المحاكم الشرعية
هــي جــزء مــن المنظومــة القضائيــة الفلســطينية بموجــب القانــون األساســي الفلســطيني حيــث تنــص المــادة  101مــن القانــون
علــى أن «المســائل الشــرعية واألحــوال الشــخصية تتوالهــا المحاكــم الشــرعية والدينيــة وفق ـ ًا للقانــون».
يتضمــن قانــون األحــوال الشــخصية األحــكام والمبــادئ المنظمــة للعالقــات داخــل األســرة مــن لحظــة الفحــص الطبــي مــروراً بعقــد
الــزواج وانتهــاء باآلثــار المترتبــة علــى زوال الرابطــة الزوجيــة ،ويشــمل أحــكام الخطبــة والــزواج والمهــر ونفقــة الزوجــة والطــاق
والتفريــق القضائــي والخلــع والنســب والرضــاع والحضانــة و المشــاهدة واالســتضافة والميــراث والوصيــة والوقــف ...
يطبــق فــي الضفــة الغربيــة قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي رقــم  61لســنة  1976وقانــون حقــوق العائلــة رقــم  303للعــام
 1954هــو المطبــق فــي قطــاع غــزة.

تمــارس المحاكــم الشــرعية حــق القضــاء فــي األحــوال الشــخصية بيــن المســلمين اســتنادا لقانــون أصــول
المحاكمــات الشــرعية الســاري بالضفــة وغــزة ،وتمــارس أيضــا القضايــا المتعلقــة ب:
•إنشاء الوقف لمنفعة المسلمين واإلدارة الداخلية لتلك األوقاف،
•أموال األيتام واألوقاف المربوطة بحجج شرعية،
•الوالية والوصاية والوراثة،
•الحجر وفكه واثبات الرشد،
•نصب القيم والوصي وعزلهما،
•المفقود ،المناكحات والمفارقات وما يترتب عليهما.
•كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج،
•التركات ،التخارج ،الهبة والوصية.
•التقاضــي أمــام المحاكــم الشــرعية يكــون علــى درجتيــن ،المحاكــم االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف والمحكمــة الشــرعية
العليــا هــي محكمــة قانــون.
يوجــد  25محكمــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة جــزء منهــا محاكــم معامــات وهــي محاكــم فرعيــة واآلخــر قضايــا ومعامــات
وهــي المحاكــم المركزيــة المتواجــدة فــي المحافظــات ،باإلضافــة إلــى ثــاث هيئــات اســتئناف( نابلــس ،القــدس وتنعقــد مؤقتــا فــي
رام اهلل ،الخليــل ومحكمــة عليــا شــرعية واحــدة.

دوائر تابعه لديوان قاضي القضاة
•نيابة األحوال الشخصية،

وهي دائرة من الدوائر التابعة لقاضي القضاة والتي من صالحياتها و مهامها:
•الدعــاوى التــي يتعلــق بهــا حــق اهلل تعالــى «دعــاوى الحســبة» كالطــاق والنســب والــردة بإبــاء أحــد الزوجيــن اإلســام
وفســخ عقــد الــزواج أو بطالنــه.
•الدعــاوى الخاصــة بالصغــار وفاقــدي األهليــة وناقصيهــا والغائبيــن والمفقوديــن ومحاســبة وعــزل األوليــاء واألوصيــاء
والقــوام والنظــار.
•الدعاوى المتعلقة باألوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة الى البر والخيرات.
•الدعــاوى التــي تــرى نيابــة االحــوال الشــخصية التدخــل فيهــا لتعلقهــا بحــق اهلل وإذا خالــف الحكــم قاعــدة مــن قواعــد
النظــام العــام أو نــص القانــون علــى ذلــك.
•الطعــن أمــام المحكمــة العليــا فــي األحــكام التــي صــدرت عــن المحكمــة ومحكمــة االســتئناف واكتســب الدرجــة القطعيــة
إذا كان فيهــا مخالفــة للقانــون أو خطــأ فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه ويكــون تدخلهــا لمصلحــة القانــون وال يســتفيد منهــا
الخصوم.
•طلبات رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.

جلسات التحقيق تكون سرية وال يجوز ألطراف الدعوى حضورها اال بإذن خطي من النيابة.
وتمــارس النيابــة عملهــا داخــل المحاكــم الشــرعية الفلســطينية وتمــارس رقابتهــا ومتابعتهــا للقضايــا المتعلقــة بحــق اهلل تعالــى
وتحديــداً مــا يتعلــق باألحــكام الصــادرة علــى القاصريــن وفاقــدي األهليــة وعلــى الوقــف وبيــت المــال وأحــكام فســخ النــكاح والتفريق
والطــاق والرضــاع المانــع للزوجيــة واإلمهــال للعنــه ،والجنــون وأحــكام الديــة وغيــر ذلــك ممــا يتعلــق بــه حــق اهلل تعالــى ،ومراقبــة
اســتئناف هــذه األحــكام والطعــون المقدمــة لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية وإجــراء الــازم لحفــظ حــق اهلل تعالــى .
ولهــا صالحيــة التحقيــق االبتدائــي واالدعــاء واإلحالــة والمرافعــة أمــام المحاكــم وإبــداء الطلبــات والدفــوع فــي قضايــا الحــق العــام
الشــرعي ،وكذلــك متابعــة العمــل علــى تنفيــذ األحــكام الصــادرة فــي تلــك الدعــاوى.

دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري،
تأسســت دائــرة اإلرشــاد واإلصــاح ُ
األســري فــي المحاكــم الشــرعية بقــرار رئاســي مــن المغفــور لــه بــإذن اهلل الرئيــس الفلســطيني
ياســر عرفــات بتاريــخ بدايــة العــام  ، 2004للمســاعدة فــي حــل الخصومــات بيــن أفــراد األســرة ،وللمســاهمة فــي وقايــة المجتمــع
مــن التفــكك وتعزيــز النســيج المجتمعــي ،ويتــم التطلــع لهــا بأنهــا أداة وســاطة فــي النزاعــات األســرية وتعمــل علــى توفيــر الوقــت
والجهــد والتكلفــة علــى المتخاصميــن مــن خــال محاولــة التوســط وإيجــاد حلــول بديلــة للنزاعــات قبــل الشــروع بإجــراءات التقاضــي.
حيــث توجــد أقســام متفرعــة عــن الدائــرة فــي كافــة المحاكــم الشــرعية.

رؤية الدائرة
المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع فلســطيني مســتقل قــوي وصلــب وقــادر علــى مواجهــة التحديــات المختلفــة ،والســير علــى طريــق
التنميــة.

رسالة الدائرة
الحفــاظ علــى تماســك األســرة الفلســطينية فــي ظــل الظــروف والمتغيــرات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يمــر بهــا
المجتمــع الفلســطيني ،عبــر التقليــل مــن نســب الطــاق ،والتقليــل مــن عــدد القضايــا ُ
األســرية المرفوعــة أمــام المحاكــم الشــرعية،
وإصــاح ذات البيــن ،وتدويــن وتوثيــق حقــوق أفــراد األســرة المتصالــح عليهــا .وتوفيــر التوجيــه واإلرشــاد المناســب الــذي ّ
يمَكــن
أفــراد األســرة مــن التعــرف علــى األســس الســليمة لبنــاء أُســرةٍ متماســكة والحفــاظ عليهــا ،والتغلــب علــى أيــة خالفــات أســرية
ناشــئة بينهــم .وتوفيــر الحمايــة ألفــراد األســرة الذيــن يتعرضــون للعنــف ،وخصوصـاً النســاء واألطفــال ،وتقديــم المســاعدة إلنهــاء
أســباب العنــف.

أهداف الدائرة
• تقديم االستشارات القانونية واالجتماعية ُ
واألسرية المجانية لمن يحتاجها ويطلبها.
•المساهمة في العمل على حل الخالفات الزوجية ،والخالفات العائلية على اختالفها.
•الحد من العنف ُ
األسري وتوفير الحماية لكل من يتعرض له.

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

