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تقديم

إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ بــاهلل 
مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اهلل فــال مضــل لــه، 
ومــن يضلــل فــال هــادي لــه ، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه 

وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله  وعلــى آلــه وأصحابــه ، أمــا بعــد،

فــإن للقضــاء مكانــة عاليــة فــي اإلســالم، إذ هــو الفيصــل فــي قضايــا 
اجملتمــع إذا كان اإلثبــات صحيحــاً فــي الظاهــر والباطــن، ومطابقــاً للواقــع، 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــك كان النب ــر، ولذل ــس االم ــي نف ــاً ف وصادق

يقــول: » إمنــا أنــا بشــر وإنــه يأتينــي اخلصــم فلعــل بعضكــم أن يكــون أبلــغ مــن بعــض فأقضــي لــه بذلــك، فمــن 
قضيــت لــه بحــق مســلم فإمنــا هــي قطعــة مــن النــار فليأخذهــا أو فليتركهــا، وفــي لفــظ إمّنــا أنــا بشــر وإنكــم 
تختصمــون إلــّي ولعــّل بعضكــم أن يكــون أحلــن بحجتــه مــن بعــض فأقضــي نحــو مــا أســمع فمــن قضيــت لــه 

بحــق أخيــه شــيئاً فــال يأخــذه فإمّنــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار”� 

ولقــد أولــت فلســطني القضــاء الشــرعي اهتمامــاً خاصــاً، ملــا لــه مــن أثــر فّعــال فــي حفــظ اســتقرار اجملتمــع، 
وصيانــة النســيج اإلجتماعــي مــن آفــات التمــزق والضعــف، وحمايــة األفــراد مــن أســباب اإلنــزالق خــارج الســياق 
القــومي القائــم علــى الوســطية واالعتــدال، فأنشــات ديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية باختــالف درجاتهــا 
ليقــوم النــاس فيمــا بينهــم بالقســط وامليــزان، ولكــي يجــدوا موئــالً يلجــؤون إليــه حلــل مــا يشــجر بينهــم مــن 

الدعــاوى أو املنازعــات�

واهلل نســأل أن يكرمنــا بالعــدل واحلكمــة وفصــل اخلطــاب، وأن يوفقنــا خلدمــة ديننــا ووطننــا وشــعبنا علــى الوجــه 
الــذي يرضيــه عنّــا�

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

محمود صدقي الهباش
قاضي قضاة فلسطني
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تمهيد

يرتبــط وجــود ديــوان قاضــي القضــاة، باعتبــاره مظلــة القضــاء الشــرعي الفلســطيني بوجــود الهويــة اإلســالمية 
لفلســطني، كان وال زال جــزءاً مــن هويتهــا باختــالف وتعاقــب مــن حكموهــا وكيــف حكموهــا، وفــي الوقــت احلالــي 
أصبــح ديــوان قاضــي القضــاة فــي فلســطني مؤسســة حكوميــة غيــر وزاريــة ترتبط مباشــرة برئيــس الدولــة مبوجب 
القوانــني املعمــول بهــا، وال تــزال هــذه القوانــني ســارية املفعــول بناءعلــى املرســوم الرئاســي رقــم 1994/1، وعــززت 
باملرســوم الرئاســي رقــم 3 / 2012 م، ويتولــى إدارتهــا قاضــي القضــاة بدرجــة وزيــر، ولقاضــي القضــاة حــق االشــراف 
ــات مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات  ــون، وميــارس هــذه الصالحي ــع احملاكــم وقضاتهــا مبوجــب القان ــى جمي عل

واإلدارات والدوائــر لتقــدمي الدعــم اللوجســتي والفنــي لعمــل احملاكــم اليومــي،  وهــي علــى النحــو اآلتــي:

 هيئــة التفتيــش القضائــي ودائــرة اإلرشــاد واالصــالح األســري واملكتــب الفنــي ونيابــة األحــوال الشــخصية واإلدارة 
العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة ووحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم ووحــدة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة ودائــرة 

صناديــق األيتــام ودائــرة الرقابــة الداخليــة ووحــدة حــوار األديــان والتخطيــط والتطويــر القضائــي�

ويتمتــع ديــوان قاضــي القضــاة باســتقالل إداري ومالــي وفــق القانــون، ولقاضــي القضــاة أن يســتحدث أيــة أقســام أو 
شــعب فــي هــذه الدوائــر أو يقــوم بالغائهــا، أو دمجهــا فــي غيرهــا وفقــا ملصلحــة العمــل حســب األصــول والقانــون�

ــات التعــاون مــع عــدد مــن املؤسســات  ــة وعالق ــات القانوني ــن العالق ــوان قاضــي القضــاة مبجموعــة م ــط دي يرتب
الرســمية الفلســطينية واملؤسســات غيــر الرســمية ومؤسســات اجملتمــع املدنــي ودول شــقيقة وصديقــة، فقاضــي 
القضــاة هــو رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النفقة،ولــه ممثــل فــي مجلــس إدارة تنميــة أمــوال اليتامــى، ولــه ممثــل 
عــن ديــوان قاضــي القضــاة لعضويــة جلنــة االحتضــان املركزيــة برئاســة وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة، وممثــل عــن ديــوان 
ــة  ــي اللجن ــل ف ــدل، وممث ــة وزارة الع ــطيني برئاس ــة الفلس ــاع العدال ــي لقط ــق الوطن ــي الفري ــاة ف ــي القض قاض

الدائمــة لرصــد العنــف املوجــه ضــد املــرأة وفــي الفريــق الوطنــي لنظــام التحويــل�

يتولى قاضي القضاة مهاماً متعددة من أبرزها:

االدارة واإلشراف على احملاكم الشرعية وقضاتها لتأمني سير العدالة طبقاً للقانون� ●
انتداب قضاة احملاكم الشرعيني للمحاكم الشرعية إذا دعت الضرورة لذلك ملدة ثالثة أشهر � ●
االشــراف علــى احملاكــم الشــرعية وادارتهــا مــن خــالل تأمــني احتياجــات احملاكــم املاديــة والبشــرية مبــا يجعلهــا  ●

قــادرة علــى أداء مهامهــا وحتقيــق غاياتهــا�
اإلشراف على التدقيق املالي واإلداري والقضائي على ديوان قاضي القضاة واحملاكم الشرعية من خالل وحدة الرقابة  ●

الداخلية ومن خالل التفتيش القضائي، وجمع وتدقيق اإلحصاءات التي ترد من احملاكم ومن دوائر الديوان�
اإلشــراف علــى اعــداد التقريــر الســنوي حــول أعمــال الديــوان، والعمــل علــى بنــاء قــدرات القضــاة والطواقــم  ●

املعاونــة للقضــاة واإلداريــني�                    
ــة  ● ــرعية، باإلضاف ــاة الش ــة احملام ــة مهن ــازات ممارس ــم إج ــرعيني ومنحه ــني الش ــؤون احملام ــى ش ــراف عل اإلش

ــذة� ــني الناف ــب القوان ــم حس ــرعيني وتعيينه ــني الش للمأذون
تدقيــق املعامــالت التــي ترفــع لديــوان قاضــي القضــاة مــن احملاكــم الشــرعية والتحقــق مــن اســتقرار عملهــا  ●

وصحتهــا واعطــاء االذونــات لألوليــاء واألوصيــاء مبــا يحقــق املنفعــة جلهتهــم فــي التصــرف باموالهــم �

ــون 2012/3   ــرار بقان ــا  للق ــرعي طبق ــاء الش ــى للقض ــس األعل ــاء اجملل ــالل أعض ــن خ ــة م ــام القضائي ــارس امله ومت
واســتناداً إلــى قانــون تشــكيل احملاكــم رقــم »19« لعــام 1979 ، وحيــث يختــص مجلــس القضــاء الشــرعي بتعيــني 
القضــاة الشــرعيني وتنقالتهــم وترقياتهــم ونقلهــم خــارج ســلك القضــاء وقبــول اســتقالة القضــاة وإحالتهــم 
ــاة  ــات القض ــم، وانتداب ــن لوظيفته ــم فاقدي ــم أو اعتباره ــم، وعزله ــاة وتأديبه ــة القض ــد، ومحاكم ــى التقاع عل
ــون لقاضــي القضــاة  ــة أشــهر، وترفــع قــرارات اجمللــس املذكــورة مبوجــب ذات القان إذا زادت مــدة اإلنتــداب علــى ثالث

ــون� للموافقــة عليهــا واســتصدار املراســيم الرئاســية حســب األصــول والقان
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وظائــف احملاكــم الشــرعية:  تتولــى احملاكــم الشــرعية فــي فلســطني علــى مختلــف درجاتهــا  االبتدائية واالســتئناف 
والعليــا النظــر والفصــل فــي  الدعــاوى ســندا لقانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم “12 »لعــام 1965م الســاري 
ــات  ــي احملافظ ــاري ف ــام 1959م الس ــم »31 »لع ــرعية رق ــات  الش ــول احملاكم ــون أص ــة، وقان ــات اجلنوبي ــي احملافظ ف

الشــمالية، علــى النحــو  اآلتــي:

الوقــف وانشــاؤه مــن قبــل املســلمني وشــروطه والتوليــة عليــه واســتبداله ومــا لــه عالقــة بإدارتــه الداخليــة   �1
ــة�  ــا باملقاطع ــة وربطه ــتغالت الوقفي ــقفات واملس ــل املس وحتوي

الدعاوى املتعلقة بالنزاع بني وقفني أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص�  �2
مداينات أموال األيتام واألوقاف املربوطة بحجج شرعية�   �3

الوالية والوصاية والوراثة �  �4
احلجر وفكه واثبات الرشد�   �5

نصب القيم والوصي وعزلهما�   �6
7�  املفقود�

8�  املناكحات واملفارقات واملهر واجلهاز وما يدفع على حساب املهر والنفقة والنسب واحلضانة�
9�   كل ما يحدث بني الزوجني ويكون مصدره عقد الزواج�

ــي      ــون الت ــاوى الدي ــي دع ــم ف ــا واحلك ــة أعيانه ــاء مبلكي ــي االدع ــل ف ــا والفص ــب حتريره ــركات الواج ــر الت حتري  �10
عليهــا، الصــادرة عــن معاملــة جتاريــة وتصفيتهــا وتقســيمها بــني الورثــة وتعيينهــا إال مــا كان منهــا متعلقــا 

ــة� ــني الشــرعية واالنتقالي ــر منقــول أو ناشــئا عــن حصــص الوارث مبــال غي
طلبــات الديــة إذا كان الفريقــان مســلمني وكذلــك إذا كان أحدهمــا غيــر مســلم ورضيــا أن يكــون حــق القضــاء   �11

فــي ذلــك للمحاكــم الشــرعية�
التخارج من التركة كلها في األموال املنقولة وغير املنقولة�  �12

الهبة في مرض املوت والوصية�   �13
اإلذن للولي والوصي واملتولي والقيم ومحاسبتهم واحلكم بنتائج هذه احملاسبة�  �14

الدعــاوى املتعلقــة باألوقــاف  االســالمية  املســجلة لــدى احملاكــم الشــرعية إذا كان الواقــف غيــر مســلم واتفــق   �15
الفرقــاء علــى ذلــك�

كل ما يتعلق باألحوال الشخصية بني املسلمني�  �16
كل عقد زواج سجل لدى احملاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه�  �17

الوصية واثباتها�  �18
تنظيم الوكاالت املتعلقة بأعمال احملاكم الشرعية�  �19
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القسم األول

أعمال وإنجازات المحاكم الشرعية
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باشــرت احملاكــم الشــرعية خــالل العــام 2016 النظــر والبــت فــي الدعــاوى التــي تلقتهــا خــالل العــام ذاتــه، والدعاوى 
املــدورة مــن العــام الســابق، حيــث عملــت علــى حتقيــق اإلجنــازات اآلتية: 

أوال: انجازات المحاكم الشرعية في البت في القضايا

جدول مقارن حول الدعاوى في المحاكم الشرعية / الضفة الغربية بين عامي 2015 و 2016:

اعمال احملاكم 
الشرعية

الوارداملدور السابق
القضايا 
املنظورة

املسقطاملفصول
القضايا 
املنهية

املدور التالي

1892123811427374364887123231950مجموع 2016

1562113321289465544448110021892مجموع 2015

بلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة خــالل العــام 2016 الــى احملاكــم الشــرعية فــي احملافظــات الشــمالية » الضفــة الغربيــة« 
12381 دعــوى، يضــاف الــى ذلــك 1892 دعــوى مت تدويرهــا مــن العــام الســابق ليصبــح مجمــوع الدعــاوى املنظــورة 
خــالل العــام املذكــور 14273 دعــوى وذلــك مقابــل 12894 دعــوى كانــت منظــورة امــام احملاكــم ذاتهــا فــي عــام 2015 �

بلــغ عــدد الدعــاوى التــي مت االنتهــاء مــن النظــر فيهــا خــالل عــام 2016 مــا مجموعــه 12323 دعــوى أســقط منهــا 
4887 دعــوى وفصلــت احملاكــم بـــ 7436 دعــوى، أي مت  االنتهــاء  مــن النظــر مبــا نســبته 85 % مــن مجمــل عــدد الدعاوى 
ــر  ــي مت النظ ــاوى الت ــدد الدع ــض ع ــوى، أي انخف ــي 11002 دع ــر ف ــن النظ ــاء م ــام 2015 مت االنته ــي ع ــورة � ف املنظ
بهــا ومت اســقاطها او فصلهــا مبــا يســاوي 11173 دعــوى عــن العــام الــذي ســبق، ومــع ذلــك  ورغــم انخفــاض عــدد 
ــوى  ــرم 3767 دع ــام املنص ــالل الع ــا خ ــي مت تدويره ــاوى الت ــدد الدع ــت ع ــام 2016 بلغ ــالل ع ــي وردت خ ــاوى الت الدع

مقابــل 5695 دعــوى خــالل العــام الــذي ســبق�

احملاكــم الشــرعية التــي اظهــرت حتســناً فــي عــدد الدعــاوى التــي نظرتهــا خــالل العــام 2016 مقارنــة مــع العــام الــذي 
ســبقه كانــت 8 محاكــم هــي: بيــت حلــم، اخلليــل، دورا، اريحــا، قباطيــة، ســلفيت، قلقيليــة، بديــا، امــا احملاكــم التــي 
اظهــرت تراجعــا فــي عــدد الدعــاوى التــي نظرتهــا مقارنــة مــع العــام الــذي ســبق كانــت ايضــاً 8 محاكــم وهــي:  
نابلــس، طولكــرم، جنــني، طوبــاس، العيزريــة، رام اهلل، يطــا، حلحــول: ولــم يتســن لنــا مقارنــة نتــاج 8 محاكــم حــوارة، 
عتيــل، الــرام، بيرزيــت، ســلواد، نعلــني، غــرب اخلليــل، الظاهريــة حيــث مت منــذ عــام إعــادة االختصــاص القضائــي لهــا�

 2016مجموع 

 2015مجموع 

القضايا  الوارد المدور  السابق
 المنظورة

 المدور التالي القضايا المنهية المسقط المفصول

3416 

23023 
26439 

13632 
9038 

22670 

3767 

5100 

34439 
39539 

20224 
13618 

33843 

5695 

 جدول مقارن حول القضايا في المحاكم الشرعية 
 م 2016و  2015بين عامي 

 2015مجموع  2016مجموع 
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ثانيًا: جدول أعمال محكمة االستئناف الشرعية

جدول الدعاوى والمعامالت لدى هيئات محاكم االستئناف في محافظات الشمال عام 2016م:

املدوراملفصولاجملموع العامالواردهيئات محاكم االستئناف

3573573561إستئناف  القدس

5185185180إستئناف نابلس

3573573570استئناف اخلليل

1232123212311اجملموع العام

بلــغ عــدد الدعــاوى التــي وردت محكمــة اســتئناف القــدس واملنعقــدة هيئاتهــا فــي احملافظــات الشــمالية )اســتئناف 
ــاوى  ــدد الدع ــغ ع ــي، وبل ــع قضائ ــة ذات طاب ــة أومعامل ــق بقضي ــتئناف يتعل ــل( 1232 اس ــس واخللي ــدس ونابل الق

املفصولــة 1231 دعــوى، فقــد قاربــت نســبة الفصــل مــن 100 %، ولــم يتــم تدويــر ســوى دعــوى واحــدة�

29% 

42% 

29% 

 القضايا المفصولة لدى هيئات محكمة االستئناف
 استئناف الخليل إستئناف نابلس إستئناف  القدس
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ثالثًا: جدول أعمال المحكمة العليا الشرعية في القدس والمنعقدة مؤقتًا 

في رام اهلل

املفصولاجملموعالواردالدعوى / املعاملة 

543543543الدعاوى 

147147147مصادقة زوجية واشهار اسالم وطالق

181818ارث وتخارج

414141حجج وقف

626262متفرقة

811811811اجملموع 2016

852852852اجملموع 2015

واصلــت احملكمــة العليــا خــالل العــام 2016 أعمالهــا، وبلــغ عــدد الدعــاوى واملعامــالت التــي اجنزتهــا احملكمــة العليــا 
ــوه أّن  ــة، بنســبة اجنــاز مقــداره 100 % مــن عــدد الدعــاوى واملعامــالت املنظــورة امامهــا، ونن الشــرعية 811 معامل
عــدد املعامــالت التــي حولــت اليهــا كانــت اقــل مــن العــام املاضــي بـــ 41 معاملــة  ودعــوى حيــث ورد اليهــا خــالل 

العــام 2015 مــا مقــداره 852 معاملــة  ودعــوى جميعهــا اجنــزت�

543 

147 

18 41 62 

قرارات المحكمة العليا 
 (الدعاوى )

مصادقة زوجية 
 واشهار اسالم وطالق

 متفرقة حجج وقف ارث وتخارج

 المحكمة العليا الشرعية 
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رابعًا: التوثيقات والحجج في المحافظات الشمالية

جدول التوثيقات والحجج / المحافظات الشمالية 2016م:

اعمال 
احملاكم 
الشرعيه

ارث 
وتخارج

وصايات 
وواليات

إسالمعزوبةاذوناتوكاالت
مشروحات 

متفرقة
حجج 
متفرقة

اجملموعصور

20166095109523332123469334479855573083294424

20156105119322792523185484697960122970995762

بلــغ عــدد التوثيقــات واحلجــج التــي أجنزتهــا احملاكــم الشــرعية فــي احملافظــات الشــمالية خــالل العــام 2016 مــا 
مجموعــه 94424  توثيــق وحجــة، كانــت موزعــة كمــا يلــي:  ارث وتخــارج 6095، وصايــات وواليــات 1095، وكاالت 2333، 

أذونــات 212 ، عزوبــة 3469، إســالم 33، مشــروحات متفرقــة 44798، حجــج متفرقــة 5557 ، صــور30832.

بلــغ عــدد التوثيقــات التــي متــت خــالل عــام 2015 مــا مقــداره 95762، وبذلــك انخفــض خــالل عــام 2016 مجمــل 
عــدد التوثيقــات واحلجــج مــا مقــداره 1338 توثيــق وحجــة� 

وصايات  ارث وتخارج
 وواليات

مشروحات  إسالم عزوبة اذونات وكاالت
 متفرقة 

 صور حجج متفرقة

6095 

1095 2333 
212 

3469 
33 

44798 

5557 

30832 

 م  2016التوثيقات والحجج 
 2016مجموع  

خامسًا: معامالت الزواج والطالق خالل العام 2016 

جدول معامالت الزواج والطالق / المحافظات الشمالية 2016:

اعمال احملاكم 
الشرعيه

طالقمجموع الزواجزواج عاديزواج مكرر
طالق قبل 

اخللوة الدخول
اجملموع 

15242769029214216023074467اجملموع 2016

14082633627744211120764187اجملموع 2015
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بلــغ خــالل العــام 2016 مجمــوع حــاالت الــزواج 29214 حالــة زواج، مقارنــة مــع 27744 حالــة زواج متــت فــي العــام 
الــذي ســبق، وبذلــك ارتفعــت حــاالت الــزواج خــالل العــام 2016 مــا مقــداره 1470 حالــة زواج،  كمــا ارتفــع ايضــا 
خــالل العــام 2016 عــدد حــاالت الــزواج املكــرر حيــث بلغــت 1524 حالــة مقابــل 1408 حالــة عــن العــام الــذي ســبق�

 زواج مكرر
5% 

 زواج عادي
95% 

 2016معامالت الزواج  

 زواج عادي زواج مكرر

أمــا الطــالق فقــد ارتفــع خــالل عــام 2016 الــى 4467 بعــد أن بلغــت فــي عــام 2015 مــا مجموعــه 4187 حالــة طــالق 
منهــا 2111 حالــة طــالق بعــد الدخــول و2076 حالــة طــالق قبــل اخللــوة والدخــول�

48% 52% 

 2016حاالت الطالق  

 طالق

 طالق قبل الدخول
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سادسًا: دعاوى النفقات

كشف بدعاوى النفقات الواردة والمفصولة خالل عام 2016م:

احملاكم
القضايا 

املدورة
القضايا 
الواردة 

اجملموع 
القضايا 
املفصولة

القضايا 
املسقطة

اجملموع
املدور للشهر 

القادم

1937616681033644239460382065اجملموع

ــا  ــام 2016 م ــالل الع ــمالية خ ــات الش ــي احملافظ ــرعية ف ــم الش ــا احملاك ــي نظرته ــات الت ــاوى النفق ــدد دع ــغ ع بل
مقــداره 8103 دعــوى، ورد منهــا خــالل العــام ذاتــه 6166، بلــغ عــدد الدعــاوى املفصولــة 3644 واملســقطة 2394 ومت 

ــى العــام القــادم� ــر 2065 دعــوى ال تدوي
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سابعًا: أعمال نيابة األحوال الشخصية

احصائية أعمال نيابة االحوال الشخصية في شمال الضفة عام 2016م:

املدور القادماملفصولاجملموعوارداملدور السابقإسم الدائرةالرقم

28941229626منطقة شمال الضفة/ نابلس1

945544311منطقة جنوب الضفة/ اخلليل2

214566579منطقة بيت حلم3

650563917منطقة وسط الضفة/ القدس4

6423429823563اجملموع العام5
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ــة األحــوال الشــخصية خــالل العــام 2016 مــا مقــداره 298 دعــوى فصــل  بلــغ عــدد الدعــاوى التــي باشــرتها نياب
منهــا 235 دعــوى، أي 92 % مــن مجمــل عــدد الدعــاوى التــي باشــرتها باســم احلــق العــام الشــرعي، ومت تدويــر مــا 

مقــداره 23 دعــوى الــى العــام التالــي�

ــري  ــراف مبحض ــة لألط ــات النياب ــاط تبليغ ــخصية ارتب ــوال الش ــة االح ــت  نياب ــي واجه ــل  الت ــات العم ــن معيق م
احملكمــة فــي حــني تعانــي احملاكــم مــن ضغــط شــديد، وبــطء البريــد املركــزي بــني ديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم، 
ــالت  ــات أو مراس ــوص متطلب ــر بخص ــض الدوائ ــن بع ــديد م ــطء الش ــة والب ــة الراجع ــف التغذي ــى ضع ــة ال إضاف
متعلقــة بالنيابــة وخاصــة الشــؤون املاليــة واإلداريــة، وضعــف البنيــة القانونيــة لعمــل نيابــة األحــوال الشــخصية، 
وجتــاوز بعــض احملاكــم للســير بدعــاوى احلــق العــام دون النيابــة اخملتصــة، ونقــص الــكادر البشــري العامــل بالنيابــة 

وعــدم تلقــي اعضــاء النيابــة التدريبــات القضائيــة الالزمــة بانتظــام� 

مت دمــج نيابــة األحــوال الشــخصية باملرحلــة الثالثــة حلوســبة احملاكــم ممــا سيســاهم برفــع الكفــاءة والفاعليــة، 
ومتابعــة تفعيــل هيكليــة نيابــة األحــوال الشــخصية  وتســكني املوظفــني عليهــا، هــذا اضافــًة الــى إدمــاج كادر 
النيابــة فــي البرنامــج التدريبــي القضائــي للعــام 2017 ودمــج النيابــة فــي اخلطــة اإلســتراتيجية التطويريــة لألعوام 
2017 - 2022، وكل مــا تقــدم وغيــره مــن اخلطــوات املســتقبلية ستســهم فــي النهــوض بالنيابــة وبالتالــي تســييج 

وحمايــة احلــق العــام الشــرعي مــن خــالل جهــة مختصــة منــاط بهــا دور قضائــي واضــح باخلصــوص�
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القضايا التي تم مباشرتها من قبل نيابة االحوال الشخصية 2016م  

ثامنا: انجازات المحاكم الشرعية والدوائر القضائية في محافظات قطاع غزة

بلــغ عــدد الدعــاوى التــي فصلتهــا احملاكــم الشــرعية االبتدائيــة فــي قطــاع غــزة 11747 دعــوى فــي حــني فصلــت 
محاكــم االســتئناف مبــا مقــداره 678 دعــوى، وفصلــت احملكمــة العليــا 898 دعــوى� وبلــغ عــدد احلــاالت التــي تابعتهــا 
وحــدات اإلرشــاد األســري 1574 حالــة، واملعامــالت التــي تابعتهــا وحــدة الشــؤون الفقهيــة والقانونيــة 1035 معاملة، 

وبلغــت معامــالت مؤسســة االيتــام 744 معاملــة�

ــة  زواج مت اجنازهــا فــي العــام  ــل 20778 معامل ــة، مقاب ــزواج فــي قطــاع غــزة 19248 معامل ــغ عــدد معامــالت ال بل
ــداره 8 %� ــا مق ــابق، أي م ــام الس ــن الع ــة زواج ع ــداره 1540 معامل ــص مق ــي 2015، أي بنق املاض
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اجملموع  مؤسسة األيتام 
وحدة الشئون 

الفقهية والقانونية 
اإلرشاد األسري 

محكمتا 
االستئناف 

احملكمة العليا 

4929 744 1035 1574 678 898

 المحكمة العليا 
16% 

 محكمتي االستئناف 
25% 

 االرشاد االسري 
28% 

 وحدة البحوث الفقهية
18% 

 مؤسسة االيتام
13% 

 أعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها في قطاع غزة 

 المحكمة العليا 

 محكمتي االستئناف 

 االرشاد االسري 

 وحدة البحوث الفقهية

 مؤسسة االيتام

أعمال المحاكم االبتدائية في قطاع غزة جاءت على النحو اآلتي: 

النوع 
دعاوى 
قضائية

دعاوى 
تنفيذية 

التوثيقاتاحلججالطالقالزواج
معامالت 
التنفيذ

اجملموعأخرى

117473322192483368455724613910256166593306210العدد

دعاوى 
 قضائية

دعاوى 
 تنفيذية 

معامالت  التوثيقات الحجج الطالق الزواج
 التنفيذ

 أخرى

11892 3322 
19248 

3188 

45572 46139 

10256 

166593 

 أعمال المحاكم االبتدائية في قطاع غزة 

20

اة
ض

لق
ي ا

ض
قا

ن 
وا

دي
 - 

ية
ضائ

لق
ة ا

ط
سل

ال



تاسعا: بيانات المحاكم الشرعية في محافظة القدس

حاالت الزواج والطالق في محاكم محافظة القدس:

اجملموعزواج عاديزواج مكرر
طالق قبل 

اخللوة الدخول
طالق بعد 

اخللوة والدخول
اجملموع 

9629353031215221436محكمة القدس الشرعية

25221246264470محكمة العيزرية الشرعية

3784688396124220محكمة الرام الشرعية 

15840024160337389726اجملموع

وفقــاً لبيانــات احملاكــم الشــرعية فــي محافظــة القــدس، فقــد بلــغ عــدد معامــالت الــزواج التــي ســجلتها احملاكــم 
4160 عقــد زواج، كان مــن بينهــا 158 عقــد زواج مكــرر� وبلــغ عــدد حــاالت الطــالق 726 حالــة طــالق، مــن بينهــا 337 

حالــة طــالق قبــل اخللــوة أوالدخــول� 

محكمــة القــدس الشــرعية فــي شــارع صــالح الديــن كانــت أكثــر احملاكــم اجنــازاً كمــا يتضــح مــن اجلــدول املبــني 
أعــاله تالهــا فــي ذلــك محكمــة الــرام الشــرعية ثــم محكمــة العيزريــة الشــرعية�
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القسم الثاني

التطورات المتعلقة باإلطار التنظيمي
لديوان قاضي القضاة والمحاكم 

الشرعية
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واصــل ديــوان قاضــي القضــاة خــالل العــام 2016 تطــوره القانونــي والتنظيمــي، ومتثــل ذلــك باقــرار تشــريع ذي عالقــة 
بعمــل القضــاء الشــرعي وهــو قانــون التنفيــذ للقضــاء الشــرعي، وابــداء مالحظــات حــول مجموعــة مــن مقترحات 
القوانــني التــي طلــب فيهــا رأي القضــاء الشــرعي، كمــا رصــد خــالل العــام ذاتــه عــدة تطــورات علــى صعيــد انشــاء 

ــاء احملاكم� وبن

أواًل: الموازنة والنفقات واإليرادات

ــيقل،1  ــغ 27969000 ش ــمالية مبل ــة والرأس ــات اجلاري ــام 2016 للنفق ــاة للع ــي القض ــوان قاض ــة دي ــت موازن بلغ
ــي: ــة كاآلت مصنف

البند 
مبلغ املوازنة 

)شيقل(
املبلغ املصروف 

)شيقل(

2291100022483316.8الرواتب واالجور )تعويضات العاملني(

46520002918268.16النفقات التشغيلية )السلع واخلدمات(

406000129215النفقات الرأسمالية

27969000اجملموع

علماً بان هناك نفقات رأسمالية مببلغ 221800 شيقل لم تكتمل إجراءات صرفها خالل العام 2016.

كما بلغت موازنة النفقات التطويرية 3655200 شيقل مصنفة كاآلتي: 

البند 
مبلغ املوازنة 

)شيقل(
املبلغ املصروف 

)شيقل(

1000000169513.73النفقات التطويرية )مشروع حوسبة احملاكم الشرعية(

2000000النفقات التطويرية )مشروع تأهيل وتطوير احملاكم الشرعية(

)UNDP 655200204582.79النفقات التطويرية )متويل مانحني

3655200اجملموع

ــك مت  ــراء� كذل ــد اإلج ــو قي ــغ 216000 دوالراً وه ــرعية مببل ــم الش ــبة احملاك ــاص حلوس ــاء خ ــرح عط ــه مت ط ــاً بأنّ علم
شــراء كتــب فقهيــة وقانونيــة مببلــغ 38279 شــيقل عــن طريــق طــرح عطــاء علــى مشــروع تأهيــل وتطويــر احملاكــم 
الشــرعية ولــم تكتمــل إجــراءات الصــرف خــالل العــام 2016� ومت طــرح عطــاء النظافــة والضيافــة مببلــغ 251280 

النفقات اجلارية: وتشمل الرواتب واألجور والعالوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات العامة�  1
النفقــات التشــغيلية: وهــي النفقــات الالزمــة لتشــغيل املؤسســة العامــة كأجــور املبانــي، الكهربــاء، امليــاه، البنزين، القرطاســية���  

الــخ وهــي جــزء مــن النفقــات اجلاريــة�
النفقات الرأسمالية: وتشمل امتالك األصول الرأسمالية كاملباني، والسيارات، واألثاث، واألجهزة واملعدات��� إلخ�  

ــة العامــة، ) مشــروع حوســبة احملاكــم الشــرعية ومشــروع تأهيــل  النفقــات التطويريــة: وهــي املشــاريع املمولــة مــن قبــل املوازن  
ــة  ــة االمريكي ــن الوكال ــول م ــون املم ــيادة القان ــز س ــروع تعزي ــني )مش ــن املانح ــة م ــاريع املمول ــرعية(، واملش ــم الش ــر احملاك وتطوي

.UNDP ــن الـــ ــول م ــية املم ــج سواس ــة(، وبرنام للتنمي
اإليــرادات: هــي الرســوم التــي تســتوفى فــي احملاكــم الشــرعية عــن الدعــاوى واملعامــالت التــي يتــم إجراؤهــا فــي احملاكــم الشــرعية،   

23ويتــم إيداعهــا فــي حســاب اخلزينــة العامــة�
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شــيقل علــى مشــروع تأهيــل وتطويــر احملاكــم الشــرعية ولــم تكتمــل إجــراءات الصــرف خــالل العــام 2016� كمــا 
بلغــت موازنــة املتأخــرات 1222340.70 شــيقل وهــي كاآلتــي:  

البند 
مبلغ املوازنة 

)شيقل(
املبلغ املصروف 

)شيقل(

1195265.03865812.63النفقات التشغيلية ) السلع واخلدمات (

27075.6726587.9النفقات الرأسمالية

بلغــت إيــرادات احملاكــم الشــرعية احملصلة خــالل عــام 2016 م والتــي مت إيداعها فــي حســاب اخلزينة رقــم 024/219000 
ــرادات أجــور عقــود الــزواج احملصلــة خــالل عــام 2016 والتــي مت  لــدى بنــك فلســطني )8025461( شــيقل� وبلغــت إي

إيداعهــا فــي حســاب اخلزينــة رقــم 573/219000 لــدى بنــك فلســطني )508480( شــيقل�

ــر  ــة ال تقــوم بتحري ــي واجهــت القضــاء الشــرعي خــالل العــام 2017 أن وزارة املالي ــات الت ــات والصعوب مــن التحدي
 )Sign2 ســقف مالــي إلــى احلســاب الصفــري لديــوان قاضــي القضــاة للمطالبــات املاليــة اجلاهــزة للصــرف ) حالــة
فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه جتهيــز املعاملــة، وهــذا يــؤدي إلــى تأخيــر صــرف املطالبــات املاليــة والــذي يــؤدي إلــى 
ــح القطــاع اخلــاص� وال يتــم شــراء األصــول الرأســمالية إال بعــد إعــداد  ــادة االلتزامــات وتراكــم املتأخــرات لصال زي
دراســة احتياجــات مــن قبــل دائــرة اللــوازم العامــة فــي وزارة املاليــة، ثــم عمــل تكلفــة تقديريــة، ثــم رفعهــا لدائــرة 

املوازنــة العامــة لتوفيــر مخصــص مالــي وهــذا يــؤدي إلــى تأخيــر الشــراء�  

ثانيًا: التطورات المتعلقة باإلطار القانوني

طــرأ خــالل عــام 2016 تطــورات علــى اإلطــار القانونــي املتعلــق بعمــل ديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية، 
وفــي هــذا اإلطــار مت إقــرار قانــون التنفيــذ الشــرعي فــي 2016/11/1م� الــذي عمــل ديــوان قاضــي القضــاة عليــه مــن 
خــالل جلنــة إعــداد مشــروع  قانــون  القضــاء الشــرعي مبوجــب القــرار اإلداري رقــم 2016/148 الصــادر عــن ســماحة 

قاضــي القضــاة بتاريــخ 2016/9/5م وقامــت بإعــداد املســودة حســب األصــول� 

ثالثًا: تأهيل المحاكم والدوائر القضائية

واصــل ديــوان قاضــي مــن خــالل التخطيــط القضائــي والــذي يعــد مــن االدوات املهمــة املســتخدمة مــن قبــل قاضــي 
القضــاة لرســم السياســات واخلطــط واالشــراف علــى احملاكــم ورصــد احتياجاتهــا بتحقيــق اجنــازات هامــة فيمــا 
يتعلــق بإعــادة تأهيــل مقــرات احملاكــم، ففــي خــالل العــام 2016 تابــع إعــادة تأهيــل محكمــة قلقيليــة ومت افتتاحهــا 
فــي شــهر شــباط لعــام 2016، وتابــع التخطيــط الشــروع بإعــادة تأهيــل محكمــة جنــني الشــرعية ومــن املتوقــع 
ــرعية  ــس الش ــي نابل ــي محكمت ــر مبان ــى تغيي ــل عل ــع العم ــام 2017،  وتاب ــة الع ــي بداي ــل  ف ــن العم ــاء م االنته
وطولكــرم الشــرعية والشــروع بإعــادة تأهيــل املبانــي ويتوقــع التســليم أواســط عــام 2017 وعمــل التخطيــط خــالل 
العــام 2016 علــى متابعــة اعــادة تأهيــل وجتهيــز دائــرة اإلرشــاد واإلصــالح األســري املركزيــة باإلضافــة إلــى تأهيــل 
ــل الوطنــي، وإعــادة تأهيــل وجتهيــز ســتة أقســام ارشــاد  وجتهيــز مكتــب نقطــة االتصــال لتفعيــل نظــام التحوي
وإصــالح أســري أجنــز خمســة منهــا، كمــا مت الشــروع بتجهيــز 10 دوائــر تنفيــذ شــرعي، وانشــاء مركــز احلاســوب 
املركــزي بديــوان قاضــي القضــاة – لتطبيــق نظــام عدالــة-  ومتابعــة الشــروع باملرحلــة الثالثــة حلوســبة وارشــفة 

احملاكــم الشــرعية وديــوان قاضــي القضــاة�
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واســتمرت اجلهــود بوضــع خطــة مســتقبلية إلنشــاء مركــز تدريــب قضائــي، وخطــة النشــاء مركــز تدريــب حاســوب 
متخصــص، ومــن املتوقــع االنتهــاء منهمــا بدايــة العــام 2017 م، ومتابعــة رفــد احملاكــم بالدعــم اللوجســتي املتعلــق 
باحلوســبة واألرشــفة، ورصــد ومتابعــة رفــد احملاكــم باملــوارد البشــرية، واســتمر التخطيــط القضائــي بتقــدمي الدعــم 
االستشــاري لقاضــي القضــاة لوضــع السياســات واخلطــط املتعلقــة بديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية، 
والعمــل علــى رفــع جاهزيــة الدوائــر الداخليــة واحملاكــم للتعــاون والتنســيق املَُمأســس واملنتظــم مــن خــالل نظــام 

إداري ومالــي مفعــل� 

كذلــك مت العمــل علــى رفــع مســتوى االطــالع ورصــد احتياجــات احملاكــم الشــرعية املنتشــرة فــي الوطــن، واحملكمــة 
العليــا ومحكمــة االســتئناف بهيئاتهــا، ودوائــر ووحــدات الديــوان، والعمــل علــى رفــع مســتوى اخلطــط املرصــودة 
للنهــوض بعمــل الديــوان واحملاكــم الشــرعية مــن خــالل توســيع قاعــدة رصــد االحتياجــات والعمــل علــى توســيع 

قاعــدة االســتهداف التطويــري والعمــل علــى اســتجالب التمويــل الــالزم لهــا�

رابعًا: التعيينات والكفاءات البشرية في القضاء الشرعي

بلــغ خــالل عــام 2016 عــدد القضــاة العاملــني فــي القضــاء الشــرعي  48 قاضيــا� وبلــغ عــدد العاملــني اإلداريــني فــي 
ديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية 194 موظفــاً، 34 موظفــاً علــى بنــد العقــود، 32 موظفــاً منحــة وكالــة 

�)UNDP( وموظفــني اثنــني منحــة مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،)USAID( التنميــة األمريكيــة

ــر علــى أدائــه فــي  يعانــي ديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية مــن نقــص فــي املــوارد البشــرية وبالتالــي يؤث
القيــام باملهــام املناطــة بــه علــى أكمــل وجــه، ويعمــل ديــوان قاضــي القضــاة ضمــن خطتــه املســتقبلية لألعــوام 
2018/2017 للتغلــب علــى النقــص احلاصــل فــي الــكادر القضائــي والــكادر اإلداري مــن خــالل احلصــول علــى عــدد مــن 
اإلحداثــات الوظيفيــة للعــام 2017 بنــاًء علــى قــرارات اللجنــة العليا املشــكلة جلــداول تشــكيالت الوظائــف احلكومية�

خامسًا: بناء القدرات والتدريب

ــوان قاضــي القضــاة خــالل العــام 2016 خططــه املتعلقــة ببنــاء القــدرات للســادة القضــاة واملوظفــني  واصــل دي
ــكاز علــى العمــل التخطيطــي املمأســس ووضــع  مجموعــة مــن اخلطــط كان  ــني� وفــي هــذا اإلطــار مت االرت اإلداري
ــة العــام 2017، ومت  ــي ومــن املتوقــع تنفيذهــا مــع بداي ــع قضائ ــاء خطــة ســنوية لتدريبــات ذات طاب مــن أبرزهــا بن
ــوان قاضــي القضــاة اإلداريــني واملاليــني ومتابعــة تنفيــذ  إدمــاج اخلطــة بتدريبــات تســتهدف موظفــي احملاكــم ودي
تدريبــات محــدودة للموظفــني، ووضــع خطــة الســتكمال اجلهــود الراميــة لتطويــر دائــرة اإلرشــاد واإلصــالح األســري 
ــط  ــري باخلط ــالح األس ــاد واالص ــج كادر اإلرش ــات، ودم ــدى اجلامع ــع اح ــي م ــاد نفس ــوم ارش ــاد دبل ــة اعتم ومحاول

ــل الوطنــي�   الوطنيــة املرتبطــة بالعمــل مثــل نظــام التحوي

ومت متابعــة تنفيــذ عــدد مــن التدريبــات املســتهدفة لشــرائح مختلفــة  كان مــن أبرزهــا تدريبــات للســادة القضــاة – 
تدريــب مدربــني- وتدريبــات للســادة القضــاة -مواريــث- وتدريبــات للســادة القضــاة حــول التنفيــذ القضائــي وتدريبات 
ملوظفــي اإلرشــاد واإلصــالح األســري وتدريــب مدربــني وتدريبــات حــول مفاهيــم النــوع االجتماعــي والعنــف املبنــي 
ــل الوطنــي وحــول آليــات اإلرشــاد والتوثيــق والتقييــم، وتدريــب عــدد مــن  علــى النــوع االجتماعــي ونظــام التحوي
الســادة القضــاة واملأذونيــني الشــرعيني علــى مفاهيــم النــوع االجتماعــي والعنــف املبنــي عليهــا، كمــا مت تدريــب 

الســادة قضــاة احملاكــم واملوظفــني حــول تطبيــق نظــام عدالــة اخلــاص بعمــل احملاكــم الشــرعية�

ــي  ــص ف ــي املتخص ــوم املهن ــي الدبل ــا وه ــة تنفيذه ــات ومتابع ــن الدبلوم ــدد م ــرعي بع ــاء الش ــاج القض ومت إدم
املهــارات القانونيــة فــي جامعــة بيرزيــت  ل7 مــن الســادة القضــاة للعــام 2015 الــى 2016، ومتابعــة تنفيــذ الدبلــوم 
ــام 2016 - 2017،  ــاة للع ــادة القض ــن الس ــت ل6 م ــة بيرزي ــي جامع ــة ف ــارات القانوني ــي امله ــص ف ــي املتخص املهن

ومتابعــة تنفيــذ دبلومــات املهــارات التنظيميــة فــي جامعــة بيرزيــت ل3 مــن موظفــي احملاكــم�
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ومت تدريــب عــدد مــن أعضــاء الــكادر القضائــي فــي احملاكــم الشــرعية علــى التنفيــذ القضائــي وعــدد مــن معاونــي 
ــهر  ــالل ش ــي خ ــاء النظام ــس القض ــع مجل ــاون م ــك بالتع ــرعية وذل ــم الش ــالم احملاك ــي أق ــني ف ــاة العامل القض
نيســان  2016م � كمــا اجنــزت تدريبــات تتعلــق باحلســابات اإلرثيــة خــالل شــهر نيســان مبشــاركة ثالثــة عشــر قاضيــاً�

سادسًا: التخطيط والعالقة مع المانحين

بعــد جهــد متواصــل ألكثــر مــن ســت ســنوات مــن خــالل تخطيــط قضائــي يعتمــد فــي العمــل تشــكيل جلــان 
وتكليفــات مرتبطــة بالــكادر القضائــي، اســتمر العمــل علــى تقــدمي الدعــم االستشــاري الــالزم لقاضــي القضــاة 
لوضــع السياســات واخلطــط املتعلقــة بديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية، واســتمر العمــل علــى تعزيــز 
ــراكهم  ــعي إلش ــرات والس ــر التغيي ــة تأثي ــات ومتابع ــد االحتياج ــدات لرص ــر والوح ــني الدوائ ــي ب ــل الداخل التواص
ــز التواصــل مــع احملاكــم املنتشــرة فــي احملافظــات والوقــوف علــى احتياجاتهــا مــن  باخلطــط، باإلضافــة الــى تعزي
ــتناداً  ــل اس ــات العم ــا ألولوي ــة وإضافته ــر الالزم ــل التقاري ــا وعم ــع قضاته ــل م ــة والتواص ــارات ميداني ــالل زي خ
للخطــط، ومتابعــة اإلعــداد والتنفيــذ لكافــة النشــاطات والتدريبــات للكــوادر القضائيــة واإلداريــة وعمــل التقييــم 

الــالزم لهــا إلــى جانــب املتابعــة والتقييــم الالزمــني لعمــل التخطيــط القضائــي�

وإلــى جانــب مــا تقــدم عمــل التخطيــط القضائــي علــى متابعــة التدريــب القضائــي ألصحــاب الفضيلــة، وبنــاًء 
عليــه مت إدمــاج أصحــاب الفضيلــة القضــاة الشــرعيني فــي احملاكــم االبتدائيــة بعــدد مــن التدريبــات التــي ترفــع مــن 
قدراتهــم وكفاءتهــم علــى إدارة احملاكــم وعملهــم القضائــي، ومتثلــت فــي تلقيهــم تدريبــات تصــب فــي صميــم 
العمــل القضائــي حيــث مت اعــداد خطــة تدريــب قضائــي للقضــاة اجلــدد والقضــاة العاملــني ملــدة عــام واعتمادهــا 
حســب االصــول وســيجري تنفيذهــا فــي مركــز التدريــب القضائــي الشــرعي الــذي مت الشــروع بتأسيســه فــي ديــوان 
قاضــي القضــاة فــي هــذا العــام، عــدا عــن متابعــة التخطيــط لعــدد مــن االجتماعــات بــني قاضــي القضــاة وقضــاة 

احملاكــم علــى مختلــف درجاتهــا، وتوثيــق التوصيــات حســب األصــول والعمــل علــى دمجهــا بخطــط العمــل�

وإن التخطيــط القضائــي عمــل مــن خــالل التعــاون مــع اجلهــات املانحــة مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة واملشــروع 
ــاء  ــتراتيجية للقض ــة االس ــة باخلط ــاطات املتعلق ــاء النش ــى انه ــية- عل ــج سواس ــدة – برنام ــألمم املتح ــي ل االمنائ

الشــرعي لالعــوام 2014 - 2016 علــى اكثــر مــن صعيــد، علــى النحــو اآلتــي:

ــرعية  ــني الش ــم جن ــل محاك ــادة تأهي ــى إع ــل عل ــي العم ــط القضائ ــع التخطي ــث تاب ــة حي ــة التحتي البني  �1
ونابلــس الشــرعية وطولكــرم الشــرعية مــع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة ومــن املتوقــع االنتهــاء مــن عمليــة 

ــام 2017. ــي الع ــل ف ــادة التأهي إع
ــة  ــن الوكال ــم م ــي بدع ــب القضائ ــالم والتدري ــز اإلع ــر مرك ــة تطوي ــى متابع ــي عل ــط القضائ ــل التخطي عم  �2

ــة� ــة للتنمي األمريكي
عمل التخطيط القضائي على متابعة جتهيز مختبر احلاسوب بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية�   �3

عمــل التخطيــط القضائــي علــى متابعــة الربــط مــع وزارة الداخليــة ومــع الشــرطة القضائيــة بتمويــل مــن   �4
ــألمم املتحــدة� ــي ل املشــروع االمنائ

عمــل التخطيــط القضائــي علــى متابعــة تنفيــذ تدريبــات القضــاة ومعاونــي القضــاة واحملاســبني واملرشــدين   �5
ــة� ــدد الزمني ــة وامل ــرة االرشــاد واالصــالح االســري اســتنادا للخطــط التدريبي داخــل دائ

عمــل التخطيــط القضائــي علــى اعــداد اخلطــط الطارئــة لضمــان اســتقرار العمــل القضائــي كخطــة تطبيــق   �6
التنفيــذ القضائــي داخــل احملاكــم الشــرعية�

ــة  ــع جاهزي ــي ورف ــع اإلعالم ــي واجملتم ــع املدن ــع اجملتم ــط م ــبيك والرب ــى التش ــي ال ــط القضائ ــعى التخطي س  �7
ــص� ــي متخص ــل اعالم ــالل عم ــن خ ــروز م ــوان للب الدي

ــن  ــرعي ع ــذ الش ــل التنفي ــوص فص ــى بخص ــاء االعل ــس القض ــع مجل ــتركة م ــة املش ــل اللجن ــة عم متابع  �8
ــي� ــذ النظام التنفي

متابعة الشراكة والتفاهمات مع معهد التدريب القضائي�  �9
اصدار التقرير السنوي للعام 2016 بالتعاون مع قسم االحصاء ووحدة العالقات العامة �  �10 26
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عمــل التخطيــط القضائــي علــى متابعــة دراســة رصــد احتياجــات القضــاء الشــرعي فــي فلســطني حيــث   �11
ــل مــن برنامــج سواســية � ــة وقطــاع غــزة والقــدس بتموي شــمل الضفــة الغربي

اعــداد تصــور يتعلــق باملؤشــرات االجتماعيــة املالحظــة مــن خــالل عمــل احملاكــم، وتصــور لربــط عمــل احملاكــم   �12
ــادة  ــة وإع ــات القضائي ــق بالتعميم ــور يتعل ــة وتص ــر وزارة اخلارجي ــطينية عب ــفارات الفلس ــرعية بالس الش
مراجعتهــا، كمــا مت متابعــة الربــط مــع وزارة الداخليــة )الســجل املدنــي (، وبــدء املشــاورات للربــط مــع الشــرطة 
القضائيــة ورســم آليــة عمــل للتنفيــذ القضائــي، ومتابعــة اجــراءات نقــل ميــزان للتنفيــذ القضائــي الشــرعي، 
ــات  ــة احتياج ــداد دراس ــروع باع ــرعي، والش ــاء الش ــوح القض ــدم طم ــة تخ ــات وادوات اعالمي ــر سياس وتطوي

لديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس�

سابعًا: التشبيك والشراكات على المستوى الوطني 

ــر  ــع األط ــراكات م ــبيك والش ــال التش ــام 2016 أعم ــالل ع ــاة خ ــي القض ــوان  قاض ــة لدي ــر التابع ــت الدوائ واصل
الرســمية فــي مؤسســات اجملتمــع املدنــي، وفــي هــذا  الســياق مت التشــبيك والتعــاون مــع اجمللــس األعلــى للقضــاء 
النظامــي ونتــج عــن هــذا التشــبيك جلنــة مشــتركة لغايــات فصــل التنفيــذ الشــرعي عــن التنفيــذ النظامــي، 
وعقــدت ورشــة تدريبيــة للســادة القضــاة الشــرعيني تضمنــت جوانــب نظريــة وعمليــة � كمــا مت عقــد جلســات 
ــتجابة  ــي، ومت االس ــب القضائ ــد التدري ــع معه ــام 2015م  م ــي الع ــة ف ــم املوقع ــرة التفاه ــذ مذك ــاورية لتنفي تش

ــد� ــة مجلــس إدارة املعهــد فــي مســودة النظــام اجلدي لطلــب القضــاء الشــرعي بضمــه لعضوي

ــك اعــداد اخلطــة  ــة، ونتــج عــن ذل ــي لقطــاع العدال ــق الوطن اســتمر القضــاء الشــرعي عضــوا فاعــال فــي الفري
اإلســتراتيجية لقطــاع العدالــة متضمنــة وجــود القضــاء الشــرعي لألعــوام 2017 - 2022، وتابــع القضــاء الشــرعي 
عملــه عضــوا فاعــال فــي الفريــق الوطنــي للجنــة االحتضــان وعضويــة الفريــق الوطنــي لنظــام التحويــل الوطنــي 
ــة  ــاعدة القانوني ــي للمس ــون وطن ــداد قان ــل إلع ــاري العم ــة، وج ــاعدة القانوني ــة للمس ــة الوطني ــة اللجن وعضوي
وإعــداد خطــة اســتراتيجية للمســاعدة القانونيــة فــي  فلســطني، كمــا متــت املشــاركة بجلســة إقــرار مســودة 
النظــام الداخلــي للمرصــد الوطنــي للعنــف ضــد املــرأة� ومتــت املشــاركة بإعــداد نظــام األســر احلاضنــة والــذي مت 
ــوان قاضــي القضــاة فــي مناقشــة  ــة� وشــارك دي ــة االجتماعي ــل وزارة التنمي ــراره الحقــا بعــد املتابعــة مــن قب اق
وابــداء املالحظــات حــول مجموعــة مــن القوانــني كان مــن أبرزهــا مشــروع قانــون األحــداث ومشــروع قانــون حمايــة 
ــون األحــوال  ــون املعــدل لقان األســرة مــن العنــف ومشــروع نظــام اجمللــس الوطنــي للطفــل ومشــروع القــرار بقان

املدنيــة ومشــروع قانــون تشــكيل محكمــة اجلنايــات الكبــرى�    

ــات  ــع مؤسس ــراكات م ــن الش ــدد م ــذ ع ــة تنفي ــي مت متابع ــع املدن ــات اجملتم ــع مؤسس ــة م ــد العالق ــى صعي وعل
اجملتمــع املدنــي واملؤسســات اإلعالميــة لتعزيــز دور القضــاء الشــرعي والتعريــف بــه وتوضيــح مهامــه� فقــد حتققــت 
شــراكات عمــل مــع كل مــن تلفزيــون وطــن فــي رام اهلل، واذاعــة نســاء FM فــي رام اهلل، ومؤسســة تــام فــي بيــت 
حلــم، ومنتــدى شــارك الشــبابي فــي رام اهلل وجمعيــة جهــود للتنميــة اجملتمعيــة والريفيــة فــي بيرزيــت، ومؤسســة 
مرصــد العالــم العربــي للدميقراطيــة واالنتخابــات، ومت الشــروع بنســج شــراكات جديــدة مــع مؤسســات مجتمــع 
مدنــي ممولــة بــذات املنــح منهــا مؤسســة ســوا / رام اهلل- القــدس ومعهــد اإلعــالم العصــري لــدى جامعــة القــدس�

ثامنًا: التواصل مع وسائل اإلعالم والجمهور

تعتبــر وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم فــي ديــوان قاضــي القضــاة مــن الدوائــر األولــى التــي أنشــئت فــي ديــوان 
قاضــي القضــاة وتتبــع مكتــب ســماحة قاضــي القضــاة مباشــرة� وتعتبــر وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم همــزة 
ــن  ــي الوط ــات ف ــوزارات واملؤسس ــاة وال ــي القض ــوان قاض ــي دي ــر ف ــرعية والدوائ ــم الش ــع احملاك ــني جمي ــل ب الوص
وخارجــه، ويكــون الترويــج اإلعالمــي للقضــاء الشــرعي عــن طريــق الصحافــة املطبوعــة واملســموعة واملرئيــة ومــن 
ــي  ــع املدن ــات اجملتم ــن مؤس ــد م ــاة والعدي ــي القض ــوان قاض ــني دي ــاون ب ــق التع ــى تعمي ــل عل ــا العم ــرز مهامه 27أب

20
16

ي 
نو

س
 ال

رير
تق

ال



خاصــة التــي تعنــى بحقــوق االنســان واالعــالم ومؤسســات قطــاع العدالــة، وتعتبــر الواجهــة للخطــاب الدينــي 
القضائــي مــع اجلمهــور �

وفــي عــام 2016 م مت افتتــاح املركــز االعالمــي القضائــي التابــع لديــوان قاضــي القضــاة وجــاري العمــل علــى تطويــره، 
ــة  ــات اإلعالمي ــل والتدريب ــدوات وورش العم ــة والن ــرات الصحفي ــة املؤمت ــبة القام ــة املناس ــز البيئ ــر املرك ــث يوف حي

املتعلقــة بعمــل القضــاء الشــرعي باعتبــاره يخضــع إلشــراف وحــدة العالقــات العامــة�

ــي  ــوان قاض ــان دي ــن إمي ــرعي م ــاء الش ــاز القض ــي جه ــالم ف ــة واإلع ــات العام ــدة للعالق ــود وح ــة وج ــع أهمي وتنب
القضــاة بضــرورة العمــل علــى تعزيــز الثقــة بــني املواطــن ومؤسســة القضــاء الشــرعي، وتســهيل وصــول املواطنــني 
الــى العدالــة� اضافــة للعمــل علــى قيــاس الــرأي العــام جتــاه جهــاز القضــاء الشــرعي مــن اجملتمــع اخلارجــي ورصــد 
اجتاهاتــه نحــو القضــاء الشــرعي لتعاظــم وأهميــة تأثيــر الــرأي العــام فــي جنــاح أي مؤسســة�  كمــا تهــدف الوحــدة 
ــرعي  ــاء الش ــى القض ــه ال ــروروة التوج ــني بض ــاع املواطن ــة إلقن ــة الالزم ــات والتوعي ــر املعلوم ــى نش ــل عل للعم

واســتخدام خدماتــه وذلــك لضمــان التوجــه الســليم للقضــاء نحــو الوصــول للعدالــة الناجــزة�

ــة  ــار احملاكــم الشــرعية بجدي ــات اهمهــا عــدم تعامــل بعــض وســائل االعــالم مــع اخب تواجــه الوحــدة عــدة حتدي
ــة املهــام  ــام بكاف ــة للقي ــوارد البشــرية الكافي ــر امل ــام باألنشــطة، وعــدم توف ــة للقي ــوارد املالي ــة امل واهتمــام، وقل

ــدة � ــة بالوح املناط

مت ضــم الوحــدة للخطــة االســتراتيجية املتعلقــة بالديــوان لالعــوام 2017 – 2022 حيــث إن العمــل ضمــن 
االســتراتيجية اإلعالميــة ســيؤدي الــى تنظيــم العمــل فــي الوحــدة والتركيــز علــى األولويــات التــي يراهــا القضــاء 
الشــرعي ووحــدة العالقــات العامــة واالعــالم، والتــي مــن شــأنها أن تضــع احملاكــم الشــرعية وقضايــا األســرة علــى 
أجنــدة اإلعالميــني وضمــن أولوياتهــم، وســيتحقق ذلــك عبــر التنســيق مــع املؤسســات اإلعالميــة والتركيــز علــى 
إبــراز دور القضــاء الشــرعي فــي احلفــاظ علــى األســرة وحمايتهــا باســتخدام حمــالت إعالميــة بالتعــاون والشــراكة 

مــع اإلعــالم ومؤسســات اجملتمــع املدنــي ذات العالقــة واجملتمــع احمللــي� 

إن تطويــر اســتراتيجية إعالميــة للوحــدة ووضــع أهدافهــا فــي إطــار اســتراتيجي يعمــل علــى تنظيــم عمــل الوحدة 
ــع  ــاد مجتم ــة إليج ــج ملموس ــان نتائ ــا وضم ــق أهدافه ــبة لتحقي ــطة املناس ــط لألنش ــة تخطي ــهيل عملي وتس
يعــي بــدور القضــاء الشــرعي واخلدمــات التــي يقدمهــا بصفتــه قضــاء أســرة، أضافــة إلــى زيــادة املعرفــة باحلقــوق 

القانونيــة لكافــة أفــراد اجملتمــع� 

تاسعًا: الحوسبة وتطوير نظم المعلومات

ــدات  ــع الوح ــة م ــود تعاوني ــن جه ــه م ــز ب ــا تتمي ــاة، مب ــي القض ــوان قاض ــي دي ــات ف ــة املعلوم ــرة أنظم ــى دائ تتول
ــي  ــتراتيجية ف ــاركة اس ــي مش ــارك بالتال ــات ويش ــا املعلوم ــات تكنولوجي ــذ خدم ــذي ينف ــط ال ــم، دور الراب واحملاك
ــذه  ــكل ه ــا وتش ــه� كم ــاة ورؤيت ــي القض ــوان قاض ــالة دي ــا لرس ــة دعم ــائل التكنولوجي ــتخدام الوس ــهيل اس تس

ــه� ــه ومتطلبات ــة احتياجات ــة تلبي ــا بغي ــا ورؤيته ــع خططه ــا تض ــا وديناميكي ــا مرن ــدة طرف الوح

وتشــرف الدائــرة علــى جميــع أعمــال احلاســوب فــي ديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية كمــا وتشــرف علــى 
ــة  ــة األجهــزة، وتســاهم بارتقــاء مســتوى املوظفــني وتدريبهــم وتنمي ــر أنظمــة احلاســوب والبرمجــة وصيان تطوي
مهاراتهــم فــي احلاســوب، وتوفيــر خدمــة االنترنــت وتوصيــل أجهــزة الــوزارة مــع بعضهــا البعــض، وذلــك لتســهيل 

نقــل املعلومــات عبــر الدوائــر والوحــدات فــي ديــوان قاضــي القضــاة� 

تســعى دائــرة أنظمــة املعلومــات بشــكل دائــم لتحســني عملياتهــا وتنظيــم تدفــق األعمــال خدمــة لديــوان قاضــي 
القضــاة بأحــدث الطــرق والبرامــج واملعــدات املوجــودة فــي العالــم�
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وبخصــوص مشــاريع تطويــر وحوســبة وربــط احملاكــم الشــرعية فــي جميــع انحــاء الضفــة الغربيــة بعضهــا ببعض 
فإنــه ســيكون لــه االثــر الكبيــر بإجنــاز األعمــال  بالســرعة والدقــة املطلوبــة، وعليــه مت العمــل علــى عــدة جوانــب  

وأصعــدة مهمــة خــالل عــام2016 لتحقيــق هــذه األهــداف، علــى النحــو اآلتــي:

على صعيد البنية التحتية:

مركز المعلومات :
مت العمــل علــى تزويــد مركــز احلاســوب اخلــاص بديــوان قاضــي القضــاة بالعديــد مــن األجهــزة املســاعدة لزيــادة  ●

كفــاءة وفعاليــة املركــز واالحتياجــات املســتقبلية كأجهــزة احلمايــة وأجهــزة شــبكات متطــورة وغيرهــا مــن 
األجهــزة ، ومت جتهيــز ســيرفرات خاصــة لـــ  x-road  وذلــك بتمويــل حكومــي ومتويــل مــن الوكالــة األمريكيــة 

  �USAID الـــ  للتنمية 

على صعيد المحاكم الشرعية: 

مت االنتهاء من جتهيز عمليات ربط 20 محكمة شرعية من خالل الشبكة احلكومية� ●
مت إعــادة تأهيــل محكمــة قلقيليــة الشــرعية والبــدء فــي تأهيــل محكمــة جنــني الشــرعية،كما مت االنتهــاء مــن  ●

اخملططــات اخلاصــة بإعــادة تأهيــل محكمتــي نابلــس الشــرعية وطولكرم الشــرعيتني�
مت تنفيــذ النظــام االلكترونــي اجلديــد -عدالــة - لســير عمــل احملاكــم الشــرعية فــي 6 محاكــم شــرعية وهــي  ●

)رام اهلل والبيــرة وطولكــرم وقلقيليــة وحلحــول وبيــت حلــم وجنــني(�
مت تزويــد احملاكــم الشــرعية بعــدد كبيــر مــن أجهــزة احلاســوب والطابعــات وماكنــات التصويــر املتطــورة الالزمــة  ●

وبالتالــي رفــع اجلاهزيــة ورفــع املســتوى التكنولوجــي للمحاكــم�

على صعيد البرامج الحوسبية:

مت االنتهــاء مــن أرشــفة الدعــاوى فــي محكمــة رام اهلل والبيــرة للعــام 2015م كمــا مت أرشــفة نصــف املعامــالت  ●
املنجــزة عــام 2015م� 

ــم  ● ــل احملاك ــاص بعم ــة - اخل ــي -عدال ــام االلكترون ــذ النظ ــز وتنفي ــن جتهي ــة م ــة الثاني ــن املرحل ــاء م مت االنته
ــام  ــمولية النظ ــى ش ــل عل ــي تعم ــص الت ــن اخلصائ ــد م ــة العدي ــني األداء وإضاف ــة بتحس ــرعية واملتعلق الش

.USAIDــة ال ــة للتنمي ــة األمريكي ــن الوكال ــكور م ــل مش ــك بتموي ــة- وذل ــي -عدال االلكترون
مت االنتهاء من تصميم وإجناز املوقع االلكتروني اجلديد لديوان قاضي القضاة� ●

على صعيد الدعم الفني:

مت متابعــة و حــل العديــد مــن املشــاكل املتعلقــة باألمــور الكهربائيــة فــي مقــر الديــوان وكذلــك فــي احملاكــم  ●
الشــرعية�

ــوان قاضــي القضــاة وحــل املشــاكل املتعلقــة  ● مت متابعــة عمــل املقاســم وخطــوط الهاتــف املوجــودة فــي دي
بهــا�

مت التعامــل مــع طلبــات احملاكــم الشــرعية ودراســة كل طلــب وعمــل الــالزم حســب األصــول مبــا ال يقــل عــن  ●
3500 طلــب خــالل عــام 2016م�

القيام ب 30 زيارة ميدانية للمحاكم الشرعية لتقدمي الدعم الالزم وعمل التقارير حسب االصول� ●
مت ربــط 20 ســاعة دوام فــي احملاكــم الشــرعية مــع املقــر الرئيســي خــالل عــام 2016م وجــاري العمــل خــالل عــام  ●

2017 لربــط باقــي ســاعات الــدوام� 
مت العمل على صيانة و متابعة أنظمة كاميرات املراقبة في الديوان� ●
مت العمل على صيانة أجهزة مكتبية قدمية ألكثر من 250 تقرير عمل�  ●
29مت تركيب أجهزة مكتبية جديدة في ديوان قاضي القضاة واحملاكم التابعة له� ●
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على صعيد التصاميم الخاصة بديوان قاضي القضاة:

تصميم الورقيات اخلاصة بديوان قاضي القضاة عند الطلب� ●
تصميم التقرير السنوي للعام 2015 � ●
تصميم بطاقة محامي شرعي� ●

على صعيد المشاركة في اللجان:

عضوية اللجنة الوطنية لتحديث وتطوير سجل السكان  ●
املساعدة في جلان اتالف االجهزة داخل ديوان قاضي القضاة� ●
العمل في جلنة ضبط واستالم األجهزة االلكترونية واحلواسيب� ●
العمل في جلنة االتالف اخلاصة بديوان قاضي القضاة� ●
العمل في جلنة فحص املواصفات الفنية )العطاءات والشراء(� ●
ــع  ● ــل م ــدوام والتعام ــوفات ال ــة بكش ــدة اخلاص ــل اجلدي ــة العم ــى آلي ــني عل ــب املوظف ــة تدري ــي جلن ــل ف العم

ــة(� ــة )البصم ــدوام الرقمي ــاعة ال س
رئاسة فريق املوازنة واملشاركة في الدورات وورش العمل اخلاصة باملوازنة� ●

على صعيد الدورات: 

املشــاركة فــي دورة االدارة فــي Share point  ضمــن عطــاء برنامــج إدارة اعمــال احملاكــم الشــرعية املمــول مــن  ●
.USAID الـــوكالة األمريكيــة للتنميــة ال

على صعيد ورش العمل:

ورشة عمل بخصوص مواءمة سجل السكان للربط مع وزارة الداخلية� ●
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القسم الثالث

التفتيش القضائي
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التفتيش القضائي

ــون تشــكيل احملاكــم   ــادة )18( مــن قان ــى الفقــرة )ج( مــن امل ــا إل ــي قانوني ــة التفتيــش القضائ يســتند عمــل هيئ
الشــرعية األردنــي رقــم 19 لســنة 1972م ومت تشــكيل الهيئــة مبوجــب القــرار اإلداري رقــم 2015/186 تاريــخ 

ــاة� ــي القض ــماحة قاض ــن س ــادر ع 2015/12/31م الص

ويقــع علــى عاتــق هيئــة التفتيــش القضائــي فــي ديــوان قاضــي القضــاة  التفتيــش علــى كافــة أعمــال احملاكــم 
ــا  ــات وتصويبه ــاوى والتوثيق ــي الدع ــال ف ــض األعم ــرت بع ــي اعت ــاء الت ــن األخط ــف ع ــي الكش ــرعية، وبالتال الش
ــوان قاضــي القضــاة ومراســالت احملاكــم مــن خــالل ســماحة قاضــي القضــاة  ــر املرفوعــة لدي بعــد إعــداد التقاري
ــرعي  ــاء الش ــل القض ــة لعم ــني الناظم ــب القوان ــا حس ــا وتصحيحه ــى تصويبه ــل عل ــرورة العم ــم، وض للمحاك

ــى أفضــل اخلدمــات� للحصــول عل

ــة مــن قبــل ســماحة  ــي علــى معاجلــة الشــكاوى املقدمــة مــن اجلمهــور واحملًَُول ــة التفتيــش القضائ وتعمــل هيئ
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــج الســليمة مم ــى النتائ ــث االســتماع إلفاداتهــم وشــهاداتهم والتوصــل ال قاضــي القضــاة مــن حي
تصحيــح املســار القانونــي عنــد بعــض العاملــني فــي احملاكــم مــن قضــاة وغيرهــم األمــر الــذي ينعكــس ايجابــا 

ــورد فــي هــذا اإلطــار اآلتــي: علــى اخلدمــة الفضلــى التــي تقــدم للجمهــور واحلفــاظ علــى حقوقهــم، ون

أواًل: التفتيش القضائي على المحاكم الشرعية:

ــي  خــالل عــام 2016 بالتفتيــش الــدوري علــى 20 محكمــة شــرعية، واســتثنيت  قامــت  هيئــة التفتيــش القضائ
مــن التفتيــش احملاكــم التــي يتــم تأهيلهــا حاليــا إلــى حــني انتقالهــا إلــى املقــرات اجلديــدة، وقدمــت الهيئــة تقريــراً 
مفصــالً عــن كل محكمــة  فــي اعقــاب زيارتهــا، علمــاً بــأن التفتيــش علــى هــذه احملاكــم املذكــورة قــد مت علــى جميع 
معامالتهــا�  كمــا قامــت الهيئــة بالتفتيــش املفاجــىء علــى كافــة احملاكــم الشــرعية فــي محافظــات الضفــة عــدة 

مــرات لالطــالع علــى ســير العمــل ومتابعتــه لضمــان اســتقرار العمــل فــي احملاكــم الشــرعية�

ثانيًا: تلقي الشكاوى ومعالجتها:

تعاملــت هيئــة التفتيــش القضائــي مــع ثالثــني شــكوى محولــة مــن قبــل ســماحة قاضــي القضــاة من مؤسســات 
رســمية وغيــر رســمية أو مــن موظفــني أو مــن مواطنــني ســواء بالتحقيــق مــع أطــراف الشــكوى واالســتماع إلــى 
إفاداتهــم وســماع شــهادات الشــهود فيهــا إلــى حــني البــت فــي الشــكاوى، ومت تنســيب نتائــج هــذه الشــكاوى الــى 
ســماحة قاضــي القضــاة للتقريــر بشــأنها، وقــام رئيــس الهيئــة بالــرد علــى عــدد مــن االستفســارات  التــي حتتــاج  

للــرأي القانونــي� 

وقامــت هيئــة التفتيــش بنــاًء علــى قــرار قاضــي القضــاة رقــم 2015/49 تاريــخ 2015/5/14م باإلشــراف علــى تســليم 
ــدوق  ــي: صن ــى وه ــوال اليتام ــة أم ــة إدارة وتنمي ــى مؤسس ــرعية إل ــم الش ــن احملاك ــدد م ــي ع ــام ف ــق األيت صنادي
ــخ 2016/12/7م  ــرعية بتاري ــاس الش ــة طوب ــدوق محكم ــخ 2016/10/31م ، وصن ــرعية بتاري ــس الش ــة نابل محكم

ــخ 2016/12/20م�  ــرعية بتاري ــة الش ــة قلقيلي ــدوق محكم ،وصن

ثالثًا: المشاركة في لجان قضائية:

شــارك رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي بعــدة جلــان منهــا رئاســة جلنــة املأذونــني الشــرعيني مبوجــب القــرار اإلداري 
رقــم 2015/38 تاريــخ 2015/4/2م، وعقــدت اللجنــة االجتماعــات الشــهرية الدوريــة التــي مــن خاللهــا كانــت تتابــع 
وتنظــم أمــور املأذونــني الشــرعيني فــي كافــة محافظــات الوطــن، والتــي كان نتاجهــا مميــزاً إذ مت بقــرار مــن ســماحة 
قاضــي القضــاة تعيــني )62( مأذونــا شــرعيا لســد حاجــة احملاكــم الشــرعية املاســة لهــم فــي كافــة محافظــات 

33الوطــن بعــد انقطــاع طويــل عــن دراســة احتياجــات احملاكــم بهــذا الشــأن�
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رابعا: الصعوبات والتحديات:

ــن  ــتي وميك ــم اللوجس ــرية والدع ــوارد البش ــتويات امل ــى مس ــدة عل ــات ع ــي حتدي ــش القضائ ــة التفتي ــه هيئ تواج
ــي:  ــى النحــو اآلت إيجازهــا عل

احتياجات على مستوى املوارد البشرية )الكادر االداري والكادر القضائي(: أ� 
يتمثــل هــذا التحــدي بقلــة عــدد موظفــي الهيئــة خاصــة مبــا يتعلــق باجلانــب القضائــي، حيــث إّن الهيئــة   �1
بحاجــة لرفــع عــدد الــكادر القضائــي العامــل فيهــا لتغطيــة املهــام املناطــة بهــا علــى الوجــه املطلــوب 

فــي احملاكــم الشــرعية فــي فلســطني�
تعانــي الهيئــة مــن نقــص املــوارد البشــرية العاملــة وخاصــة فــي ظــل احلاجــة لــكادر متفــرغ يحافــظ على   �2
الســرية ويتمتــع باخلبــرة، مــن أجــل طباعــة التقاريــر وتبويبهــا واســتقبال املعامــالت احملولــة وخاصــة أثنــاء 
اجلــوالت التفتيشــية للهيئــة علــى احملاكــم، ومتابعــة تصويــب األخطــاء بعــد إرســال التقاريــر للمحاكــم 

وكتابــة أقــوال مقدمــي الشــكاوى وأطرافهــا وأقــوال الشــهود�
تعانــي الهيئــة مــن نقــص حــاد علــى مســتوى التجهيــزات والدعــم اللوجســتي وخاصــة مبــا يتعلــق بانتظــام  ب� 
ــى أداء الهيئــة  ــة ممــا ينعكــس عل اجلــوالت التفتيشــية فــي ظــل عــدم توفــر وســائل نقــل تعمــل مــع الهيئ
وقدراتهــا علــى تنفيــذ املهــام املناطــة بهــا، إضافــة الــى حاجتهــا لتخصيــص مســاحة كافيــة مســتقلة فــي 

ديــوان قاضــي القضــاة تضمــن أداء املهــام للطاقــم املكلــف بالتفتيــش مبهنيــة وســرية وانتظــام� 
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القسم الرابع

التعميمات اإلدارية ذات الشأن 
القضائي والمبادئ القضائية

36
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ــام  ــخ: 2003/9/19م، والنظ ــنة: 2003م بتاري ــي س ــوم الرئاس ــب املرس ــرعية مبوج ــا الش ــة العلي ــاء احملكم ــد إنش بع
ــة  ــخ: 2003/9/20م ســندا لقــرار مجلــس القضــاء الشــرعي وهيكلي ــذ صــدوره بتاري ــه من اخلــاص بهــا واملعمــول ب
ــادة  ــكام امل ــى أح ــي مبقتض ــب الفن ــاء املكت ــون 2012/3، مت إنش ــرار بقان ــام 2005 والق ــاة للع ــي القض ــوان قاض دي

ــى: ــت عل ــي نص ــام، والت ــن النظ ــة م اخلامس

ينشأ في احملكمة العليا الشرعية مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، يعاونه عدد من القضاة�  �1
يلحق باملكتب الفني عدد كاف من املوظفني�  �2

وبخصوص اختصاص املكتب الفني ووظيفته، فقد بينته املادة السادسة من النظام والتي نصت على:

يختص املكتب الفني مبا يأتي:

ــا الشــرعية فيمــا تصــدره مــن أحــكام وتبويبهــا  ــي تقررهــا احملكمــة العلي ــة الت ــادئ القانوني اســتخالص املب أ- 
ــة� ــس احملكم ــى رئي ــا عل ــد عرضه ــرها بع ــة نش ومراقب

إعداد البحوث الالزمة� ب- 
أية مسائل أخرى يطلبها رئيس احملكمة العليا الشرعية� ج- 

واتباعــاً الختصــاص وصالحيــات املكتــب الفنــي التابــع للمحكمــة العليــا الشــرعية، فقــد تولــى املكتــب الفنــي مــا 
: تي يأ

متابعــة املســائل التــي هــي بحاجــة إلــى توحيــد العمــل، وتنســيب التعميمــات بذلــك إلــى قاضــي القضــاة،   �1
ــي: ــورد اآلت ــه ن ــى احملاكــم الشــرعية، وعلي ــك عل ــم ذل ــا، وتعمي ــه املصلحــة العلي ــا تقتضي ــذي أقرهــا مب ال

فيما يخص التعميمات واجنازات املكتب الفني� أ- 

أوالً: صدر خالل العام 2016 التعميمات اآلتية ذات الشأن القضائي�

صــدر التعميــم رقــم: 2016/13م بتاريــخ: 2016/2/25م رقــم الصــادر: ق/663/15 الــذي تضمــن اعتبار جميــع احملاضر   �1
املنظمــة مــن قبــل نيابــة األحــوال الشــخصية محاضــر رســمية التخاذهــا أساســاً إلقامــة الدعــوى املتعلقــة 
باحلــق العــام الشــرعي، وهــي بينــة قاطعــة ملــا نظمــت مــن أجلــه، ألنهــا صــادرة مــن جهــة مخولــة قانونــا� 

وصــدر هــذا التعميــم بنــاء علــى توجيــه املكتــب الفنــي مبوجــب احملضــر رقــم: 2016/1م بتاريــخ: 2016/2/8م�
صــدر التعميــم رقــم: 2016/20م بتاريــخ: 2016/4/21م رقــم الصــادر: ق/1403/15 بنــاء علــى توصيــة املكتــب الفنــي   �2
مبوجــب محضــر االجتمــاع رقــم: 2016/7م بتاريــخ: 2016/4/5م بخصــوص تنظيــم وكاالت األســرى فــرج اهلل كربتهم 

بالتنســيق مــع نــادي األســير وهيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، وكيفيــة تنظيمهــا واعتمادهــا بعــد التنظيــم�
صــدر التعميــم رقــم: 2016/22م بتاريــخ: 2016/155م رقــم الصــادر: ق/1590/15 ببيــان األصــول الواجــب اتباعهــا   �3
عنــد تســجيل حجــة حصــر اإلرث لــدى احملاكــم الشــرعية، وذلــك بنــاء علــى توصيــة املكتــب الفنــي مبوجــب 

ــخ: 2016/3/14م � ــم: 2016/6م بتاري ــر رق احملض
صــدر التعميــم رقــم: 2016/28م بتاريــخ/: 2016/5/30م رقــم الصــادر: ق/1771/15 الــذي تضمــن األصــول الواجــب   �4
اتباعهــا فــي اختيــار احملكمــني فــي الدعــاوى التــي حتتــاج إلــى حتكيــم كالنــزاع والشــقاق واخللــع القضائــي بنــاء 

علــى توصيــة املكتــب الفنــي مبوجــب احملضــر رقــم: 2016/8م بتاريــخ: 2016/4/5م�
صــدر التعميــم رقــم: 2016/31م بتاريــخ: 2016/6/21م رقــم الصــادر: ق/1986/15 بإضافــة عبــارة: )إن أمكــن ذلــك(   �5

فــي التعميــم رقــم: 2016/22م للفقــرة الثالثــة منــه�
ــاع  ــر اجتم ــى محض ــاء عل ــدر بن ــادر: ق/1358/15 ص ــم الص ــخ: 2016/8/8م رق ــم: 2016/37م بتاري ــم رق التعمي  �6
املكتــب الفنــي رقــم: 2016/19م بتاريــخ: 2016/6/14م الــذي تضمــن بيــان االعفــاءات الــواردة فــي نظــام الرســوم 
رقــم: 1983/55م ومــا ورد فــي التعميــم رقــم: 2003/1م تاريــخ: 2003/1/9م واحلــاالت التــي يتــم فيهــا اإلعفــاء مــن 

الرســوم إذا دعــت احلاجــة�
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ــاع  ــر اجتم ــى محض ــاء عل ــادر: ق/2567/15 بن ــم الص ــخ: 2016/8/30م رق ــم: 2016/38م بتاري ــم رق ــدر التعمي ص  �7
املكتــب الفنــي رقــم: 2016/22م بتاريــخ: 2016/8/8م بخصــوص متابعــة التبليغــات لألحــكام والقضايــا الصــادرة 
عــن احملاكــم الشــرعية للمقيمــني فــي الداخــل الفلســطيني عــام 1948م، ومخاطبــة محاكــم الداخــل إذا مــا 

دعــت الضــرورة للحصــول علــى الوثائــق لعقــود الــزواج والطــالق�
ــب  ــول الواج ــوص األص ــم: ق/2569/15 بٍخص ــادر رق ــخ: 2016/8/30م الص ــم: 2016/40م تاري ــم رق ــدر التعمي ص  �8
اتباعهــا للتصديــق علــى الوثائــق واملعامــالت التــي حتتــاج التصديــق بنــاء علــى محضــر اجتمــاع املكتــب الفنــي 

ــخ: 2016/8/8م� ــم: 2016/23م بتاري رق
ــوال  ــن أم ــن أن ره ــذي تضم ــادر: ق/2570/15 ال ــم الص ــخ: 2016/8/30م رق ــم: 216/41م بتاري ــم رق ــدر التعمي ص  �9
القاصــر أو فاقــد األهليــة مــن قبــل الولــي أو الوصــي مــن التصرفــات الضــارة ضــررا محضــا ���، ,وإذا مــا دعــت 
الضــرورة للشــراء مــع الرهــن، فيقتضــي أن يكــون وفــق املرابحــة لآلمــر بالشــراء مبــا يتفــق واألحــكام الشــرعية� 

ــخ: 2016/8/8م � ــاء علــى محضــر اجتمــاع املكتــب الفنــي رقــم: 2016/28م تاري بن
صــدر التعميــم رقــم: 2016/43م بتاريــخ: 2016/8/30م رقــم الصــادر: ق/2582/15 الــذي تضمــن حتديــد منطقــة   �10
ــى  ــاء عل ــخ: 2007/9/20م� بن ــم: 2007/56م بتاري ــم رق ــل التعمي اختصــاص محكمــة حلحــول الشــرعية وتعدي

ــخ: 206/8/8م� ــم: 2016/26م بتاري ــي رق ــب الفن ــاع املكت ــر اجتم محض
ــاع  ــر اجتم ــى محض ــاء عل ــادر: ق/2919/15 بن ــم الص ــخ: 2016/10/5م رق ــم: 2016/45م بتاري ــم رق ــدر التعمي ص  �11
املكتــب الفنــي رقــم: 2016/32م بتاريــخ: 2016/9/28م الــذي تضمــن تزويــد صنــدوق النفقــة عنــد الطلــب بأحكام 
النفقــات وقطعهــا والطــالق والتفريــق، وكل االحتياجــات مــن حجــج وأحــكام تتعلــق بالنفقــات لالســتعمال 

الرســمي�

ثانيا: فهرسة التعميمات ليسهل الرجوع إليها�

ثالثــا: جتليــد التعميمــات والقــرارات اإلداريــة مــن ســنة: 2003م حتــى ســنة: 2016م، حفاظــا عليهــا مــن الضيــاع 
ليســهل الرجــوع إليهــا عنــد احلاجــة�

رابعا: جتليد قرارات احملكمة العليا الشرعية من عام 2003م وحتى عام 2016م حلفظها وصيانتها�

خامســا: صــدر عــن رئيــس املكتــب الفنــي كتــاب »التوثيقــات الشــرعية« التــي تبــني كيفيــة توثيــق أعمــال احملاكــم 
لشرعية� ا

سادسا: صدر عن رئيس املكتب الفني كتاب: »إجراءات السير في الدعاوى أمام احملاكم الشرعية«�

سابعا: صدر عن رئيس املكتب الفني كتاب« احلجر واإلجراءات املتبعة في دعوى احلجر«�

ــا  ــة العلي ــن احملكم ــادرة ع ــرارات الص ــن الق ــة م ــادئ القضائي ــتخالص املب ــى اس ــي عل ــب الفن ــف املكت ــد عك وق
الشــرعية، وذلــك مــن أجــل تعميمهــا علــى احملاكــم الشــرعية لتوحيــد االجتهــاد القضائــي فــي احملاكــم الشــرعية 

كمــا هــو مبــني أدنــاه�

املبادئ القضائية: ب- 

عمــل املكتــب الفنــي خــالل العــام 2016 علــى اجنــاز 52 مبــدأً قانونيــاً مت اســتنباطها مــن قــرارات احملكمــة الشــرعية 
العليــا، وكانــت هــذه املبــادئ2 فــي اجملــاالت اآلتيــة:-

الوظيفة واالختصاص�� 1
تبليغ املدعى عليه في محل إقامته�� 2
الطعن في األحكام النهائية الصادرة عن محاكم االستئناف التي لها صفة االستعجال�� 3

لالطالع على ابرز املبادئ القانونية التي مت اخللوص اليها خالل عام 2016 يرجى االطالع على مالحق التقرير�  2 38
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كتمــان عنــوان املدعــى عليــه يؤثــر تأثيــرا واضحــا فــي صــدور احلكــم يعتبــر ســببا فــي قبــول دعــوى املدعــي � 4
بطلــب إعــادة احملاكمــة�

دعاوى احلق العام الشرعي�� 5
وكالة اخلصومة�� 6
إصرار القاضي في احملكمة االبتدائية على رأيه�� 7
احملامي الذي يقبل طعنه�� 8
السؤال عن  إخبار اخلبراء وشهادة الشهود� � 9

تبليغ اإلنذار للزوج�� 10
دعاوى احلسبة التي يتعلق بها حق اهلل�� 11
الرجوع عن اإلقرار�� 12
رد الطعن إذا لم يقدم في املدة القانونية للطعن�� 13
إجراءات دعاوى احلجر�� 14
احلضانة�� 15
ثبوت موجب احلجر�� 16
أهلية الزوج حني إجراء عقد الزواج شرط لصحة إجرائه�� 17
تقدمي اللوائح اجلوابية�� 18
اعتماد حق املشاهدة والرؤية للجدة مرة واحدة في الشهر�� 19
ذِكر املوكل واملوكل ضده في الوكالة تتحقق به اخلصومة وموضوع التوكيل تتحقق به اخلصومة�� 20
اإلقرار بالطالق�� 21
صحة إجراء التبليغ شرط في احملاكمة الغيابية�� 22
ذِكر جميع الدعاوى التي لها أو عليها من الدعاوى تشمل الدعاوى بني املوكلة وزوجها املدعى عليه�� 23
األحكام التي لها صفة االستعجال�� 24
نيابة األحوال الشخصية�� 25
سداد دَين الوقف�� 26
ــم: � 27 ــرعية رق ــات الش ــول احملاكم ــون أص ــن قان ــادة 13 م ــا امل ــي تضمنته ــاوى الت ــور للدع ــرة احلض ــني مذك تضم

1959/31م�
النداء على املدعى عليه�� 28
محل اإلقامة�� 29
تعيني من يخاصم عن القاصرين�� 30
القرارات الصادرة عن احملكمة العليا الشرعية قطعية، وال يقبل الطعن في أحكامها�� 31
املأذون الذي أجرى عقد الزواج للزوجني اللذين هما صاحبا اإليجاب والقبول�� 32
النزاع والشقاق�� 33
احلكم األجنبي�� 34
تبليغ موعد النظر في الدعوى�� 35
إقرار املدعي أمام الشاهدين اللذين استمعت إليهما احملكمة باخللوة ملزم له�� 36
احملامــي إذا عــزل نفســه عــن الوكالــة باالنســحاب ال ميلــك تقــدمي االســتئناف وكان علــى احملكمــة تبليــغ العــزل � 37

إلــى املــوكل حســب األصــول، ال أن تســتمر فــي الســير فــي الدعــوى مبواجهــة احملامــي الوكيــل الــذي عــزل نفســه�
استيفاء رسم الوكالة�� 38
دعــوى النســب ال تقــام إال مبواجهــة اخلصــم احلقيقــي، وال تكــون إال مــن خــالل دعــوى حــق أو مــال، واخلصــم فــي � 39

هــذه الدعــوى وارث أو غــرمي للميــت وهــو مــن لــه حــق علــى امليــت�
تنظيم الوكالة�� 40
التبليغ قبل تقدمي الدعوى ال قيمة وال اعتبار له� � 41
األحــكام التــي ترفــع وجوبــا إلــى احملكمــة العليــا الشــرعية هــي األحــكام القطعيــة التــي تضمنتهــا املــادة »9« � 42

مــن نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية�
ال يقبــل الطعــن أمــام احملكمــة العليــا الشــرعية إال مــن محــام مــزاول ملهنــة احملامــاة الشــرعية، ومضــى عليــه � 43

خمــس ســنوات�
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اعتماد شهادة الشاهد�� 44
ــام � 45 ــن نظ ــادة »11« م ــي امل ــواردة ف ــة ال ــة واحلضان ــذ كالنفق ــة التنفي ــاوى معجل ــي الدع ــادرة ف ــكام الص األح

ــده� ــون ض ــق املطع ــان ح ــة لضم ــة مالي ــدمي كفال ــد تق ــا إال بع ــن فيه ــل الطع ــرعية ال يقب ــا الش ــة العلي احملكم
ــي الدعــوى أمــام احملاكــم � 46 ــر مســلم، َفُيســأل عمــا إذا كان يرضــى بالســير ف ــي الدعــوى غي إذا كان أحــد طرف

ــرعية� الش
إجراء عقد الزواج من قبل املتخلف عقليا�� 47
ــَم ليتمكــن مــن حقــه املشــروع � 48 ــِم احلُك ــم يكــن حاضــرا جلســات احلُك ــذي ل ــه ال وجــوب تبليــغ املدعــى علي

ــتئنافا� ــا واس اعتراض
حتليــف الشــاهد اليمــني عنــد أداء الشــهادة وإعــالن القناعــة بشــهادته بعــد أدائهــا لالعتمــاد عليهــا وإنهــاء � 49

وصايــة الوصــي املؤقــت بانتهــاء القضيــة وتعيــني مــن يرعــى ويديــر شــؤون مــن ثبــت عليــه موجــب احلجــر وليــا 
أو وصيــا�

كل قاض ال مرسوم له ال سلطان له وال والية له على القضاء� � 50
ال يوصف أحد طرفي الدعوى بوصفني في احلكم�� 51
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القسم الخامس

اإلرشاد واإلصالح األسري
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تعتبــر األســرة الفلســطينية بوصلــة عمــل اإلرشــاد واإلصــالح األســري، وفــي ســعي ورغبــة حقيقيــني حلمايتهــا 
ــرة  التقليــل مــن حــاالت الطــالق ومــن  ــرة اإلرشــاد واإلصــالح األســري، وكان الهــدف مــن انشــاء الدائ مت إنشــاء دائ
عــدد الدعــاوى املتعلقــة بالنزاعــات األســرية املرفوعــة أمــام احملاكــم الشــرعية، وإصــالح ذات البــني وحفــظ  احلقــوق 
وخاصــة املتصالــح عليهــا أمــام أقســام اإلرشــاد املنتشــرة فــي احملاكــم، ومحاولــة التوفيــق بــني املتخاصمــني حــال 
ــى  ــب عل ــى التغل ــاعدتهم عل ــم ملس ــي املالئ ــي االجتماع ــاد القانون ــم باإلرش ــالل تزويده ــن خ ــات م ــوء النزاع نش

اخلالفــات وحــل النزاعــات�

أُنِشــئت الدائــرة بتنســيب مــن ســماحة قاضــي القضــاة، وبقــرار الرئيــس الشــهيد ياســر عرفــات 2003/12/30 رحمه 
ــوان قاضــي القضــاة فــي العــام 2005، وتعمــل فــي كافــة احملاكــم  اهلل، ومت ادراجهــا فــي الهيــكل التنظيمــي لدي

االبتدائيــة الفلســطينية مبجموعــة مــن املرشــدين االجتماعيــني والقانويــني املؤهلــني والبالــغ  عددهــم 31.

انجازات وتحديات الدائرة

تعاملــت الدائــره خــالل عــام 2016 مــع 4467 حالــة عرضــت عليهــا، مت التوصــل للمصاحلــه ب534 حالــة ومت إرشــاد 
ــظ  ــادهم وحف ــد ارش ــراف بع ــل األط ــن قب ــة م ــدم املتابع ــاء وع ــه، ومت انه ــني 24 حال ــاق ب ــد اتف ــة ومت عق 299 حال
ــر الالزمــة ورفعهــا  امللفــات ل 170،  كمــا مت حتويــل 3329 حالــة الســتكمال اجــراءات التقاضــي بعــد كتابــة التقاري

ــة للعــام 2017�  ــر 170 حال للســادة القضــاة مــن قبــل رؤســاء أقســام االرشــاد، ومت تدوي

قامــت الدائــرة مبتابعــة إعــادة تأهيــل خمســة أقســام لإلرشــاد وهــي بديــا وســلفيت وحلحــول وقباطيــة وحــوارة ومت 
رفدهــا باألخصائيــني االجتماعيــني املؤهلــني خــالل هــذا العــام�

ــي  ــل الوطن ــام التحوي ــول نظ ــات ح ــدة تدريب ــري ع ــالح األس ــاد واإلص ــرة اإلرش ــي دائ ــة ف ــوادر العامل ــت الك تلًق
ومفاهيــم النــوع االجتماعــي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وتعتبــر الدائــرة عضــوا فــي الفريــق الوطنــي 
لنظــام التحويــل الوطنــي، عــدا عــن املشــاركة الفاعلــة فــي وســائل اإلعــالم اخملتلفــة والــورش واللقــاءات املفتوحــة 

فــي كافــة احملافظــات�

ــداف  ــق األه ــا لتحقي ــاة لتذليله ــي القض ــوان قاض ــي دي ــود ف ــٌب اجله ــات وتنص ــن التحدي ــدداً م ــرة ع ــه الدائ تواج
املنشــودة،  كعــدم توفــر االحتياجــات اللوجســتية ببعــض األقســام التــي لــم تشــملها اجــراءات إعــادة التأهيــل، 
ــرات  ــي تظهــر بعــض التأثي ــني القضــاء العشــائري وعمــل القضــاء الشــرعي وبالتال وعــدم املواءمــة والتنســيق ب
الســلبية علــى حقــوق املتقاضــني وخاصــة النســاء واألطفــال، وعــدم مأسســة العالقــة والتنســيق الالزمــني بــني 
احملامــني الشــرعيني والقضــاء الشــرعي لتعزيــز دور الوســائل البديلــة حلــل النزاعــات مثــل الوســاطة والتوفيــق فــي 

النزاعــات األســرية�

وتســعى الدائــرة الســتهداف مناطــق فلســطينية أخــرى بخدمــات اإلرشــاد واإلصــالح األســري مــن خــالل احملاكــم 
املنتشــرة، حيــث أدرجــت ضمــن اخلطــة املتعلقــة بديــوان قاضــي القضــاة اســتهداف عــدد آخــر مــن أقســام اإلرشــاد 

واإلصــالح األســري إلعــادة تأهيلهــا ورفدهــا بالدعــم اللوجســتي والتجهيــزات الالزمــة واملــوارد البشــرية الالزمــة�

وإّن كل ما تقدم ينصب ضمن اجلهود الرامية لتحقيق أهداف الدائرة�

أهداف قريبة المدى:

تهدئة نفوس املتنازعني ومساعدتهم في إدارة اخلالفات الناشئة بينهم�  �1
التخفيف من النزاعات داخل األسرة والسعي حللها صلحا بالطرق الودية قبل اللجوء الى القضاء�  �2

تقدمي االستشارات القانونية اجملانية للمنتفعني والسعي نحو تطوير أدوات التواصل مع اجلمهور�  �3
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تقدمي النصح واملشورة جلمهور املنتفعني�  �4
السعي نحو تقليل حاالت الطالق في فلسطني  �5

ــة،  ــات الزوجي ــي اخلالف ــالح  ف ــق واإلص ــط والتوفي ــى التوس ــار عل ــدم االقتص ــرة وع ــل الدائ ــاق عم ــيع نط توس  �6
ــرية� ــات األس ــواع اخلالف ــائر أن ــى س ــاطة عل ــقاط الوس وإس

ــا  ــح عليه ــوق املتصال ــة احلق ــل وحماي ــت أق ــل ووق ــد أق ــوق بجه ــل احلق ــالل حتصي ــن خ ــة م ــول للعدال الوص  �7
ــاً� قضائي

االتصال املباشر بأطراف النزاع دون تدخل الوسطاء مما يسهل الصلح والتوفيق بينهم�  �8

أهداف بعيدة المدى:

نشــر الثقافــة األســرية بــني ابنــاء شــعبنا وغــرس القيــم العليــا التــي يؤسســها اإلســالم للحيــاة األســرية   �1
وتوجيــه املفاهيــم الســائدة بالشــكل الصحيــح حــول العالقــة الزوجيــة الســليمة املتوازنة باســتخدام وســائل 

إعالميــة وميدانيــة مختلفــة�
العنايــة بــاألزواج اجلــدد وتبصيرهــم بدورهــم املنتظــر وبعالقاتهــم املتبادلــة التــي تقــوم علــى التكامــل والتعاون   �2
ال علــى التنافــس او التحــدي، والســعي نحــو اشــراكهم فــي دورات تدريبيــة تســاعدهم فــي رفــع القــدرة علــى 
ــى مواجهــة  ــع القــدرة عل ــح مــع الشــريك اآلخــر ورف ــوات للحــوار والتعامــل الصحي ــح قن اتخــاذ القــرار وفت
الصعوبــات وتدريبهــم علــى كيفيــة حــل اخلالفــات للقضــاء عليهــا فــي مهدهــا قبــل ان تســتعصي علــى احلــل�
التعــاون والتنســيق مــع املؤسســات والهيئــات املدنيــة فــي فلســطني لتعزيــز املفاهيــم األســرية الصحيحــة،   �3

ــرة للحــد مــن اخلالفــات األســرية� ــي للدائ ــدور الوقائ ــز ال وتعزي
االرتقــاء باجملتمــع الفلســطيني وذلــك بادخــار جهــود وطاقــات أبنائــه ليتفــرغ لإلعمــار والتنميــة والبنــاء والتطور   �4

واإلنتــاج  بــدال مــن إهــدار الطاقــات البشــرية فــي املنازعــات�
إعداد الدراسات والبحوث امليدانية املتعلقة باألسرة من خالل منظور عمل القضاء الشرعي�  �5

ــع  ــي ورف ــر الوع ــاهمة بنش ــي للمس ــل االجتماع ــع التواص ــة ومواق ــة احلديث ــائل التكنولوجي ــتخدام الوس اس  �6
ــرية� ــة األس الثقاف
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إنجازات واستنتاجات

بنــاء علــى مــا ورد فــي التقريــر الســنوي للعــام 2016 مــن رصــد لعمــل واجنــازات عمــل احملاكــم وباقــي الدوائــر اإلداريــة 
فــي ديــوان قاضــي القضــاة، فقــد مت رصــد االجنــازات واالســتنتاجات اآلتيــة:

بلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة خــالل العــام 2016 الــى احملاكــم الشــرعية فــي احملافظــات الشــمالية 23023 دعــوى،  ●
يضــاف الــى ذلــك 3416 دعــوى مت تدويرهــا مــن العــام املاضــي، و بلــغ عــدد الدعــاوى التــي مت االنتهــاء مــن النظــر 
فيهــا مــا مجموعــه 22670 دعــوى أســقط منهــا 9038 دعــوى وفصلــت احملاكــم بـــ 13632 دعــوى، أي مت  االنتهــاء 

مــن النظــر مبــا نســبته 85 % مــن مجمــل عــدد الدعــاوى املنظــورة � 
بلــغ عــدد الدعــاوى التــي فصلتهــا احملاكــم الشــرعية االبتدائيــة فــي قطــاع غــزة 230621  دعــوى  ومعاملــة3،  ●

فــي حــني فصلــت محاكــم االســتئناف مبــا مقــداره 1411 دعــوى، وفصلــت احملكمــة العليــا 890 دعــوى�  
ــزواج التــي ســجلتها  ● ــات احملاكــم الشــرعية فــي محافظــة القــدس، فقــد بلــغ عــدد معامــالت ال وفقــاً لبيان

احملاكــم 4160 عقــد زواج، كان مــن بينهــا 158 عقــد زواج مكــرر، وبلــغ عــدد حــاالت الطــالق 726 حالــة طــالق، مــن 
بينهــا 337 حالــة طــالق قبــل الدخــول�

بلــغ عــدد التوثيقــات واحلجــج التــي اجنزتهــا احملاكــم الشــرعية فــي احملافظــات الشــمالية خــالل العــام 2016 مــا  ●
ــداره 94424 معاملة�  مق

مــن احملاكــم الشــرعية التــي اظهــرت حتســناً فــي عــدد الدعــاوى التــي نظرتهــا خــالل العــام 2016 مقارنــة مــع  ●
العــام الــذي ســبقه كانــت 8 محاكــم  هــي بيــت حلــم، اخلليــل، دورا، اريحــا، قباطيــة، ســلفيت، قلقيليــة، بديــا�  

ــدد  ● ــغ ع ــتئناف، وبل ــمالية 1232 اس ــات الش ــي احملافظ ــتئناف ف ــم االس ــي وردت محاك ــاوى الت ــدد الدع ــغ ع بل
الدعــاوى املفصولــة 1231 دعــوى، وبلــغ عــدد املعامــالت والدعــاوي التــي اجنزتهــا احملكمــة العليــا الشــرعية 811 

معاملــة، بنســبة اجنــاز مقــداره %100 مــن عــدد املعامــالت املنظــورة امامهــا� 
ــي  ● ــت ف ــة زواج مت ــع 27744 حال ــة م ــة زواج، مقارن ــزواج 29214 حال ــاالت ال ــوع ح ــام 2016 مجم ــالل الع ــغ خ بل

ــة زواج، وارتفــع  ــزواج خــالل العــام 2016 مــا مقــداره 1470 حال ــذي ســبق، وبذلــك ارتفعــت حــاالت ال العــام ال
خــالل العــام 2016 عــدد حــاالت الــزواج املكــرر حيــث بلغــت 1524 حالــة مقابــل 1284 حالــة مــن العــام الــذي 
ــى  ــام 2015 ال ــي ع ــت ف ــد أن بلغ ــة بع ــى 4467 حال ــام 2016 ال ــالل ع ــض خ ــد انخف ــالق فق ــا الط ــبق، أم س

ــول� ــل الدخ ــالق قب ــة ط ــول و2307 حال ــد الدخ ــالق بع ــة ط ــا 2160 حال ــالق منه ــة ط ــداره 4746 حال مق
بلــغ عــدد دعــاوى النفقــات التــي نظرتهــا احملاكــم الشــرعية فــي احملافظــات الشــمالية خــالل العــام 2016 مــا  ●

مقــداره 8103 دعــوى، وَرَد منهــا خــالل العــام ذاتــه 6166، بلــغ عــدد الدعــاوى املفصولــة 3644 واملســقطة  2394 
ومت تدويــر 2063 دعــوى الــى العــام القــادم�

بلــغ عــدد الدعــاوى التــي نظرتهــا نيابــة األحــوال الشــخصية خــالل العــام 2016 مــا مقــداره 258 دعــوى فصلــت  ●
ــرة ذاتهــا مــا مقــداره 235 دعــوى، أي مــا مقــداره %92 مــن مجمــل عــدد الدعــاوى التــي باشــرتها  خــالل الفت

النيابــة، ومت تدويــر مــا مقــداره 23 دعــوى الــى العــام التالــي�
ــة والرأســمالية مبلــغ 27969000 شــيقل،   ● ــوان قاضــي القضــاة للعــام 2016 للنفقــات اجلاري ــة دي بلغــت موازن

علمــاً بــأّن هنــاك نفقــات رأســمالية مببلــغ 221800 شــيقل لــم تكتمــل إجــراءات صرفهــا خــالل العــام 2016� 
ــة  ــرعية احملصل ــم الش ــرادات احملاك ــت إي ــيقل، وبلغ ــة 3655200 ش ــات التطويري ــة النفق ــت موازن ــا بلغ كم

ــيقل� ــة )508480( ش ــزواج احملصل ــود ال ــور عق ــرادات أج ــت إي ــيقل� وبلغ )8025461( ش
مــن التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت القضــاء الشــرعي خــالل العــام 2016 أّن وزارة املاليــة ال تقــوم  بتحريــر  ●

ســقف مالــي إلــى احلســاب الصفــري لديــوان قاضــي القضــاة للمطالبــات املاليــة اجلاهــزة للصــرف فــي الوقــت 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــذي ي ــة وال ــات املالي ــر صــرف املطالب ــى تأخي ــؤدي إل ــة، وهــذا ي ــز املعامل ــه جتهي ــم في ــذي يت ال

االلتزامــات وتراكــم املتأخــرات لصالــح القطــاع اخلــاص�   
جــرت تطــورات علــى اإلطــار القانونــي املتعلــق بعمــل ديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية،  فقــد مت إقــرار  ●

قانــون التنفيــذ الشــرعي فــي 2016/10/29�  

االرقــام املتعلقــة مبحاكــم احملافظــات الشــمالية )قطــاع غــزة( تشــمل الدعــاوى والــزواج والطــالق والتنفيــذ، وليــس فقــط الدعــاوى   3
45كمــا هــو مبــني فــي اجلــداول املتعلقــة باحملافظــات اجلنوبيــة�
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ــادة  ● ــروع بإع ــام 2016، ومت الش ــباط لع ــهر ش ــي ش ــا ف ــة ومت افتتاحه ــة قلقيلي ــل محكم ــن تأهي ــاء م مت االنته
تأهيــل محكمــة جنــني الشــرعية،  حيــث يتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن العمــل بهــا وتســليمها فــي العــام 2017،  
وبوشــر العمــل لتغييــر مبانــي محكمــة نابلــس الشــرعية وطولكــرم الشــرعية والشــروع بإعــادة تأهيــل املبانــي 

ويتوقــع التســليم أواســط عــام 2017.
مت خــالل العــام 2016 إعــادة تأهيــل وجتهيــز دائــرة اإلرشــاد واإلصــالح األســري املركزيــة باإلضافــة إلــى تأهيــل وجتهيز  ●

مكتــب نقطــة االتصــال لتفعيــل نظــام التحويــل الوطنــي، وإعــادة تأهيــل وجتهيز خمســة أقســام ارشــاد وإصالح 
أســري، كمــا مت الشــروع بتأهيــل وجتهيــز 10 دوائــر تنفيــذ شــرعي، وانشــاء مركــز احلاســوب املركــزي بديــوان قاضــي 

القضــاة،  ومتابعــة الشــروع باملرحلــة الثالثــة حلوســبة وأرشــفة احملاكــم الشــرعية وديــوان قاضــي القضاة�
ــني، ومت  ● ــني اإلداري ــاة واملوظف ــادة القض ــدرات للس ــاء الق ــة ببن ــه املتعلق ــاة خطط ــي القض ــوان قاض ــل دي واص

إدمــاج تدريبــات تســتهدف موظفــي احملاكــم وديــوان قاضــي القضــاة اإلداريــني واملاليــني ومتابعــة تنفيــذ تدريبــات 
ــة  ــرة اإلرشــاد واإلصــالح األســري ومحاول ــر دائ محــدودة للموظفــني، ووضــع خطــة الســتكمال اجلهــود بتطوي
اعتمــاد دبلــوم ارشــاد نفســي مــع إحــدى اجلامعــات، ودمــج كادر اإلرشــاد واالصــالح األســري باخلطــط الوطنيــة 

املرتبــط بالعمــل مثــل نظــام التحويــل الوطنــي�  
واصلــت الدوائــر التابعــة لديــوان  قاضــي القضــاة خــالل عــام 2016 أعمــال التشــبيك والشــراكات مــع األطــر  ●

الرســمية ومؤسســات اجملتمــع املدنــي� 
ــز  ● ــر املرك ــث يوف ــاة، حي ــي القض ــوان قاض ــع لدي ــي التاب ــي القضائ ــز اإلعالم ــاح املرك ــام 2016 افتت ــالل ع مت خ

البيئــة املناســبة إلقامــة املؤمتــرات الصحفيــة والنــدوات وورشــات العمــل املتعلقــة بعمــل القضــاء الشــرعي 
فــي كافــة اجملــاالت�

قامــت هيئــة التفتيــش القضائــي  خــالل عــام 2016  بالتفتيــش الــدوري علــى 20 محكمــة شــرعية،  كمــا قامت  ●
الهيئــة بالتفتيــش املفاجــيء علــى كافــة احملاكــم الشــرعية، وتلقــت  ثالثــني شــكوى  وحققــت مــع أطــراف 
الشــكاوى  وأصــدرت تقاريرهــا بهــذا اخلصــوص، هــذا مت رغــم نقــص فــي املــوارد البشــرية والدعــم اللوجســتي 

والبنيــة التحتيــة املالئمــة، وعــدم وجــود نظــام داخلــي ينظــم عملهــا�
ــداُ،  ● ــاً جدي ــدأ قانوني ــي 52 مب ــام 2016 حوال ــالل الع ــرعية خ ــا الش ــة العلي ــي احملكم ــي ف ــب الفن ــدر املكت أص

كمــا صــدر نتيجــة أعمالــه عشــرات التعميمــات اإلداريــة املتعلقــة بالعمــل القضائــي مبــا يســاهم فــي تعزيــز 
ــة لعمــل املكتــب  ــي، رغــم النقــص الواضــح فــي املــوارد البشــرية واملعــدات واجلاهزي فاعليــة العمــل القضائ

الفنــي�
ــل  ● ــا ومت التوص ــت عليه ــة عرض ــع 4467 حال ــام 2016 م ــالل ع ــري خ ــالح األس ــاد واإلص ــره  اإلرش ــت دائ تعامل

ــه  ــدم متابعت ــف، وع ــاء مل ــه وانه ــني 24 حال ــاق ب ــد اتف ــه ومت عق ــاد 299 حال ــة ومت ارش ــه ل 534 حال للمصاحل
مــن قبــل اطــراف العالقــة بعــد ارشــادهم وحفظــه امللــف بــدون متابعــة قضائيــة ملــا يعــادل 170حالــة، كمــا 
ــداوالً فــكان  ــره لســنة 2017 ومــا زال مت ــة الســتكمال إجــراءات التقاضــي، امــا مــا مت تدوي ــل 3329 حال مت حتوي
مجموعــه 170 دعــوى، وتواجــه الدائــرة حتديــات تتعلــق بعــدم توفــر االحتياجــات اللوجســتية لبعــض األقســام 
التــي لــم يشــملها التزويــد باإلمكانــات لغايــة اآلن واحلاجــة لتدريــب مســتمر لتأهيــل املرشــدين وبنــاء قدراتهــم�

التطلعات:

بناًء على ما تقدم نتطلع للمضي قدماً على النحو اآلتي:

االســتمرار بإعــادة تأهيــل مبانــي احملاكــم الشــرعية، والعمــل علــى رصــد احتياجاتهــا باســتمرار باإلضافــة إلــى   �1
احملكمــة العليــا الشــرعية ومحكمــة االســتئناف الشــرعية بهيئاتهــا، والعمــل علــى رفــع مســتوى اخلطــط 
املرصــودة للنهــوض بديــوان قاضــي القضــاة مــن خــالل توســيع قاعــدة رصــد االحتياجــات والعمــل علــى توســيع 

قاعــدة االســتهداف التطويــري والعمــل علــى اســتجالب التمويــل الــالزم لهــا�
اســتمرار العمــل إلصــدار التشــريعات املكملــة لعمــل القضــاء الشــرعي واللوائــح واألنظمــة الالزمــة لعمــل   �2

ــرعي� ــاء الش القض
ــا  ــة ودعمهم ــر قضائي ــاره دوائ ــي باعتب ــب الفن ــي واملكت ــش القضائ ــز دور التفتي ــى تعزي ــل عل ــتمرار العم اس  �3

ــة�  ــدات املطلوب ــني واملع ــاة واملوظف ــا  بالقض ــالزم  لعملهم ــتي ال ــم اللوجس ــرية والدع ــوارد البش بامل
االستمرار بالعمل على تعزيز الرقابة الداخلية ومواءمة عملها مع التفتيش القضائي�  �4
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ــخصية  ــوال الش ــة األح ــج نياب ــتمرار بدم ــالل االس ــن خ ــخصية م ــوال الش ــة االح ــز نياب ــى تعزي ــل عل العم  �5
باملرحلــة الثالثــة حلوســبة احملاكــم ممــا سيســاهم برفــع الكفــاءة والفاعليــة، ومتابعــة تفعيــل هيكليــة نيابــة 
األحــوال الشــخصية  وتســكني املوظفــني عليهــا، وإدمــاج كادر النيابــة فــي البرنامــج التدريبــي القضائــي للعــام 
ــة الراجعــة  ــز التغذي ــة لألعــوام 2017 - 2022، وتعزي ــة فــي اخلطــة اإلســتراتيجية التطويري 2017 ودمــج النياب

لعمــل الدوائــر، و تعزيــز البنيــة القانونيــة لعمــل النيابــة�
العمــل علــى تبســيط إجــراءات العمــل اليومــي مــع وزارة املاليــة وديــوان املوظفــني ألن ذلــك سيســاهم بســرعة   �6

اإلجنــاز�  
اإلستمرار بتعزيز دور دائرة االرشاد االسري ورفع جاهزيتها لتحسني فاعليتها وأدائها�  �7

االســتمرار بتعزيــز دور املركــز اإلعالمــي ورفــده بالدعــم الــالزم ليصبــح قــادراً علــى التعبير عــن القضاء الشــرعي   �8
وتغطيــة أخبــار احملاكــم ونشــاطات الديــوان�

اســتمرار العمــل علــى حوســبة وأمتتــة وأرشــفة أعمــال ديــوان قاضــي القضــاة واحملاكــم الشــرعية، وربطهــا   �9
ــة� ــة اإللكتروني ــن احلكوم ــا ضم ــى دمجه ــة ال ــوان، باإلضاف ــوب بالدي ــز احلاس ــع مرك م

اعتمــاد ُمَســودًة الهيكليــة املقترحــة لديــوان قاضــي القضــاة مــن اجلهــات اخملتصــة بحيــث تصبــح مســتجيبة   �10
للواقــع العملــي وحتقــق هــدف النهــوض بالقضــاء ومســتوى اخلدمــات املقدمــة� 

ــة  ــام املناط ــام بامله ــة للقي ــة والكافي ــرية املؤهل ــوارد البش ــر امل ــتي وتوفي ــم اللوجس ــدمي الدع ــتمرار بتق االس  �11
ــم� ــوان واحملاك بالدي

االستمرار ببرامج التدريب والتأهيل القانوني واإلداري واملالي�  �12
االستمرار برفع مستوى التخطيط القضائي ورفده بالدعم الالزم�  �13
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قرارات المحكمة العليا الشرعية 
ذات المباديء القانونية
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قرارات المحكمة العليا الشرعية ذات المبادئ القضائية

]1[ الوظيفة واالختصاص:

إن وظيفــة احملكمــة العليــا الشــرعية النظــر فــي القــرارات واألحــكام الصــادرة عــن احملاكــم االســتئنافية، وال تنظــر 
فــي الطعــون علــى األحــكام الصــادرة عــن احملاكــم االبتدائيــة�

ــن  ــدم م ــن املق ــرد الطع ــخ: 2015/1/19م ب ــم: 2015/12م بتاري ــا رق ــرعية قراره ــا الش ــة العلي ــدرت احملكم ــك أص لذل
الطاعــن خملالفتــه ملــا نصــت عليــه املــادة )7( مــن نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية التــي حصــرت وظيفــة احملكمــة 
العليــا الشــرعية فــي النظــر فــي الطعــون التــي تــرد علــى األحــكام والقــرارات الصــادرة عــن احملاكــم االســتئنافية، 
وإن الطاعــن تقــدم بالطعــن علــى احلكــم الصــادر عــن احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية وهــو مــا تضمنتــه العديــد مــن 
ــخ:  ــخ: 2015/3/3م و2015/145 بتاري ــم: 59 و2015/60 بتاري ــرار رق ــخ: 2015/1/20م، والق ــا: 2015/20 بتاري ــرارات منه الق

2015/8/25م�

]2[ تبليغ المدعى عليه في محل إقامته:

يجــب أن تتحقــق احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية مــن محــل إقامــة املدعــى عليــه لتبليغــه فــي محــل إقامتــه، حيــث 
أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/21 بتاريــخ: 2015/1/20م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــن  ــخ: 2014/10/2م املتضم ــم: 2014/288 بتاري ــل الرق ــذي يحم ــس ال ــي نابل ــا ف ــدة مؤقت ــدس املنعق ــرعية/ الق الش
ــة  ــق احملكم ــدم حتق ــاس: 2014/689م لع ــوى أس ــي الدع ــادر ف ــرعية الص ــة الش ــة االبتدائي ــم احملكم ــق حك تصدي
االبتدائيــة مــن محــل إقامــة املدعــى عليــه لتبليغــه فــي محــل إقامتــه ليصــار إلــى تبليغــه بالــذات إن تيًســر ذلــك 

حتــى يتمكــن املدعــى عليــه مــن تقــدمي دفاعــه املشــروع�

]3[ الطعن في األحكام النهائية الصادرة عن محاكم االستئناف التي لها صفة االستعجال:

األحــكام النهائيــة الصــادرة عــن محاكــم االســتئناف الشــرعية التــي لهــا صفــة االســتعجال املتعلقــة بالنفقــات 
ــإذن  بجميــع أنواعهــا واحلضانــة وأجــرة احلضانــة وأجــرة الرضــاع واملســكن واملشــاهدة ال يقبــل فيهــا الطعــن إال ب
خــاص مــن قاضــي القضــاة، بعــد تقــدمي كفالــة عدليــة مطلقــة بضمــان حــق املطعــون عليــه، فأصــدرت احملكمــة 
ــن  ــة الطع ــن خملالف ــن الطاع ــدم م ــن املق ــرد الطع ــخ: 2015/1/27م ب ــم: 2015/34 بتاري ــا رق ــرعية قراره ــا الش العلي
ملــا ورد فــي املــادة )11( مــن نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية عــدم تقــدمي كفالــة ماليــة عدليــة مطلقــة بضمــان 
حــق املطعــون ضــده، وهــو مــا تضمنتــه العديــد مــن القــرارات: 77 و2015/81 بتاريــخ: 2015/6/1م، و2015/39 بتاريــخ: 

2015/1/27م�

]4[ كتمان عنوان المدعى عليه يؤثر تأثيرا واضحا في صدور الحكم يعتبر سببا في قبول دعوى 

المدعي بطلب إعادة المحاكمة:

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/39 بتاريــخ: 2015/1/27م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
الشــرعية رقــم: 2014/280 بتاريــخ: 2014/10/12م الــذي تضمــن تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية الصــادر 
فــي الدعــوى أســاس: 2013/186 بشــأن الدعــوى: 2011/300م وموضوعــه: نفقــة صغــار خملالفتــه قــرار احملكمــة العليــا 
الشــرعية رقــم: 2014/104 بتاريــخ: 2014/12/30م  الواجــب االتبــاع الــذي تضمــن: )إن كتمــان عنــوان املدعــى عليــه 
ــادة  ــوى إع ــه بدع ــادر بحق ــم الص ــي احلك ــن ف ــه الطع ــى علي ــم، وإن للمدع ــدور احلك ــي ص ــا ف ــرا واضح ــر تأثي يؤث
محاكمــة لهــذا الســبب(، وكان علــى احملكمــة االبتدائيــة قبــول الدعــوى ومتكــني الطاعــن مــن تقــدمي املســوغ وإثباتــه 

وجتــري اإليجــاب الشــرعي، وهــذا مــا أكــده القــرار رقــم: 2015/40 بتاريــخ: 2015/1/27م �
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]5[ دعاوى الحق العام الشرعي:

يجــب إعمــال املــادة )42( مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم: 1959/31 فــي دعــاوى احلــق العــام الشــرعي، 
وال تــرد بدعــوى التناقــض أو عــدم الوضــوح�

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/57 بتاريــخ: 2015/2/24م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
الشــرعية املنعقــدة فــي نابلــس الــذي يحمــل الرقــم: 2014/341 بتاريــخ: 2014/10/23م بــرد دعــوى تصحيــح حصــر 
اإلرث خملالفتــه للقانــون؛ ألن دعــاوى احلــق العــام الشــرعي ال يجــوز ردهــا بدعــوى التناقــض أو عــدم الوضــوح، وعلــى 
احملكمــة إعمــال املــادة )42( مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم: 1959/31 لرفــع التناقــض وإزالــة الغمــوض، 
ــة الزوجــة املتوفــاة يجعــل مــن رد الدعــوى  وبخصــوص الدعــوى موضــوع البحــث، فــإن وجــود القاصريــن وهــم ورث
ضياعــا حلقوقهــم مــا لــم يصــدر احلكــم فــي الدعــوى بعــد اتبــاع اإلجــراءات الســليمة والكاملــة التــي ال حتتمــل 
التأويــل، وكان علــى احملكمــة االبتدائيــة إعمــال املــادة 42 إعمــاال صحيحــا لتصحيــح الدعــوى، وال تكفــي اإلشــارة إلى 
البنــد الــذي يحتــاج إلــى تصحيــح، فلــو ســألت وكيلــة املدعيــة عــن ألفــاظ الطــالق وتاريــخ وقوعهــا، واحلالــة التــي 
كان عليهــا املطلــق، وحقيقــة الرجعــة مــن هــذه الطالقــات، فــإن ذلــك ال يعــد تلقينــا يزيــد الطــرف املدعــي علمــا، 
بــل هــي مســألة الزمــة لتصحيــح الدعــوى وتوضيحهــا، وحيــث إن موضــوع الدعــوى يتعلــق بــه حــق القاصريــن، 
ــة  ــائل الالزم ــن املس ــة ع ــل املدعي ــأل وكي ــا وتس ــاال صحيح ــادة إعم ــص امل ــل ن ــة أن تعم ــى  احملكم ــه كان عل فإن
للتصحيــح والتوضيــح، ثــم تســير فــي الدعــوى وتصــدر حكمهــا املقتضــي، وإن دعــوى التفريــق للنــزاع والشــقاق 
واالدعــاء بالزوجيــة وإبــراز كتــاٍب مــن محكمــة نابلــس الشــرعية موجــٍه إلــى وزارة الداخليــة إن توفيــت وهــي علــى 
ذمــة املتوفــى ال مينــع مــن االدعــاء بوقــوع طــالق، وإن البينــات هــي القــول الفصــل، وإن مــن حــق القاصريــن إقامــة 

دعــوى تصحيــح حرصــا علــى حقوقهــم�

]6[ وكالة الخصومة:

ــوكل،  ــم امل ــوى، واس ــا الدع ــودة فيه ــة املوج ــم احملكم ــر اس ــن ذك ــد م ــال ب ــة ف ــة اخلصوم ــاد وكال ــل اعتم ــن أج م
ــني� ــن اخلصم ــال ع ــون وكي ــل أن يك ــح للوكي ــه، وال يص ــوكل ب ــوع امل ــده، واملوض ــوكل ض وامل

ــرار محكمــة االســتئناف  ــخ: 2015/3/3م بنقــض ق ــم: 2015/61 بتاري ــا الشــرعية قرارهــا رق أصــدرت احملكمــة العلي
الشــرعية رقــم: 2015/12 بتاريــخ: 2015/1/12م الــذي صــدق مبوجبــه احلكــم الصــادر عــن احملكمــة االبتدائية الشــرعية 
فــي رام اهلل والبيــرة فــي الدعــوى أســاس: 2014/1716 بتاريــخ: 2015/1/4م ألن اخلصومــة مــن النظــام العــام، ولصحــة 
االعتمــاد علــى الوكالــة لصحــة اخلصومــة، فــال بــد مــن ذكــر اســم احملكمــة املوجــود فيهــا الدعــوى، واســم املــوكل 
واملــوكل ضــده، واملوضــوع املــوكل بــه، فــإذا لــم يذكــر ذلــك ال يصــح االعتمــاد علــى الوكالــة وجميــع اإلجــراءات التــي 

متــت مبوجبهــا غيــر صحيحــة�

ألن الوكالــة كمــا عرفتهــا املــادة 1449 مــن اجمللــة: )الوكالــة تفويــض واحــد أمــره آلخــر وإقامتــه مقامــه فــي ذلــك 
األمــر، ويقــال لذلــك الواحــد مــوكل، وملــن أقامــه عنــه وكيــل، ولذلــك األمــر مــوكل بــه(، وهــي عقــد بــني املــوكِّل 

واملــوكَّل وتترتــب آثــاره علــى املــوكل وال تتعــدى إلــى غيــره�

ــي  ــا ورد ف ــر مل ــه أي أث ــب علي ــه، وال يترت ــة ل ــمه ال قيم ــه باس ــى علي ــن املدع ــور ع ــي املذك ــرار احملام ــإن إق ــه ف وعلي
املــادة 1460 مــن اجمللــة: )يلــزم أن يضيــف الوكيــل العقــد إلــى موكلــه���(، و1517 مــن اجمللــة: )يصــح إقــرار الوكيــل 

ــه إن أقــر فــي حضــور احلاكــم(� باخلصومــة علــى موكل

وإن املدعــى عليــه وقــع للمحامــي الــذي أقــام الدعــوى للمدعيــة علــى وكالــة لــه ومثلــه احملامــي املذكــور فــي هــذه 
الدعــوى، وأجــاب علــى الئحــة الدعــوى نيابــة عنــه مــع أنــه ال يصــح للوكيــل أن يكــون وكيــال عــن اخلصمــني –املدعــي 
واملدعــى عليــه- فــي الدعــوى ســندا للمــادة التاســعة مــن تعليمــات احملامــني الشــرعيني: )ال يجــوز للمحامــي أن 

يقبــل الوكالــة عــن طريــق خصمــني متخاصمــني فــي دعــوى واحــدة(�
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وإن إقــراره عــن املدعــى عليــه ال قيمــة لــه إذ إنــه وكيــل عــن املدعيــة ومخاصمتــه عــن املدعــى عليــه غيــر صحيحــة 
ــر معتبرة� وغي

]7[ إصرار القاضي في المحكمة االبتدائية على رأيه:

إذا أصــر القاضــي االبتدائــي علــى قــراره واســتؤنف احلكــم ثانيــة، تدقــق محكمــة االســتئناف فيــه وتصــدر قرارهــا 
إمــا بتأييــد احلكــم أو فســخه، وفــي هــذه احلالــة األخيــرة حملكمــة االســتئناف هــذه رؤيــة القضيــة مرافعــة أو إعادتها 

للمحكمــة ليراهــا قــاض آخــر انتدابــا�

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/64 بتاريــخ: 2015/3/16م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــتأنفة  ــم للمس ــن احلك ــخ: 2014/11/20م املتضم ــم: 2014/240 بتاري ــل رق ــي اخللي ــا ف ــدة مؤقت ــرعية املنعق الش
مشــاهدة واســتضافة أوالد املرحــوم ����ملــدة 24 ســاعة متصلــة كل أســبوع ســندا إلــى أحكام املــادة »148« مــن قانون 
أصــول احملاكمــات الشــرعية خملالفــة قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية منطــوق الفقــرة الثانيــة مــن املــادة »149« 
مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية التــي نصــت: )فــي حالــة إصــرار القاضــي البدائــي علــى قــراره واســتؤنف 
احلكــم ثانيــة تدقــق محكمــة االســتئناف فيــه وتصــدر قرارهــا إمــا بتأييــد احلكــم أو فســخه، وفــي احلالــة األخيــرة 

حملكمــة االســتئناف رؤيــة القضيــة مرافعــة أو إعادتهــا للمحكمــة ليراهــا قــاض آخــر انتدابــا(�

وبعــد عــودة احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف قــررت فســخ احلكــم للمــرة الثانيــة، وحكمــت فــي الدعــوى ســندا 
لنــص املــادة 148 مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية�

وكان عليهــا أن تطبــق مــا جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 149 مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية، وحتكــم 
فــي الدعــوى بعــد أن تنظرهــا مرافعــة أو اتبــاع اخليــار اآلخــر ليراهــا قــاض آخــر انتدابــا، ولقــد أعــادت احملكمــة العليــا 

الشــرعية الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف الشــرعية للنظــر فيهــا مرافعــة�

]8[ المحامي الذي يقبل طعنه:

ال يقبــل الطعــن أمــام احملكمــة العليــا الشــرعية إال مــن محــام مضــى عليــه خمــس ســنوات، فأصــدرت احملكمــة 
ــور  ــي املذك ــن احملام ــن الطاع ــدم م ــن املق ــرد الطع ــخ: 2015/3/30م ب ــم: 2015/67 بتاري ــا رق ــرعية قراره ــا الش العلي

لعــدم مضــي خمــس ســنوات علــى مزاولــة احملامــي الطاعــن الــذي قــدم الطعــن ملهنــة احملامــاة الشــرعية�

التحقــق مــن األهليــة إمنــا يكــون بتقريــر الطبيــب اخملتــص، فمشــروحات احملضــر ال اعتبــار لهــا وال يعــني وصــي   ]9[
مؤقــت علــى املدعــى عليــه املطلــوب احلجــر عليــه إال بعــد التحقــق مــن عــدم وجــود أب أو جــد للمدعــى عليــه 
أو وصــي مــن قبلهمــا، وال يحــال املدعــى عليــه املطلــوب إلقــاء احلجــر عليــه إال بعــد تكليــف املدعــي اإلثبــات 

وطالــب الواليــة ال يولــى�

ــخ: 2015/3/26م  ــم: 2015/100 بتاري ــرعية رق ــتئناف الش ــة االس ــرار محكم ــرعية ق ــا الش ــة العلي ــت احملكم نقض
بقرارهــا رقــم: 2015/86 بتاريــخ: 2015/6/2م العتمــاد احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية علــى مشــروحات محضــر احملكمة 
بــأن املدعــى عليــه غيــر أهــل للخصومــة وال تتحقــق األهليــة أو عدمهــا إال بتقريــر الطبيــب اخملتــص، فمشــروحات 
احملضــر ال اعتبــار لهــا وال صحــة لالعتمــاد عليهــا، وال يعــني وصــي مؤقــت للمخاصمــة عــن املدعــى عليــه املطلــوب 

احلجــر عليــه إال بعــد التحقــق مــن عــدم وجــود أب أو جــد للمدعــى عليــه أو وصــي مــن قبلهمــا�

]10[ السؤال عن إخبار الخبراء وشهادة الشهود:

ســؤال الطرفــني عــن إخبــار اخلبــراء وعــن شــهادة الشــهود أمــر ال بــد منــه، فنقضــت احملكمــة العليــا الشــرعية 
ــخ: 2015/6/2م القــرار الصــادر عــن محكمــة االســتئناف الشــرعية رقــم: 2015/34م  بقرارهــا رقــم: 2015/88م بتاري
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بتاريــخ: 2015/2/9م املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي الدعــوى أســاس: 635/ 2014م لعــدم 
ســؤال طرفــي الدعــوى عــن إخبــار اخلبــراء الذيــن قــرروا النفقــة مــن قبــل احملكمــة، وعــدم ســؤال طرفــي الدعــوى عن 
شــهادة الشــهود الذيــن اســتمعت إليهــم احملكمــة قبــل اعتمادهــا، وهــذا مــا أكــده القــرار رقــم: 2015/90م بتاريــخ: 

2015/6/2م والقــرار رقــم: 2015/106م بتاريــخ: 2015/6/11م�

]11[ تبليغ اإلنذار للزوج:

تبليغ اإلنذار للزوج ليصلح حاله مع زوجته وحتليف الزوجة اليمني الشرعية على عدم تنفيذ مضمون اإلنذار: 

نقضــت احملكمــة العليــا الشــرعية بقرارهــا رقــم: 2015/91 بتاريــخ: 2015/6/2م قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية 
املنعقــدة مؤقتــا فــي رام اهلل الــذي يحمــل الرقــم: 2015/78 بتاريــخ: 2015/3/15م املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة 
االبتدائيــة الشــرعية فــي رام اهلل والبيــرة لعــدم تبليــغ اإلنــذار للــزوج ليصلــح حالــه مــع زوجتــه مبقتضــى الفقــرة 
ــون أصــول  ــادة 27 مــن قان ــون األحــوال الشــخصية رقــم: 1976/61 مبقتضــى أحــكام امل ــادة 132 مــن قان »أ« مــن امل
احملاكمــات الشــرعية رقــم: 1959/31، وكان علــى احملكمــة االبتدائيــة اتبــاع إجــراءات التبليــغ مبقتضــى أحــكام املــادة 
27 مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية، وبعــد اتباعهــا والتقيــد بهــا حتليــف الزوجــة اليمــني الشــرعية علــى 

عــدم تنفيــذ مضمــون اإلنــذار وال تكتفــي بقولهــا اجملــرد�

]12[ دعاوى الحسبة التي يتعلق بها حق اهلل:

ــر، وإن  ــي األم ــن ول ــض م ــرط وال تفوي ــد بش ــى ال يتقي ــق اهلل تعال ــا ح ــق به ــي يتعل ــبة الت ــاوى احلس ــي دع اإلذن ف
لــكل مســلم احلــق فــي االدعــاء فــي دعــاوى احلســبة وواجــب عليــه االدعــاء حفظــا حلــق اهلل تعالــى، وإن دور النيابــة 
ال يخــرج عــن الســياق، فهــو ميثــل االدعــاء باســم احلــق العــام الشــرعي وســلطة النيابــة مســتمدة مــن النظــام 

والتعليمــات الصــادرة بذلــك�

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/92 بتاريــخ: 23015/6/2م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــرعية  ــس الش ــة نابل ــن محكم ــادر ع ــم الص ــخ احلك ــن فس ــخ: 2015/3/3م املتضم ــم: 2015/56 بتاري ــرعية رق الش
الشــرقية فــي الدعــوى أســاس: 2015/16 باشــتراط اإلذن لوكيــل النيابــة مــن رئيــس النيابــة برفــع الدعــوى باســم 
احلــق العــام الشــرعي، فــاإلذن لدعــاوى احلســبة التــي يتعلــق بهــا حــق اهلل تعالــى ال يتقيــد بشــرط وال تفويــض مــن 
ولــي األمــر، وإن لــكل مســلم احلــق فــي االدعــاء فــي دعــاوى احلســبة كالطــالق بــل واجــب عليــه االدعــاء حفظــا 
حلــق اهلل تعالــى، وإن دور النيابــة ال يخــرج عــن الســياق، فهــو ميثــل االدعــاء باســم احلــق العــام الشــرعي، وســلطة 
النيابــة مســتمدة مــن النظــام والتعليمــات الصــادرة بذلــك، وبإمــكان النيابــة التقــدم بالدعــوى أو التدخــل فيها دون 
تفويــض مــن رئيــس النيابــة، وأمــا التفويــض  كمســألة إداريــة فــال يَِخــٌل وجودهــا بصحــة اخملاصمــة، وعلــى فــرض 
أن اإلذن باخملاصمــة الزم وضــروري، فــإن ســير احملكمــة بالدعــوى وفصلهــا يــدل علــى اإلذن ضمنــا، وفســخ محكمــة 

االســتئناف لهــذا الســبب مخالــف للقانــون�

]13[ الرجوع عن اإلقرار:

اإلقــرار ملــزم للمقــر، وال يجــوز الرجــوع عنــه إذا تعلــق بحــق اهلل تعالــى، واإلقــرار الــذي يرتــد بالــرد هــو املتعلــق باحلــق 
� لشخصي ا

ــخ: 2015/6/8م بتأييــد قــرار محكمــة االســتئناف  ــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/101 بتاري أصــدرت احملكمــة العلي
الشــرعية املنعقــدة مؤقتــا فــي رام اهلل الــذي يحمــل الرقــم: 2015/61 بتاريــخ: 2015/2/23م املتضمــن تصديــق حكــم 
احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي رام اهلل والبيــرة الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2014/1382: اإلقــرار الصــادر عــن 
املطعــون ضــده فــي صفحــات الضبــط ملــزم لــه، وال يجــوز الرجــوع عنــه لتعلقــه بحــق اهلل تعالــى، وإن اإلقــرار الــذي 

يرتــد بالــرد هــو املتعلــق باحلــق الشــخصي�
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]14[ رد الطعن إذا لم يقدم في المدة القانونية للطعن:

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/107 بتاريــخ: 2015/6/11م بــرد الطعــن املقــدم مــن الطاعــن 
ملضــي املــدة القانونــي للطعــن عمــال بأحــكام املــادة 18 مــن نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية�

]15[ إجراءات دعاوى الحجر:

األمــور الواجــب اتباعهــا لدعــاوى احلجــر هــي: تقــدمي تقريــر طبــي أولــي يشــعر بحــال املدعــى عليــه املطلــوب حجــره، 
وإقامــة مــن يخاصــم عنــه إن لــم يوجــد لــه ولــي أب أو جــد أو وصــي مــن قبلهمــا، فــإذا حتقــق ذلــك قــام وصــي 
مؤقــت للمخاصمــة عنــه، وبعــد ثبــوت موجــب احلجــر إقامــة مــن يرعــى شــؤونه ويديــر أموالــه بعــد التحقــق مــن 

قدرتــه وأمانتــه واســتقامته، فــإذا أقامــت مــن يرعــى شــؤونه أنهــت وصايــة الوصــي املؤقــت�

فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/112 بتاريــخ: 2015/6/29م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــادر  ــرعية  الص ــة الش ــة االبتدائي ــم احملكم ــق حك ــن تصدي ــخ: 2015/4/28م املتضم ــم: 2015/121 بتاري ــرعية رق الش
فــي الدعــوى أســاس: 2015/62م بتاريــخ: 2015/3/25م املســجل فــي الســجل رقــم: 253/15/59 لعــدم اتبــاع احملكمــة 
االبتدائيــة الشــرعية األمــور الواجــب اتباعهــا فــي مثــل هــذه الدعــاوى وهــو وجــوب تقــدمي تقريــر طبــي أولــي يشــعر 
بحــال املدعــى عليــه فــي هــذه الدعــوى، ووجــوب إقامــة مــن يخاصــم عــن املدعــى عليــه املطلــوب إلقــاء احلجــر عليه 
إن لــم يوجــد لــه ولــي أب أو جــد أو وصــي مــن قبلهمــا بإقامــة وصــي مؤقــت للمخاصمــة عنــه، وبعــد ثبــوت املوجــب 
للحجــر يقــام مــن يرعــى شــؤونه ويديــر أموالــه بعــد التحقــق مــن قدرتــه وأمانتــه واســتقامته وليــا أو وصيــا، فــإذا 
أقامــت مــن يرعــى شــؤونه وليــا أو وصيــا أنهــت وصايــة الوصــي املؤقــت، وهــو مــا تضمنــه القــرار رقــم: 2015/114 

بتاريــخ: 2015/6/29م والقــرار رقــم: 2015/115م بتاريــخ: 2015/6/29م�

]16[ الحضانة:

ــر وانتهــت بانتهــاء الســن املقــررة حلضانتهــا،  احلاضنــة متــى أســقطت حضانتهــا لتزوجهــا بأجنبــي عــن الصغي
فإنهــا تفقــد الصفــة القانونيــة التــي جتعلهــا خصمــا فــي الدعــوى وال يصــح منهــا الدفــع بأحقيــة الولــي للضــم، 
ــم  ــي احلك ــر ف ــرة لتؤم ــى الصغي ــد عل ــة الي ــا واضع ــوى بصفته ــس الدع ــي نف ــة ف ــا صحيح ــى خصومته وتبق

بتســليمها للولــي وعــدم معارضتــه�

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/126 بتاريــخ: 2015/7/23م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــخ  ــن فس ــخ: 2015/4/22م املتضم ــم: 2015/113 بتاري ــل الرق ــذي يحم ــس ال ــي نابل ــا ف ــدة مؤقت ــرعية املنعق الش
حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية نابلــس الشــرقية الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/46 بتاريــخ: 2015/1/4م 
بــأن احلاضنــة متــى أســقطت حضانتهــا لتزوجهــا بأجنبــي عــن الصغيــر وانتهــت الســن املقــررة حلضانتهــا، فإنهــا 
ــي  ــة الول ــع بأحقي ــا الدف ــح منه ــي ال يص ــوى، وبالتال ــي الدع ــا ف ــا خصم ــي جتعله ــة الت ــة القانوني ــد الصف تفق
للضــم، وإمنــا تبقــى خصومتهــا صحيحــة فــي نفــس الدعــوى بصفتهــا واضعــة اليــد علــى الصغيــرة  وتؤمــر فــي 
احلكــم بتســليمها للولــي وعــدم معارضتــه فــي ذلــك، فــإن عــدم اعتبــار احملكمــة للدفــع ورد مــا جــاء صحيــح ممــا 

يجعــل القــرار الطعــني مــن تســبيب وتعليــل فــي غيــر محلــه ممــا يســتلزم نقــض القــرار�

]17[ ثبوت موجب الحجر: 

ــر  ــه ويدي ــى أموال ــه ليرع ــر علي ــب احلج ــت موج ــن ثب ــى م ــوب عل ــن ين ــة م ــتوجب إقام ــر يس ــب احلج ــوت موج ثب
ــه� ــر علي ــب احلج ــت موج ــن ثب ــوال م ــظ أم ــرة حلف ــود املعتب ــا بالقي ــا وتقييدهم ــا أو وصي ــؤونه ولي ش

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/129 بتاريــخ: 2015/7/26م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــة  ــم احملكم ــق حك ــن تصدي ــخ: 2015/5/21م املتضم ــم: 2015/139 بتاري ــس رق ــي نابل ــا ف ــدة مؤقت ــرعية املنعق الش
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االبتدائيــة الشــرعية الشــرقية فــي نابلــس فــي الدعــوى أســاس: 2014/1711 بتاريــخ: 2015/3/11م خملالفــة حكمهــا 
للقانــون بعــدم تعيــني وصــي دائــم علــى احملجــور عليهمــا حيــث ال يتــركان دون إقامــة من ينــوب عنهمــا ويرعــى ويدير 
ــا، وهــذا مــا تضمنــه القــرار رقــم: 2015/137  شــؤونهما، وتقييــد الوصــي أو الولــي بالقيــود املعتبــرة شــرعا وقانون

ــخ: 2015/8/2م� ــخ: 2015/8/2م و2015/139 بتاري ــخ: 2015/8/1م و2015/138 بتاري بتاري

]18[ أهلية الزوج حين إجراء عقد الزواج شرط لصحة إجرائه:

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/131 بتاريــخ: 2015/7/29م بتأييــد قــرار محكمــة االســتئناف 
ــة  ــة االبتدائي ــن احملكم ــادر ع ــم الص ــرار احلك ــق ق ــن تصدي ــخ: 2015/1/3م املتضم ــم: 2015/143 بتاري ــرعية رق الش
الشــرعية فــي اخلليــل فــي الدعــوى أســاس: 2015/58 وموضوعهــا: فســخ عقــد زواج لعــدم األهليــة لتخلــف شــرط 

مــن شــروط العقــد وهــو أهليــة املدعــى عليــه حــني إجــراء العقــد وهــو شــرط لصحــة إجــراء عقــد الــزواج�

]19[ تقدم اللوائح الجوابية:

للمدعــى عليــه احلــق بتقــدمي الئحــة جوابيــة فــي الدعــاوى التــي ذكــرت فــي املــادة »13« مــن قانــون أصــول احملاكمــات 
ــى احملكمــة ســؤال طرفــي الدعــوى عــن شــهادة الطبيــب  ــخ تبليغــه، وعل ــام مــن تاري الشــرعية خــالل عشــرة أي

املؤيــدة لتقريــره بعــد أدائهــا�

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/131 بتاريــخ: 2015/7/27م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
الشــرعية رقــم: 2015/93 بتاريــخ: 2015/4/21م املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية الصــادر فــي 
الدعــوى أســاس: 2015/44 بتاريــخ: 2015/2/25م وذلــك خللــو ورقــة الدعــوة مــن القيــد الواجــب ذكــره مبقتضــى أحكام 
الفقــرة الرابعــة مــن املــادة »13« مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم: 1959/31 )بــأن للمدعــى عليــه احلــق 

فــي تقــدمي الئحــة جوابيــة خــالل عشــرة أيــام مــن تبليغــه إن رغــب فــي ذلــك(�

ــره وهــو حــق للمدعــى  وكذلــك لــم تســأل احملكمــة االبتدائيــة طرفــي الدعــوى عــن شــهادة الطبيــب علــى تقري
ــخ: 2015/7/27م � ــى وجــه اخلصــوص، وهــو مــا ورد فــي القــرار رقــم: 2015/133 تاري ــه عل علي

]20[ اعتماد حق المشاهدة والرؤية للجدة مرة واحدة في الشهر:

ــة  ــرار محكم ــض ق ــن نق ــخ: 2015/8/24م املتضم ــم: 2015/142 بتاري ــا رق ــرعية قراره ــا الش ــة العلي ــدرت احملكم أص
ــخ: 2015/6/24م املتضمــن  ــا فــي اخلليــل الــذي يحمــل الرقــم: 2015/74 بتاري االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقت
إصرارهــا علــى قرارهــا رقــم: 2014/240 بتاريــخ: 2014/11/20م املتضمــن فســخ حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية 
الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2014/590 بتاريــخ: 2014/10/1م باعتمــاد حــق املشــاهدة للجــدة والرؤيــة مــرة واحــدة 

فــي الشــهر خالفــا ملــا اعتمدتــه احملكمــة االســتئنافية مــرة واحــدة فــي األســبوع�

]21[ ِذكر الُموكًل والموَكٌل ضده في الوكالة تتحقق به الخصومة وموضوع التوكيل تتحقق به الخصومة:

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/146 بتاريــخ: 2015/8/25م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــجيل  ــث إن تس ــخ: 2015/6/30م حي ــم: 2015/179 بتاري ــل الرق ــذي يحم ــي رام اهلل ال ــا ف ــدة مؤقت ــرعية املنعق الش
ــة  ــن اجملل ــواد: 1449 و1451 و1456 م ــكام امل ــا ألح ــة وفق ــه اخلصوم ــق ب ــة تتحق ــي الوكال ــده ف ــوكل ض ــوكل وامل امل
وموضــوع التوكيــل مبــني وبشــكل واضــح وهــو بخصــوص اســتئناف احلكــم الصــادر غيابيــا بالصــورة الوجاهيــة 
عــن محكمــة رام اهلل والبيــرة الشــرعية فــي الدعــوى أســاس: 2015/70 وموضوعهــا تخفيــض نفقــة وحتديــد اجلهــة 
واضــح مبــني فــي الوكالــة، وال يشــترط ذكــر أســماء الصغيــرات اللواتــي خفضــت نفقتهن وذلــك أن الطعــن تضمنه 
التوكيــل، وعلــى فــرض ذكــر أســماء الصغيــرات بأنــه مهــم لصحــة الوكالــة، فــإن ذلــك يعتبــر جهالــة يســيرة ال 

تخــل بصحــة الوكالــة أمــام حتديــد موضــوع التوكيــل بشــكل واضــح ودقيــق ســندا للمــادة 1468 مــن اجمللــة� 54
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]22[ اإلقرار بالطالق:

من ميلك اإلقرار بالطالق ميلك اإلقرار بالطالق والرجعة التي ميلك إنشاءهما وإقراره معتبر�

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/147 بتاريــخ: 2015/8/26م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــادر  ــرعية الص ــة الش ــة االبتدائي ــم احملكم ــخ حك ــن فس ــخ: 2015/6/29م املتضم ــم: 2015/167 بتاري ــرعية رق الش
فــي الدعــوى أســاس: 2015/409 املتضمــن ثبــوت إرجــاع املطعــون ضــده األول لزوجتــه املطعــون ضدهــا الثانــي مــن 
الطــالق الــذي أوقعــه عليهــا بتاريــخ: 2012/8/5م وصحــة الرجعــة احلاصلــة أثنــاء العــدة بتاريــخ: 2012/10/25م وإن 

املطعــون ضــده أقــر بدعــوى الطــالق والرجعــة إقــرارا مجمــال�

وإن إقــرار املطعــون ضــده األول الــذي ميلــك اإلقــرار بالطــالق والرجعــة الــذي ميلــك إنشــاءهما إقــرار معتبــر، فــال وجــه 
ملــا ذهبــت إليــه محكمــة االســتئناف الشــرعية، فهــو إقــرار مبــا ميلــك إنشــاءه فــي احلــال�

]23[ صحة إجراء التبليغ شرط في المحاكمة الغيابية:

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/148 بتاريــخ: 2015/8/26م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
الشــرعية رقــم: 2014/364 بتاريــخ: 2014/12/18م املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية الصــادر فــي 
ــغ ألحــكام  ــه إجــراءات التبلي ــق للعجــز عــن دفــع النفقــة خملالفت الدعــوى أســاس: 2014/1000 وموضوعهــا التطلي
القانــون، ومخالفــة أحــكام املــادة 1647 مــن اجمللــة، حيــث إن صحــة إجــراءات التبليــغ التــي متت فــي الدعــوى متناقضة 
خالفــا ألحــكام القانــون التــي بينتهــا أحــكام املــواد: )-18 32( مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم: 1959/31.

]24[ ذكــر جميــع الدعــاوى التــي لهــا أو عليهــا مــن الدعــاوى تشــمل الدعــاوى بــني املوكلــة وزوجهــا املدعــى عليــه 
حيــث شــملت جميــع الدعــاوى التــي لهــا أو عليهــا، وإعمــال الــكالم أولــى مــن إهمالــه، وإعمــال تعميــم قاضي 

القضــاة بثبــوت النــزاع والشــقاق بالشــهرة�

فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/150 بتاريــخ: 2015/8/27م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــة  ــم احملكم ــخ حك ــن فس ــخ: 2015/7/7م املتضم ــم: 2015/183 بتاري ــس رق ــي نابل ــا ف ــدة مؤقت ــرعية املنعق الش
ــق  ــا: التفري ــي موضوعه ــوى الت ــرد الدع ــم  ب ــاس: 2014/257، واحلك ــوى أس ــي الدع ــادر ف ــرعية الص ــة الش االبتدائي
للنــزاع والشــقاق لعــدم تضمــني الوكالــة التــي أبــرزت فــي هــذه الدعــوى إقامــة دعــوى تفريــق للنــزاع والشــقاق، 
ــت أو  ــي تكون ــاوى الت ــن الدع ــي م ــي أو عل ــا ل ــي كل م ــة ف ــل املرافع ــن أج ــة: )���م ــي الوكال ــص  ف ــاء الن ــا ج وإمن

ــتكون(� س

وحيــث إن الئحــة الدعــوى مقدمــة مــن احملاميــة، فتكــون مقدمــة ممــن ال ميلــك تقدميهــا، وعنــوان الوكالــة خــاص 
ومضمونهــا عــام ممــا يبطلهــا�

والشــهادة املســتمعة فــي الدعــوى ســماعية واعتمــدت احملكمــة عليهــا فــي ثبــوت الدعــوى، وكان عليهــا إعمــال 
تعميــم قاضــي القضــاة بثبــوت النــزاع والشــقاق بالشــهرة، وإعــالن اســتحكام النــزاع والشــقاق�

ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــة العام ــن القنصلي ــادرة ع ــوى الص ــذه الدع ــي ه ــرزة ف ــة املب ــص الوكال ــى ن ــوع إل وبالرج
دبــي، فإنهــا وكالــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا الشــرعية وهــو لفــظ عــام، فعــدم الدخــول  بجميــع الدعــاوى 
ــملت  ــث ش ــه، حي ــى علي ــا املدع ــة وزوجه ــن املوكل ــاوى م ــمل الدع ــرعية، وتش ــم الش ــق باحملاك ــا يتعل وموضوعه

ــه� ــى مــن إهمال ــكالم أول ــي لهــا أو عليهــا مــن الدعــاوى وإعمــال ال ــع الدعــاوى الت جمي

وثبــوت النــزاع والشــقاق بعــدم ســماع البينــة بنــاء علــى الســلطة التقديريــة مبوجــب التعميــم، وحلفــت املدعيــة 
اليمــني الشــرعية علــى عــدم تنفيــذ اإلنــذار الــذي وجــه إلــى املدعــى عليــه الــذي أعطــي مــدة ثالثــني يومــا لتنفيــذ 

55اإلنــذار، وبذلــك يكــون قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية مخالــف للقانــون�
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]25[ األحكام التي لها صفة االستعجال:

األحــكام التــي لهــا صفــة االســتعجال املنصــوص عليهــا فــي املــادة »11« مــن نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية 
التــي اشــترطت اإلذن مــن قاضــي القضــاة رئيــس اجمللــس األعلــى للقضــاء الشــرعي، وتقــدمي كفالــة ماليــة عدليــة 

مطلقــة بضمــان حــق املطعــون ضــده، ال يقبــل الطعــن فيهــا إال بعــد أخــذ اإلذن والكفالــة�

ــم  ــإذا ل ــا الشــرعية، ف ــا الشــرعية أو باســم احملكمــة العلي ــة الئحــة الطعــن باســم رئيــس احملكمــة العلي وعنون
ــرد الطعــن� تعنــون ي

ــتئناف  ــة االس ــرار محكم ــض ق ــخ: 2015/11/23م بنق ــم: 2015/175 بتاري ــرعية رق ــا الش ــة العلي ــدرت احملكم فأص
الشــرعية رقــم: 2015/275 بتاريــخ: 2015/10/4م املتضمــن تصديــق احلكــم الصــادر عــن احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية 
فــي رام اهلل والبيــرة وذلــك بــرد الطعــن خلالفتــه ألحــكام املــادة »11« مــن نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية التــي 
ــة  ــة مالي ــى للقضــاء الشــرعي، وتقــدمي كفال ــت: )اشــتراط اإلذن مــن قاضــي القضــاة، رئيــس اجمللــس األعل تضمن
عدليــة مطلقــة بضمــان حــق املطعــون ضــده عنــد تقــدمي الطعــون ومخالفــة الطعــن ألحــكام املــادة »12« مــن 
نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية التــي اشــترطت عنونــة الئحــة الطعــن باســم رئيــس احملكمــة العليــا الشــرعية، 

أو باســم احملكمــة العليــا الشــرعية، وإذا لــم تعنــون يــرد الطعــن�

]26[ نيابة األحوال الشخصية: 

نيابــة األحــوال الشــخصية هــي دائــرة مســتحدثة مــن دوائــر احملاكــم الشــرعية، ومــن وظيفتهــا تنظيــم التحقيقات 
التــي ينبنــي عليهــا التقــدم بدعــوى احلــق العــام الشــرعي، وإن محاضرهــا معتبــرة وهــي بينــة قطعيــة ملــا نظمــت 

مــن أجلــه�

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/180 بتاريــخ: 2015/12/14م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــن  ــخ: 2015/10/6م املتضم ــم: 2015/266 بتاري ــل الرق ــذي يحم ــل ال ــي اخللي ــا ف ــدة مؤقت ــدس املنعق ــرعية الق الش
اعتبــار احملاضــر املنظمــة مــن دائــرة نيابــة األحــوال الشــخصية ورقــة عرفيــة وليســت محضــرا رســميا لعــدم وجــود 
قانــون يعطــي النيابــة احلــق فــي تنظيــم محاضــر، وكانــت احملكمــة االبتدائيــة قــد قبلــت محضــر ضبــط النيابــة 

واعتبرتــه بينــة إلثبــات صــدور الطــالق�

فاعتبــرت احملكمــة العليــا الشــرعية أن نيابــة األحــوال الشــخصية دائــرة مســتحدثة مــن دوائــر احملاكــم الشــرعية، 
ومــن وظيفتهــا تنظيــم التحقيقــات التــي ينبنــي عليهــا التقــدم بدعــوى احلــق العــام الشــرعي، وإن محاضرهــا 

معتبــرة، وهــي بينــة قاطعــة ملــا نظمــت مــن أجلــه�

ــوال  ــة األح ــار نياب ــًة باعتب ــخ: 2016/2/8م توصي ــم: 2016/1 بتاري ــر رق ــب احملض ــي مبوج ــب الفن ــدر املكت ــد أص وق
ــي  ــي ينبن ــم التحقيقــات الت ــر احملاكــم الشــرعية مــن وظيفتهــا تنظي ــرة مســتحدثة مــن دوائ الشــخصية كدائ
عليهــا التقــدم بدعــوى النيابــة مــن عدمه���إلــى آخــر مــا جــاء فــي هــذه التوصيــة التــي مبوجبهــا صــدر التعميــم 
ــة األحــوال  ــى نياب ــة الدعــاوى املتعلقــة باســم احلــق العــام الشــرعي إل ــل كاف ــذي تضمــن حتوي ــم: 2015/45 ال رق

ــه: 2015/12/8م� ــول وتاريخ ــب األص ــخصية  حس الش

]27[ سداد دين الوقف:

ــن  ــف م ــة الواق ــر ترك ــي حص ــف، فيقتض ــة الواق ــغال ذم ــف النش ــع الوق ــن ري ــون م ــا يك ــف إمن ــن الواق ــداد دَي س
األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة لدفــع احلقــوق املترتبــة علــى هــذه التركــة، إن كان لــه تركــة لســداد الديــن قبــل 

ســداده مــن ريــع الوقــف، فــإن لــم يكــن تركــة، فســداد الديــن إمنــا يكــون مــن ريــع الوقــف�
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فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/186 بتاريــخ: 2015/12/27م بنقــض قــرار محكــم االســتئناف 
الشــرعية رقــم: 2015/304 بتاريــخ: 2015/11/16م املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي رام اهلل 
البيــرة الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/524 خملالفــة احملكمــة االبتدائيــة الطريــق الــذي رســمته احملكمــة العليــا 
الشــرعية بقرارهــا رقــم: 2014/70 بتاريــخ: 2014/5/27م: بحصــر تركــة الواقــف املنقولــة وغيــر املنقولــة لدفــع احلقوق 
املترتبــة مــن هــذه التركــة، وإن لــم يكــن تركــة فمــن ريــع الوقــف النــاجت عــن اســتثماره، وبيــع جــزء مــن العقــار 
املوقــوف إن كان ذلــك ممكنــا فــي حــال عــدم وجــود تركــة للواقــف أو ريــع للوقــف، وإذا كان عقــار الوقــف غيــر قابــل 

للقســمة يلجــأ إلــى إبطــال حجــة الوقــف ليتــم التصــرف فــي العقــار ليســترد أصحــاب احلقــوق حقوقهــم�

ــن  ــه مرهــون النشــغال ذمــة الواقــف ال عــني الوقــف، وســداد الدي ــرت هــذه احملكمــة الوقــف صحيحــا لكن واعتب
ــاة  ــذ وف ــع من ــان الري ــي بي ــف� فيقتض ــع الوق ــن ري ــف م ــة الوق ــي حج ــاء ف ــبما ج ــف حس ــرط الواق ــى ش مبقتض

ــى اآلن� ــف وحت الواق

وهــذا يتطلــب أن تقــوم احملكمــة بنفســها بإجــراء الكشــف احلســي علــى العقــار املوقــوف بوجــود اخلبــراء واملتولــي 
واالســتيضاح عــن العقــار ومســتغالته ومدخوالتــه مــن متولــي الوقــف وأيــن إيــرادات الوقــف�

وتعيــني قائــم مقــام متولــي للوقــف ليتولــى متثيــل الوقــف وتقــدمي تقريــر عنــه إلقــرار املتولــني علــى الوقــف بدعــوى 
ــري  ــف خي ــآل الوق ــث إن م ــف، وحي ــى الوق ــاظ عل ــي احلف ــي ف ــات املتول ــات وواجب ــف ملقتضي ــذا مخال ــن وه الطاع
ــن  ــى فــي هــذا الوقــف، وإن الدي ــق حــق اهلل تعال ــة األحــوال الشــخصية للمخاصمــة لتعل فيقتضــي ادخــال نياب
املدعــى بــه الــذي مبوجبــه مت الرهــن يجــب إثباتــه حســب القانــون املعمــول بــه فــي احملاكــم الشــرعية بخصــوص 

إثبــات الديــن�

ــم:  ــرعية رق ــات الش ــول احملاكم ــون أص ــن قان ــادة 13 م ــا امل ــي تضمنته ــاوى الت ــور للدع ــرة احلض ــني مذك ]28[ تضم
1959/31 بــأن للمدعــى عليــه احلــق فــي تقــدمي الئحــة جوابيــة خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه وشــهادة 

احلفيــد ال جتــوز، فهــي شــهادة الفــرع لألصــل�

فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/196 بتاريــخ: 2015/12/31م املتضمــن نقــض قــرار محكمــة 
االســتئناف الشــرعية القــدس املنعقــدة مؤقتــا فــي اخلليــل الــذي يحمــل الرقــم: 2015/259 بتاريــخ: 2015/11/12م 
املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية في بيــت حلــم دعــوى أســاس: 2015/366 بتاريــخ: 2015/8/16م 
خملالفــة هــذا القــرار ألحــكام املــادة 13 مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية بــأن للمدعــى عليــه احلــق فــي تقــدمي 
ــام مــن تاريــخ تبليغــه وشــهادة الشــاهد احلفيــد للمدعيــة نعمــة غيــر معتبــرة  الئحــة جوابيــة خــالل عشــرة أي
ســندا ألحــكام املــادة »700« مــن اجمللــة، وكان عليهــا ســؤال طرفــي الدعــوى عــن شــهادة الطبيــب املؤيــدة لتقريــره 

حيــث لــم تعــط هــذا احلــق ألي مــن طرفــي الدعــوى�

ــال  ــر بإعم ــا ذك ــى م ــة إل ــه: باإلضاف ــذي ورد في ــخ: 2015/12/31م ال ــم: 2015/197 بتاري ــرار رق ــي الق ــا ورد ف ــو م وه
ــون أصــول احملاكمــات الشــرعية عنــد تغيــب املدعــي وال تؤجــل الدعــوى إال إذا  الفقــرة »أ« مــن املــادة »50« مــن قان
وجــد موجــب للتأجيــل وتعيــني وصــي مؤقــت للمخاصمــة عــن املدعــى عليــه قبــل التحقــق مــن وجــود أب أو جــد 

ــون� للمدعــى عليــه أو وصــي مــن قبلهمــا مخالــف للقان

فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2015/197 بتاريــخ: 2015/12/31م بنقــض قــرار محكمة االســتئناف 
الشــرعية رقــم: 274//2015 ملــا ذكر�

]29[ النداء على المدعى عليه:

النــداء علــى املدعــى عليــه حــق مشــروع ليتمكــن مــن تقــدمي دفاعــه حتقيقــا للعدالــة، فأصــدرت احلكمــة العليــا 
ــرعية  ــتئناف الش ــة االس ــرار محكم ــض ق ــن نق ــخ: 2015/12/31م املتضم ــم: 2015/198 بتاري ــا رق ــرعية قراره الش
ــة  ــة االبتدائي ــم احملكم ــخ حك ــن فس ــخ: 2015/10/20م املتضم ــم: 2015/272 بتاري ــس رق ــي نابل ــا ف ــدة مؤقت املنعق
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الشــرعية فــي رام اهلل والبيــرة  الصــادر فــي الدعــوى  أســاس: 2015/756 النــداء علــى مــن قــررت احملكمــة محاكمتــه 
غيابيــا فــي كل جلســة مــن جلســات احملاكمــة ليتمكــن مــن تقــدمي دفاعــه املشــروع حتقيقــا للعدالــة وعــدم النــداء 

عليــه مخالــف للقانــون�

]30[ محل اإلقامة:

الهويــة الشــخصية إثبــات شــخصية حاملهــا، وبينــة علــى إثبــات محــل اإلقامــة مــا لــم يطعــن بطعــن صحيــح 
يثبــت محــل إقامــة غيــر الــذي ذكــر فــي الهويــة�

أصــدت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/3 بتاريــخ: 2016/1/21م املتضمن نقــض قرار محكمة االســتئناف 
ــة  ــم احملكم ــق حك ــن تصدي ــخ: 2015/10/26م املتضم ــم:2015/286 بتاري ــي رام اهلل رق ــا ف ــدة مؤقت ــرعية املنعق الش
االبتدائيــة الشــرعية فــي رام اهلل والبيــرة الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/242م وموضوعهــا: إعــادة محاكمــة فــي 
الدعــوى أســاس: 2011/300 املتضمــن اعتبــار الهويــة الشــخصية ومــكان اإلقامــة فيهــا علــى إثبــات محــل اإلقامــة 
التــي هــي إثبــات شــخصية حاملهــا، وهــي إثبــات العنــوان ومحــل اإلقامــة مــا لــم يطعــن فيهــا بطعــن صحيــح 

يثبــت محــل إقامــة غيــر الــذي ذكــر فيهــا، وهــو مــا تضمنتــه القــرار رقــم: 2015/4 بتاريــخ: 2016/1/21م�

]31[ تعيين من يخاصم عن القاصرين:

يجــب تعيــني مــن يخاصــم عــن القاصريــن إذا كانــت الدعــوى تتعلــق بحقوقهــم، ال أن تبــادر احملكمــة إلــى رد الدعــوى 
ــخصية  ــوال الش ــة األح ــف نياب ــا تكلي ــقط وعليه ــاوى ال تس ــذه الدع ــل ه ــور، وإن مث ــدم احلض ــقاطها، لع أو إس
باخملاصمــة فــي هــذه الدعــوى شــخصا ثالثــا مدعيــا حفاظــا علــى حقــوق القاصريــن وإعمــال املــادة 42 مــن قانــون 
ــه  ــا أســباب احلكــم وعلل ــال ومســببا متضمن ــم: 1959/31، وأن تصــدر قرارهــا معل أصــول احملاكمــات الشــرعية رق

والنصــوص التــي اســتند إليهــا القاضــي فــي حكمــه بشــكل واضــح وجلــي�

فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/5 بتاريــخ: 2016/1/21م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــي رام  ــرعية ف ــة الش ــة االبتدائي ــم احملكم ــق حك ــن تصدي ــخ: 2015/11/9م املتضم ــم: 2015/299 بتاري ــرعية رق الش
اهلل والبيــرة الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/1247 لعــدم تعيــني مــن يخاصــم عــن القاصريــن فــي هــذه الدعــوى 
لصحــة اخلصومــة فيهــا عمــال بأحــكام املــواد: 1618 و1619 و1643 مــن اجمللــة: يشــترط تعيــني مــن يخاصــم عــن 
ــة األحــوال الشــخصية، وكــون  ــق حقهــم فــي هــذه الدعــوى بتعيــني وصــي مؤقــت وادخــال نياب ــن لتعل القاصري
املدعــى بــه معلومــا علمــا تامــا نافيــا لــكل جهالــة، واملعلوميــة تكــون بالوضــوح وعــدم التناقــض، والتناقــض مانــع 
مــن ســماع الدعــوى ومــن صحتهــا، ويرتفــع التناقــض بإمــكان التوفيــق بــني الكالمــني وفقــا ملــا نصــت عليــه املــواد: 

1617 و1647 و1652 مــن اجمللــة�

وكان بإمــكان احملكمــة أن تكلــف الطاعــن توضيــح الدعــوى وإزالــة التناقــض عمــال بأحــكام املــادة »42« مــن قانــون 
أصــول احملاكمــات الشــرعية التــي اســتندت إليهــا احملكمــة فــي قرارهــا، ولــم تعملهــا حتقيقــا للعدالــة، وال ســيما أن 
الدعــوى تتعلــق بحــق القاصريــن ال أن تبــادر إلــى رد الدعــوى وقبــل ذلــك قامــت بإســقاطها لعــدم احلضــور، وإن مثــل 
ــوازي احلــق العــام، وفــي حالــة عــدم احلضــور تكلــف  هــذه الدعــاوى ال تســقط لتعلقهــا بحــق القاصريــن الــذي ي
نيابــة األحــوال الشــخصية باخملاصمــة فــي الدعــوى شــخصا ثالثــا مدعيــا حفاظــا علــى حقــوق القاصريــن، وكان 
ــال  ــا معل ــدر قراره ــرعية، وأن تص ــات الش ــول احملاكم ــون أص ــن قان ــادة »42«  م ــال امل ــة إعم ــة االبتدائي ــى احملكم عل

ومســببا متضمنــا أســباب احلكــم وعللــه والنصــوص التــي اســتندت إليهــا فــي احلكــم بشــكل واضــح وجلــي�

]32[ القرارات الصادرة عن المحكمة العليا الشرعية قطعية، وال يقبل الطعن في أحكامها:

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/21 بتاريــخ: 2016/2/24م بــرد الطعــن املقــدم مــن الطاعــن على 
قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقتــا فــي نابلــس رقــم: 2012/209 بتاريــخ: 2012/8/13م املتضمــن 
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ــخ: 20102/6/13م  ــي الدعــوى أســاس: 2012/436 بتاري ــي نابلــس ف ــة الشــرعية ف ــق حكــم احملكمــة االبتدائي تصدي
الكتســاب القــرار الطعــني الدرجــة القطعيــة بتأييــده مــن احملكمــة العليــا الشــرعية�

املــأذون الــذي أجــرى عقــد الــزواج للزوجــني اللذيــن همــا صاحبــا اإليجــاب والقبــول، ليــس طرفــا فــي العقــد، بــل   ]33[
هــو شــاهد علــى فعــل غيــره، وليــس شــاهدا علــى فعلــه، فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 
2016/22 بتاريــخ: 2016/2/24م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقتــا فــي نابلــس الــذي 
يحمــل الرقــم: 2016/10 بتاريــخ: 2016/1/16م املتضمــن فســخ حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي نابلــس 
الغربيــة الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/1302 بتاريــخ: 2015/11/6م املتضمــن رد دعــوى املدعيــة باســم احلــق 
العــام الشــرعي طلــب فســخ عقــد زواج املدعــى عليهمــا املســتأنِف واملســتأنَف عليهــا بدعــوى فســاده لعــدم 

توفــر أســباب صحــة العقــد، وإن العقــد جــرى وفــق الشــرع واألصــول�

ــرعي  ــأذون الش ــار امل ــن اعتب ــول، ولك ــر مقب ــه غي ــل نفس ــى فع ــاهدا عل ــد ش ــرى العق ــذي أج ــأذون ال ــار امل إن اعتب
شــاهدا علــى فعــل نفســه عنــد إجــراء العقــد ليــس صحيــا، فاملــأذون شــاهد علــى فعــل غيــره، ال فعــل  نفســه، 
فهــو ليــس صاحــب اإليجــاب وال صاحــب القبــول، وال ميثــل أي إرادة مــن إرادتــي العقــد الــذي يعــرف بأنــه التقــاء إرادتني 

علــى وجــه يثبــت أثــره فــي محــل العقــد�

والزوجــان همــا صاحبــا اإليجــاب والقبــول، املــأذون ليــس طرفــا فــي صحــة العقــد شــرعا، وإمنــا ينحصــر دوره فــي 
التوثيــق فقــط، بدليــل صحــة العقــد الــذي جــرى مــن قبــل الزوجــني نفســيهما بــال مــأذون�

ــول إن  ــن الق ــا ميك ــد عنده ــاهدي العق ــد ش ــو أح ــد ه ــراء العق ــي إج ــل ف ــو كان الوكي ــا ل ــف فيم ــورة تختل والص
شــهادة الوكيــل غيــر مقبولــة؛ ألنــه يشــهد علــى فعــل نفســه لغيــره، إذ اإليجــاب أو القبــول صــادر عنــه، وشــهادته 
مكملــة لصحــة العقــد الــذي باشــره بنفســه وكيــال، وقــد ذكــر علــي حيــدر فــي شــرح اجمللــة للمــادة »1704«  التــي 
نصــت: )ال تعتبــر شــهادة أحــد علــى فعلــه حتــى ال يتضــح بــه املقال����ولــو شــهد القاضــي بعــد العــزل علــى إقــرار 

وقــع فــي حضــوره فتقبــل شــهادته؛ ألن اإلقــرار ليــس فعــل القاضــي بــل هــو فعــل املقــر(�

]34[ النزاع والشقاق:

تَثًَبُت القاضي من وجود النزاع والشقاق العتماد شهرة النزاع والشقاق يكون بإحدى الطرق اآلتي ذكرها:

وجود خصومات بني الزوجني أنتجت دعاوى لدى احملاكم على اختالف أنواعها�  �1
مراجعات دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري ، وورود مشروحات منها بالنتيجة�  �2

شيوع النزاع والشقاق بني أهل احمللة وشهرته�  �3
تدخل املصلحني حلل اخلالف بني الطرفني دون فائدة�  �4

وجود وقائع مادية بالبينة أو اإلقرار �  �5

ــد  ــورة، فق ــاط املذك ــاع النق ــرورة اجتم ــس بالض ــرَ ولي ــا ذُِك ــض م ــن بع ــكًُل م ــد تَُش ــة ق ــة أن القناع ــع مالحظ م
تتحقــق القناعــة مــن بعضهــا مــن خــالل تقديــر الهيئــة احلاكمــة لظــروف الدعــوى، وهــو مــا يعــرض أمامهــا مــن 

وقائــع وبينــات�

وال يُســأل احلكمــان عــن كيفيــة توصلهمــا إلــى تقديــر نســبة اإلســاءة، وهــي مــن األمــور املنوطــة بهمــا، وال رقابــة 
ــر  ــا غي ــا يكــون مــع الزوجــني نفســيهما، أم ــزاع والشــقاق إمن ــك، وبحــث أســباب الن ــي ذل للمحكمــة عليهمــا ف
الزوجــني فمســألة راجعــة لتقديــر احلكمــني إن احتاجــا لبحــث األمــر معهــم، وليســا ملزمــني ببحــث أســباب النــزاع 
ــراد  ــن انف ــع م ــني، وال مان ــة للحكم ــقاق راجع ــزاع والش ــباب الن ــث أس ــة بح ــني، وكيفي ــر الزوج ــع غي ــقاق م والش
ــك يدعــم عملهمــا فــي الدعــوى، وال ســلطان عليهمــا فــي اجللســات الالزمــة  ــا أن ذل ــأي طــرف إذا رأي احلكمــني ب
لبحــث اخلــالف بــني الزوجــني، مــع مالحظــة اإلقــرارات الــواردة فــي محاضــر التحقيــق، فإنهــا كافيــة فــي تكويــن 

القناعــة مبــا توصــل إليــه احلكمــان فــي قرارهمــا�
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لذلــك أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/26 بتاريــخ: 2016/2/28م بــرد الطعــن املقــدم مــن الطاعــن 
ــخ:  ــم: 2015/225 تاري ــل الرق ــذي يحم ــل ال ــي اخللي ــا ف ــدة مؤقت ــرعية املنعق ــتئناف الش ــة االس ــرار محكم ــى ق عل
2015/10/6م املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي بيــت حلــم فــي الدعــوى أســاس: 2015/72، 
وإنــه ليــس شــرطا وجــود واقعــة ماديــة شــكلت ســببا للنــزاع والشــقاق املســتحكم بــني الزوجــني لالعتمــاد عليهــا 
وحدهــا فــي التثبــت، بــل إن اســتفاضته وشــهرته بــني النــاس يكــون كافيــا لثبوتــه دون احلاجــة إلــى وقائع لتتوفــر فيها 
جميــع الشــروط القانونيــة، ومنهــا الوضــوح وإمنــا يشــترط الوضــوح إذا اقتصــر االدعــاء علــى الواقعــة املاديــة املدعــى 

بهــا فقــط، وهــو مــا ورد فــي القــرار رقــم: 2016/27 بتاريــخ: 2016/2/29م والقــرار رقــم: 2016/85 بتاريــخ: 2016/7/3م�

ــًج بــه وال يحــوز قــوة الشــيء احملكــوم بــه مــا لــم يُكــَس بالصبغــة  ]35[ احلكــم األجنبــي: احلكــم األجنبــي ال يُحَت
ــة� التنفيذي

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/32 بتاريــخ: 2016/3/7م بــرد الطعــن املتعلــق مبــا ورد فــي قــرار 
محكمــة االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقتــا فــي اخلليــل الــذي يحمــل الرقــم: 2015/277 بتاريــخ: 2015/11/4م 
مــن أن حكــم التفريــق الصــادر عــن محكمــة القــدس الشــرعية الغربيــة وموضوعــه: التفريــق للنــزاع والشــقاق 
فــي حكــم العــدم لعــدم إكســائه الصبغــة التنفيذيــة مــن اجلهــات اخملتصــة، وتأييــد قــرار محكمــة االســتئناف 
الشــرعية بهــذا اخلصــوص ملوافقتــه للقانــون، وإعــادة الدعــوى ملصدرهــا إلمتــام اإلجــراءات بخصــوص الدفــوع الــواردة 

علــى اإلخبــار وتضمــني الطاعــن الرســوم واملصاريــف القانونيــة�

فقــد اســتصدرت املطعــون ضدهــا حكمــا بالتفريــق للنــزاع والشــقاق مــن محكمــة القــدس الشــرعية الغربيــة 
ــخ: 2008/2/4م� ــا لســلطات االحتــالل فــي الدعــوى: 2007/53 بتاري التابعــة إداري

ردت محكمة النقض الفلسطينية طلب إكسائه الصبغة التنفيذية لألسباب الواردة في ذلك القرار�

ــادة نفقــة للنفقــة احملكــوم  ــة بدعــوى زي ــى عــدم إكســائه الصيغــة التنفيذي ــاء عل تقدمــت املطعــون ضدهــا بن
بهــا فــي الدعــوى أســاس: 2006/16 لــدى محكمــة اخلليــل الشــرعية وصــدر احلكــم بزيــادة النفقــة التــي لــم تكــن 
هــذه الدعــوى زيــادة النفقــة الغايــة للمطعــون ضدهــا النتهــاء العالقــة بينهــا وبــني زوجهــا بصــدور احلكــم بينهمــا 
ــزاع الشــقاق، قامــت بطــرح احلكــم لــدى احملاكــم النظاميــة إلكســائه  ــة صغــرى للن بطلقــة واحــدة بائنــة بينون
ــات احلصــول علــى حقوقهــا املترتبــة علــى ذلــك احلكــم، فرفــض الطلــب وردت الدعــوى  ــة لغاي الصبغــة التنفيذي

مبوجــب قــرار محكمــة النقــض: 2011/866 بتاريــخ: 2013/2/7م ملــا ورد فيــه�

وهــذا يعنــي أن القضــاء فــي فلســطني اســتقر علــى عــدم إكســاء احلكــم الصــادر عــن احملاكــم التــي تتبــع إداريــا 
ســلطات االحتــالل الصبغــة التنفيذيــة علــى قاعــدة املعاملــة باملثــل، والســؤال الــذي يـَـِردُ ما مصيــر احلكــم األجنبي 
الــذي ال يصــادق عليــه وال يحمــل الصيغــة التنفيذيــة فــي فلســطني، وهــل يكــون حجــة ويحــوز قــوة األمــر املقضــي 

ويرتــب آثــارا؟

ممــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء بــأن احلكــم األجنبــي ال يحتــج بــه وال يحــوز قــوة الشــيء احملكــوم بــه مــا لــم 
ــه عــدة  ــة وهــو مــا اســتقر عليــه العمــل فــي هــذه احملكمــة كمبــدأ قانونــي وصــدر ب يُكــس بالصبغــة التنفيذي

قــرارات�

وبالرجــوع إلــى قــرار محكمــة القــدس الشــرعية الغربيــة بالتفريــق بــني الطاعــن واملطعــون ضدهــا الــوارد ذكــره فــي 
مقدمــة هــذا القــرار، فــإن رد الدعــوى لعــدم إكســائه بالصبغــة التنفيذيــة ال يحــوز قــوة األمــر املقضــي، وال يرتــب 
أي أثــر بغــض النظــر عــن مضمونــه، ممــا يجعــل الزوجيــة بــني الطاعــن واملطعــون ضدهــا بحكــم القائمــة وهــذا 
يجعــل دعــوى زيــادة النفقــة مــن قبلهــا علــى حكــم النفقــة احملكــوم بهــا فــي الدعــوى 2016/16 موافــق ألحــكام 
القانــون نظــرا الســتمرار قيــام الزوجيــة بينهمــا، وهــذا يجعــل قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية بهــذا اخلصــوص 
ــذه  ــا ه ــن ال تقره ــة الطع ــي الئح ــباب ف ــن أس ــك م ــوص ذل ــا ورد بخص ــون، وإن م ــكام القان ــق ألح ــاً مواف صحيح

احملكمــة وتقــرر ردهــا لعــدم ورودهــا�
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تبليــغ موعــد النظــر فــي الدعــوى: التبليــغ إمنــا يكــون للموعــد الــذي ضــرب للنظــر فــي الدعــوى وكل تبليــغ   ]36[
قبــل موعــد النظــر ال اعتبــار لــه، فأصدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/33 بتاريــخ: 2016/3/31م 
ــخ: 2016/2/1  ــل رقــم: 2016/13 بتاري ــا فــي اخللي ــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقت بنقــض ق
لقيــام ُمحضــر احملكمــة بإجــراء التبليــغ للمدعــى عليهــا بتاريــخ: 2015/11/22م قبــل موعــد رؤيــة الدعــوى فــي 
ــم: 2016/66  ــه القــرار رق ــغ وهــو مــا تضمن ــف لقواعــد التبلي ــذي ضــرب للنظــر فيهــا وهــذا مخال املوعــد ال

ــخ: 2016/5/25م� بتاري

إقــرار املدعــي أمــام الشــاهدين اللذيــن اســتمعت إليهمــا احملكمــة باخللــوة ملــزم لــه، فأصــدرت احملكمــة العليــا   ]37[
ــخ: 2016/3/31م بتأييــد قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية املنعقــدة  الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/34 بتاري
ــة  ــم احملكم ــق حك ــن تصدي ــخ: 2016/1/13م املتضم ــم: 2016/6 بتاري ــل الرق ــذي يحم ــل ال ــي اخللي ــا ف مؤقت
ــع للمطعــون ضدهــا  ــذي تضمــن احلكــم بكامــل التواب ــة الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/847 ال االبتدائي
لثبــوت اخللــوة بينهمــا بإقــرار املدعــي الطاعــن أمــام الشــاهدين اللذيــن اســتمعت إليهمــا احملكمــة فــي دعــوى 

طلــب التوابــع�

]38[ احملامــي إذا عــزل نفســه عــن الوكالــة ال ميلــك تقــدمي االســتئناف وكان علــى احملكمــة تبليــغ العــزل إلــى املـُـوِكٌل 
حســب األصــول، ال أن تســتمر فــي الســير فــي الدعــوى مبواجهــة احملامــي الوكيــل الــذي عــزل نفســه�

ــخ: 2016/4/17م بتأييــد قــرار محكمــة االســتئناف  ــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/37 بتاري أصــدرت احملكمــة العلي
ــخ: 2016/2/9م املتضمــن رد االســتئناف  ــذي يحمــل الرقــم: 216/57 بتاري ــا فــي رام اهلل ال الشــرعية املنعقــدة مؤقت
شــكال املقــدم مــن املســتأنف حلكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/1109 خملالفــة 
االســتئناف للقانــون حيــث إن هــذا االســتئناف قــدم مــن احملامــي الــذي عــزل نفســه عــن الوكالــة، وبذلــك يكــون 
االســتئناف قــدم ممــن ال ميلــك تقدميــه، وكان علــى احملكمــة االبتدائيــة عندمــا عــزل الوكيــل نفســه أن تبلــغ العــزل 
إلــى املــوكل وبعــد تبليغــه العــزل حســب األصــول إجــراء اإليجــاب الشــرعي ال أن تســتمر مبواجهــة الوكيــل احملامــي 

املعــزول�

ــا  ــة العلي ــدرت احملكم ــرر: فأص ــمها املق ــتوف رس ــم يس ــا ل ــة م ــار للوكال ــة: ال اعتب ــم الوكال ــتيفاء رس ]39[ اس
الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/38 بتاريــخ: 2016/4/17م بــرد الطعــن املقــدم مــن الطاعــن ضــد املطعــون ضدهــا 
املتضمــن الطعــن فــي القــرار االســتئنافي الصــادر عــن محكمــة االســتئناف الشــرعية الــذي يحمــل الرقــم: 
ــة الشــرعية  ــم احملكمــة االبتدائي ــكال بخصــوص حك ــن رد االســتئناف ش ــخ: 2016/1/5م املتضم 2016/33 بتاري
فــي الدعــوى أســاس: 2015/163 وموضوعهــا: حضانــة صغــار؛ لعــدم اســتيفاء رســم الوكالــة التــي ال اعتبــار 

لهــا إذا لــم يســتوف رســمها وبذلــك يكــون قــدم ممــن ال ميلــك تقدميــه�

]40[ دعــوى النســب ال تقــام إال مبواجهــة اخلصــم احلقيقــي، وال تكــون إال مــن خــالل دعــوى حــق أو مــال، واخلصــم فــي 
هــذه الدعــوى وارث أو غــرمي للميــت وهــو مــن لــه حــق علــى امليــت�

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/39 بتاريــخ: 2016/4/18م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
ــق  ــخ: 2015/12/28م املتضمــن تصدي ــذي يحمــل الرقــم: 2015/291 بتاري ــل ال ــا فــي اخللي الشــرعية املنعقــدة مؤقت
حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/359 عــن محكمــة بيــت حلــم الشــرعية؛ ألن  
دعــوى النســب ال تقــام إال مبواجهــة اخلصــم احلقيقــي وال تكــون إال مــن خــالل دعــوى حــق أو مــال، واخلصــم فــي هــذه 
الدعــوى وارث أو غــرمي للميــت وهــو مــن لــه حــق علــى امليــت، ويكــون ضمــن دعــوى، وكان علــى احملكمــة االبتدائيــة 

الشــرعية اعتبــار دعــوى املهــر املؤجــل علــى التركــة دعــوى اســتحقاق واتخاذهــا أساســا إلثبــات النســب�

]41[ تنظيم الوكالة:

الوكالة املنظمة لدى جهة مخولة بتنظيم الوكاالت، فللوكيل الذي وُكِّل توكيل غيره إذا أعطي هذا احلق�
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فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/40 بتاريــخ: 2016/4/18م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
الشــرعية املنعقــدة مؤقتــا فــي اخلليــل الــذي يحمــل الرقــم: 2016/31 بتاريــخ: 2016/2/7م املتضمــن رد االســتئناف 
ــتند  ــتأنف اس ــل املس ــكال؛ ألن الوكي ــاس: 2015/469 ش ــوى أس ــي الدع ــادر ف ــم الص ــتأنف للحك ــن املس ــدم م املق
فــي الوكالــة إلــى الوكالــة العامــة رقــم: 273/37/14 تاريــخ: 2015/12/28م التــي وكل مبوجبهــا ابنَتــه التــي وكلــت 
احملامــي، ولــم يبــرز احملامــي الوكالــة التــي وكل فيهــا املســتأنف والــده لكــي تثبــت صفــة احملامــي املذكــور وصحــة 
مخاصمتــه، ومبــا أن التوكيــل مــن املــوكل إلــى الوكيــل الــذي وكل احملامــي املذكــور جــرى لــدى مؤسســة رســمية 
وظيفتهــا تنظيــم الــوكاالت، والوكالــة التــي مت مبوجــب التوكيــل نظمــت لــدى مؤسســة رســمية، وصدقــت حســب 
األصــول، فالتوكيــل الــذي وكل مــن املــوكل األول توكيــل احملامــي مبوجــب الوكالــة املنظمــة واملصدقــة مــن جهــة 

رســمية صاحبــة صالحيــة فــي تنظيــم الــوكاالت�

]42[ التبليغ قبل تقديم الدعوى ال قيمة وال اعتبار له: 

ــرار  ــن الق ــث تضم ــخ: 2016/5/2م حي ــم: 2016/42 و2016/43 بتاري ــا رق ــرعية قراره ــا الش ــة العلي ــدرت احملكم فأص
رقــم: 2016/42 بتاريــخ: 2016/5/2م نقــض قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية رقــم: 21016/28 بتاريــخ: 2016/2/4م 
املنعقــدة مؤقتــا فــي نابلــس املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي طولكــرم فــي الدعــوى 
أســاس: 2015/1163 بتاريــخ: 2015/12/27م حلصــول التبليــغ قبــل تقــدمي الئحــة الدعــوى، حيــث إن الدعــوى قدمــت 
بتاريــخ: 2015/11/24م وجــرى التبليــغ بتاريــخ: 2015/11/22م، وإن ورقــة الدعــوى كتبــت قبــل تقــدمي الدعــوى بعشــرة 

ــخ/: 2015/11/14م� ــام بتاري أي

]43[ األحــكام التــي ترفــع وجوبــا إل احملكمــة العليــا الشــرعية هــي األحــكام القطعيــة التــي تضمنتهــا املــادة »9« 
مــن نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية:

ــة  ــرار محكم ــض ق ــن نق ــخ: 2016/5/2م املتضم ــم: 2016/45 بتاري ــا رق ــرعية قراره ــا الش ــة العلي ــدرت احملكم أص
ــم  ــخ حك ــن فس ــخ: 2016/2/3م املتضم ــم: 2016/25 بتاري ــس رق ــي نابل ــا ف ــدة مؤقت ــرعية املنعق ــتئناف الش االس
احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي جنــني بإعــادة الدعــوى للنظــر فيهــا مــن جديــد وهــذا قــرار غيــر قطعــي، فــال 
ــا  ــة العلي ــى احملكم ــع إل ــي ترف ــكام الت ــا، فاألح ــا وجوب ــع إليه ــة، وال يرف ــذه احملكم ــل ه ــن قب ــق م ــع للتدقي يخض

ــرعية� ــا الش ــة العلي ــام احملكم ــن نظ ــادة »9« م ــكام امل ــى أح ــة مبقتض ــكام القطعي ــي األح ــرعية ه الش

]44[ ال يقبــل الطعــن أمــام احملكمــة العليــا الشــرعية إال مــن محــام مــزاول ملهنــة احملامــاة الشــرعية، ومضــى عليــه 
خمــس ســنوات:

ــة  ــرد الطعــن املقــدم مــن الطاعن ــخ: 2016/5/3م ب ــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/47 بتاري أصــدرت احملكمــة العلي
علــى القــرار االســتئنافي رقــم: 2016/59 بتاريــخ: 2016/2/24م املتضمــن فســخ حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية 
الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/1009 لعــدم تقيــد الطاعنــة بأحــكام املــادة »14« مــن نظــام احملكمــة العليــا 
الشــرعية بــأن يكــون الطعــن مــن خــالل محــام مضــى عليه خمــس ســنوات، وهو مــا تضمنــه القــرار رقــم: 2016/59 

بتاريــخ: 2016/5/11م والقــرار رقــم: 2016/104، بتاريــخ: 2016/8/8م، والقــرار رقــم: 2016/106 بتاريــخ: 2016/8/24م�

]45[ اعتماد شهادة الشاهد:

العتماد شهادة الشاهد يجب أن يعرف  باملدعي واملدعى عليه التعريف الشرعي�

ــة  ــرار محكم ــض ق ــن نق ــخ: 20166/5/3م املتضم ــم: 2016/51 بتاري ــا رق ــرعية قراره ــا الش ــة العلي ــدرت احملكم أص
ــخ: 2016/2/22م املتضمــن  ــا فــي نابلــس الــذي يحمــل الرقــم: 2016/51 بتاري االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقت
تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي طولكــرم الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/1216 لعــدم تعريــف 
ــات  ــول احملاكم ــون أص ــن قان ــادة 67 م ــكام امل ــا ألح ــرعي، خالف ــف الش ــه التعري ــى علي ــي واملدع ــاهدين باملدع الش

الشــرعية املنــوه بــه فــي املــادة 1617 مــن اجمللــة� 62
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ــام  ــن نظ ــادة »11« م ــي امل ــواردة ف ــة ال ــة واحلضان ــذ كالنفق ــة التنفي ــاوى معجل ــي الدع ــادرة ف ــكام الص ]46[ األح
ــة لضمــان حــق املطعــون ضــده� ــة مالي ــل الطعــن فيهــا إال بعــدم تقــدمي كفال ــا الشــرعية ال يقب احملكمــة العلي

ــرد الطعــن املقــدم مــن الطاعــن  ــخ: 2016/5/11م ب ــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/58 بتاري أصــدرت احملكمــة العلي
علــى قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية الــذي يحمــل الرقــم: 2016/65 بتاريــخ: 2016/2/18م املتضمــن تصديــق 
حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي الدعــوى أســاس: 2015/206 خملالفــة الكفالــة ملــا ورد فــي املــادة »11« مــن 

نظــام احملكمــة العليــا الشــرعية�

ــي الدعــوى أمــام احملاكــم  ــر مســلم، فيســأل عمــا إذا كان يرضــى بالســير ف ــي الدعــوى غي إذا كان أحــد طرف  ]47[
ــرعية� الش

ــة  ــرار محكم ــد ق ــن تأيي ــخ: 2016/5/11م املتضم ــم: 2016/60 بتاري ــا رق ــرعية قراره ــا الش ــة العلي ــدرت احملكم أص
االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقتــا فــي رام اهلل الــذي يحمــل الرقــم: 2016/85 املتضمــن تصديــق حكــم احملكمــة 
االبتدائيــة الشــرعية الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/1554 املتضمــن رد الدعــوى لعــدم االختصــاص الوظيفــي 
لتعلــق الدعــوى بإبطــال وإلغــاء حجــة وقــف أحــد أطرافهــا غائــب وغيــر مســلم عمــال بأحــكام الفقــرة »15« مــن 
ــم تســأل املدعــى  ــب ول ــه؛ حيــث إن املدعــى عليــه غائ ــوه ب ــون أصــول احملاكمــات الشــرعية املن ــادة »2« مــن قان امل
ــدى احملاكــم الشــرعية وهــذا يجعــل عنصــرا مــن  ــى نظــر هــذه الدعــوى ل ــه عمــا إذا كان يرضــى ويوافــق عل علي

عناصــر ســالمة الســير فــي هــذه الدعــوى مــن قبــل احملكمــة مفقــودا �

]48[ إجراء عقد الزواج من قبل المتخلف عقليا:

إقــدام املتخلــف عقليــا علــى إجــراء عقــد الــزواج بنفســه ال يعتبــر قرينــة علــى ســالمة عقلــه، وإجــراء عقــد زواجــه 
إمنــا يكــون بــإذن القاضــي بعــد التحقــق مــن أن مصلحتــه متحققــة فــي ذلــك، والــذي يتولــى إجــراءه هــو مــن يرعــى 

شــؤونه وليــا أو وصيــا�

فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/63 بتاريــخ: 2016/5/25م بنقــض قــرار محكمــة االســتئناف 
الشــرعية املنعقــدة فــي نابلــس الــذي يحمــل الرقــم: 2016/69 بتاريــخ: 2016/3/2م املتضمــن فســخ حكــم احملكمــة 
االبتدائيــة الشــرعية فــي نابلــس الغربيــة الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/1432 وذلــك أن املدعــى عليــه متخلــف 
ــي  ــن القاض ــول اإلذن م ــدم حص ــه، وع ــالمة عقل ــى س ــة عل ــر قرين ــه ال يعتب ــزواج بنفس ــد ال ــراؤه عق ــا وإج عقلي
بإجــراء عقــد زواجــه وإجــراؤه مــن قبــل الــذي أجــرى العقــد ال يعتبــر دليــال علــى ســالمة عقــل املدعــى عليــه وتقريــر 
ــه غيــر مؤهــل إلجــراء العقــود ويحتــاج إلــى مــن يقــوم مقامــه وينــوب عنــه فــي إجــراء عقــد  الطبيــب أثبــت أن

الــزواج، وميثلــه وهــو فاقــد األهليــة التــي تؤهلــه إلجــراء عقــد الــزواج�

ــروع  ــه املش ــن حق ــن م ــَم ليتمك ــِم احلك ــات احلك ــرا جلس ــن حاض ــم يك ــذي ل ــه ال ــدى علي ــغ امل ــوب تبلي ]49[ وج
ــتئنافا� ــا واس اعتراض

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم: 2016/69 بتاريــخ: 2016/5/26م بــرد الطعــن املقــدم مــن الطاعنــة 
ضــد املطعــون ضــده علــى قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقتــا فــي نابلــس الــذي يحمــل الرقــم: 
ــة  ــة االبتدائي ــن احملكم ــادر ع ــم الص ــى احلك ــة عل ــن الطاعن ــدم م ــكال، املق ــتئناف ش ــن رد االس 2016/20 املتضم
الشــرعية فــي نابلــس الغربيــة فــي الدعــوى أســاس: 2015/203 بإعــادة الدعــوى ملصدرهــا إلجــراء التبليــغ للمدعــى 
ــم  ــد احلك ــتئناف ض ــدمي اس ــه تق ــن مصلحت ــس م ــيء، ولي ــه بش ــم علي ــم يحك ــه ل ــى علي ــك أن املدع ــه وذل علي
ــادة »102«  ــث إن امل ــتئناف، حي ــدمي اس ــي تق ــه ف ــة ل ــم، وال مصلح ــه احلك ــة لتبليغ ــوى، وال قيم ــي الدع ــادر ف الص
مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية املنــوه بــه أوجبــت تبليــغ احلكــم للمدعــى عليــه الــذي لــم يكــن حاضــرا 
جلســات احلكــم، ووجــوب تبليــغ احلكــم لــه حتــى تبــدأ مــدة االســتئناف إن كان يرغــب فــي ذلــك وإن كان ال يرغــب 

إعالمــه انتهــاء اخلصومــة�
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]50[ حتليــف الشــاهد اليمــني عنــد أداء الشــهادة وإعــالن القناعــة بشــهادته بعــد أدائهــا لالعتمــاد عليهــا وإنهــاء 
وصايــة الوصــي املؤقــت بانتهــاء القضيــة وتعيــني مــن يرعــى ويديــر شــؤون مــن ثبــت عليــه موجــب احلجــر وليــا 

أو وصيــا�

ــة  ــرار محكم ــض ق ــن نق ــخ: 2016/5/26م املتضم ــم: 2016/71 بتاري ــا رق ــا الشــرعية قراره ــة العلي ــدرت احملكم فأص
ــخ: 2016/4/13م املتضمــن  ــا فــي نابلــس الــذي يحمــل الرقــم: 2016/33 بتاري االســتئناف الشــرعية املنعقــدة مؤقت
تصديــق حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية فــي طوبــاس الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2016/8 بتاريــخ: 2016/3/2م 
حيــث اســتمعت احملكمــة االبتدائيــة إلــى شــهادة الطبيــب اخملتــص املؤيــدة لتقريــره دون حتليفــه اليمــني الشــرعية 
خالفــا ألحــكام املادتــني: 65 و90 مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية املنــوه بــه، ولــم تعلــن قناعتهــا بشــهادة 
الطبيــب اخملتــص عمــال بأحــكام املــادة »67« مــن قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية املنــوه بــه، ولــم تنــه وصايــة 
الوصــي املؤقــت التــي تنتهــي بانتهــاء الغايــة التــي أقيــم وصيــا مــن أجلهــا، وهــي انتهــاء القضيــة وتثبيــت واليــة 
ــالن  ــخ: 2016/5/29م بإع ــم: 2016/73 بتاري ــرار ق ــه الق ــا تضمن ــو م ــه، وه ــه وأمانت ــن قدرت ــق م ــد التحق ــي بع الول

القناعــة�

ــكام  ــن أح ــه م ــدر عن ــا يص ــع م ــاء، وجمي ــى القض ــه عل ــة ل ــه وال والي ــلطان ل ــه ال س ــوم ل ــاض ال مرس ]51[ كل ق
وقــرارات ال اعتبــار لهــا وهــي منعدمــة مبوجــب القوانــني املرعيــة املعمــول بهــا فــي احملاكــم الشــرعية وفقــا ملــا 
نصــت عليــه املــادة الرابعــة مــن قانــون تشــكيل احملاكــم الشــرعية رقــم: 1972/19 ونــص املــواد: 1785 و1800 

و1801 مــن مجلــة األحــكام العدليــة�

فأصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم:  2016/90 بتاريــخ: 2016/7/12م املتضمــن عــدم اعتمــاد األحــكام 
ــاة  ــي القض ــن قاض ــا م ــد تصديقه ــن إال بع ــي الوط ــرعية ف ــم الش ــع احملاك ــن جمي ــادرة ع ــج الص ــق واحلج والوثائ

حســب األصــول�

]52[ ال يوصف أحد طرفي الدعوى بوصفين في الحكم:

أصــدرت احملكمــة العليــا الشــرعية قرارهــا رقــم:  2016/96 بتاريــخ: 2016/8/4م الــذي تضمــن نقــض قــرار محكمــة 
االســتئناف الشــرعية/ القــدس املنعقــدة مؤقتــا فــي نابلــس الــذي يحمــل الرقــم: 2016/128م بتاريــخ: 2016/4/11م 
املتضمــن فســخ حكــم احملكمــة االبتدائيــة الشــرعية الصــادر فــي الدعــوى أســاس: 2015/1780 وذلــك لعــدم وجــود 
ــار  ــون باعتب ــه القان ــص علي ــا ن ــتثناء م ــوى، باس ــا بالدع ــة إلقراره ــى مدعي ــا إل ــى عليه ــالب املدع ــوغ انق ــا يس م
ــا  ــه مدعي ــح املدعــى علي ــة فيمكــن أن يصب ــع، أو الدعــوى املتقابل ــي دعــوى الدف ــا ف ــه مدعي ــع املدعــى علي الداف
فــي الدعــوى مــع مراعــاة احتفاظــه بوصفــه فــي الدعــوى ابتــداء مدعيــا فــي الدعــوى، أو مدعــى عليــه، وال يتفــق 
والقواعــد العامــة للقضــاء وأحــكام الدعــوى مــن حيــث تشــكيلها مــن مــدع أو مدعــى عليــه ومدعــى بــه كمــا 
نصــت املــادة »1613« مــن اجمللــة: )الدعــوى هــي طلــب واحــد حقــه مــن آخــر فــي حضــور احلاكــم، ويقــال للطالــب 

مــدع، وللمطلــوب منــه املدعــى عليــه(�

ــُل  بنــاء عليــه، فــإن أركان الدعــوى وشــروطها واضحــة وبينــة وال يشــوبها شــائبة وبالتالــي، فــإن مخالفتهــا تَُقابَ
بالبطــالن واالنعــدام للدعــوى ابتــداء، وال يُتصــور أن يُنظــم إعــالم حكــم متضمنــا وصفــني، مــدع، ومدعــى عليــه فــي 
احلكــم نفســه لــذات اخلصــم، حــال االدعــاء بالدهــش مبــا يثبــت بشــهادة الشــهود ال مبــا يتصــادق عليــه الزوجــان� 
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جدول الدعاوى في المحاكم الشرعية / المحافظات الشمالية 2016 م

 اعمال احملاكم الشرعية
املدور 

السابق
اجملموعاملسقطاملفصولاجملموعالوارد

املدور 
التالي

3131626193910275911618321محكمة نابلس الشرعية

035435420911832727محكمة حوارة الشرعية

5722227913811725524محكمة بديا الشرعية

161121013717754251200171محكمة طولكرم الشرعية

060602729564محكمة عتيل الشرعية

10076286249628377981محكمة قلقيلية الشرعية

179111012896304641094195محكمة جنني الشرعية

372502871459824244محكمة طوباس الشرعية

252682931838927221محكمة سلفيت الشرعية

5429534916712429158محكمة قباطيه الشرعية

0156156935314610محكمة الرام الشرعية

15104119525410613محكمة العيزرية الشرعية

232682911629926230محكمة اريحا الشرعية 

431148819199406641604315محكمة رام اهلل الشرعية

0179179877516217محكمة بير زيت الشرعية

056562920497محكمة سلواد الشرعية

054542918477محكمة نعلني الشرعية

119112912487013531054194محكمة اخلليل الشرعية

147585732340270610122محكمة دورا الشرعية

3631334916611327970محكمة يطا الشرعية

12256468635626562165محكمة حلحول الشرعية

028428414110524638محكمة غرب اخلليل الشرعية

0494924143811محكمة الظاهرية الشرعية

719951066519446965101محكمة بيت حلم الشرعية

1890123811427174364887123231946اجملموع

67

20
16

ي 
نو

س
 ال

رير
تق

ال



جدول معامالت الزواج والطالق وحجج الرجعة والتصادق / المحافظات 
الشمالية 2016 م

 اعمال احملاكم 
الشرعية

زواج 
مكرر

زواج 
عادي

مجموع 
الزواج

طالقاجملموعرجعةتصادق
طالق قبل 

الدخول
اجملموع 

محكمة نابلس 
الشرعية

13127702901111627281283564

محكمة حوارة 
الشرعية

43127413173121598103201

محكمة بديا 
الشرعية

335886213035064114

محكمة طولكرم 
الشرعية

671901196820929182258440

محكمة عتيل 
الشرعية

38615653213195776

محكمة قلقيلية 
الشرعية

741247132151354139161300

محكمة جنني 
الشرعية

1292516264552961258312570

محكمة طوباس 
الشرعية

368038396285177128

محكمة سلفيت 
الشرعية

12298310325423274

محكمة قباطيه 
الشرعية

4211181160134174194135

محكمة الرام 
الشرعية

378468831361912496220

محكمة العيزرية 
الشرعية

25221246202442670

محكمة اريحا 
الشرعية 

343804149312464490

محكمة رام اهلل 
الشرعية

741656173028432223172395

محكمة بير زيت 
الشرعية

2672074659146282144
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محكمة سلواد 
الشرعية

204064264376636102

محكمة نعلني 
الشرعية

204885088715265581

محكمة اخلليل 
الشرعية

1532612276529029182205387

محكمة دورا 
الشرعية

12112771398242268090170

محكمة يطا 
الشرعية

155136115163003045114159

محكمة حلحول 
الشرعية

72121812902122310362165

محكمة غرب 
اخلليل الشرعية

7493610101124965114

محكمة الظاهرية 
الشرعية

3655859412012172946

محكمة بيت حلم 
الشرعية

721881195345206521373286

15242769029214395115510244125905031اجملموع
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جدول التوثيقات والحجج / المحافظات الشمالية 2016 م

 اعمال احملاكم 
الشرعية

ارث 
وتخارج

وصايات 
وواليات

إسالمعزوبةاذوناتوكاالت
مشروحات 

متفرقة 
حجج 
متفرقة

صور

محكمة نابلس 
الشرعية

71212422547395268315285387

محكمة حوارة 
الشرعية

1746746310402714104508

محكمة بديا 
الشرعية

10218151563067331

محكمة طولكرم 
الشرعية

6367412821172014675532125

محكمة عتيل 
الشرعية

1612015234058573409

محكمة قلقيلية 
الشرعية

2586013719106127873831542

محكمة جنني 
الشرعية

6728121323325164836124541

محكمة طوباس 
الشرعية

1922739435112531211010

محكمة سلفيت 
الشرعية

8517181330132943498

محكمة قباطيه 
الشرعية

31531751448013501371802

محكمة الرام 
الشرعية

1783511542234530228621

محكمة العيزرية 
الشرعية

431845264020459184

محكمة اريحا 
الشرعية 

9270325700770115494

محكمة رام اهلل 
الشرعية

486621906514780434693791

محكمة بير زيت 
الشرعية

21627421510136681991016

محكمة سلواد 
الشرعية

2952111651150292204793
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محكمة نعلني 
الشرعية

721236134021846167

محكمة اخلليل 
الشرعية

50110822217219125425561872

محكمة دورا 
الشرعية

1624567512101462212872

محكمة يطا 
الشرعية

71393090500412131280

محكمة حلحول 
الشرعية

24324719180417462541129

محكمة غرب 
اخلليل الشرعية

911342082055494315

محكمة الظاهرية 
الشرعية

4881304102899086

محكمة بيت حلم 
الشرعية

290941228347622692791059

60951095233321234693344798555730832اجملموع
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كشف بدعاوي النفقات الوارد والمفصولة خالل عام 2016م

اجملموعاملسقطةاملفصولةاجملموع الواردة املدورةاحملاكم
املدور للشهر 

القادم

141085622665102928021464محكمة نابلس الشرعية

0219219135772127̀محكمة حوارة الشرعية

3011014062711337محكمة بديا الشرعية

محكمة طولكرم 
الشرعية

5554359833917551484

034341219313محكمة عتيل الشرعية

محكمة قلقيلية 
الشرعية

4036140124412637031

8266074241524566082محكمة جنني الشرعية

محكمة طوباس 
الشرعية

26119145784612421

محكمة سلفيت 
الشرعية

6166172122451675

محكمة قباطيه 
الشرعية

0118118307810810

083835527821محكمة الرام الشرعية

محكمة العيزرية 
الشرعية

037371818361

01771771015916017محكمة اريحا الشرعية 

محكمة رام اهلل 
الشرعية

143733876371385756125

محكمة بير زيت 
الشرعية

088884441853

025251510250محكمة سلواد الشرعية

03232248320محكمة نعلني الشرعية

4049253230812543399محكمة اخلليل الشرعية

3329132416812729529محكمة دورا الشرعية

14157171845814229محكمة يطا الشرعية

محكمة حلحول 
الشرعية

3922426313910224122
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محكمة غرب اخلليل 
الشرعية

014314384571412

محكمة الظاهرية 
الشرعية

0212198174

محكمة بيت حلم 
الشرعية

1947749627719547224

1937616681033644239460382063اجملموع
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أنشطة ديوان قاضي القضاة
خالل العام 2016
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اللقــاء التوعــوي الــذي اســتهدف التجمعــات البدويــة فــي عــرب الدواهيــك و جتمــع عــرب الرشــايد/الطريفات الغربــي و عــرب التعامــرة 
ــي  ــن االدوات الت ــده م ــام، كواح ــكل ع ــطيني بش ــرعية والقضاء الفلس ــم الش ــى احملاك ــه ال ــة التوج ــاول اهمي ــذي تن ــل وال ــي فصاي ف

ــخ 2016/1/12. تعمــل علــى تشــجيع الوصــول واالحتــكام للقضــاء الفلســطيني بالتعــاون مــع منتــدى شــارك بتاري

قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية الدكتــور محمــود الهبــاش مــع ســعادة الســفير 
املصــري الســابق وائــل نصــر الديــن عطيــة بتاريــخ 2016/1/12.
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قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية الدكتــور محمــود الهبــاش وعــدد مــن اصحــاب 
ــخ 2016/1/14. ــرام اهلل بتاري ــي ب ــارة للمستشــفى االستشــاري العرب ــة قضــاة احملاكــم الشــرعية فــي زي الفضيل

ــي متــت مبقــر محافظــة اريحــا واألغــوار  ــى احملاكــم الشــرعية والت ــة ومــدى وصولهــا إل ــع التجمعــات البدوي حفــل اطــالق دراســة واق
ومبشــاركة محافــظ محافظــة اريحــا واألغــوار املهنــدس ماجــد الفتيانــي وفضيلــة القاضــي الشــرعي ناصــر القــرم عضــواً ممثــالً عــن 

ــخ 2016/1/31. ــة بتاري ــات املعني ــة واملؤسس ــات البدوي ــر التجمع ــاء ومخاتي ــن وجه ــدد م ــور ع ــاة بحض ــي القض ــوان قاض دي
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مناقشــة احــد ابحــاث املتقدمــني للحصــول علــى اجــازة محامــاة شــرعية مــن قبــل جلنــة فحــص احملامــني الشــرعيني التابعــة لديــوان 
قاضــي القضــاة بتاريــخ 2016/2/1.

قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية ملعــرض نــور اهلل الــذي اقامتــه جمعيــة نــور اهلل 
اخليريــة فــي مدينــة قلقيليــة يرافقــه عطوفــة محافــظ محافظــة قلقيليــة رافــع رواجبــة وهــو يشــير الــى القــدس واملســجد االقصــى 

مبينــا ان ال ســالم بــدون القــدس الشــريف بتاريــخ 2016/2/8.
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ــة  ــن الوكال ــل م ــور، بتموي ــب التط ــة تواك ــر حديث ــق معايي ــه وف ــذي مت تأهيل ــد، وال ــرعية اجلدي ــة الش ــة قلقيلي ــر محكم ــاح مق افتت
األمريكيــة للتنميــة )USAID( بتاريــخ 2016/2/4.

ــة، والدكتــورة  ســماحة الدكتــور محمــود الهبــاش يســتقبل الدكتــور ســعيد القيــق، والدكتــور حمــزة ذيــب، والدكتــور محمــد عمارن
جنــاح دقمــاق، حيــث مت االتفــاق علــى تشــكيل اللجنــة التحضيريــة ملؤمتــر القــدس فــي ضــوء الشــريعة االســالمية »آفــاق وحتديــات« يذكــر 

ان هــذا املؤمتــر يعتبــر مــن املؤمتــرات الدوليــة التــي تتنــاول دعــوى القــدس مــن مختلــف جوانبهــا بتاريــخ 2016/2/11.
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قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية الدكتــور محمــود الهبــاش والســيد احمــد عســاف 
املشــرف العــام للهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون بتاريــخ 2016/2/15.

ــظ  ــه محاف ــاش يرافق ــود الهب ــور محم ــالمية الدكت ــات االس ــة والعالق ــؤون الديني ــس للش ــار الرئي ــطني مستش ــاة فلس ــي قض قاض
محافظــة اخلليــل الســيد كامــل حميــد للحــرم االبراهيمــي الشــريف ويظهــر فــي الصــورة محاولــة جنــود االحتــالل عرقلــة دخولهمــا 

ــخ 2016/2/23. ــل بتاري ــؤدي للحــرم باخللي ــر احلاجــز امل عب
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قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية الدكتــور محمــود الهبــاش يــؤدي الصــالة فــي احلــرم 
االبراهيمــي الشــريف بتاريــخ 2016/2/22.

ســماحة قاضــي القضــاة الدكتــور محمــود الهبــاش خــالل إفتتــاح محكمــة اخلليــل الشــرعية اجلديــدة فــي البلــدة القدميــة فــي اخلليــل 
بتاريــخ 2016/2/22.
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ــفيرة  ــعادة الس ــالمية وس ــات االس ــة والعالق ــؤون الديني ــس للش ــار الرئي ــطني مستش ــاه فلس ــي قض ــاش قاض ــود الهب ــور محم الدكت
ــخ 2016/3/2. ــة فلســطني بتاري ــدى دول ــة اســتراليا ل ــوس ممثل مارشــا بي

قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية الدكتــور محمــود الهبــاش مــع ســعادة الســفير 
احلبيــب بــن فــرح ســفير اجلمهوريــة التونســية لــدى فلســطني بتاريــخ 2016/4/4.
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ــون التنفيــذ لقضــاة  ــوان قاضــي القضــاة حــول قان مشــهد مــن ورشــة العمــل التــي مت عقدهــا بقاعــة املركــز االعالمــي التابعــة لدي
ــي  ــي، قاض ــامة الكيالن ــي اس ــدرب القاض ــراف امل ــطيني، بإش ــي الفلس ــد القضائ ــع املعه ــاون م ــرعية، بالتع ــم الش ــي احملاك وموظف

ــخ 2016/4/12. ــي بتاري ــش القضائ ــرة التفتي ــو دائ ــتئناف وعض االس

اللقــاءان املنفصــالن التوعويــان الــذان عقــدا فــي قاعــة مدرســة ذكــور اجليــب االساســية اخملتلطــة والتــي اســتهدفت الطالبــات واالمهات 
حــول اســاليب التنشــئة االجتماعيــة فــي االســالم، ومت عقــد هــذه اللقــاءات بالتعــاون والتنســيق مــع مؤسســة برامــج الطفولــة والعمل 

اجلماهيــري ووحــدة العالقــات العامــة واالعــالم بديوان قاضــي القضــاة بتاريــخ 2016/4/17.
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مشــهد مــن اجتمــاع قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية الدكتــور محمــود الهبــاش 
بقضــاة احملاكــم الشــرعية والــذي عقــد بقاعــة املركــز االعالمــي / ديــوان قاضــي القضــاة بتاريــخ 2016/6/1.

مشــهد مــن مشــاركة دائــرة االرشــاد واالصــالح األســري بديــوان قاضــي القضــاة فــي مناقشــة الدليــل التدريبــي املعــد مــن قبــل جلنــة 
تشــغيل النســاء بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة بتاريــخ 2016/6/26.
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مشــهد مــن حفــل تكــرمي قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية الدكتــور محمــود الهباش 
للفائزيــن مبســابقة حفــظ القــرآن الكــرمي الثانيــة التــي نظمتها بلديــة نوبــا بتاريــخ 2016/8/11.

مشــهد مــن مشــاركة دائــرة االرشــاد واالصــالح األســري بديــوان قاضــي القضــاة ببرنامــج اعــداد املدربــني بالشــراكة مــع وزارة شــؤون 
ــخ 2016/8/29. املــرأة والــذي عقــد بتاري
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مشــهد مــن تأديــة أصحــاب الفضيلــة قضــاة احملاكــم الشــرعية اجلــدد اليمــني القانونيــة أمــام ســماحة الدكتــور محمــود الهبــاش قاضي 
قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية، فــي مقر ديــوان قاضــي القضــاة بــرام اهلل بتاريــخ 2016/9/1.

ــوان قاضــي القضــاة  مشــهد مــن ورشــة العمــل حــول حقــوق املــرأة فــي قانــون األحــوال الشــخصية والتــي عقــدت بالتعــاون مــع دي
ــخ 2016/10/26. ــي بتاري ــي واالجتماع ــاد القانون ــرأة لإلرش ــز امل ــع مرك ــراكة م ــة وبالش ــا اخليري ــيدات أريح ــة س وجمعي
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مشــهد مــن اعــالن  الدكتــور محمــود الهبــاش قاضــي قضــاة فلســطني مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االســالمية  
بــدء العمــل بقانــون التنفيــذ الشــرعي بتاريــخ 2016/10/31.

مشــهد مــن ورشــة العمــل بخصــوص املواءمــة لربــط ســجل الســكان بــني ديــوان قاضــي القضــاة ووزارة الداخليــة والتــي عقــدت فــي 
ــخ 2016/12/14. رام اهلل بتاري
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ديوان قاضي القضاة ينظم ورشة عمل حول الربط االلكتروني مع وزارة الداخلية بتاريخ 2016/12/14.
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