
 2017لسنة  23رقم  الصلح محاكم قانون

 

 1المادة 
وٌعمل به بعد مرور مائة وثمانٌن ٌوماً ( 2017قانون محاکم الصلح لسنة ) ٌسمى هذا القانون 

 .من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 
 :تعديالت المادة 

أو ( إدارة قضاٌا الدولة)بعبارة حٌثما وردت ( المحامً العام المدنً)تم االستعاضة عن عبارة  -
 28من قانون ادارة قضاٌا الدولة رقم ( 20)حسب الحال بموجب المادة ( الوکٌل العام)عبارة 

 . 2017لسنة 

 2المادة 
  :اختصاصات محاکم الصلح 

 
: تختص محكمة الصلح بالنظر فً الدعاوى والطلبات التالٌة

ل منقول أو غٌر منقول بشرط اال تتجاوز قٌمة المّدعى به دعاوى الحقوق المتعلقة بدٌن أو ما. أ
 .عشرة آالف دٌنار

 .الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها. ب
 .دعاوى العطل والضرر بشرط أال تتجاوز قٌمة المدعى به عشرة االف دٌنار. ج

دعوى العطل والضرر المتقابلة التً تنشأ عن الدعوى األصلٌة الداخلة فً اختصاص قاضً . د
 .الصلح مهما بلغ مقدار المّدعى به فً الدعوى المتقابلة

 .دعاوى حق المسٌل وحق المرور وحق الشرب الذي ُمنع اصحابه من استخدامه. هـ
بأي وجه من واضع الٌد علٌه مهما كانت قٌمة ذلك دعاوى إعادة الٌد على العقار الذي نزع . و

 .العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه
 .دعاوي المطالبة باألجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قٌمتها. ز

دعاوى فسخ عقد إٌجار العقار ودعاوى إخالء المأجور بصرف النظر عن قٌمة بدل اإلٌجار . ح
 .السنوي

دعاوى تقسٌم األموال غٌر المنقولة المشتركة مهما بلغت قٌمتها وٌشترط فً ذلك اال ٌصدر . ط
القرار بتقسٌم غٌر منقول ٌقع فً منطقة تنظٌم المدن إال إذا أثبت طالب التقسٌم بخرٌطة مصّدقة 

ذلك أن  -إذا كان فً تلك المنطقة لجنة تنظٌم -بحسب األصول من لجنة تنظٌم المدن المحلٌة 
التقسٌم ٌتفق مع أحكام أي مشروع من مشارٌع تنظٌم المدن صادر بمقتضً احکام قانون تنظٌم 
المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفٌذ بٌع غٌر المنقول الذي ٌقرر بٌعه لعدم قابلٌته للقسمة وفق 

 .أحكام القانون المذكور
دعاوى تقسٌم األموال المنقولة مهما بلغت قٌمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببٌعها بمعرفة . ي

دائرة التنفٌذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، وٌترتب على دائرة التنفٌذ عند تولٌها البٌع أن تراعً ما 
نون تقسٌم أمكن األحكام المختصة بمعاملة بٌع غٌر المنقول المشترك المنصوص علٌها فً قا

 .االموال غٌر المنقولة المشتركة
 .الطلبات المستعجلة المقدمة فً الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح. ك

 
 
 



 3المادة 
تختص محكمة الصلح بالنظر فً المخالفات والجنح جمٌعها والتً لم ٌعٌن القانون محاكم أخرى 

 .للنظر فٌها
 4المادة 

: اإلجراءات الحقوقية 
 

بعد أن ٌستوفى الرسم ٌقٌد القلم الئحة الدعوى فً الٌوم نفسه فً سجل الدعاوى برقم متسلسل . أ
وفقاً ألسبقٌة تقدٌمها، وتختم الالئحة وما أرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما ٌذكر أمام 

 .على صور الالئحة الرقم تارٌخ القٌد ببٌان الٌوم والشهر والسنة، وٌؤشر بكل ذلك
على المدعً أن ٌقدم إلى قلم المحكمة الئحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعً علٌهم . ب

: ومرفقا بها ما ٌلً
بٌناته الخطٌة المؤٌدة لدعواه الموجودة تحت ٌده ضمن حافظة، وتكون أصوالً أو صوراً . 1

وللمدعً علٌه طلب تقدٌم أصلها فً أي مصدقاً علٌها من المدعً او وکٌله بمطابقتها لالصل، 
. وقت

.  قائمة ببٌناته الخطٌة الموجودة تحت ٌد الغٌر أو ٌد خصمه. 2
قائمة بأسماء شهوده وعناوٌنهم الكاملة والوقائع التً ٌرغب فً إثباتها بالبٌنة الشخصٌة لكل . 3

 .شاهد على حدة
قط حق المدعً فً تقدٌم أي بٌنة أخرى من هذه الفقرة، ٌس( 2)مع مراعاة أحكام البند . 1.ج

. من هذه المادة( ب)إلثبات دعواه إذا لم ٌقدمها وفق أحكام الفقرة 
إذا كانت قٌمة الدعوى تقل عن الف دٌنار، ٌجوز للمحكمة السماح للمدعً لمرة واحدة فقط . 2

 .ةبتقدٌم بٌنة أخرى إلثبات دعواه قبل شروع المدعى علٌه فً تقدٌم بٌناته الدفاعً
ٌبلغ المدعً علٌه موعد الجلسة وصورة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها المشار إلٌها فً الفقرة . د

 .من هذه المادة( ب)
 5المادة 

التالً لتارٌخ على المدعى علٌه أن ٌقدم إلى قلم المحكمة خالل خمسة عشر ٌوماً من الٌوم . أ
تبلغه الئحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابٌاً على هذه الالئحة من أصل وعدد كاف من 

: الصور لتبلٌغ المدعٌن مرفقاً بكل نسخة منها ما ٌلً
بٌناته الخطٌة المؤٌدة لجوابه الموجودة تحت ٌده ضمن حافظة، وتكون أصوالً أو صوراً . 1

ه أو وكٌله بمطابقتها لألصل، وللمدعً الحق بطلب تقدٌم أصلها مصدقاً علٌها من المدعى علً
. فً أي وقت

.  قائمة ببٌناته الخطٌة الموجودة تحت ٌد الغٌر أو ٌد خصمه. 2
قائمة بأسماء شهوده وعناوٌنهم الكاملة والوقائع التً ٌرغب فً إثباتها بالبٌنة الشخصٌة لكل . 3

 .شاهد على حدة
من هذه المادة لتصبح ثالثٌن ٌوماً فً أي من ( أ)وص علٌها فً الفقرة تزاد المدة المنص. ب

: الحالتٌن التالٌتٌن
. أو كان إحدى المؤسسات الرسمٌة أو العامةالوكٌل العام إذا كان المدعى علٌه . 1

 .إذا كان المدعى علٌه مقٌماً خارج المملكة. 2
من هذه المادة سبعة ( أ)لقاضً الصلح أن ٌمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إلٌها فً الفقرة . ج

من هذه المادة خمسة عشر ٌوماً، وذلك بناء على طلب ( ب)أٌام، أو المدة المشار إلٌها فً الفقرة 
أسباباً مبررة المّدعى علٌه المقّدم قبل انقضاء المدة المبٌنة فً كل من تلك الفقرتٌن إذا أبدى 

 .وقنعت المحكمة بذلك
من هذه الفقرة، إذا لم ٌقم المدعى علٌه بتقدٌم جواب كتابً على ( 2)مع مراعاة أحكام البند . 1.د

الئحة الدعوى خالل المدد المبٌنة فً الفقرات السابقة من هذه المادة، ففً هذه الحالة ٌسقط حقه 



عدم اإلخالل بحقه فً توجٌه الٌمٌن الحاسمة ال ٌحق  فً تقدٌم جواب على الئحة الدعوى، ومع
له تقدٌم أي بٌنة فً الدعوى، وٌقتصر حقه على تقدٌم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بٌنات 

. المدعً ومناقشتها وتقدٌم مرافعة ختامٌة
فً الدعاوى التً تقل قٌمتها عن الف دٌنار، ٌجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى علٌه بتقدٌم . 2
وابه على الئحة الدعوى فً أول جلسة تلً أول جلسة محاكمة، كما ٌجوز للمحكمة أن تسمح ج

للمدعى علٌه بتقدٌم بٌناته الدفاعٌة فً أول جلسة تلً الجلسة التً ٌختم فٌها المدعً تقدٌم بٌناته 
 .الثبوتٌة

بدأ من الٌوم التالً من هذه الفقرة للمدعً خالل مدة سبعة أٌام ت( 2)مع مراعاة البند . 1.هـ
لتارٌخ تبلغه الالئحة الجوابٌة ومرفقاتها أن ٌقدم رداً علٌها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على 

بٌنات المدعى علٌه، كما ٌحق له أن ٌرفق برده البٌنات الالزمة لتمكٌنه من دحض بٌنات 
الداحضة خالل سبعة خصمه، وللمدعى علٌه الحق بتقدٌم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البٌنة 

. أٌام من تارٌخ تبلٌغها له
إذا كانت قٌمة الدعوى أقل من الف دٌنار، فٌجوز للمحكمة أن تسمح للمدعً بتقدٌم بٌنات . 2

داحضة الزمة للرد على البٌنات الدفاعٌة للمّدعى علٌه، وذلك فً أول جلسة محاكمة بعد 
 .استكمال المّدعى علٌه تقدٌم بٌناته الدفاعٌة

إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بٌناته مستندات تحت ٌد الغٌر فٌحق للخصم األخر، بعد . و
ورود هذه المستندات واطالعه علٌها، أن ٌبدي دفوعه واعتراضاته علٌها، وأن ٌقدم البٌنات 
الالزمة للرد علٌها وذلك خالل مدة ال تتجاوز سبعة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ تبلغه هذه 

 .تنداتالمس
بعد استكمال تقدٌم اللوائح والبٌنات وفق األحكام المقررة فً هذه المادة، لقاضً الصلح أن . ز

ٌقرر إجراء الخبرة التً طلبها المدعً ضمن قائمة بٌناته فً قضاٌا التأمٌن وأي قضٌة أخرى 
صول األطراف ٌرى أن إجراء الخبرة فٌها قبل استكمال تقدٌم البٌنات األخرى قد ٌساعد على و

 .إلى تسوٌة ودٌة فٌها
 6المادة 

فً الدعاوى المستعجلة بنص القانون أو التً ٌقرر قاضً الصلح اعتبارها مستعجلة وفق 
( 4)المادتٌن من قانون أصول المحاكمات المدنٌة، تطبق أحكام ( 60)القواعد المقررة فً المادة 

من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابٌة ولوائح الرد المقدمة ( 5)و
فٌها، وما ٌلزم إرفاقه بها من بٌنات وطلبات، على أن ٌتم تقصٌر مدتً تقدٌم الالئحة الجوابٌة 

لتصبحا سبعة أٌام، من هذا القانون ( 5)من المادة ( ب)و( أ)المشار إلٌها فً كل من الفقرتٌن 
دون أن تكون أي منهما قابلة للتمدٌد، وتبقى المدد الواردة فً . وخمسة عشر ٌوماً على التوالً
 .من المادة ذاتها دون تقصٌر( و)و( هـ)الفقرتٌن 

 7المادة 
اذا تبٌن للقاضً ابتداء ان النزاع ٌمكن تسوٌته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن ٌحٌل .  أ

ى على الوساطة او أن ٌبذل الجهد فً الصلح بٌن الخصوم فاذا تم الصلح ٌجري إثبات ما الدعو
اتفق علٌه الطرفان فً محضر الجلسة وٌوقع علٌه منهما او من وكالئهما، واذا كان الطرفان قد 
كتبا ما اتفقا علٌه ٌصادق علٌه القاضً وٌلحق االتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وٌثبت محتواه 

كون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة وال ٌقبل أي طرٌق من طرق الطعن، وتعطً فٌه وي
 .صورته وفقا للقواعد المقررة لألحكام 

ال ٌجوز للمتداعٌن من غٌر المحامٌن أن ٌحضروا أمام محكمة الصلح التً تنظر الدعوى .  ب
الدعاوى التً قٌمتها الف الحقوقٌة إال بوساطة محامٌن ٌمثلونهم بموجب سند توكٌل وذلك فً 

 .دٌنار فأكثر والدعاوى المقدرة قٌمتها لغاٌات الرسوم
 
 



 8المادة 
: تستأنف إلى محكمة البداٌة بصفتها االستئنافٌة. أ

األحكام الصادرة وجاهٌاً أو وجاهٌاً اعتبارٌاً فً القضاٌا الحقوقٌة خالل عشرة أٌام من الٌوم . 1
. التالً لتارٌخ صدورها

القرارات الصادرة عن قاضً األمور المستعجلة خالل عشرة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ . 2
 .تبلٌغها

 .تفصل محكمة البداٌة بصفتها االستئنافٌة بالطعون المقدمة إلٌها تدقٌقاً ما لم تقرر خالف ذلك. ب
تحفظ أوراق الدعوى فً قلم محكمة الصلح، إال إذا استأنف أحد الطرفٌن الحكم المنهً . ج

للخصومة، فترسلها المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف لدٌها بعد أن تبلغ صورة عن الئحة 
االستئناف إلى الفرٌق الثانً، وله أن ٌقدم الئحة بدفاعه خالل عشرة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ 

 .بلٌغه الئحة االستئنافت
 9المادة 

ال ٌكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهً قابال لالستئناف، إال أنه ٌكون قابال لالعتراض خالل .  أ
 .مدة عشرة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌغه 

ى المّدع)فً الدعاوي التً تصل قٌمتها الً الف دٌنار فاکثر، ٌجب على المعترض . 1.  ب
أن ٌجٌب فً الئحة اعتراضه على بنود الئحة الدعوى، وأن ٌرفق بها ما ٌثبت المعذرة ( علٌه

( 5)من المادة ( أ)المشروعة لغٌابه، إضافة إلى طلباته وبٌناته الدفاعٌة، وفق ما تقتضٌه الفقرة 
. من هذا القانون

الئحة ( ى علٌهالمّدع)فً الدعاوى التً تقل قٌمتها عن الف دٌنار، ٌقدم المعترض . 2
باعتراضه، وإذا حضر الجلسة المحددة لسماع االعتراض تقرر المحكمة قبول االعتراض 
شكال، وفً هذه الحالة ٌتعٌن على المعترض أن ٌقدم جوابه وطلباته وبٌناته الدفاعٌة خالل 
 .عشرة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ قبول االعتراض شكالً تحت طائلة عدم قبول تلك البٌنات

من هذه المادة أو لم ٌحضر ( أ)إذا لم ٌقّدم االعتراض خالل المدة المحددة فً الفقرة . ج
المعترض أو وكٌله فً الجلسة المعٌنة لسماع االعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم 

فتقرر . هذه المادةمن ( ب)من الفقرة ( 1)ٌثبت المعذرة المشروعة لغٌابه وفق ما ٌقتضٌه البند 
 .المحكمة رد االعتراض شكال

إذا حضر المعترض أو وكٌله الجلسة المحددة لنظر االعتراض، وقبلت المحكمة االعتراض . د
: شكال، ٌراعى ما ٌلً

تسمح المحكمة للمدعً باستكمال تقدٌم أي بٌنات أرفقها بالئحة دعواه عند إقامتها، كما تسمح . 1
( 5)من المادة ( هـ)الرد وأي بٌنة داحضة وفقاً لما هو منصوص علٌه فً الفقرة له بتقدٌم الئحة 

من هذا القانون، وٌبدأ احتساب المٌعاد المقرر فً تلك الفقرة اعتباراً من تارٌخ صدور القرار 
. بقبول المعذرة المشروعة

االعتراض أو بعد استكمال البٌنات تنظر المحكمة فً أسباب االعتراض وتصدر قرارها برد . 2
 .فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعدٌل الحكم المعترض علٌه

ٌكون الحكم الصادر بنتٌجة االعتراض قابالً لالستئناف خالل عشرة أٌام من الٌوم التالً . هـ
لتارٌخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضً برد االعتراض شکال، فٌعتبر استئنافه شامال للحکم 

 .المعترض علٌه
 10المادة 

إذا قررت محكمة البداٌة بصفتها االستئنافٌة قبول االستئناف شكال فتتولى الفصل فٌه .  أ
 .موضوعاً 

إذا كان الحكم المطعون فٌه قد قضى برد الدعوى لعدم االختصاص أو لكون القضٌة . 1.  ب
كمة البداٌة مقضٌة أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو ألي سبب شكلً آخر وقررت مح

. بصفتها االستئنافٌة فسخ الحكم فٌجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر فً الموضوع



من هذه الفقرة ال ٌجوز لمحكمة البداٌة بصفتها ( 1)بخالف الحاالت الواردة فً البند . 2
 .االستئنافٌة إعادة الدعوى الى محكمة الصلح

 
 
 
 11المادة 

: اإلجراءات الجزائية 
 

: ٌباشر قاضً الصلح النظر فً الدعاوى الجزائٌة الداخلة فً اختصاصه بناء على . أ
.  شكوى المتضرر أو المجنً علٌه فً الجرائم التً تتوقف المالحقة فٌها على الشكوى. 1
االدعاء بالحق الشخصً المقترن بالشكوى فً الجرائم التً تتوقف فٌها المالحقة على اتخاذ . 2

. حق الشخصًصفة المدعً بال
الشكوى أو االدعاء بالحق الشخصً أو تقرٌر من مأموري الضابطة العدلٌة فً حاالت . 3

الجرائم التً ال تزٌد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتٌن بصرف النظر عما إذا كانت 
. تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو ال

ن صادر عنه وفق ما هو منصوص علٌه اإلحالة من قبل المدعً العام أو بناء على قرار ظ. 4
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة( 51)فً المادة 

فور قٌد الدعوي، ترسل مذکرة تبلٌغ الً المشتکً علٌه ٌبٌن فٌها لزوم حضوره فً الٌوم .  ب
 .المعٌن للمحاكمة وٌجري التبلٌغ وفقاً لالصول المتبعة فً قانون أصول المحاكمات المدنٌة

إذا لم ٌحضر المشتكى علٌه المتبلغ أو وكٌله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غٌابٌاً، . ج
 .وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهً

الجهة الرسمٌة إذا كانت عقوبة الفعل هً الغرامة فقط، ودفع المشتكى علٌه حدها األدنى لدى . د
المختصة فال ٌتم مالحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها األدنى بعد إحالة الشكوى إلى 

 .المحكمة وقبل إصدار قاضً الصلح حكمه فً الدعوى فتوقف المالحقة
 12المادة 

 لقاضً الصلح فً حدود اختصاصه، وفً األحوال التً ٌجوز فٌها التوقٌف، ما للمدعً العام.  أ
من صالحٌة فً التوقٌف والتمدٌد والتخلٌة وفرض أي تدبٌر أو بدائل أخرى ورفعها وفقا لما هو 

 .منصوص علٌه فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة 
على تخلٌة إذا قرر قاضً الصلح، أو المحكمة المستأنف إلٌها عند وقوع الطعن، الموافقة .  ب

سبٌل المشتكى علٌه بالكفالة التً ٌحّدد مقدارها بقرار التخلٌة، ٌكتفى بالتصدٌق على مالءة 
 .الكفٌل من هٌئة اختٌارٌة

 13المادة 
ٌفهم قاضً الصلح المحكوم علٌه أن له أن ٌستأنف الحكم، فإذا أظهر المحكوم علٌه عزمه . أ

على قاضً الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع على االستئناف خطٌاً ولم ٌكن موقوفا، ف
 .الغرامة أن ٌطلق سراحه بالكفالة رٌثما ٌقرر الحكم فً االستئناف

الصالحٌة فً إذا لم تستأنف الدعوى فترسل أوراقها بال تأخٌر إلى المدعً العام الذي له . ب
استئناف الحكم خالل ثالثٌن ٌوماً اعتبارا من الٌوم التالً لتارٌخ صدوره، وللنائب العام أن 

 .ٌستأنف الحكم خالل ستٌن ٌوماً من الٌوم التالً لتارٌخ صدوره
 14المادة 

 .االستئناف من حق النٌابة العامة والمدعً الشخصً والمحكوم علٌه والمسؤول بالمال . أ
تستأنف األحكام الصادرة عن محاكم الصلح فً القضاٌا الجزائٌة إلى محكمة البداٌة بصفتها . ب

 .االستئنافٌة خالل مدة عشرة أٌام من الٌوم التالً لصدور الحكم إذا كان وجاهٌاً 
تقرر من تلقاء تفصل محكمة البداٌة بصفتها االستئنافٌة بالطعون المقدمة إلٌها تدقٌقاً ما لم . ج



 .نفسها أو بموافقتها بناء على طلب أحد األطراف نظرها مرافعة
تحفظ أوراق الدعوى فً قلم محكمة الصلح إال إذا استأنف أحد األطراف الحكم المنهً . د

للخصومة فترسلها المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف إلٌها بعد أن تبلغ صورة عن الئحة 
ٌق الثانً، وله أن ٌقدم الئحة بدفاعه خالل عشرة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ االستئناف إلى الفر

 .تبلٌغه الئحة االستئناف
 15المادة 

ال ٌكون الحكم الصادر غٌابٌاً أو بمثابة الوجاهً قابال لالستئناف، إال أنه ٌجوز االعتراض .  أ
 .علٌه خالل مدة عشرة أٌام من الٌوم التالً للتبلٌغ 

إذا لم ٌحضر المعترض أو وكٌله فً الوقت المعٌن لسماع االعتراض تقرر المحكمة رد .  ب
 .االعتراض شكال

إذا حضر المعترض على الحكم الغٌابً عند النظر فً دعوى االعتراض، فتقرر المحكمة .  ج
نٌة، وٌجب السٌر فً الدعوى وقبول االعتراض شكال إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانو

على المعترض ، وخالل مدة عشرة أٌام من تارٌخ قبول االعتراض شكال، تقدٌم قائمة تتضمن 
البٌنات الشخصٌة والخطٌة، ومفردات البٌنات الخطٌة التً تحت ٌده، وقائمة ببٌناته الموجودة 

، تحت ٌد الغٌر، تحت طائلة عدم قبول تلك البٌنات، ثم تنظر المحكمة فً أسباب االعتراض
 .وتصدر قرارها برد االعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغٌابً وإبطاله أو تعدٌله

إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهً عند النظر فً دعوي االعتراض، . 1.د
ضمن المدة فتقرر المحكمة السٌر فً الدعوى وقبول االعتراض شكال إذا ظهر لها أنه قّدم 

. القانونٌة وقّدم المعترض ما ٌثبت المعذرة المشروعة لغٌابه
على المعترض، الذي لم ٌسبق له تقدٌم بٌناته الدفاعٌة، أن ٌقدم خالل مدة عشرة أٌام من . 2

تارٌخ قبول االعتراض شكال، قائمة تتضمن البٌنات الشخصٌة والخطٌة، ومفردات البٌنات 
مة ببٌناته الموجودة تحت ٌد الغٌر، تحت طائلة عدم قبول تلك الخطٌة التً تحت ٌده، وقائ

.  البٌنات
إذا سبق للمعترض أن قدم بٌناته إال أنه لم ٌستكمل إجراءات تقدٌمها قبل صدور الحكم . 3

. المعترض علٌه فتسمح له المحكمة باستكمالها
لحكم الصادر بمثابة تصدر المحكمة قرارها فً أسباب االعتراض إما برده أو قبوله وفسخ ا. 4

 .الوجاهً وإبطاله أو تعدٌله
ٌكون الحكم الصادر بنتٌجة االعتراض قابالً لالستئناف خالل عشرة اٌام من تارٌخ صدوره، . هـ

 .وإذا كان الحکم قد قضً برد االعتراض شکال فٌعتبر استئنافه شامال للحکم المعترض علٌه
 16المادة 

إذا استأنف المحكوم علٌه الحكم الصادر بحقه وجاهٌاً أو بنتٌجة االعتراض، وقررت محكمة 
البداٌة بصفتها االستئنافٌة قبول االستئناف شكالً فتتولى الفصل فٌه موضوعاً من دون إعادته 

 .إلى محكمة الصلح
 17المادة 

: أحكام عامة 
 

ي القضاٌا الصلحٌة فً هذا القانون القضاٌا فً غٌر الحاالت التً ورد علٌها نص خاص، تعن
الحقوقٌة والجزائٌة، غٌر أنه ال ٌتبع فً المواد الجزائٌة التشبث فً الصلح وتحلٌف المشتكى 
علٌه الٌمٌن وأخذ النفقات الضرورٌة للشهود سلفاً وتبلٌغ المشتكى علٌه صورة عن ضبط 

 .الدعوى
 18المادة 

م الذي ٌقع فٌه تبلٌغ الطرفٌن ورقة الدعوي أو تبلٌغ الشهود، وبٌن ٌجب أن تكون المهلة بٌن الٌو
الٌوم الذي ٌحضرون فٌه للمحكمة، أربعا وعشرٌن ساعة على األقل، وإذا لم ٌراع أمر هذه 



 .المهلة وحضر الطرفان والشهود فٌباشر باجراءات المحاكمة
 
 19المادة 

ٌعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنٌة وأصول المحاكمات الجزائٌة فٌما لم ٌرد 
 .علٌه نص فً هذا القانون، وذلك بالقدر الذي ٌتفق مع أحكامه

 20المادة 
تستمر محاكم البداٌة ومحاكم االستئناف بالنظر فً جمٌع الدعاوى والطعون المقدمة لدٌها قبل 

 .ام هذا القانونتارٌخ نفاذ أحك
 21المادة 

 .وما طرا علٌه من تعدٌل (  1952لسنة ( 15)قانون محاکم الصلح رقم ) ٌلغى 
 22المادة 

. رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ أحكام هذا القانون
 

 

 


