، التنبيو والمـو
إلى مجمس تأديب لمتحقيؽ معو وسماع أقوالو، ويتـ إثبات ذلؾ في محضر خاص، ويكوف 
القرار الصادر بالعقوبة مسببًا، وفي جميع األحواؿ ال يجوز توقيع أكثر مف عقوبة تأديبية 

. عف ذات المخالفة
ال توقع عمى رئيس المحكمة العميا الشرعية أو أٍي مف قضاتيا، وكذلؾ رؤساء محاكـ  -3

. االستئناؼ الشرعية أو أٍي مف قضاتيا، إال إحدى عقوبتي االستيداع، والعزؿ



. ال يجوز أف تزيد مدة الحرماف مف العالوة الدورية السنوية، أو تأجيميا، عمى ستة أشير -4
ال يجوز أف تزيد مدة الحرماف مف الترقية عمى ثالث سنوات، عمى أف ُيعاد النظر في أمر  -5

. الترقية، وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف، بعد انتياء مدة الحرماف مف الترقية
ال يجوز أف تزيد مدة االستيداع عمى خمس سنوات، أو المدة المتبقية لبموغ القاضي السبعيف  -6

ذا صدر القرار بعقوبة العزؿ اعتبر القاضي في إجازة حتمية مف تاريخ صدور  مف عمره، وا 
. القرار حتى صيرورتو نيائياً 

 
( 46)مادة 

تنفيذ القرارات التأديبية 
يتولى المجمس تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عف مجمس التأديب بعد صيرورتيا نيائية،  -1

عمى أف يصدر بتنفيذ القرار، الصادر بعزؿ القاضي بعد صيرورتو نيائيًا، قرارًا مف رئيس 
. السمطة الوطنية الفمسطينية، ويعتبر قرار العزؿ نافذًا مف تاريخ صيرورتو نيائياً 

ال يؤثر القرار الصادر باالستيداع، أو العزؿ، عمى حقوؽ القاضي في المعاش أو المكافأة  -2
. ما لـ يتضمف القرار غير ذلؾ

 
( 47)مادة 

 القبض عمى القاضي وتوقيفو
في غير حاالت التمبس بالجريمة ال يجوز القبض عمى القاضي أو توقيفو إال بعد الحصوؿ  -1

. عمى إذف مف المجمس
وفي حاالت التمبس عمى النائب العاـ عند القبض عمى القاضي ، أو توقيفو، أف يرفع األمر  -2

إلى المجمس خالؿ األربع وعشريف ساعة التالية لمقبض عميو، ولممجمس أف يقرر بعد سماع 
ما استمرار توقيفو لممدة التي يقررىا  أقواؿ القاضي إما اإلفراج عنو بكفالة أو بغير كفالة، وا 

. ولو تمديد ىذه المدة
إذا لـ يكف األمر، المشار إليو في ىذه المادة، محااًل إلى المحكمة المختصة بذلؾ، فيجب  -3

. مراعاة ما ىو منصوص عميو مف اإلجراءات سالفة الذكر
يجري توقيؼ القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة لمحرية عميو في مكاف مستقؿ عف األماكف  -4

. المخصصة لمسجناء اآلخريف
 
( 48)مادة 



 اختصاص المجمس بتوقيؼ القضاة
يختص المجمس بالنظر في توقيؼ القاضي وتجديد حبسو ما لـ يكف األمر منظورًا أماـ المحاكـ 

. الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص ىي بذلؾ
 

( 49)مادة 
 وقؼ القضاة الشرعييف عف العمؿ

لممجمس مف تمقاء نفسو، أو بناء عمى طمب مف وزير العدؿ، أو النائب العاـ، أف يأمر  -1
. بوقؼ القاضي عف مباشرة أعماؿ وظيفتو أثناء إجراءات التحقيؽ عف جريمة منسوبٍة إليو

. أعاله عمى استحقاقو لراتبو (1)ال تؤثر إجراءات وقؼ القاضي عف العمؿ وفؽ البند  -2
( 50)مادة 

 رفع الدعوى الجزائية عمى القضاة الشرعييف
ال ترفع الدعوى الجزائية عمى القاضي إال بإذف مف المجمس ، ويحدد المجمس المحكمة التي 

. تنظر الدعوى بغض النظر عف قواعد االختصاص المكاني المقررة في القانوف
 
 
 
 

الباب الرابع 
المحاكم الشرعية 
الفصل األول 
أحكام عامة 

( 51)مادة 
إنشاء المحاكـ الشرعية وواليتيا 

تنشأ المحاكـ الشرعية بمختمؼ درجاتيا وأنواعيا وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف، وتمارس - 1
. اختصاصاتيا وفقًا ألحكاـ القانوف، وتحدد دوائر اختصاصيا المحمي بقرار مف المجمس

تنظر المحاكـ الشرعية في فمسطيف في منازعات ودعاوى األحواؿ الشخصية كافة إال ما -  2
استثنى منيا بنص في القانوف، وتمارس سمطة القضاء الشرعي عمى جميع األشخاص 

. الخاضعيف ألحكاـ الشريعة اإلسالمية
 
( 52)مادة 



 جمسات المحاكـ الشرعية
تكوف جمسات المحاكـ الشرعية عمنية، إال إذا قررت المحكمة الشرعية، مف تمقاء نفسيا، أو  -1

بناًء عمى طمب أحد الخصوـ جعميا سرية مراعاة لآلداب أو لممحافظة عمى النظاـ العاـ، 
. وفي جميع األحواؿ يكوف النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية

. نظاـ جمسة المحكمة الشرعية وضبطيا منوطاف برئيسيا -2
 
( 53)مادة 

تنظيـ العمؿ اإلداري في المحاكـ الشرعية 
. يصدر رئيس كؿ محكمة شرعية القرارات المنظمة لمعمؿ اإلداري فييا

( 54)مادة 
 لغة المحاكـ الشرعية

لغة المحاكـ الشرعية ىي المغة العربية، وعمى المحكمة الشرعية أف تسمع أقواؿ الخصـو أو 
 .الشيود الذيف يجيمونيا بواسطة مترجـ قانوني بعد حمفو اليميف

 
( 55)مادة 

 إصدار األحكاـ القضائية الشرعية
تصدر األحكاـ القضائية الشرعية باسـ اهلل تعالى، باألغمبية، ويجب أف تشتمؿ عمى األسباب 

. التي بنيت عمييا
 
( 56)مادة 

 تنفيذ األحكاـ القضائية الشرعية
، عمى أي نحو جريمة ااألحكاـ القضائية الشرعية واجبة التنفيذ، واالمتناع عف تنفيذىا، أو تعطيمو

يعاقب عمييا بالحبس، والعزؿ مف الوظيفة إذا كاف المتيـ موظفًا عامًا أو مكمفًا بخدمة عامة، 
ولممحكـو لو الحؽ في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمف السمطة الوطنية 

. الفمسطينية تعويضًا كاماًل لو
 

الفصل الثاني 
أنواع المحاكم الشرعية ودرجاتها وتشكيمها 

الفرع األول 
أنواع المحاكم الشرعية ودرجاتها 



 (57)مادة 
: تتكوف المحاكـ الشرعية في فمسطيف مف

. المحاكـ الشرعية االبتدائية -1
. محاكـ االستئناؼ الشرعية -2
. المحكمة العميا الشرعية -3
 

الفرع الثاني 
إنشاء المحاكم الشرعية ومقارها وتشكيمها 

المحاكم الشرعية االبتدائية 
( 58)مادة 

إنشاء المحاكـ الشرعية االبتدائية ومقارىا  
تنشأ في كؿ محافظة محكمة شرعية ابتدائية، أو أكثر، حسب الحاجة، وتمارس  -1

. اختصاصاتيا وفقًا ألحكاـ القانوف
. يكوف مقر كؿ محكمة ابتدائية شرعية في مكاف يسيؿ الوصوؿ إليو -2
 

( 59)مادة 
تأليؼ المحاكـ الشرعية االبتدائية 

يتولى وتؤلؼ كؿ محكمة شرعية ابتدائية مف رئيس لممحكمة، وعدد كاؼ مف القضاة الشرعييف، 
اإلشراؼ اإلداري فييا، وفي حاؿ غيابو، أو وجود مانع لديو، يتولى ىذه المياـ األقدـ الرئيس 
. فاألقدـ

 
( 60)مادة 

تشكيؿ المحاكـ الشرعية االبتدائية وانعقادىا 
. تشكؿ ىيئة المحكمة االبتدائية الشرعية مف قاض منفرد -1
يجوز أف تعقد المحاكـ االبتدائية الشرعية جمساتيا في أي مكاف داخؿ نطاؽ اختصاصيا  -2

. المحمي بقرار مف رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية الواقعة ضمف دائرة اختصاصيا
عند الضرورة يجوز أف تعقد المحاكـ االبتدائية الشرعية جمساتيا في أي مكاف خارج نطاؽ  -3

. اختصاصيا المحمي بقرار مف رئيس المحكمة العميا الشرعية
 

( 61)مادة 



تنظيـ أعماؿ المحاكـ الشرعية االبتدائية 
يتولى المجمس تنظيـ أعماؿ المحاكـ الشرعية االبتدائية، وتقسيميا إلى دوائر متخصصة إذا  -1

. دعت الحاجة إلى ذلؾ
بقرار مف المجمس ينتدب قاٍض شرعُي، أو أكثر، مف قضاة المحكمة الشرعية االبتدائية  -2

لمنظر في األمور المستعجمة، ويسمى قاضي شرعي األمور المستعجمة، وفقًا ألحكاـ قانوف 
. أصوؿ المحاكمات الشرعية 

 
محاكم االستئناف الشرعية 

( 62)مادة 
إنشاء محاكـ االستئناؼ الشرعية ومقارىا 

تنشأ محاكـ استئناؼ شرعية في كؿ مف مدينة القدس، ومدينة نابمس، ومدينة غزة، ومدينة خاف 
. يونس أو في أي مكاف آخر يقرره المجمس

 
( 63)مادة 

تأليؼ محاكـ االستئناؼ الشرعية 
تؤلؼ كؿ محكمة استئناؼ شرعية مف رئيس لممحكمة، ونائب لو، وعدد كاؼ مف القضاة  -1

. الشرعييف
اإلشراؼ اإلداري فييا، وفي حاؿ غيابو، أو وجود بيقـو رئيس كؿ محكمة استئناؼ شرعية  -2

. مانع لديو، تكوف رئاسة ىيئة المحكمة لنائبو ثـ األقدـ فاألقدـ مف بيف قضاتيا
( 64)مادة 

تشكيؿ محاكـ االستئناؼ الشرعية وانعقادىا 
تشكؿ ىيئة محكمة االستئناؼ الشرعية مف ثالثة قضاة شرعييف مف بيف قضاتيا عمى األقؿ، 
وتنعقد ىيئتيا برئاسة رئيس المحكمة، وفي حالة غيابو، أو وجود مانع لديو تكوف رئاسة ىيئة 

. المحكمة لنائبو، ثـ األقدـ فاألقدـ مف بيف قضاتيا
 

( 65)مادة 
تنظيـ أعماؿ محاكـ االستئناؼ الشرعية 

مع مراعاة ما نص عميو قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية، يتولى المجمس تنظيـ أعماؿ المحاكـ 
. الشرعية االستئنافية، وتقسيميا إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ

 

( 66)مادة 



اختصاص محاكـ االستئناؼ الشرعية 
: تختص محاكـ االستئناؼ الشرعية بالنظر في

. االستئنافات المرفوعة إلييا بشأف األحكاـ والقرارات الصادرة عف المحاكـ االبتدائية الشرعية -1
 .أي استئنافات أخرى ترفع إلييا بموجب القانوف -2
 

المحكمة العميا الشرعية 
( 67)مادة 

إنشاء المحكمة العميا الشرعية ومقرىا 
تنشأ المحكمة العميا الشرعية بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف، ويكوف المقر الدائـ ليا في مدينة 
القدس، وليا أف تعقد جمساتيا بقرار مف رئيسيا في كؿ مف مدينتي غزة، أو وراـ اهلل، حسب 

. مقتضى الحاؿ
( 68)مادة 

تأليؼ المحكمة العميا الشرعية 
تؤلؼ المحكمة العميا الشرعية مف خمسة قضاة عمى األقؿ منيـ رئيس لممحكمة، ونائباف لو،  -1

. وعدد كاؼ مف القضاة الشرعييف
باإلشراؼ اإلداري فييا، وفي حاؿ غيابو، أو وجود مانع المحكمة العميا الشرعية يقـو رئيس  -2

. لديو، تكوف رئاسة ىيئة المحكمة لنائبو، ثـ األقدـ فاألقدـ مف بيف قضاتيا
 

( 69)مادة 
تشكيؿ المحكمة العميا الشرعية وانعقادىا 

تشكؿ ىيئة المحكمة العميا الشرعية مف أغمبية عدد قضاتيا، وتنعقد ىيئتيا برئاسة رئيس المحكمة 
، وفي حالة غيابو، أو وجود مانع لديو تكوف رئاسة ىيئة المحكمة لنائبو، ثـ األقدـ فاألقدـ مف 

. بيف قضاتيا
 

( 70)مادة 
إصدار قرارات المحكمة العميا الشرعية 

تصدر قرارات المحكمة العميا الشرعية بأغمبية عدد أعضاء ىيئتيا المنعقدة، وفي حالة تساوي 
األصوات يرجح الجانب الذي فيو رئيس المحكمة أو رئيس الييئة المنعقدة،  ويسجؿ الرأي 

. المخالؼ إف وجد



 
( 71)مادة 

عدـ جواز الطعف في أحكاـ المحكمة العميا الشرعية 
. أحكاـ المحكمة العميا الشرعية نيائية، واجبة النفاذ -1
. ال يجوز الطعف في أحكاـ المحكمة العميا الشرعية بأي مف طرؽ الطعف -2

 
( 72)مادة 

اختصاص المحكمة العميا الشرعية 
: تختص المحكمة العميا الشرعية بما يمي

النظر تدقيقًا في جميع معامالت إنشاء األوقاؼ الخيرية والذرية، ومعامالت اإلذف لؤلوصياء  -1
 .واألولياء والمتوليف والقواـ

دارة أمواؿ األيتاـ وصندوؽ النفقة والموافقة عمى  -2 الرقابة الشرعية عمى أعماؿ مؤسسة تنمية وا 
 . اـالقرارات الصادرة عنو

تدقيؽ األحكاـ الصادرة عف محاكـ االستئناؼ الشرعية وفؽ األنظمة والتعميمات الداخمية - 3
. لمقضاء الشرعي

قبوؿ الطعوف في األحكاـ الصادرة عف محاكـ االستئناؼ في األحواؿ التي تحددىا األنظمة - 4
. والتعميمات الداخمية لمقضاء الشرعي

. أي اختصاصات أخرى ينص عمييا القانوف- 5
 
( 73)مادة 

المكتب الفني 
ينشأ بالمحكمة العميا الشرعية مكتب فني، يتولى رئاستو أحد قضاة المحكمة العميا الشرعية ،  -1

. يمحؽ بو عدد كاٍؼ مف الموظفيف
: يختص المكتب الفني بما يمي -2

استخالص المبادئ القانونية التي تقررىا المحكمة العميا الشرعية فيما تصدره مف أحكاـ  -أ
. وتبويبيا ومراقبة نشرىا بعد عرضيا عمى رئيس المحكمة

. إعداد البحوث ومشاريع القوانيف واألدوات التشريعية األخرى -ب
 .أي مسائؿ أخرى يكمؼ بيا مف رئيس المحكمة العميا الشرعية -ت

                                                  
 



( 74)مادة 
التفتيش القضائي 

تنشأ دائرة لمتفتيش عمى القضاة تمحؽ  بالمجمس تؤلؼ مف رئيس المكتب الفني وعدد - 1
. كاؼ مف قضاة محاكـ االستئناؼ

يضع المجمس الئحة لدائرة التفتيش يبيف فييا اختصاصاتيا والقواعد واإلجراءات الالزمة - 2
ألداء عمميا وعناصر تقدير الكفاية بما فييا نتائج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكاـ 

. القاضي أو نقضيا أو تعديميا
 

الفصل الثالث 
نيابة األحوال الشخصية 

( 75)مادة 
إنشاء نيابة األحواؿ الشخصية 

يكوف في النيابة العامة نيابة جزئية تختص بمسائؿ األحواؿ الشخصية، تسمى نيابة األحواؿ  -1
. الشخصية

يتـ اختيار أعضاء مف النيابة العامة لمعمؿ في نيابة األحواؿ الشخصية وتحدد أماكف عمميـ  -2
. بقرار مف النائب العاـ بالتنسيؽ مع المجمس
 
( 76)مادة 

تأليؼ نيابة األحواؿ الشخصية 
. تتألؼ نيابة األحواؿ الشخصية مف رئيس نيابة، وعدد كاؼ مف وكالء نيابة ومعاوني نيابة

 
 
 
( 77)مادة 

اختصاص نيابة األحواؿ الشخصية 
تتولى نيابة األحواؿ الشخصية االختصاصات المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات 

. الشرعية 
 

الفصل الرابع 
( 78)مادة 



دائرة التنفيذ 
تنشأ وترتبط بالمحكمة االبتدائية الشرعية في المنطقة التابعة ليا دائرة لمتنفيذ يرأسيا قاضي - 1

يندب لذلؾ ويعاونو مأمور لمتنفيذ وعدد كاؼ مف الموظفيف وعند تعدد القضاة يرأسيا مف توكؿ 
. إليو الميمة

. تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ األحكاـ القضائية الشرعية وفؽ قانوف التنفيذ - 2
 

الفصل الخامس 
( 79)مادة 

دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري 
، تختص "دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري"تنشأ بالمحكمة العميا الشرعية دائرة تسمى  -1

بتعزيز الروابط األسرية، والحد مف المنازعات الناشئة فييا قبؿ عرضيا عمى القضاء، وأي 
. مسائؿ أخرى تكمؼ بيا مف رئيس المحكمة العميا الشرعية 

. تتبع دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري مباشرة لرئيس المحكمة العميا الشرعية -2
يتولى رئاسة دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري أحد قضاة المحكمة العميا الشرعية ، ويمحؽ  -3

. بيا عدد كاؼ مف الموظفيف
. يصدر المجمس الئحة لتنظيـ أعماؿ دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري -4

 الباب الخامس
اإلدارة العامة لممحاكم الشرعية 

( 80)مادة 
إنشاء اإلدارة العامة لممحاكـ الشرعية ومياميا 

بقرار مف المجمس تنشأ إدارة عامة لممحاكـ الشرعية، تتولى اإلشراؼ اإلداري عمى المحاكـ 
: الشرعية في المسائؿ اآلتية

توفير عدد كاؼ مف الموظفيف لمعمؿ في كؿ محكمة شرعية، بما فييـ رؤساء األقالـ  -1
وأمناء الصندوؽ ومأمور التنفيذ والكتبة والمحضروف والمأذونوف الشرعيوف وغيرىـ مف 

. الموظفيف
اإلشراؼ عمى شؤوف الموظفيف العامميف بالمحاكـ الشرعية، بما ال يتعارض مع خضوعيـ  -2

. إلشراؼ رئيس المحكمة الشرعية، التي يعمموف فييا، وتوجيياتو بالنسبة إلى عمميـ اليومي
. إنشاء مقار المحاكـ الشرعية وصيانتيا وتأميف حاجتيا مف تجييزات ومعدات -3
. اإِلشراؼ عمى حوسبة العمؿ القضائي الشرعي بالتعاوف مع المجمس -4
. العمؿ عمى تحسيف األداء اإلداري في المحاكـ الشرعية -5



 .اإلشراؼ عمى تدريب الموظفيف العامميف في المحاكـ الشرعية -6
 

( 81)مادة 
إدارة المحاكـ الشرعية 

يرأس اإلدارة العامة لممحاكـ الشرعية موظؼ مف موظفي الفئة العميا، يسمى مدير عاـ  -1
المحاكـ الشرعية، يصدر بتعيينو قرار مف مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب مف المجمس ، 
. ويتبع المجمس ، ويكوف مسئواًل أمامو، فيما يتعمؽ بالعمؿ اليومي اإلداري لممحاكـ الشرعية

يكوف لممحاكـ الشرعية إدارة مالية يرأسيا موظؼ مف موظفي الفئة العميا، يسمى مدير عاـ  -2
اإلدارة المالية لممحاكـ الشرعية، يصدر بتعيينو قرار مف مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب مف 

. المجمس ، ويكوف مسئواًل أماـ مدير عاـ المحاكـ الشرعية
لمدير عاـ المحاكـ الشرعية أف يحضر اجتماعات المجمس دوف أف يكوف لو الحؽ في  -3

. المشاركة في التصويت عمى القرارات التي يتخذىا المجمس
 

( 82)مادة 
احتياجات المحاكـ الشرعية 

: تحدد احتياجات المحاكـ الشرعية وفقًا لما يمي
يحدد رئيس كؿ محكمة شرعية االحتياجات المالية واإلدارية الالزمة لسير العمؿ فييا،  -1

. بموجب طمب يقدـ إلى مدير عاـ المحاكـ الشرعية عف طريؽ رئيس قمـ المحكمة الشرعية
عمى مدير عاـ المحاكـ الشرعية تمبية االحتياجات اآلنية التي تطمبيا المحكمة الشرعية، بما  -2

. يتفؽ مع البنود المقررة في قانوف الموازنة العامة لمسنة الحالية
يحدد رئيس كؿ محكمة شرعية االحتياجات المستقبمية لممحكمة الشرعية، ويرفعيا لممجمس  -3

. إلدراجيا في مسودة مشروع الموازنة لمعاـ التالي
يضع مدير عاـ المحاكـ الشرعية بالتنسيؽ مع المجمس الئحة لتنظيـ العمؿ اإلداري لممحاكـ  -4

. الشرعية
( 83)مادة 

العامموف في المحاكـ الشرعية 
. يعيف لكؿ محكمة شرعية عدد كاؼ مف العامميف ويحدد القانوف واجباتيـ. 1
. يسري عمى العامميف بالمحاكـ الشرعية قانوف الخدمة المدنية. 2
 

( 84)مادة 



 تدريب القضاة الشرعييف
يتولى المجمس وضع نظاـ إلعداد القضاة الشرعييف وتدريبيـ وفقًا ألحكاـ قانػوف المعيػد  -1

.  ـ2008العالػي لمقضػاء الفمسطينػي لسنػة 
 .يحدد المجمس المناىج والمساقات الدراسية الضرورية إلتماـ تأىيؿ القضاة الشرعييف الجدد -2
المعيػد العالػي لمقضػاء مع يشكؿ المجمس لجنة لتدريب القضاة الشرعييف تقـو بالتنسيؽ  -3

 .الفمسطينػي 
 

 الباب السادس
أحكام عامة وختامية 

الفصل األول 
 أحكام عامة

 (85)مادة 
 موازنة القضاء الشرعي

تكوف لمقضاء الشرعي موازنتو الخاصة تظير كفصؿ مستقؿ ضمف الموازنة العامة السنوية  -1
. لمسمطة الوطنية الفمسطينية

ُيعد المجمس مشروع موازنة القضاء الشرعي وفقًا ألحكاـ قانوف تنظيـ الموازنة العامة  -2
. والشؤوف المالية

يتولى المجمس تنفيذ الموازنة المقررة لمقضاء الشرعي، وفقًا ألحكاـ قانوف تنظيـ الموازنة  -3
. العامة والشؤوف المالية

تسري عمى موازنة القضاء الشرعي أحكاـ قانوف الموازنة العامة السنوية لمسمطة الوطنية  -4
. الفمسطينية

 
( 86)مادة 

 رواتب القضاة الشرعييف وعالواتيـ
( 2،1)تحدد رواتب ومخصصات القضاة الشرعييف بجميع درجاتيـ وفقًا لمجدوليف رقمي  -1

 .الممحقيف بيذا القانوف
ال تخؿ المخصصات الواردة في الجدوليف الممحقيف بيذا القانوف بالعالوات اإلدارية  -2

واالجتماعية وبدؿ االنتقاؿ وعالوة غالء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقًا ألحكاـ 
. قانوف الخدمة المدنية

( 87)مادة 



 أعواف القضاء الشرعي
المحاموف والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضروف والمترجموف  : أعواف القضاء الشرعي ىـ- 1

. والمأذونوف الشرعيوف
. يضع المجمس التعميمات الخاصة والموائح التي تنظـ عمؿ المحاميف والمأذونيف الشرعييف- 2

( 88)مادة 
ينظـ قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية الخبرة والتحكيـ أماـ المحاكـ الشرعية ويحدد حقوؽ 

. الخبراء وواجباتيـ وطريقة تأديبيـ
 الفصؿ الثاني

 أحكاـ ختامية
( 89)مادة 

 إصدار الموائح التنفيذية
يضع المجمس النظـ والموائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف وتصدر بقرار عف مجمس الوزراء 

. في مدة أقصاىا ثالثة أشير مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
 

 
( 90)مادة 

. يمغى العمؿ بأي قانوف، أو حكـ يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف
 
( 91)مادة 

 تنفيذ أحكاـ القانوف
 تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف، ويعمؿ بو فور نشره - كؿ فيما يخصو- كافة عمى الجيات المختصة

. في الجريدة الرسمية
                               

.  ميالدية28/8/2011:  صدر في مدينة غزة بتاريخ
.  ىجرية1432/ رمضاف/ 28:               الموافؽ

 
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية 



ممحق قانون القضاء الشرعي 
( 1)جدوؿ رقـ 
 جدوؿ الوظائؼ والرواتب والعالوات لمقضاة الشرعييف

عالوة دورية  إجمالي الراتب
 سنوية

عالوة طبيعة 
 عمؿ

الراتب 
 األساسي

 الوظيفة

 .الشرعية رئيس المحكمة العميا 2500 500 50 3050
 قاضي المحكمة العميا الشرعية  2300 460 46 2806
 رئيس محكمة استئناؼ شرعية 1900 380 38 2318
 قاضي محكمة استئناؼ شرعية 1900 380 38 2318
 رئيس محكمة شرعية ابتدائية 1600 320 32 1952
 .قاضي محكمة شرعية ابتدائية 1400 280 28 1708

 األرقاـ أعاله بالدوالر األمريكي إلى أف يتـ استبداليا بأرقاـ تستند إلى الجنيو : مالحظة
. الفمسطيني

 

( 2)جدوؿ رقـ 
 مخصصات بدؿ تمثيؿ لبعض الوظائؼ القضائية الشرعية

 الوظيفة بدؿ التمثيؿ
 .رئيس المحكمة العميا الشرعية 500
 .نائب رئيس المحكمة العميا الشرعية 368
 رئيس محكمة استئناؼ شرعية 285
 رئيس محكمة شرعية ابتدائية 176

 األرقاـ أعاله بالدوالر األمريكي إلى أف يتـ استبداليا بأرقاـ تستند إلى الجنيو : مالحظة
. الفمسطيني

 


