
 

PAHANG 

ENAKMEN 3 TAHUN 1991 

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 

Mengandungi pindaan terkini - Phg. En. 5/01 

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG  

 

Seksyen 34. Perlantikan Mufti. 

Seksyen 35. Kuasa Mufti. 

Seksyen 36. Fatwa. 

Seksyen 37. Bentuk fatwa. 

Seksyen 38. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa. 

Seksyen 39. Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak. 

Seksyen 40. Permintaan untuk pendapat oleh mana-mana mahkamah. 

Seksyen 41. Nas yang akan diikuti. 

 

Seksyen 34. Perlantikan Mufti. 

(1) Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan hendaklah melantik seorang yang layak dan 

sesuai untuk menjadi Mufti Negeri selama tempoh dan menurut syarat-syarat yang 

diperkenankan oleh Baginda.  

(2) Apabila berkuatkuasa seksyen ini, orang yang menjadi mufti Negeri sebelum sahaja 

berkuatkuasa seksyen ini hendaklah disifatkan sebagai telah dilantik di bawah seksyen ini 

menjadi Mufti Negeri dan hendaklah terus memegang jawatan itu sehingga perlantikan Mufti 

Negeri di bawah Enakmen ini dibuat. 

(3) Seorang Timbalan Mufti Negeri boleh dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia 

Sultan untuk membantu Mufti menjalankan tugasnya di bawah Enakmen ini. 

(4) Perlantikan Mufti dan Timbalan Mufti hendaklah disiarkan dalam Warta. 

 



Seksyen 35. Kuasa Mufti. 

Mufti hendaklah membantu dan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 

berkenaan dengan semua perkara yang berhubungan dengan Hukum Syarak, dan dalam 

semua perkara tersebut hendaklah menjadi pihak berkuasa utama dalam Negeri Pahang 

selepas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam 

Enakmen ini. 

 

Seksyen 36. Fatwa. 

(1) Mufti boleh atas daya usahanya sendiri atau atas permintaan daripada mana-mana orang 

yang dibuat melalui surat yang dialamatkan kepada Mufti, atau atas perintah Kebawah Duli 

Yang Maha Mulia Sultan, membuat dan, tertakluk kepada subseksyen 2, menyiarkan dalam 

Warta fatwa atau pendapat atas sesuatu persoalan yang belum diputuskan atau persoalan yang 

menimbulkan pertikaian mengenai atau yang berkaitan dengan Hukum Syarak.  

(2) Sesuatu fatwa yang dibuat oleh Mufti boleh disiarkan dalam Warta jika difikirkan perlu 

oleh Mufti tetapi hendaklah disiarkan dalam Warta jika diperintahkan dibuat demikian oleh 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan. 

(3) Sebaik sahaja dibuat oleh Mufti, sesuatu fatwa hendaklah mengikat setiap orang Islam 

yang tinggal di Negeri Pahang sebagai ajaran agamanya dan hendaklah menjadi 

kewajipannya mengikuti dan berpegang kepada fatwa itu, kecuali dia dibenarkan oleh Hukum 

Syarak menyimpang daripada fatwa itu dalam hal kewajipan peribadi, kepercayaan atau 

pendapat. 

(4) Sesuatu fatwa hendaklah diiktiraf oleh semua Mahkamah Syariah dalam Negeri Pahang 

sebagai yang penuh berkuasa dalam perkara yang ditetapkan itu. 

 

Seksyen 37. Bentuk fatwa. 

(1) Sesuatu fatwa hendaklah menyebut bahawa ia dibuat menurut seksyen 36.  

(2) Sesuatu fatwa jika disiarkan dalam Warta hendaklah dalam Bahasa Kebangsaan dalam 

tulisan rumi dan jawi. 

 

 



Seksyen 38. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa. 

(1) Mufti boleh atas daya usahanya sendiri atau atas permintaan daripada mana-mana orang 

yang dibuat melalui surat yang dialamatkan kepada Mufti, atau atas perintah Kebawah Duli 

Yang Maha Mulia Sultan, meminda, mengubahsuai atau membatalkan mana-mana fatwa 

yang dikeluarkan olehnya atau oleh mana-mana Mufti terdahulu daripadanya.  

(2) Sesuatu pindaan, ubahsuaian atau pembatalan ke atas sesuatu fatwa hendaklah dianggap 

menjadi fatwa dan peruntukan-peruntukan subseksyen (2), (3) dan (4) seksyen 36 dan 

subseksyen (2) seksyen 37 hendaklah terpakai. 

(3) Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan sesuatu fatwa hendaklah menyebut bahawa ia 

dibuat menurut peruntukan subseksyen (1). 

 

Seksyen 39. Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak. 

(1) Maka hendaklah ada suatu jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa 

Perundingan Hukum Syarak.  

(2) Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada – 

(a) Mufti sebagai Pengerusi; 

(b) dua orang ahli Majlis yang dilantik oleh Majlis; 

(c) seseorang pegawai daripada Jabatan Agama Islam Pahang yang mahir dalam 

Hukum Syarak yang akan dilantik oleh Majlis; dan 

(d) sekurang-kurangnya dua orang, tetapi tidak lebih daripada enam orang yang akan 

dilantik oleh Majlis, terdiri daripada orang-orang yang mahir dalam Hukum Syarak. 

(3) Orang yang sebaik sahaja sebelum berkuatkuasa seksyen ini telah dilantik sebagai ahli 

Jawatankuasa Syariah yang ditubuhkan di bawah seksyen 37 Enakmen 1982, hendaklah 

disifatkan sebagai telah dipilih atau dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Perundingan Hukum 

Syarak dan hendaklah terus menjadi ahli sehingga tamat tempoh perlantikannya. 

(4) Pengerusi dan dua orang ahli Jawatankuasa yang lain, seorang daripadanya bukan ahli 

Majlis, hendaklah menjadi kuorum. 

(5) Apabila Mufti bercadang hendak membuat fatwa di bawah seksyen 36, dia hendaklah 

memanggil suatu mesyuarat Jawatankuasa bagi maksud membincangkan persoalan yang 

hendak diberi fatwa itu. 



(6) Jawatankuasa hendaklah menimbangkan cadangan tersebut dan hendaklah, melainkan 

pada pandangan Jawatankuasa persoalan yang dirujukkan itu adalah remeh atau atas sebab-

sebab lain tidak sepatutnya diputuskan, menyediakan satu draf fatwa mengenainya dan jika 

draf fatwa itu diluluskan dengan sebulat suara oleh Jawatankuasa, Mufti boleh membuat 

fatwa menurut seksyen 36. 

(7) Sebelum Mufti bercadang membuat fatwa, dia boleh mengarahkan suatu kajian atau 

penyelidikan dibuat dan kertas kerja disediakan. 

 

Seksyen 40. Permintaan untuk pendapat oleh mana-mana mahkamah. 

Walau apapun undang-undang bertulis yang berlawanan, Mufti tidak boleh disaman untuk 

memberi pendapat atau keterangan mengenai Hukum Syarak di dalam mana-mana 

mahkamah sivil atau Mahkamah Syariah tetapi jika di dalam mana-mana mahkamah lain 

daripada Mahkamah Syariah sesuatu persoalan Hukum Syarak patut diputuskan, mahkamah 

itu boleh meminta Mufti memberi pendapat mengenai persoalan itu, dan Mufti boleh 

memberi pendapatnya kepada mahkamah itu. 

 

Seksyen 41. Nas yang akan diikuti. 

(1) Semasa mengeluarkan fatwa di bawah seksyen 36 atau memberi pendapat di bawah 

seksyen 40, Mufti hendaklah pada lazimnya mengikut qaul muktamad Mazhab Shafie.  

(2) Jika Mufti berpendapat bahawa dengan mengikut qaul muktamad Mazhab Shafie boleh 

membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, Mufti boleh 

mengikuti qaul muktamad Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, atau Mazhab Hambali. 

(3) Jika Mufti berpendapat bahawa tiada suatupun daripada qaul muktamad empat Mazhab 

itu boleh diikuti tanpa membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan 

awam, Mufti boleh memutuskan masalah itu menurut pendapatnya sendiri dengan tidak 

terikat kepada qaul muktamad mana-mana Mazhab yang empat. 


