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قانــون محاكــم الصلــح
رقم )23( لسنة 2017*

املادة )1(
يس��مى هذا القانون ) قانون محاكم الصلح لسنة 2017 ( ويعمل 

به بعد مرور مائة وثمانني يوماً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اختصاصات محاكم الصلح

املادة )2(
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:

أ - دعاوى احلقوق املتعلقة بدين او مال منقول او غير منقول بش��رط 

اال تتجاوز قيمة املدعى به عشرة آالف دينار.

ب - الدعاوى املتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج - دعوى العطل والضرر بش��رط اال تتجاوز قيمة املدعى به عش��رة 

آالف دينار.

د - دع��وى العطل والضرر املتقابلة التي تنش��أ عن الدعوى األصلية 

الداخلة في اختص��اص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار املدعى به 

في الدعوى املتقابلة.

ه� - دعاوى حق املس��يل وحق املرور وحق الش��رب الذي منع اصحابه 

من استخدامه.

و - دع��اوى اعادة الي��د على العقار الذي نُزع بأي وج��ه من واضع اليد 

* مت نشر هذا القانون على الصفحة 4608 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 5474 الصادر 
بتاريخ 2017/8/1.
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عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم 

بالعقار نفسه.

ز - دعاوى املطالبة باألجور املترتبة على املأجور مهما بلغت قيمتها.

ح - دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخالء املأجور بصرف النظر 

عن قيمة بدل االيجار السنوي.

ط - دع��اوى تقس��يم األموال غي��ر املنقولة املش��تركة مهما بلغت 

قيمتها ويش��ترط في ذلك اال يصدر القرار بتقس��يم غير منقول 

يقع في منطقة تنظيم املدن اال اذا اثبت طالب التقسيم بخريطة 

مصدقة بحسب األصول من جلنة تنظيم املدن احمللية - اذا كان في 

تل��ك املنطقة جلنة تنظي��م - ان ذلك التقس��يم يتفق مع أحكام 

اي مشروع من مش��اريع تنظيم املدن صادر مبقتضى احكام قانون 

تنظيم املدن وبش��رط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير املنقول الذي 

يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون املذكور.

ي - دع��اوى تقس��يم األموال املنقولة مهما بلغ��ت قيمتها ان كانت 

قابلة للقس��مة واحلكم ببيعها مبعرفة دائ��رة التنفيذ اذا لم تكن 

قابل��ة للقس��مة، ويترتب على دائرة التنفيذ عن��د توليها البيع ان 

تراعي ما امكن األحكام اخملتصة مبعاملة بيع غير املنقول املشترك 

املنصوص عليها في قانون تقسيم األموال غير املنقولة املشتركة.

ك - الطلب��ات املس��تعجلة املقدم��ة ف��ي الدع��اوى الداخلة ضمن 

اختصاص محكمة الصلح.

املادة )3(
تخت��ص محكمة الصل��ح بالنظر في اخملالف��ات واجلنح جميعها 

والتي لم يعني القانون محاكم اخرى للنظر فيها.



قانــون محـاكــم الصلـح

7

االجراءات احلقوقية

املادة )4(
أ - بعد ان يس��توفى الرس��م يقي��د القلم الئحة الدع��وى في اليوم 

نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً ألسبقية تقدميها، 

وتخت��م الالئحة وم��ا ارفق بها من أوراق بخ��امت احملكمة، كما يذكر 

امام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والش��هر والسنة، ويؤشر بكل 

ذلك على صور الالئحة.

ب - عل��ى املدع��ي ان يقدم ال��ى قلم احملكمة الئحة دع��واه من اصل 

وصور بعدد املدعى عليهم مرفقاً بها ما يلي:

1 - بينات��ه اخلطية املؤيدة لدعواه املوجودة حتت يده ضمن حافظة، 

وتك��ون أص��والً أو ص��وراً مصدقاً عليه��ا من املدع��ي او وكيله 

مبطابقتها لألص��ل، وللمدعى عليه طلب تق��دمي أصلها في أي 

وقت.

2 - قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغير او يد خصمه.

3 - قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب 

في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ج - 1 - م��ع مراع��اة أح��كام البند )2( من هذه الفقرة، يس��قط  حق 

املدع��ي في تق��دمي اي بينة اخرى إلثبات دع��واه اذا لم يقدمها وفق 

أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة.

2 - اذا كان��ت قيم��ة الدعوى تقل عن ألف دين��ار، يجوز للمحكمة 

الس��ماح للمدع��ي ملرة واح��دة فقط بتقدمي بين��ة اخرى إلثبات 

دعواه قبل شروع املدعى عليه في تقدمي بيناته الدفاعية.

د - يبل��غ املدع��ى عليه موعد اجللس��ة وص��ورة عن الئح��ة الدعوى 

ومرفقاتها املشار اليها في الفقرة )ب( من هذه املادة.
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املادة )5(
أ - على املدعى عليه ان يقدم الى قلم احملكمة خالل خمس��ة عش��ر 

يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الئحة الدعوى وكامل مرفقاتها 

جواب��اً كتابي��اً على ه��ذه الالئحة من أصل وع��دد كاف من الصور 

لتبليغ املدعني مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:

1 - بيناته اخلطية املؤي��دة جلوابه املوجودة حتت يده ضمن حافظة، 

وتكون أص��والً أو صوراً مصدقاً عليها من املدعى عليه او وكيله 

مبطابقتها لألص��ل، وللمدعي احلق بطلب تق��دمي اصلها في أي 

وقت.

2 - قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغير او يد خصمه.

3 - قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب 

في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ب - ت��زاد املدة املنصوص عليها في الفق��رة )أ( من هذه املادة لتصبح 

ثالثني يوماً في اي من احلالتني التاليتني:

1 - اذا كان املدعى عليه احملامي العام املدني او كان احدى املؤسسات 

الرسمية او العامة.

2 - اذا كان املدعى عليه مقيماً خارج اململكة.

ج - لقاضي الصلح ان ميدد، وملرة واحدة، املدة املشار اليها في الفقرة 

)أ( من هذه املادة سبعة أيام، أو املدة املشار اليها في الفقرة )ب( من 

هذه املادة خمس��ة عش��ر يوماً، وذلك بناء على طلب املدعى عليه 

املق��دم قبل انقضاء املدة املبينة في كل من تلك الفقرتني اذا ابدى 

اسباباً مبررة وقنعت احملكمة بذلك.

د - 1 - مع مراعاة احكام البند )2( من هذه الفقرة، اذا لم يقم املدعى 

عليه بتق��دمي جواب كتابي على الئحة الدع��وى خالل املدد املبينة 



قانــون محـاكــم الصلـح

9

ف��ي الفقرات الس��ابقة من هذه امل��ادة، ففي هذه احلالة يس��قط 

حقه في تقدمي جواب على الئحة الدعوى، ومع عدم اإلخالل بحقه 

في توجيه اليمني احلاس��مة ال يحق ل��ه تقدمي اي بينة في الدعوى، 

ويقتصر حقه على تقدمي مذك��رة بدفوعه واعتراضاته على بينات 

املدعي ومناقشتها وتقدمي مرافعة ختامية.

2 - ف��ي الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يجوز للمحكمة 

ان تس��مح للمدعى عليه بتقدمي جوابه على الئحة الدعوى في 

اول جلسة تلي اول جلس��ة محاكمة، كما يجوز للمحكمة ان 

تس��مح للمدعى عليه بتقدمي بيناته الدفاعية في أول جلس��ة 

تلي اجللسة التي يختم فيها املدعي تقدمي بيناته الثبوتية.

ه��� - 1 - م��ع مراعاة البن��د )2( من هذه الفق��رة للمدعي خالل مدة 

س��بعة ايام تبدأ م��ن اليوم التالي لتاريخ تبلغ��ه الالئحة اجلوابية 

ومرفقاتها ان يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على 

بين��ات املدع��ى عليه، كما يحق ل��ه ان يرفق ب��رده البينات الالزمة 

لتمكينه م��ن دحض بينات خصمه، وللمدع��ى عليه احلق بتقدمي 

مذكرة بدفوع��ه واعتراضاته على البينة الداحضة خالل س��بعة 

ايام  من تاريخ تبليغها له.

2 - اذا كانت قيمة الدعوى اقل من الف دينار، فيجوز للمحكمة ان 

تس��مح للمدعي بتقدمي بينات داحضة الزمة للرد على البينات 

الدفاعية للمدع��ى عليه، وذلك في اول جلس��ة محاكمة بعد 

استكمال املدعى عليه تقدمي بيناته الدفاعية.

و - اذا طلب احد اخلصوم ضمن قائمة بيناته مستندات حتت يد الغير 

فيح��ق للخصم اآلخر، بعد ورود هذه املس��تندات واطالعه عليها، 

ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليه��ا، وان يقدم البينات الالزمة للرد 
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عليها وذلك خالل مدة ال تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ 

تبلغه هذه املستندات.

ز - بعد اس��تكمال تق��دمي اللوائح والبينات وف��ق األحكام املقررة في 

هذه املادة، لقاضي الصلح ان يقرر اجراء اخلبرة التي طلبها املدعي 

ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمني واي قضية اخرى يرى ان اجراء 

اخلبرة فيها قبل اس��تكمال تقدمي البينات األخرى قد يساعد على 

وصول األطراف الى تسوية ودية فيها.

املادة )6(
في الدعاوى املس��تعجلة بنص القانون او التي يقرر قاضي الصلح 

اعتبارها مس��تعجلة وف��ق القواعد املقررة في امل��ادة )60( من قانون 

اصول احملاكمات املدنية، تطبق أحكام املادتني )4( و)5( من هذا القانون 

على لوائح الدعاوى املستعجلة واللوائح اجلوابية ولوائح الرد املقدمة 

فيه��ا، وما يلزم ارفاقه به��ا من بينات وطلبات، عل��ى ان يتم تقصير 

مدت��ي تقدمي الالئحة اجلوابية املش��ار اليها في كل م��ن الفقرتني )أ( 

و)ب( من املادة )5( من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر 

يوماً على التوالي. دون ان تكون أي منهما قابلة للتمديد، وتبقى املدد 

الواردة في الفقرتني )ه�( و)و( من املادة ذاتها دون تقصير.

املادة )7(
أ - اذا تب��ني للقاضي ابتداء ان النزاع ميكن تس��ويته بالوس��اطة فله 

مبوافقة اخلصوم ان يحيل الدعوى على الوس��اطة او ان يبذل اجلهد 

ف��ي الصلح بني اخلصوم فإذا مت الصل��ح يجري اثبات ما اتفق عليه 

الطرفان في محضر اجللس��ة ويوقع عليه منهما او من وكالئهما، 

واذا كان الطرف��ان ق��د كتبا ما اتفقا عليه يص��ادق عليه القاضي 

ويلحق االتفاق املكتوب مبحضر اجللسة ويثبت محتواه فيه ويكون 
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مبثابة احلكم الصادر عن احملكمة وال يقبل اي طريق من طرق الطعن، 

وتعطى صورته وفقاً للقواعد املقررة لألحكام.

ب - ال يج��وز للمتداعني م��ن غير احملامني ان يحض��روا امام محكمة 

الصلح التي تنظر الدعوى احلقوقية اال بوساطة محامني ميثلونهم 

مبوج��ب س��ند توكيل وذلك في الدع��اوى التي قيمته��ا الف دينار 

فأكثر والدعاوى املقدرة قيمتها لغايات الرسوم.

املادة )8(
أ - تستأنف الى محكمة البداية بصفتها االستئنافية:

1 - األح��كام الص��ادرة وجاهي��اً أو وجاهي��اً اعتبارياً ف��ي القضايا 

احلقوقية خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

2 - الق��رارات الصادرة عن قاضي األمور املس��تعجلة خالل عش��رة 

أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

ب - تفصل محكمة البداية بصفتها االستئنافية بالطعون املقدمة 

اليها تدقيقاً ما لم تقرر خالف ذلك.

ج - حتف��ظ أوراق الدع��وى في قلم محكمة الصلح، اال اذا اس��تأنف 

احد الطرفني احلكم املنهي للخصومة، فترسلها احملكمة الى قلم 

احملكمة املس��تأنف لديها بعد ان تبلغ صورة عن الئحة االستئناف 

الى الفريق الثاني، وله ان يقدم الئحة بدفاعه خالل عشرة أيام من 

اليوم التالي لتاريخ تبليغه الئحة االستئناف.

املادة )9(
أ - ال يك��ون احلكم الص��ادر مبثابة الوجاهي قابالً لالس��تئناف، اال انه 

يكون قابالً لالعتراض خالل مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ 

تبليغه.

ب - 1 - ف��ي الدعاوى التي تصل قيمتها ال��ى الف دينار فأكثر، يجب 
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عل��ى املعترض )املدع��ى عليه( ان يجيب في الئح��ة اعتراضه على 

بنود الئحة الدعوى، وان يرفق بها ما يثبت املعذرة املشروعة لغيابه، 

اضاف��ة الى طلباته وبيناته الدفاعي��ة، وفق ما تقتضيه الفقرة )أ( 

من املادة )5( من هذا القانون.

2 - ف��ي الدع��اوى التي تقل قيمتها عن أل��ف دينار، يقدم املعترض 

)املدعى عليه( الئحة باعتراضه، واذا حضر اجللسة احملددة لسماع 

االعت��راض تقرر احملكمة قبول االعتراض ش��كالً، وفي هذه احلالة 

يتعني على املعترض ان يقدم جواب��ه وطلباته وبيناته الدفاعية 

خالل عش��رة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول االعتراض شكالً 

حتت طائلة عدم قبول تلك البينات.

ج - اذا ل��م يقدم االعتراض خالل املدة احملددة ف��ي الفقرة )أ( من هذه 

املادة او لم يحضر املعترض او وكيله في اجللس��ة املعينة لس��ماع 

االعتراض دون معذرة مشروعة او حضر ولم يثبت املعذرة املشروعة 

لغياب��ه وفق م��ا يقتضيه البند )1( من الفق��رة )ب( من هذه املادة، 

فتقرر احملكمة رد االعتراض شكالً.

د - اذا حضر املعترض او وكيله اجللسة احملددة لنظر االعتراض، وقبلت 

احملكمة االعتراض شكالً، يراعى ما يلي:

1 - تس��مح احملكمة للمدعي باس��تكمال تقدمي اي بينات ارفقها 

بالئحة دعواه عند اقامتها، كما تس��مح ل��ه بتقدمي الئحة الرد 

وأي بينة داحضة وفقاً ملا هو منصوص عليه في الفقرة )ه�( من 

امل��ادة )5( من هذا القانون، ويبدأ احتس��اب امليعاد املقرر في تلك 

الفقرة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بقبول املعذرة املشروعة.

2 - بع��د اس��تكمال  البينات تنظر احملكمة في اس��باب االعتراض 

وتصدر قرارها برد االعتراض او فسخ احلكم ورد الدعوى او تعديل 
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احلكم املعترض عليه.

ه��� - يكون احلكم الصادر بنتيجة االعتراض قابالً لالس��تئناف خالل 

عش��رة أيام من اليوم التال��ي لتاريخ ص��دوره، واذا كان احلك�م قد 

قض��ى برد االعتراض ش��كالً، فيعتبر اس��تئنافه ش��امالً للحكم 

املعترض عليه.

املادة )10(
أ - اذا قررت محكمة البداية بصفتها االس��تئنافية قبول االستئناف 

شكالً فتتولى الفصل فيه موضوعاً.

ب - 1 - اذا كان احلك��م املطع��ون في��ه ق��د قضى ب��رد الدعوى لعدم 

االختص��اص او لك��ون القضي��ة مقضي��ة او ملرور الزم��ن او لعدم 

اخلصومة او ألي سبب شكلي اخر وقررت محكمة البداية بصفتها 

االس��تئنافية فس��خ احلكم فيجب اع��ادة الدع��وى الى محكمة 

الصلح للنظر في املوضوع.

2 - بخ��الف احل��االت الواردة ف��ي البند )1( من ه��ذه الفقرة ال يجوز 

حملكمة البداية بصفتها االستئنافية اعادة الدعوى الى محكمة 

الصلح.

االجراءات اجلزائيــة

املادة )11(
أ - يباش��ر قاض��ي الصلح النظر ف��ي الدعاوى اجلزائي��ة الداخلة في 

اختصاصه بناء على:

1 - شكوى املتضرر او اجملني عليه في اجلرائم التي تتوقف املالحقة 

فيها على الشكوى.

2 - االدعاء باحلق الش��خصي املقترن بالش��كوى ف��ي اجلرائم التي 

تتوقف فيها املالحقة على اتخاذ صفة املدعي باحلق الشخصي.
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3 - الش��كوى او االدع��اء باحل��ق الش��خصي او تقرير م��ن مأموري 

الضابطة العدلية في حاالت اجلرائم التي ال تزيد العقوبة املقررة 

له��ا على احلبس مدة س��نتني بصرف النظر عم��ا اذا كانت تلك 

العقوبة مقترنة بغرامة او ال.

4 - اإلحالة من قبل املدعي العام او بناء على قرار ظن صادر عنه وفق 

ما هو منصوص عليه في امل��ادة )51( من قانون اصول احملاكمات 

اجلزائية.

ب - فور قيد الدعوى، ترس��ل مذكرة تبليغ الى املش��تكى عليه يبني 

فيها لزوم حضوره في اليوم املعني للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً 

لألصول املتبعة في قانون اصول احملاكمات املدنية.

ج - اذا ل��م يحضر املش��تكى عليه املتبلغ او وكيل��ه موعد احملاكمة 

فللمحكمة ان حتاكمه غيابياً، واذا حضر احدى اجللس��ات وتخلف 

بعد ذلك فتجري احملاكمة بحقه مبثابة الوجاهي.

د - اذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع املش��تكى عليه 

حدها األدنى لدى اجلهة الرسمية اخملتصة فال يتم مالحقته بشأن 

ذلك الفعل، واذا دفع حدها األدنى بعد إحالة الشكوى الى احملكمة 

وقبل اصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف املالحقة.

املادة )12(
أ - لقاض��ي الصل��ح في ح��دود اختصاصه، وفي األح��وال التي يجوز 

فيه��ا التوقي��ف، ما للمدع��ي العام م��ن صالحية ف��ي التوقيف 

والتمدي��د والتخلية وفرض أي تدبير او بدائل أخرى ورفعها وفقاً ملا 

هو منصوص عليه في قانون أصول احملاكمات اجلزائية.

ب - اذا ق��رر قاض��ي الصلح، او احملكمة املس��تأنف اليه��ا عند وقوع 

الطعن، املوافقة على تخلية س��بيل املش��تكى علي��ه بالكفالة 
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التي يحدد مقدارها بق��رار التخلية، يكتفى بالتصديق على مالءة 

الكفيل من هيئة اختيارية.

املادة )13(
أ - يُفهم قاضي الصلح احملكوم عليه ان له ان يس��تأنف احلكم، فإذا 

اظهر احملكوم عليه عزمه على االستئناف خطياً ولم يكن موقوفاً، 

فعلى قاضي الصلح عوضاً عن حبس��ه او الزامه بدفع الغرامة ان 

يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر احلكم في االستئناف.

ب - اذا ل��م تس��تأنف الدعوى فترس��ل اوراقها بال تأخي��ر الى املدعي 

الع��ام الذي له الصالحية في اس��تئناف احلكم خ��الل ثالثني يوماً 

اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام ان يس��تأنف 

احلكم خالل ستني يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

املادة )14(
أ - االس��تئناف من حق النيابة العامة واملدعي الش��خصي واحملكوم 

عليه واملسؤول باملال.

ب - تس��تأنف األح��كام الصادرة ع��ن محاكم الصلح ف��ي القضايا 

اجلزائي��ة الى محكمة البداي��ة بصفتها االس��تئنافية خالل مدة 

عشرة أيام من اليوم التالي لصدور احلكم اذا كان وجاهياً.

ج - تفصل محكمة البداية بصفتها االستئنافية بالطعون املقدمة 

اليها تدقيقاً ما لم تقرر من تلقاء نفس��ها او مبوافقتها بناء على 

طلب أحد األطراف نظرها مرافعة.

د - حتف��ظ أوراق الدع��وى في قل��م محكمة الصلح اال اذا اس��تأنف 

أحد األطراف احلكم املنهي للخصومة فترسلها احملكمة الى قلم 

احملكمة املس��تأنف اليها بعد ان تبلغ صورة عن الئحة االستئناف 

الى الفريق الثاني، وله ان يقدم الئحة بدفاعه خالل عشرة أيام من 



قانــون محـاكــم الصلـح

16

اليوم التالي لتاريخ تبليغه الئحة االستئناف.

املادة )15(
أ - ال يكون احلكم الصادر غيابياً او مبثابة الوجاهي قابالً لالس��تئناف، 

اال انه يجوز االعتراض عليه خالل مدة عش��رة أيام من اليوم التالي 

للتبليغ.

ب - اذا ل��م يحض��ر املعت��رض او وكيل��ه ف��ي الوقت املعني لس��ماع 

االعتراض تقرر احملكمة رد االعترض شكالً.

ج - اذا حض��ر املعت��رض على احلك��م الغيابي عند النظ��ر في دعوى 

االعت��راض، فتقرر احملكمة الس��ير ف��ي الدعوى وقب��ول االعتراض 

ش��كالً اذا ظهر له��ا انه قدم ضم��ن املدة القانوني��ة، ويجب على 

املعترض، وخالل مدة عش��رة أيام من تاريخ قبول االعتراض شكالً، 

تق��دمي قائمة تتضم��ن البينات الش��خصية واخلطي��ة، ومفردات 

البين��ات اخلطية التي حتت ي��ده، وقائمة ببينات��ه املوجودة حتت يد 

الغي��ر، حتت طائل��ة عدم قبول تلك البينات، ث��م تنظر احملكمة في 

أس��باب االعتراض، وتص��در قرارها برد االعتراض او قبوله وفس��خ 

احلكم الغيابي وابطاله او تعديله.

د - 1 - اذا حض��ر املعت��رض على احلكم الصادر مبثاب��ة الوجاهي عند 

النظر في دعوى االعتراض، فتقرر احملكمة السير في الدعوى وقبول 

االعتراض ش��كالً اذا ظهر لها انه ق��دم ضمن املدة القانونية وقدم 

املعترض ما يثبت املعذرة الشرعية لغيابه.

2 - عل��ى املعترض، الذي لم يس��بق له تقدمي بينات��ه الدفاعية، ان 

يقدم خالل مدة عش��رة أي��ام من تاريخ قبول االعتراض ش��كالً، 

قائمة تتضمن البينات الش��خصية واخلطية، ومفردات البينات 

اخلطي��ة التي حتت ي��ده، وقائمة ببيناته املوج��ودة حتت يد الغير، 
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حتت طائلة عدم قبول تلك البينات.

3 - اذا سبق للمعترض ان قدم بيناته اال انه لم يستكمل اجراءات 

تقدميه��ا قبل صدور احلكم املعترض عليه فتس��مح له احملكمة 

باستكمالها.

4 - تص��در احملكمة قرارها في أس��باب االعتراض ام��ا برده او قبوله 

وفسخ احلكم الصادر مبثابة الوجاهي وابطاله او تعديله،

ه��� - يكون احلكم الصادر بنتيجة االعتراض قابالً لالس��تئناف خالل 

عشرة أيام من تاريخ صدوره، واذا كان احلكم قد قضى برد االعتراض 

شكالً فيعتبر استئنافه شامالً للحكم املعترض عليه.

املادة )16(
اذا اس��تأنف احملكوم عليه احلكم الصادر بحقه وجاهياً او بنتيجة 

االعت��راض، وق��ررت محكم��ة البداي��ة بصفتها االس��تئنافية قبول 

االس��تئناف ش��كالً فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون اعادته الى 

محكمة الصلح.

أحكــام عـامـــة

املادة )17(
في غير احلاالت التي ورد عليها نص خاص، تعني القضايا الصلحية 

في هذا القانون القضايا احلقوقية واجلزائية، غير انه ال يتبع في املواد 

اجلزائية التش��بث في الصلح وحتليف املش��تكى عليه اليمني واخذ 

النفقات الضرورية للش��هود سلفاً وتبليغ املشتكى عليه صورة عن 

ضبط الدعوى.

املادة )18(
يج��ب ان تكون املهلة بني اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفني ورقة 
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الدعوى او تبليغ الش��هود، وبني اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، 

اربعاً وعشرين س��اعة على األقل، وإذا لم يُراع أمر هذه املهلة وحضر 

الطرفان والشهود فيباشر باجراءات احملاكمة.

املادة )19(
يعم��ل بأح��كام كل من قان��ون أص��ول احملاكمات املدني��ة وأصول 

احملاكم��ات اجلزائي��ة فيما لم يرد علي��ه نص في ه��ذا القانون، وذلك 

بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.

املادة )20(
تس��تمر محاكم البداية ومحاكم االس��تئناف بالنظر في جميع 

الدعاوى والطعون املقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

املادة )21(
يلغى قانون محاكم الصلح رقم )15( لس��نة 1952 وما طرأ عليه 

من تعديل.

املادة )22(
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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قانــون الوساطة

لتسوية النزاعات املدنية

رقم 12 لسنة  2006 وتعديالته

والقانون املعدل رقم 25 لسنة 2017
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قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية
رقم )12( لسنة 2006*

 والقانون املعدل رقم )25( لسنة 2017**

املــادة 1
يس��مى هذا القانون )قانون الوس��اطة لتس��وية النزاعات املدنية 

لسنة 2006( ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية .

 املـادة 2
أ . حت��دث ف��ي مق��ر محكم��ة البداي��ة ادارة قضائية تس��مى )ادارة 
الوس��اطة( وتش��كل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون 
)قض��اة الوس��اطة( يختارهم رئيس محكمة البداي��ة للمدة التي 
يحددها ويختار من بني موظفي احملكمة العدد الالزم لهذه االدارة .

ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي حتدث فيها هذه االدارة .
ج. لرئيس اجمللس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية )وسطاء 
خصوصي��ني( يختاره��م م��ن ب��ني القض��اة املتقاعدي��ن واحملامني 

واملهنيني وغيرهم من ذوي اخلبرة املشهود لهم باحليدة والنزاهة .

املـادة 3
أ . لقاض��ي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد االجتماع باخلصوم او 
وكالئه��م القانونيني احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او 
بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية 
النزاع وديا وفي جميع االحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط 

اتفاق الطرفني ما امكن .
ب. الط��راف الدعوى مبوافقة قاض��ي ادارة الدع��وى او قاضي الصلح 

* مت نشر هذا القانون على الصفحة 738 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 4751 الصادر 
بتاريخ 2006/3/16.

الرسمية رقم 5474  القانون املعدل  على الصفحة 4622 من عدد اجلريدة  ** مت نشر 
الصادر بتاريخ 2017/8/1. على ان يبدأ العمل به بعد مرور ستني يوماً على نشره في 

اجلريدة الرسمية.
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االتفاق على حل النزاع بالوس��اطة وذلك باحالته الى اي ش��خص 
يرونه مناس��با ، وفي هذه احلالة يحدد الوسيط اتعابه باالتفاق مع 
اطراف النزاع ، وفي حالة تس��وية النزاع وديا يسترد املدعي الرسوم 

القضائية التي دفعها .

 املـادة 4
أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوس��اطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، 
وله تكليف االطراف بتقدمي مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .

ب. عن��د احال��ة النزاع الى وس��يط خاص ، يقدم الي��ه كل طرف من 
اط��راف النزاع خالل مدة ال تتجاوز خمس��ة عش��ر يوم��ا من تاريخ 
االحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا الدعاءاته او دفوعه ، مرفقا 
بها املس��تندات التي يس��تند اليها ، وال يتم تب��ادل هذه املذكرات 

واملستندات بني اطراف النزاع .

 املـادة 5
يش��ترط النعقاد جلس��ات الوس��اطة ، حضور اط��راف النزاع مع 
وكالئه��م القانونيني او حضور الوكالء القانونيني ، حس��ب مقتضى 
احل��ال ، م��ع مراعاة ان��ه اذا كان احد اط��راف النزاع ش��خصا معنويا 
فيش��ترط حضور ش��خص مفوض ، من غير الوكالء القانونيني ، من 

ادارته لتسوية النزاع .

املـادة 6
يقوم الوس��يط بتحديد موعد كل جلس��ة ويبلغ اطراف النزاع او 
وكالئهم مبوعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكالئهم 
ويتداول معهم مبوضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله االنفراد بكل 
طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف 
الوص��ول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقومي 
االدل��ة وعرض االس��انيد القانونية والس��وابق القضائية وغيرها من 

االجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .
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املـادة 7
أ . على الوسيط االنتهاء من اعمال الوساطة خالل مدة ال تزيد على 

ثالثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توص��ل الوس��يط الى تس��وية الن��زاع ، كليا او جزئي��ا ، يقدم 
ال��ى قاضي ادارة الدع��وى او قاضي الصلح تقري��را بذلك ويرفق به 
اتفاقية التس��وية املوقعة من اطراف الن��زاع لتصديقها ، وتعتبر 

هذه االتفاقية بعد التصديق عليها مبثابة حكم قطعي .
ج. اذا لم يتوصل الوس��يط لتس��وية النزاع فعليه تق��دمي تقرير الى 
قاض��ي ادارة الدع��وى او قاض��ي الصل��ح يذك��ر فيه ع��دم توصل 
االطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم 

ووكالئهم بحضور جلسات الوساطة .
د . اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن 
حضور جلس��ات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي 
الصل��ح ف��رض غرامة على ذلك الطرف او وكيل��ه ال تقل عن مائة 
دينار وال تزيد على خمس��مائة دينار في الدعاوى الصلحية وال تقل 
عن مائتني وخمس��ني دين��ارا وال تزيد على الف دين��ار في الدعاوى 

البدائية .
ه�. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه 
من مذكرات ومس��تندات وميتنع علي��ه االحتفاظ بصور عنها حتت 

طائلة املسؤولية القانونية .
املـادة 8*

أ - تعتبر اجراءات الوساطة سرية وال يجوز االحتجاج بها او مبا مت فيها 
من تنازالت من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .

ب - تطب��ق أحكام الفقرة )أ( من هذه امل��ادة على األعمال واالجراءات 
املتعلقة بأي وس��يط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفني من خارج 

* مت تعديل املادة )8( من القانون األصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة )أ( واضافة الفقرة 
)ب( اليها  مبوجب القانون املعدل رقم 25 لسنة 2017م.
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قائمة الوس��طاء اخلصوصيني املس��مني وفق أح��كام هذا القانون 
وس��واء جرت هذه الوس��اطة قبل اقامة الدع��وى او بعد اقامتها 

وسواء داخل اململكة او خارجها.
املـادة 9*

أ . اذا متت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:
1.في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية املدفوعة كاملة 
اذا متت التسوية امام قاضي ادارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا 

متت التسوية بعد إحالة الدعوى الى قاضي املوضوع.
2. ف��ي الدعاوى الصلحية: اس��ترداد الرس��وم القضائية املدفوعة 
كاملة اذا متت التسوية قبل ان يختم املدعي بيناته ونصف تلك 

الرسوم اذا متت في اي وقت الحق لذلك قبل صدور حكم فيها.

ب. 1. اذا توصل الوس��يط اخلاص الى تس��وية الن��زاع كليا فللمدعي 
اس��ترداد نصف الرس��وم القضائية التي دفعه��ا ويصرف النصف 
اآلخ��ر كأتعاب لهذا الوس��يط على ان ال يقل ف��ي حده االدنى عن 
ثالثمائ��ة دينار واذا قل عن هذا احل��د يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا 
للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بني ذلك املبلغ واحلد االدنى املقرر. 

2. اذا لم يتوصل الوس��يط اخلاص لتس��وية الن��زاع فيحدد قاضي 
ادارة الدعوى اتعابه مبا ال يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم املدعي 

بدفعها له ، ويعتبر هذا املبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .

املـادة 10
ال يجوز لقاضي الوس��اطة حتت طائلة البطالن النظر في موضوع 

الدعوى التي سبق وان  احيلت اليه للوساطة .

* مت الغاء نص الفقرة )أ( من املادة )9( من القانون األصلي واستعيض عنه بالنص احلالي  
مبوجب القانون املعدل رقم 25 لسنة 2017م.
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 املـادة 11
تس��ري احكام هذا القانون على القضايا املنظورة امام قضاة ادارة 

الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .

املـادة 12
ال يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام 

هذا القانون .

املـادة 13
يصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

املـادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
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قانــون البينــــات

رقم )30( لسنة 1952

و القانون املعدل رقم )24( لسنة 1961

و القانون املعدل رقم )16( لسنة 2005

و القانون املعدل رقم )22( لسنة 2017
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قانــون البينــــات
رقم )30( لسنة 1952*

و القانون املعدل رقم )24( لسنة 1961**

و القانون املعدل رقم )16( لسنة 2005***

و القانون املعدل رقم )22( لسنة 2017****

املادة )1(:
يس��مى هذا القانون )قانون البينات لس��نة 1952(  ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

* نشر هذا القانون في الصفحة 200 من العدد 1108 من اجلريدة الرسمية الصادر بتاريخ 
الصفحة  في  املنشور   1951 لسنة   72 رقم  البينات  قانون  محل  وحل   1952/5/17
1054 من العدد 1071 من اجلريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1951/6/16 املنشور اعالن 
بطالن نفاذه في الصفحة 231 من العدد 1108 من اجلريدة الرسمية الصادر بتاريخ 

1952/5/17م
**  مت تشر هذا القانون على الصفحة 944 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 1563 الصادر 

بتاريخ 1961/8/1.
*** مت تشر هذا القانون على الصفحة 2188 من عدد اجلريدة الرسمية رقم 4709 الصادر 

بتاريخ 2005/6/1.
 5474 رقم  الرسمية  اجلريدة  عدد  من   4604 الصفحة  على  القانون  هذا  تشر  مت   ****
الصادر بتاريخ 2017/8/1. على ان يعمل به بعد مرور ستني يوماً من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
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الباب األول
قواعد اإلثبات*
الفصل األول

وسائل اإلثبات

املادة )2(:
تقسم البينات إلى:

2 – الشهادة 1 – األدلة الكتابية  
4 – اإلقرار 3 – القرائن   

6 – املعاينة واخلبرة 5 – اليمني   

الفصل الثاني
قواعد كلية في اإلثبات

املادة )3(:
ليس لقاِض أن يحكم بعلمه الشخصي .

املادة )4(**:
1 – يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة 

في اإلثبات وجائزاً قبولها.
2 – على احملكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات اإلثبات.

الباب الثاني
األدلة الكتابية

املادة )5(:
األدلة الكتابية هي:

2 – األسناد العادية . 1 – األسناد الرسمية . 
3 – األوراق غير املوقعة .

فيها  الواردة  األدلة(  كلمة  بالغاء  األصلي  القانون  من  األول  الباب  عنوان  تعديل  مت   *
واالستعاضة عنها بعبارة قواعد االثبات مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2005.

** مت تعديل املادة )4( من القانون األصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة )1( واضافة الفقرة 
احلالية اليها برقم )2( مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2005.



قانــون البينـــــات

28

الفصل األول

السندات الرسمية

املادة )6(:
1 – السندات الرسمية:

أ . الس��ندات الت��ي ينظمه��ا املوظف��ون الذين م��ن اختصاصهم 
تنظيمه��ا طبقاً لألوضاع القانونية ويحك��م بها دون أن يكلف 
مبرزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.

ب . الس��ندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها املوظفون الذين 
من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون، وينحصر العمل بها 

في التاريخ والتوقيع فقط.
2 – إذا لم تستوِف هذه األسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة 
فال يكون لها إال قيمة االسناد العادي�ة بشرط أن يكون ذوو الشأن 
قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعه�م.

املادة )7(:
1 – تكون األسناد الرس��مية املنظمة حجة على الناس كافة مبا دون 
فيها من أفعال مادية قام بها املوظف العام في حدود اختصاصه، 
أو وقع��ت من ذوي الش��أن ف��ي حضوره وذلك ما ل��م يتبني تزويرها 

بالطرق املقررة قانوناً.
2 – أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى 

يقوم الدليل على ما يخالفه.
3 – وأم��ا األوراق الس��رية التي يراد بها تعديل األس��ناد الرس��مية أو 

األسناد العادية فال مفعول لها إال بني موقعيها .

املادة )8(:
1 – إذا كان أص��ل الس��ند الرس��مي موج��وداً، ف��إن الص��ور اخلطية 
والفوتوغرافي��ة التي نقلت منه وصدرت من موظف عام في حدود 
اختصاصه تكون لها قوة الس��ند الرس��مي األصل��ي بالقدر الذي 
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يعترف فيه مبطابقة الصورة لألصل.
2 – وتعتبر الصورة مطابقة لألصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفني، 

وفي هذه احلالة تراجع الصورة على األصل.

املادة )9(:
إذا ل��م يوج��د أصل الس��ند الرس��مي كان��ت الص��ورة اخلطية أو 

الفوتوغرافية حجة على الوجه اآلتي:
1 – يكون للصورة األولى قوة األصل إذا صدرت عن موظف عام مختص 
وكان مظهره��ا اخلارج��ي ال يتطرق معه الش��ك ف��ي مطابقتها 

لألصل.
2 – ويك��ون للص��ورة اخلطي��ة أو الفوتوغرافية املأخ��وذة من الصورة 
األول��ى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على 
مطابقته��ا لألصل الذي أخ��ذت منه ويجوز لكل م��ن الطرفني أن 
يطل��ب مراجعة هذه الصورة على األولى على أن تتم املراجعة في 

مواجهة اخلصوم.
3 – أم��ا الصورة املأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن االس��تئناس بها 

تبعاً للظروف.

الفصل الثاني

االسناد العادية

املادة )10(:
السند العادي هو الذي يش��تمل على توقيع من صدر عنه أو على 

خامته أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي .

املادة )11(:
1 – من احتج عليه بسند عادي وكان ال يريد أن يعترف به وجب عليه 
أن ينك��ر صراحًة ما هو منس��وب إليه من خ��ط أو توقيع أو خامت أو 

بصمة إصبع وإال فهو حجة عليه مبا فيه .
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2 – أم��ا الوارث أو أي خلف آخر فيكتف��ى منه أن يقرر بأنه ال يعلم أن 
اخلط أو التوقيع أو اخلتم أو البصمة هو ملن تلقى عنه احلق .

املادة )12(*:
1 – ال يكون الس��ند الع��ادي حجة على الغير ف��ي تاريخه إال منذ أن 

يكون له تاريخ ثابت .
2 – ويكون له تاريخ ثابت:

أ . من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل .
ب . من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً .

ج . من يوم أن يؤشر عليه قاِض أو موظف مختص .
د . م��ن يوم وفاة أحد ممن لهم على الس��ند أثر ثابت أو معترف فيه 
م��ن خ��ط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصب��ع أو من يوم أن يصبح 
مستحيالً على أحد هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
3 – ال تش��مل أحكام هذه املادة األس��ناد واألوراق التجارية ولو كانت 
موقع��ة أو مظه��رة من غير التجار لس��بب مدني وكذلك إس��ناد 
اإلس��تقراض املوقعة ملصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت 

صفة املقترض.

املادة )13(**:
1 – تكون للرسائل قوة األسناد العادية من حيث اإلثبات ما لم يثبت 

موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.
2 – وتك��ون للبرقيات هذه القوة أيض��اً إذا كان أصلها املودع في دائرة 

البريد موقعاً عليه من مرسلها.

* مت تعديل البند )ج( من الفقرة )2( من املادة 12 من القانون األصلي بالغاء كلمة )حاكم(  
الواردة فيها واالستعاضة عنها بكلمة )قاضي( مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 

.2005
** مت الغاء نص الفقرة )3( من املادة 13 من القانون األصلي واالستعاضة عنه بالنص 
احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 22 لسنة 2017. وكانت هذه الفقرة قد اضيفت 

مبوجب القانون املعدل رقم )16( لسنة 2005.
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3 – أ .مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرس��ائل الفاكس والتلكس 

والبري��د االلكتروني وما ماثلها من وس��ائل االتص��ال احلديثة قوة 

السندات العادية في اإلثبات اذا اقترنت بشهادة من ارسلها لتأييد 

صدورها عنه او بش��هادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم 

يثبت خالف ذلك.

ب . تكون لرس��ائل البري��د االلكتروني قوة الس��ندات العادية في 

اإلثبات دون اقترانها بالش��هادة اذا حتققت فيها الش��روط التي 

يقتضيها قانون املعامالت االلكترونية النافذ.

ج . يج��وز االتف��اق عل��ى ان تك��ون البين��ات املنقول��ة او احملفوظة 

باس��تخدام التقنيات احلديثة من خالل رقم س��ري متفق عليه 

فيما بني الطرف��ني حجة على كل منهما الثبات املعامالت التي 

متت مبقتضى تلك البيانات.

د - تكون خملرجات احلاسوب املصدقة أو املوقعة قوة األسناد العادية 

في اإلثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم 

يصدقها او يوقعها او لم يكلف احدا بذلك.

املادة )14(:
السند املؤيد لسند س��ابق يكون حجة على املدين ولكن يجوز له 

أن يثبت خطأ هذا السند بتقدمي السند األصلي.

الفصل الثالث

األوراق غير املوقع عليها

املادة )15(:
دفات��ر التجار ال تكون حجة على غير التج��ار إال أن البيانات الواردة 
فيه��ا عما أورده التج��ار تصلح أساس��اً يجيز للمحكم��ة أن توجه 

اليمني املتممة ألٍي من الطرفني.
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املادة )16(:
دفاتر التجار اإلجبارية:

1 – تكون حجة على صاحبها س��واء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً 
أم لم تكن ولكن ال يجوز ملن يريد أن يستخلص منها دليالً لنفسه 

أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
2 – تصل��ح ألن تكون حجة لصاحبها في املعامالت اخملتصة بتجارته 

إذا كانت منظمة وكان اخلالف بينه وبني تاجر.

املادة )17(:
إذا تباين��ت القي��ود ب��ني دفاتر منظم��ة لتاجرين تهات��رت البينتان 

املتعارضتان .

املادة )18(*:
تعتبر مس��تخرجات احلاس��وب اآللي او غيره من اجه��زة التقنية 
احلديث��ة الت��ي يس��تخدمها التجار ف��ي تنظيم عملياته��م املالية 

وقيودهم احملاسبية مبثابة دفاتر جتارية.

املادة )19(**:
1 – ال تكون الدفاتر واألوراق اخلاصة حجة ملن صدرت عنه .

2 – ولكنها تكون حجة عليه:
أ . إذا ذكر فيها صراحًة أنه استوفى ديناً .

ب . إذا ذك��ر فيها صراحًة أنه قصد مبا دونه في هذه األوراق أن تقوم 
مقام السند ملن أثبتت حقاً ملصلحته.

املادة )20(:
1 – التأش��ير على سند مبا يس��تفاد منه براءة ذمة املدين حجة على 

* مت اضافة املادة 18 واعادة ترقيم املادتني )18 و19( الواردتني فيه لتصبحا املادتني )19( 
و)20( مبوجب القانون املعدل رقم 22 لسنة 2017.

** مت استبدال عبارة )األوراق املنزلية( الواردة في البند )1( بعبارة )األوراق اخلاصة( مبوجب 
القانون املعدل رقم 16 لسنة 2005.
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الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأش��ير مؤرخاً أو موقعاً 
منه مادام السند لم يخرج قط من حوزته .

2 – وكذلك يكون احلكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد 
منه براءة ذمة املدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل 

وكانت النسخة أو الوصل في يد املدين .

الفصل الرابع
في طلب إلزام اخلصوم بتقدمي األسناد

واألوراق املوجودة حتت يده

املادة )21(*:
ضمن قائمة بيناته الزام خصمه بتقدمي اس��ناد  للخصم ان يطلب  
او اوراق منتج��ة في الدعوى تكون حتت يده عل��ى ان يبني في القائمةما 

يلي:
1 – أوصاف السند أو الورقة .

2 – فحوى السند أو الورقة بقدر ما ميكن من التفصيل .

3 – الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها .

4 – الدالئل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة او السند حتت يد اخلصم .

املادة )22(:
إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر اخلصم بأن السند أو الورقة في حوزته 
أو س��كت قررت احملكمة لزوم تقدمي الس��ند أو الورقة في احلال أو في 
أق��رب موعد حت��دده وإذا أنكر اخلصم ولم يقدم الطال��ب إثباتاً كافياً 
لصح��ة الطلب وجب أن يحل��ف املنكر مييناً بأن الورقة أو الس��ند ال 
وج��ود ل��ه وأنه ال يعلم وجوده وال مكانه وأنه ل��م يخفه أو لم يهمل 

البحث عنه ليحرم خصمه من االستشهاد به .

* مت الغاء املادة )20( من القانون االصلي، كما الغي نص املادة )21( من القانون األصلي 
واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 22 لسنة 2017.
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املادة )23(:
إذا لم يقم اخلصم بتقدمي الورقة أو الس��ند في املوعد الذي حددته 
احملكم��ة أو امتن��ع عن حلف اليم��ني املذكورة اعتب��رت الصورة التي 
قدمها خصمه صحيحة مطابق��ة ألصلها فإن لم يكن خصمه قد 
قدم صورة عن الورقة أو السند جاز األخذ بقوله فيما يتعلق بشكله 

أو موضوعه .

املادة )24(:
إذا قدم اخلصم ورقة أو س��نداً لالس��تدالل به في الدعوى فال يجوز 
له س��حبه إال برضاء خصمه وبإذن خطي م��ن رئيس احملكمة بعد أن 

حتفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى .

املادة )25(*:
1 – يجوز للمحكمة أثناء س��ير الدعوى أن تدعو الغير إللزامه بتقدمي 
ورقة أو سند حتت يده وذلك في األحوال واألوضاع املنصوص عليها 

في املواد السابقة مع مراعاة أحكامها .
2 – يج��وز للمحكمة من تلقاء نفس��ها أو بناًء عل��ى طلب اخلصوم 
أن تقرر جلب إس��ناد وأوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذر ذلك على 

اخلصوم.
3 – يجوز ملن يخشى االحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم بدعوى أصلية 

من بيده هذه الورقة أو من يستفيد منها الستصدار حكم بتزويرها.

املادة )26(**:
يجوز في أية قضية حقوقية إثبات صحة تنظيم أي عقد أو وكالة 
أو تفوي��ض أو ص��ك كتابي منظم أو موقع في م��كان خارج اململكة 
األردنية الهاشمية بإقرار الفريقني املتعاقدين أو بتصديقه من املراجع 
القانونية و السياس��ية اخملتصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه 

* مت تعديل املادة )25( من القانون األصلي بإضافة الفقرة )3( اليها مبوجب القانون املعدل 
رقم )16( لسنة 2005.

** مت تعديل املادة )26( مبوجب القانون املعدل رقم )24( لسنة 1991.
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ومن ممثل اململكة األردنية الهاش��مية في ذلك البلد ومن السلطات 
األردنية اخملتصة، ويش��ترط فيما تقدم أنه ف��ي حالة عدم وجود ممثل 
للمملكة األردنية الهاشمية في ذلك البلد، فيعتبر التصديق الصادر 
عن املراجع السياس��ية ألي بلد يتبادل التمثيل السياس��ي مع األردن 

مقبوالً إذا اقترن بتصديق السلطات األردنية اخملتصة .

الباب الثالث
في الشهادة

املادة )27( :
يجوز اإلثبات بالشهادة في االلتزامات غير التعاقدية .

املادة )28(* :
في االلتزامات التعاقدية، تراعى في جواز اإلثبات بالش��هادة وعدم 

جوازه األحكام اآلتية:
1 – أ . إذا كان االلت��زام التعاق��دي في غير امل��واد التجارية تزيد قيمته 
عل��ى مائة دين��ار أو كان غير محدد القيمة فال جتوز الش��هادة في 
إثبات وجود االلتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي 

بغير ذلك.
ب . م��ع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز اإلثبات بالش��هادة في 
االلتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي االلتزامات املدنية 

إذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.
2 – ويق��در االلتزام باعتبار قيمت��ه وقت متام العقد ال وقت الوفاء فإذا 
كان أصل االلتزام في ذلك الوقت ال يزيد على مائة دينار فالشهادة 
ال متتن��ع حت��ى ل��و زاد مجموع االلت��زام على هذا الق��در بعد ضم 

امللحقات والفوائد.

* مت تعديل املادة )28( من القانون األصلي بإلغاء نص الفقرة )1( منها واالستعاضة عنه 
منها  و3(   2( الفقرتني  في  وردت  حيثما  دنانير(  )عشرة  عبارة  وبإلغاء  احلالي  بالنص 
واالستعاضة عنها بعبارة )مائة دينار(  مبوجب القانون املعدل رقم )16( لسنة 2005.
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3 – وإذا اش��تملت الدعوى على طلبات متع��ددة يتميز كل منها عن 
اآلخ��ر وليس على أيها دليل كتابي، جاز اإلثبات بالش��هادة في كل 
طل��ب ال تزيد قيمته على مائة دينار حتى ولو كانت هذه الطلب�ات 
ف��ي مجموعها تزي��د على ه��ذه القيمة وحتى لو كان منش��ؤها 
عالقات أو عقوداً من طبيعة واحدة بني اخلصوم أنفس��هم وكذلك 

احلكم في وفاء ال تزيد قيمته على مائة دينار.

املادة )29(* :
ال يج��وز اإلثبات في االلتزامات التعاقدي��ة حتى لو كان املطلوب ال 

تزيد قيمته على مائة دينار:
1 – فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2 – فيما إذا كان املطلوب هو الباقي أو هو جزءاً من حق ال يجوز إثباته بالشهادة.
3 – إذا طال��ب أحد اخلصوم في الدعوى مبا تزيد قيمته على مائة دينار 

ثم عدل طلبه إلى ما ال يزيد على هذه القيمة.

املادة )30( **:
يج��وز اإلثبات بالش��هادة ف��ي االلتزامات التعاقدي��ة حتى لو كان 

املطلوب تزيد قيمته على مائة دينار:
1 – إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة 
تصدر عن اخلصم ويكون من شأنها أن جتعل وجود املدعى به قريب 

االحتمال .
2 – إذا وج��د مانع مادي أو أدبي يحول دون احلصول على دليل كتابي أو 

إذا كان العرف والعادة ال يقضيان بربطها بسند .

* مت تعديل املادة )29( من القانون األصلي بإلغاء عبارة )عشرة دنانير( حيثما وردت فيها 
واالستعاضة عنها بعبارة )مائة دينار(  والغاء الفقرة )4( منها مبوجب القانون املعدل 

رقم 16 لسنة 2005.
** مت تعديل املادة )30( من القانون األصلي بالغاء عبارة )عشرة دنانير( الواردة في مطلعها 
واالستعاضة عنها بعبارة )مائة دينار( واضافة الفقرات )5 و6 و7( اليها مبوجب القانون 

املعدل رقم )16( لسنة 2005.
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يعتبر مانعاً مادياً أن ال يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون 
طالب اإلثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

يعتب��ر مانعاً أدبياً القرابة ب��ني الزوجني أو ما بني األصول والفروع أو 
ما بني احلواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بني أحد الزوجني وأبوي الزوج 

اآلخر.
3 – إذا فقد الدائن سنده املكتوب لسبب ال يد له فيه.

4 – إذا طعن ف��ي العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام 
أو اآلداب.

5 – لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على ان يتم حتديدها.
6 – لتحديد العالقة بني السند موضوع الدعوى وسند آخر.

7 – ف��ي حال االدعاء بأن الس��ند أخذ عن طريق الغ��ش أو االحتيال أو 
اإلكراه على أن يتم حتديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

املادة )31(*:
1 - اإلج��ازة ألحد اخلصوم بإثبات واقعة بش��هادة الش��هود تقتضي 

دائماً أن يكون للخصم اآلخر احلق في دفعها بهذا الطريق .
2 - اذا ارفق الس��ند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام 
الكاتب الع��دل صادرة عمن اصدره وافاد فيه��ا بصحة صدور هذا 
الس��ند عنه فيعتب��ر ذلك كافياً الثبات صحة ص��دوره عنه ما لم 

يثبت التزوير او كذب الشهادة.

املادة )32( :
تس��مع احملكمة ش��هادة كل إنس��ان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً 
ال يفهم معنى اليمني ولها أن تس��مع أق��وال الصبي الذي ال يفهم 

معنى اليمني على سبيل االستدالل فقط .

* مت تعديل املادة )31( باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( واضافة الفقرة )2( اليها مبوجب 
القانون املعدل رقم 22 لسنة 2017.
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املادة )33(:
1 – تقدر احملكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم 

وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية .
2 – إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها 
مع بعض أخذت احملكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته .

املادة )34(:
1 – للمحكم��ة أن ترجح بين��ة على أخرى وفاقاً ملا تس��تخلصه من 

ظروف الدعوى .
2 – ال يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً في أية قضية باالس��تناد إلى 
ش��هادة ش��اهد فرد إال إذا لم يعترض عليها اخلصم أو تأيدت بينة 

مادية أخرى ترى احملكمة أنها كافية الثبات صحتها .

املادة )35(:
ال يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون 
الدولة إال إذا كانت قد نش��رت بالطريق القانوني أو كانت الس��لطة 

اخملتصة قد أذنت في إذاعتها .

املادة )36(:
املوظفون واملس��تخدمون واملكلفون بخدمة عامة ال يشهدون ولو 
بع��د تركه��م العمل مبا يكون ق��د وصل إلى علمه��م أثناء قيامهم 
بالعمل من معلومات ال يجوز إذاعتها. ومع ذلك فللس��لطة اخملتصة 

أن تأذن لهم بالشهادة بناًء على طلب احملكمة أو أحد اخلصوم .

املادة )37(*:
من علم م��ن احملامني أو الوكالء أو األطباء أو من ماثلهم عن طريق 
مهنته أو صنعته بواقعة أو مبعلومات ال يجوز له أن يفشيها ولو بعد 

* مت تعديل املادة )37( باضافة عبارة )أو من ماثلهم( بعد عبارة )أو األطباء( الواردة فيها 
مبوجب القانون املعدل رقم 22 لسنة 2017.
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بدايتها  في  الواردة  يجوز(  )وال  عبارة  بالغاء   )41( املادة  من   )2( الفقرة  تعديل  مت   *
واالستعاضة عنها بعبارة )ويجوز( مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2005.

انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب 
جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الش��هادة عن تلك الواقعة أو 
املعلوم��ات متى طلب منهم من أس��رها إليهم على أن ال يخل ذلك 

بأحكام القوانني اخلاصة بهم .

املادة )38(:
ال يجوز ألحد الزوجني أن يفشي بغير رضى اآلخر ما أبلغه إياه أثناء 
الزوجي��ة ولو بعد انفصامها إال في حالة رفع دعوى من أحدهما على 
اآلخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت على 

اآلخر .

املادة )39(:
الشهادة بالسماع غير مقبولة إال في احلاالت التالية:

2 – النسب . 1 – الوفاة . 
3 – الوقف الصحيح جلهة خيرية منذ مدة طويلة .

الباب الرابع
القرائن

الفصل األول
القرائن القانونية

املادة )40(:
القرين��ة التي ينص عليها القان��ون تغني من تقررت ملصلحته عن 
أي��ة طريقة أخرى من طرق اإلثب��ات على أنه يجوز نقض هذه القرينة 

بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

املادة )41(*:
1 – األحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة مبا فصلت فيه 



قانــون البينـــــات

40

من احلقوق وال يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن ال تكون 
لتلك األحكام هذه القوة إال في نزاع قام بني اخلصوم أنفسهم دون 

أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع باحلق ذاته محالً وسبباً.
2 – ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

املادة )42(:
ال يرتبط القاضي املدني باحلكم اجلزائي في الوقائع التي لم يفصل 

فيها هذا احلكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

الفصل الثاني
القرائن القضائية

املادة )43(:
1 – القرائ��ن القضائي��ة هي القرائ��ن التي لم ينص عليه��ا القانون 
ويس��تخلصها القاض��ي من ظروف الدعوى ويقتن��ع بأن لها داللة 

معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن .
2 – ال يجوز اإلثبات بالقرائن القضائية إال في األحوال التي يجوز فيها 

اإلثبات بالشهادة .

الباب اخلامس
في اإلقرار

املادة )44(:
اإلقرار هو إخبار اإلنسان عن حق عليه آلخر .

املادة )45(:
اإلق��رار القضائي هو اعتراف اخلصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً 
له باإلقرار بواقعة ادعي بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء الس��ير في 

الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة .

املادة )46(:
اإلق��رار غير القضائي هو الذي يقع ف��ي غير مجلس احلكم أو يقع 

في مجلس احلكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة املقر بها .
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الفصل األول

شروط اإلقرار

املادة )47(:
يشترط أن يكون املقر عاقالً بالغاً غير محجور عليه فال يصح إقرار 
الصغير واجملنون واملعتوه والسفيه وال يصح على هؤالء إقرار أولياؤهم 
وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير املميز املأذون يكون إلقراره 

حكم إقرار البالغ في األمور املأذون بها .

املادة )48(:
يشترط أن ال يكذب ظاهر احلال اإلقرار .

املادة )49(:
1 – ال يتوقف اإلقرار على قبول املقر له ولكن يرتد برده .

2 – وإذا رد املق��ر ل��ه مقداراً م��ن املقر به فال يبقى حك��م لإلقرار في 
املقدار املردود ويصح اإلقرار في املقدار الباقي .

الفصل الثاني

أحكام اإلقرار

املادة )50(:
1 – يلزم املرء بإقراره إال إذا كذب بحكم .

2 – ال يص��ح الرجوع ع��ن اإلقرار إال خلطأ في الواق��ع على أن يثبت 
املقر ذلك .

املادة )51(:
اإلقرار حجة قاصرة على املقر .

املادة )52(:
اإلقرار في غير مجلس احلكم ال يقبل إثباته بش��هادة الش��هود ما 

لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه .
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الباب السادس

في اليمني

الفصل األول

اليمني احلاسمة

املادة 53*:
1 – اليمني احلاسمة هي التي يوجهها أحد املتداعني خلصمه ليحسم 

بها النزاع.
2 – ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم اخلصم أن من حقه 
توجيه اليمني احلاسمة في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات 

دعواه أو دفعه.

املادة 54**:
1 – ال يج��وز حتلي��ف اليم��ني إال بناًء على طلب م��ن اخلصم وقرار من 

احملكمة.
2 – على احملكمة من تلقاء نفس��ها حتليف اليمني في أي من احلاالت 

التالية:
أ . إذا أثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه احملكمة على أنه 
لم يس��توِف بنفس��ه أو بواس��طة غيره هذا احلق من امليت ولم 
يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يس��توِف دينه من الغير ولم 

يكن للميت رهن مقابل هذا احلق.
ب . إذا اس��تحق أحد املال وأثبت ادعاءه حتلفه احملكمة على أنه لم 
يبع هذا املال ولم يهبه ألحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من 

الوجوه.

* مت تعديل املادة )53( من القانون األصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة )1( واضافة الفقرة 
احلالية اليها برقم )2(  مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2005.

** مت الغاء نص املادة )54( من القانون األصلي واالستعاضة عنه بالنص احلالي مبوجب 
القانون املعدل رقم 16 لسنة 2005.
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ج . إذا أراد املش��تري رد املبيع لعيٍب فيه حتلفه احملكمة أنه لم يرَض 
بالعيب صراحًة أو داللًة.

د . إذا أثبت طالب الش��فعة دعواه حتلفه احملكمة بأنه لم يس��قط 
شفعته بأي وجه من الوجوه.

املادة 55 :
1 – يج��ب أن تك��ون الواقع��ة التي تنص��ب عليها اليم��ني متعلقة 
بشخص من وجهت إليه اليمني، فإن كانت غير شخصية انصبت 

اليمني على مجرد علمه بها .
2 – يجوز أن توجه اليمني احلاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى 
ف��ي كل نزاع إال أنه ال يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو 

مخالفة للنظام العام ولآلداب .

املادة 56:
إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها ميني واحدة.

املادة 57:
1- يجوز ملن وجهت إليه اليمني أن يردها على خصمه على أنه ال يجوز 
ال��رد إذا انصبت اليم��ني على واقعة ال يش��ترك فيها اخلصمان بل 

يستقل فيها شخص من وجهت إليه اليمني .
2- ال يجوز ملن وجه اليمني أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه 

أن يحلف.

املادة 58 :
ال تك��ون اليم��ني إال أم��ام احملكم��ة وال اعتبار للنك��ول عن اليمني 

خارجها.

املادة 59:
يج��ب على من يوجه خلصمه اليمني أن يب��ني بالدقة الوقائع التي 

يريد استحالفه عليها ويذكر صيغة اليمني بعبارة واضحة جلية .
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للمحكم��ة أن تعدل صيغة اليمني الت��ي يعرضها اخلصم بحيث 

تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة املطلوب احللف عليها .

املادة 60 :
كل م��ن وجهت إليه اليمني فنكل عنها دون أن يردها على خصمه 

وكل من ردت عليه اليمني فنكل عنها خسر دعواه.

املادة 61 :
1- توجيه اليمني يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى 

الواقع��ة التي ترد عليها، فال يج��وز للخصم أن يثبت كذب اليمني 

بعد أن يؤديها اخلصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه .

2 – عل��ى أنه إذا ثبت كذب اليمني بحك��م جزائي فإن للخصم الذي 

أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض.

الفصل الثاني

في إجراءات اليمني

املادة 62 :
يرفض توجيه اليمني إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير 

جائز إثباتها باليمني.

املادة 63:
إذا ل��م ين��ازع من وجهت إلي��ه اليمني في جوازه��ا وال في تعلقها 

بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفس��ه أن يحلفها فوراً أو يردها 

عل��ى خصمه وإال اعتبر ن��اكالً، ويجوز للمحكم��ة أن تعطيه مهلة 

للحلف إذا رأت لذلك وجهاً فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى حللفها 

بالصيغ��ة الت��ي أقرتها احملكمة وف��ي اليوم الذي حددت��ه فإن حضر 

وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكالً .
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املادة 64*:
إذا نازع من وجهت إليه اليمني في جوازها أو في ورودها على واقعة 

منتج��ة في الدعوى ورفض��ت احملكمة منازعت��ه وحكمت بتحليفه 

بينت في قرارها صيغة اليمني، ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن 

حاضراً بنفس��ه ويتبع ما نص عليه في املادة الس��ابقة ويجوز حلف 

اليمني بغياب من طلبها.

املادة 65:
إذا كان مل��ن وجه��ت إليه اليمني ع��ذر مينعه عن احلض��ور فتنتقل 

احملكم��ة أو تنتدب أح��د قضائه��ا لتحليفه، ويح��رر محضر بحلف 

اليمني يوقعه احلالف واحملكمة أو القاضي املنتدب والكاتب.

املادة 66 :
تك��ون تأدية اليمني بأن يق��ول احلالف ) واهلل ( ويذكر الصيغة التي 

أقرتها احملكمة.

املادة 67:
يعتبر في حلف األخرس ونكوله إش��اراته املعهودة إن كان ال يعرف 

الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

املادة 68:
جتري النيابة في التحليف ولكن ال جتري في اليمني.

املادة 69 :
إذا كان من وجهت إلي��ه اليمني يقيم خارج منطقة احملكمة فلها 

أن تنيب في حتليفه محكمة محل إقامته.

* مت تعديل املادة )64( من القانون األصلي بإضافة عبارة )ويجوز حلف اليمني بغياب من 
طلبها( الى آخرها مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2005.
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املادة 70 *:
1 – للمحكم��ة م��ن تلقاء نفس��ها أن توجه اليم��ني املتممة إلى أي 
من اخلصمني إلص��دار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما 
حتكم به ش��ريطة أن ال يكون في الدع��وى دليل كامل وأن ال تكون 

الدعوى خالية من أي دليل.
2 – ال يج��وز للخصم ال��ذي وجهت إليه احملكم��ة اليمني املتممة أن 

يردها على خصمه.
3 – للمحكمة أن ترجع عن توجيه اليمني املتممة قبل حلفها.

الباب السابع**

املعاينة واخلبرة

املادة )71(:
تعتبر جزءاً م��ن البينات املعاينة واخلبرة الت��ي جتري وفقاً لألحكام 

املنصوص عليها في قانون أصول احملاكمات املدنية.

املادة )72(***:
يج��وز للتجار االتفاق على وس��ائل اخرى لإلثبات بش��أن املعامالت 

التجارية فيما بينهم.

اإللغاءات

املادة )73(:
تلغى القوانني التالية:

1 – قان��ون البينات، الباب الرابع واخلمس��ون م��ن مجموعة القوانني 
الفلسطينية.

* مت اضافة املادة )70( بالنص احلالي  مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2005.
** مت اضافة الباب السابع حتت عنوان )املعاينة واخلبرة( متضمناً نص املادة )71( واعادة 
ترقيم املادتني )70 و71( لتصبحا )71 و72( على التوالي مبوجب القانون املعدل رقم 16 

لسنة 2005
فيه  الواردتني  و)73(   )72( املادتني  ترقيم  واعادة  احلالي  بالنص   )72( املادة  اضافة  مت   ***

لتصبحا )73( و)74( على التوالي مبوجب القانون املعدل رقم 22 لسنة 2017.
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2 – قان��ون البينات املعدل رقم )68( لس��نة 1936 املنش��ور في العدد 
)630( املمتاز من الوقائع الفلس��طينية املؤرخ في 18 أيلول س��نة 

1936م .
3 – قان��ون البينات املعدل رقم )38( لس��نة 1940 املنش��ور في العدد 
)1052( املمتاز من الوقائع الفلسطينية املؤرخ في 18 تشرين األول 

سنة 1940م .
4 – قان��ون البينات املعدل رقم )40( لس��نة 1946 املنش��ور في العدد 
)1052( املمتاز من الوقائع الفلسطينية املؤرخ في 29 حزيران سنة 

1946م.
5 – قان��ون البين��ات املعدل رقم )3( لس��نة 1947 املنش��ور في العدد 
)1563( املمت��از من الوقائع الفلس��طينية املؤرخ في 15 آذار س��نة 

1947م.
6 – كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى 

املدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة ألحكام هذا القانون.

املكلفون بتنفيذ القانون

املادة )74(:
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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