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 מתפרסמת בזת הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס׳ 3), תשל״ב-972ן

 תיקי! סעיף 5 1, האמור בסעיף 8 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ״ג-1962י, יסומן -(אא ואחריו
 יבוא:

 ׳׳(ב) בית דץ שמספר הקאדים מד׳הב פחת בו משלושה, משוס
 שאחד או שניים מחבריו התפטרו, יצאו לקצבה, נפטרו או נבצר מהם

 למלא תפקידם, רשאי לדון בשניים או באחד, הכל לפי הענץ.

 (ג) דן בית הדץ בשניים ונחלקו הדעות, תכריע דעתו של אב
 בית הדין.

 אישיר פעימת 2. הליך שנתקיים בבית ד׳ץ לפני תחילתו של חוק זה לא ייפסל מחמת שדנו בו בפחות
 משלושה.

ר ג ס י ה ר ב  ד

ב של כ ר  סעיף 8 לחוק בהתאם. ההוראה המחייבת ה
ד בעינה.  שלושה בבית הדין לערעורים תוסיף לעמו

ף 1 סעיף 8 לחוק העיקרי אומר: ׳׳בית דין ידון י ע  ס
 בשלושה; בית הדין לערעורים ידון בלא

 סחדת משלושה־׳.

ף 2 סעיף זה בא לקיים הליכים שנתקיימו בבית י ע  ס
ב של פחות כ ר ה  הדין לפני תחילת חוק זה ב

 משלושה.

 חוק זה בא לתקן ליקוי בהליכי השפיטה של בית הדין
 הדתי הדרחי שמרם עקב דרישת סעיף 8 לחוק בתי הדין
ב כ ר ה  הדתיים הדרוזיים, תשכ״ג-962 ן׳ שבית הדין ידון ב
 של שלושה. למעשה מורכב בית הדץ הדתי הדרוזי בדרגה
ל מקרה שנבצר כ ב , ו ד ב ל  הראשונה משלושה חברים ב
ה או ב צ ק  מאחד מהם לשבת בדץ, או שהתפטר, יצא ל
 נפטר, משותק בית הדין. המינוי של קאדים מד׳הב נוספים
ך בקשיים גדולים. מכיק שלפ* הדין הדתי הדרוזי  כרו
 רשאי בית הדין לדון אפילו באחד, מוצע בזה לתקן את

 נ 0״ח הז5ב״ג, עמ׳ 20; תשכ״ד, עמי 141; תשכ״ש, עמ׳ 99.
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