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 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים(תיקון מם׳ 4), תש״ם-1980 *

 תיקון סעיף 8 1. בסעיף 8 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ״ג-2><19«(להלן - החוק העיקרי),

 במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) בית הדין לערעורים ידון בשלושה, אולם אם מספר הקאדים
 מד׳הב המכהנים בו פחת משלושה או שנבצר מאחד מהם למלא תפקידו,

 רשאי בית הדין לערעורים לדון בשנים.״

ף ״ 2. בסעיף 11 לחוק העיקרי - י ע  תיקח 0

 (1) בסעיף קטן (א), בדישה, במקום ״שמונה״ יבוא ״תשעה״, ובפסקה
 השלישית, במקום ״קאדי מד׳הב נוסף שיייבחר״ יבוא ״שני קאדים״

 מדיהב שייבחרו״;

 (2) בסופו יבוא:
 ״(ה) חבר הועדה שהוא מועמד לתפקיד שהועדה דנה בו לא יהיה
 נוכח בדיוני הועדה באותה מועמדות ולא יצביע בהחלטה על המינוי

 האמור.״

 הוספת העיף 12א 3, אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:

 ״קאדי מד׳הב 12 א. (א) שר הדתות רשאי, בהסכמת המועמד ובהסכמת ראש בית

 בבית הדין הדין לערעורים, למנות קאדי מד׳הב של בית הדין להיות קאדי מד׳הב

 לערעורים של בית הדין לערעורים, לתקופה מסויימת.

 (ב) מינוי לתקופה ממויימת לפי סעיף זה, ברציפות או לםירלגין,
 לא יהיה לתקופה של יותר משנה אחת מתוך תקופה של שלוש שניים.

 (ג) קאדי מדיהב שנתמנה לתקופה מסויימת והתחיל בדיון, יהיה
 מוסמך לסיימו גם לאחר תקופת מינויו.״
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