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 0 المادة

 في نشره تاريخ من يوماً  وثمانين مائة مرور بعد بو ويعمل( 7107 لسنة الصمح محاکم قانون)  القانون ىذا يسمى
  .الرسمية الجريدة

 3 المادة

  : الصمح محاکم اختصاصات

 :التالية الطمباتو  الدعاوى في بالنظر الصمح محكمة تختص

  .دينار آالف عشرة بو المّدعى قيمة تتجاوز اال بشرط منقول غير أو منقول مال أو بدين المتعمقة الحقوق دعاوى.  أ

  .مقدارىا بمغ ميما المتقابمة الدعاوى. ب

  .دينار االف عشرة بو المدعى قيمة تتجاوز أال بشرط والضرر العطل دعاوى. ج

 مقدار بمغ ميما الصمح قاضي اختصاص في الداخمة األصمية الدعوى عن تنشأ التي المتقابمة والضرر العطل دعوى. د
  .المتقابمة الدعوى في بو المّدعى

  .استخدامو من اصحابو ُمنع الذي الشرب وحق المرور وحق المسيل حق دعاوى. ىـ

 عدم بشرط العقار ذلك قيمة كانت اميم عميو اليد واضع من وجو بأي نزع الذي العقار عمى اليد إعادة دعاوى. و
  .نفسو بالعقار لمحكم التصدي



 

  .قيمتيا بمغت ميما المأجور عمى المترتبة باألجور المطالبة دعاوي. ز

  .السنوي اإليجار بدل قيمة عن النظر بصرف المأجور إخالء ودعاوى العقار إيجار عقد فسخ دعاوى. ح

 منقول غير بتقسيم القرار يصدر اال ذلك في ويشترط قيمتيا بمغت ميما شتركةالم المنقولة غير األموال تقسيم دعاوى. ط
 - المحمية المدن تنظيم لجنة من األصول بحسب مصّدقة بخريطة التقسيم طالب أثبت إذا إال المدن تنظيم منطقة في يقع
 صادر المدن تنظيم ريعمشا من مشروع أي أحكام مع يتفق التقسيم ذلك أن -تنظيم لجنة المنطقة تمك في كان إذا

 لمقسمة قابميتو لعدم بيعو يقرر الذي المنقول غير بيع التنفيذ دائرة تتولى أن وبشرط المدن تنظيم قانون احکام بمقتضي
  .المذكور القانون أحكام وفق

 تكن لم إذا التنفيذ دائرة بمعرفة ببيعيا والحكم لمقسمة قابمة كانت إن قيمتيا بمغت ميما المنقولة األموال تقسيم دعاوى. ي
 المنقول غير بيع بمعاممة المختصة األحكام أمكن ما تراعي أن البيع تولييا عند التنفيذ دائرة عمى ويترتب لمقسمة، قابمة

  .المشتركة المنقولة غير االموال تقسيم قانون في عمييا المنصوص المشترك

 .الصمح محكمة تصاصاخ ضمن الداخمة الدعاوى في المقدمة المستعجمة الطمبات. ك

 2 المادة

 .فييا لمنظر أخرى محاكم القانون يعين لم والتي جميعيا والجنح المخالفات في بالنظر الصمح محكمة تختص

 8المادة 
 اإلجراءات الحقوقية :

 

ة تقديميا، أ . بعد أن يستوفى الرسم يقيد القمم الئحة الدعوى في اليوم نفسو في سجل الدعاوى برقم متسمسل وفقًا ألسبقي
وتختم الالئحة وما أرفق بيا من أوراق بخاتم المحكمة، كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشير والسنة، ويؤشر 

 بكل ذلك عمى صور الالئحة.
 ب. عمى المدعي أن يقدم إلى قمم المحكمة الئحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعي عمييم ومرفقا بيا ما يمي:

بيناتو الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصواًل أو صورًا مصدقًا عمييا من المدعي او . 0
 وکيمو بمطابقتيا لالصل، ولممدعي عميو طمب تقديم أصميا في أي وقت.



 

 
 . قائمة ببيناتو الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمو.7

 

 يم الكاممة والوقائع التي يرغب في إثباتيا بالبينة الشخصية لكل شاىد عمى حدة.. قائمة بأسماء شيوده وعناوين3
 

( من ىذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إلثبات دعواه إذا لم يقدميا 7. مع مراعاة أحكام البند )0ج.
 وفق أحكام الفقرة )ب( من ىذه المادة.

 

ف دينار، يجوز لممحكمة السماح لممدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى إلثبات . إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ال7
 دعواه قبل شروع المدعى عميو في تقديم بيناتو الدفاعية.

 د. يبمغ المدعي عميو موعد الجمسة وصورة عن الئحة الدعوى ومرفقاتيا المشار إلييا في الفقرة )ب( من ىذه المادة.
 

 4 المادة

 الدعوى الئحة تبمغو لتاريخ التالي اليوم من يوماً  عشر خمسة خالل المحكمة قمم إلى يقدم أن عميو لمدعىا عمى.  أ
 ما منيا نسخة بكل مرفقاً  المدعين لتبميغ الصور من كاف وعدد أصل من الالئحة ىذه عمى كتابياً  جواباً  مرفقاتيا وكامل
 :يمي

 المدعى من عمييا مصدقاً  صوراً  أو أصوالً  وتكون حافظة، ضمن يده تحت الموجودة لجوابو المؤيدة الخطية بيناتو. 0
 .وقت أي في أصميا تقديم بطمب الحق ولممدعي لألصل، بمطابقتيا وكيمو أو عميو

 . خصمو يد أو الغير يد تحت الموجودة الخطية ببيناتو قائمة. 7

 . حدة عمى شاىد لكل الشخصية بالبينة باتياإث في يرغب التي والوقائع الكاممة وعناوينيم شيوده بأسماء قائمة. 3

 :التاليتين الحالتين من أي في يوماً  ثالثين لتصبح المادة ىذه من( أ) الفقرة في عمييا المنصوص المدة تزاد. ب

 .العامة أو الرسمية المؤسسات إحدى كان أو العام الوكيل عميو المدعى كان إذا. 0

 . المممكة خارج مقيماً  عميو المدعى كان إذا. 7



 

 المشار المدة أو أيام، سبعة المادة ىذه من( أ) الفقرة في إلييا المشار المدة واحدة، ولمرة يمدد، أن الصمح لقاضي. ج
 المدة انقضاء قبل المقّدم عميو المّدعى طمب عمى بناء وذلك يومًا، عشر خمسة المادة ىذه من( ب) الفقرة في إلييا

 . بذلك المحكمة وقنعت مبررة أسباباً  أبدى إذا الفقرتين تمك من كل في المبينة

 خالل الدعوى الئحة عمى كتابي جواب بتقديم عميو المدعى يقم لم إذا الفقرة، ىذه من( 7) البند أحكام مراعاة مع. 0.د
 ومع ،الدعوى الئحة عمى جواب تقديم في حقو يسقط الحالة ىذه ففي المادة، ىذه من السابقة الفقرات في المبينة المدد
 مذكرة تقديم عمى حقو ويقتصر الدعوى، في بينة أي تقديم لو يحق ال الحاسمة اليمين توجيو في بحقو اإلخالل عدم

 .ختامية مرافعة وتقديم ومناقشتيا المدعي بينات عمى واعتراضاتو بدفوعو

 الدعوى الئحة عمى جوابو ديمبتق عميو لممدعى تسمح أن لممحكمة يجوز دينار، الف عن قيمتيا تقل التي الدعاوى في. 7
 جمسة أول في الدفاعية بيناتو بتقديم عميو لممدعى تسمح أن لممحكمة يجوز كما محاكمة، جمسة أول تمي جمسة أول في
 . الثبوتية بيناتو تقديم المدعي فييا يختم التي الجمسة تمي

 الجوابية الالئحة تبمغو لتاريخ التالي اليوم من بدأت أيام سبعة مدة خالل لممدعي الفقرة ىذه من( 7) البند مراعاة مع. 0.ىـ
 البينات برده يرفق أن لو يحق كما عميو، المدعى بينات عمى واعتراضاتو بدفوعو مذكرة مع عمييا رداً  يقدم أن ومرفقاتيا
 الداحضة البينة عمى واعتراضاتو بدفوعو مذكرة بتقديم الحق عميو ولممدعى خصمو، بينات دحض من لتمكينو الالزمة
 .لو تبميغيا تاريخ من أيام سبعة خالل

 عمى لمرد الزمة داحضة بينات بتقديم لممدعي تسمح أن لممحكمة فيجوز دينار، الف من أقل الدعوى قيمة كانت إذا. 7
 . الدفاعية بيناتو تقديم عميو المّدعى استكمال بعد محاكمة جمسة أول في وذلك عميو، لممّدعى الدفاعية البينات

 المستندات ىذه ورود بعد األخر، لمخصم فيحق الغير يد تحت مستندات بيناتو قائمة ضمن الخصوم أحد طمب إذا. و
 سبعة تتجاوز ال مدة خالل وذلك عمييا لمرد الالزمة البينات يقدم وأن عمييا، واعتراضاتو دفوعو يبدي أن عمييا، واطالعو

 . تالمستندا ىذه تبمغو لتاريخ التالي اليوم من أيام



 

 التي الخبرة إجراء يقرر أن الصمح لقاضي المادة، ىذه في المقررة األحكام وفق والبينات الموائح تقديم استكمال بعد. ز
 تقديم استكمال قبل فييا الخبرة إجراء أن يرى أخرى قضية وأي التأمين قضايا في بيناتو قائمة ضمن المدعي طمبيا
 .فييا ودية تسوية إلى رافاألط وصول عمى يساعد قد األخرى البينات

 0المادة 
 

( 61في الدعاوى المستعجمة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصمح اعتبارىا مستعجمة وفق القواعد المقررة في المادة )
( من ىذا القانون عمى لوائح الدعاوى المستعجمة 5( و)4من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين )

ئح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فييا، وما يمزم إرفاقو بيا من بينات وطمبات، عمى أن يتم تقصير مدتي تقديم الالئحة والموا
( من ىذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر 5الجوابية المشار إلييا في كل من الفقرتين )أ( و)ب( من المادة )

قابمة لمتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين )ىـ( و)و( من المادة ذاتيا دون  يومًا عمى التوالي. دون أن تكون أي منيما
 تقصير.

 

 2 المادة

 أن او الوساطة عمى الدعوى يحيل أن الخصوم بموافقة فمو بالوساطة تسويتو يمكن النزاع ان ابتداء لمقاضي تبين اذا.   أ
 عميو ويوقع الجمسة محضر في الطرفان عميو اتفق ما إثبات يجري الصمح تم فاذا الخصوم بين الصمح في الجيد يبذل
 بمحضر المكتوب االتفاق ويمحق القاضي عميو يصادق عميو اتفقا ما كتبا قد الطرفان كان واذا وكالئيما، من او منيما
 صورتو طيوتع الطعن، طرق من طريق أي يقبل وال المحكمة عن الصادر الحكم بمثابة ويكون فيو محتواه ويثبت الجمسة

 .  لألحكام المقررة لمقواعد وفقا

 بوساطة إال الحقوقية الدعوى تنظر التي الصمح محكمة أمام يحضروا أن المحامين غير من لممتداعين يجوز ال.  ب
 لغايات قيمتيا المقدرة والدعاوى فأكثر دينار الف قيمتيا التي الدعاوى في وذلك توكيل سند بموجب يمثمونيم محامين
 .الرسوم

 4 المادة

 :االستئنافية بصفتيا البداية محكمة إلى تستأنف.  أ



 

 .صدورىا لتاريخ التالي اليوم من أيام عشرة خالل الحقوقية القضايا في اعتبارياً  وجاىياً  أو وجاىياً  الصادرة األحكام. 0

 . تبميغيا خلتاري التالي اليوم من أيام عشرة خالل المستعجمة األمور قاضي عن الصادرة القرارات. 7

 . ذلك خالف تقرر لم ما تدقيقاً  إلييا المقدمة بالطعون االستئنافية بصفتيا البداية محكمة تفصل. ب

 المحكمة فترسميا لمخصومة، المنيي الحكم الطرفين أحد استأنف إذا إال الصمح، محكمة قمم في الدعوى أوراق تحفظ. ج
 بدفاعو الئحة يقدم أن ولو الثاني، الفريق إلى االستئناف الئحة عن صورة تبمغ أن بعد لدييا المستأنف المحكمة قمم إلى

 .االستئناف الئحة تبميغو لتاريخ التالي اليوم من أيام عشرة خالل

 9 المادة

 اليوم من أيام عشرة مدة خالل لالعتراض قابال يكون أنو إال لالستئناف، قابال الوجاىي بمثابة الصادر الحكم يكون ال.  أ
 .  تبميغو لتاريخ تاليال

 الئحة في يجيب أن( عميو المّدعى) المعترض عمى يجب فاکثر، دينار الف الي قيمتيا تصل التي الدعاوي في. 0.  ب
 الدفاعية، وبيناتو طمباتو إلى إضافة لغيابو، المشروعة المعذرة يثبت ما بيا يرفق وأن الدعوى، الئحة بنود عمى اعتراضو

 .القانون ىذا من( 5) المادة من( أ) ةالفقر  تقتضيو ما وفق

ذا باعتراضو، الئحة( عميو المّدعى) المعترض يقدم دينار، الف عن قيمتيا تقل التي الدعاوى في. 7  الجمسة حضر وا 
 جوابو يقدم أن المعترض عمى يتعين الحالة ىذه وفي شكال، االعتراض قبول المحكمة تقرر االعتراض لسماع المحددة
 تمك قبول عدم طائمة تحت شكالً  االعتراض قبول لتاريخ التالي اليوم من أيام عشرة خالل الدفاعية تووبينا وطمباتو
 . البينات

 الجمسة في وكيمو أو المعترض يحضر لم أو المادة ىذه من( أ) الفقرة في المحددة المدة خالل االعتراض يقّدم لم إذا. ج
 من( 0) البند يقتضيو ما وفق لغيابو المشروعة المعذرة يثبت ولم حضر أو مشروعة معذرة دون االعتراض لسماع المعينة
 . شكال االعتراض رد المحكمة فتقرر. المادة ىذه من( ب) الفقرة



 

 :يمي ما يراعى شكال، االعتراض المحكمة وقبمت االعتراض، لنظر المحددة الجمسة وكيمو أو المعترض حضر إذا. د

 الرد الئحة بتقديم لو تسمح كما إقامتيا، عند دعواه بالئحة أرفقيا بينات أي تقديم باستكمال لممدعي المحكمة تسمح. 0
 الميعاد احتساب ويبدأ القانون، ىذا من( 5) المادة من( ىـ) الفقرة في عميو منصوص ىو لما وفقاً  داحضة بينة وأي

 .المشروعة المعذرة بقبول القرار صدور تاريخ من اعتباراً  الفقرة تمك في المقرر

 الدعوى ورد الحكم فسخ أو االعتراض برد قرارىا وتصدر االعتراض أسباب في المحكمة تنظر البينات استكمال بعد. 7
 . عميو المعترض الحكم تعديل أو

ذا صدوره، لتاريخ التالي اليوم من أيام عشرة خالل لالستئناف قابالً  االعتراض بنتيجة الصادر الحكم يكون. ىـ  كان وا 
 .عميو المعترض لمحکم شامال استئنافو فيعتبر شکال، االعتراض برد يقض قد الحكم

 01 المادة

 . موضوعاً  فيو الفصل فتتولى شكال االستئناف قبول االستئنافية بصفتيا البداية محكمة قررت إذا.  أ

 أو الزمن لمرور أو مقضية القضية لكون أو االختصاص لعدم الدعوى برد قضى قد فيو المطعون الحكم كان إذا. 0.  ب
 إلى الدعوى إعادة فيجب الحكم فسخ االستئنافية بصفتيا البداية محكمة وقررت آخر شكمي سبب ألي أو الخصومة لعدم

 .الموضوع في لمنظر الصمح محكمة

 الى وىالدع إعادة االستئنافية بصفتيا البداية لمحكمة يجوز ال الفقرة ىذه من( 0) البند في الواردة الحاالت بخالف. 7
 .الصمح محكمة

 00 المادة

 : الجزائية اإلجراءات

 : عمى بناء اختصاصو في الداخمة الجزائية الدعاوى في النظر الصمح قاضي يباشر. أ



 

 . الشكوى عمى فييا المالحقة تتوقف التي الجرائم في عميو المجني أو المتضرر شكوى. 0

 بالحق المدعي صفة اتخاذ عمى المالحقة فييا تتوقف التي ائمالجر  في بالشكوى المقترن الشخصي بالحق االدعاء. 7
 .الشخصي

 العقوبة تزيد ال التي الجرائم حاالت في العدلية الضابطة مأموري من تقرير أو الشخصي بالحق االدعاء أو الشكوى. 3
 .ال أو بغرامة مقترنة العقوبة تمك كانت إذا عما النظر بصرف سنتين مدة الحبس عمى ليا المقررة

 من( 50) المادة في عميو منصوص ىو ما وفق عنو صادر ظن قرار عمى بناء أو العام المدعي قبل من اإلحالة. 4
 . الجزائية المحاكمات أصول قانون

 ويجري لممحاكمة المعين اليوم في حضوره لزوم فييا يبين عميو المشتکي الي تبميغ مذکرة ترسل الدعوي، قيد فور.  ب
 . المدنية المحاكمات أصول قانون في المتبعة الصولل وفقاً  التبميغ

ذا غيابيًا، تحاكمو أن فمممحكمة المحاكمة موعد وكيمو أو المتبمغ عميو المشتكى يحضر لم إذا. ج  إحدى حضر وا 
 . الوجاىي بمثابة بحقو المحاكمة فتجري ذلك بعد وتخمف الجمسات

 يتم فال المختصة الرسمية الجية لدى األدنى حدىا عميو شتكىالم ودفع فقط، الغرامة ىي الفعل عقوبة كانت إذا. د
ذا الفعل، ذلك بشأن مالحقتو  في حكمو الصمح قاضي إصدار وقبل المحكمة إلى الشكوى إحالة بعد األدنى حدىا دفع وا 
 .المالحقة فتوقف الدعوى

 03 المادة

 في صالحية من العام لممدعي ما توقيف،ال فييا يجوز التي األحوال وفي اختصاصو، حدود في الصمح لقاضي.  أ
 أصول قانون في عميو منصوص ىو لما وفقا ورفعيا أخرى بدائل أو تدبير أي وفرض والتخمية والتمديد التوقيف

 .  الجزائية المحاكمات



 

 يوعم المشتكى سبيل تخمية عمى الموافقة الطعن، وقوع عند إلييا المستأنف المحكمة أو الصمح، قاضي قرر إذا.  ب
 .اختيارية ىيئة من الكفيل مالءة عمى بالتصديق يكتفى التخمية، بقرار مقدارىا يحّدد التي بالكفالة

 02 المادة

 ولم خطياً  االستئناف عمى عزمو عميو المحكوم أظير فإذا الحكم، يستأنف أن لو أن عميو المحكوم الصمح قاضي يفيم. أ
 في الحكم يقرر ريثما بالكفالة سراحو يطمق أن الغرامة بدفع إلزامو أو حبسو عن عوضاً  الصمح قاضي فعمى موقوفا، يكن

 . االستئناف

 خالل الحكم استئناف في الصالحية لو الذي العام المدعي إلى تأخير بال أوراقيا فترسل الدعوى تستأنف لم إذا. ب
 التالي اليوم من يوماً  ستين خالل الحكم يستأنف أن العام ولمنائب صدوره، لتاريخ التالي اليوم من اعتبارا يوماً  ثالثين
 .صدوره لتاريخ

 08 المادة

 .  بالمال والمسؤول عميو والمحكوم الشخصي والمدعي العامة النيابة حق من االستئناف. أ

 دةم خالل االستئنافية بصفتيا البداية محكمة إلى الجزائية القضايا في الصمح محاكم عن الصادرة األحكام تستأنف. ب
 . وجاىياً  كان إذا الحكم لصدور التالي اليوم من أيام عشرة

 بناء بموافقتيا أو نفسيا تمقاء من تقرر لم ما تدقيقاً  إلييا المقدمة بالطعون االستئنافية بصفتيا البداية محكمة تفصل. ج
 . مرافعة نظرىا األطراف أحد طمب عمى

 المحكمة فترسميا لمخصومة المنيي الحكم األطراف أحد استأنف إذا إال الصمح محكمة قمم في الدعوى أوراق تحفظ. د
 بدفاعو الئحة يقدم أن ولو الثاني، الفريق إلى االستئناف الئحة عن صورة تبمغ أن بعد إلييا المستأنف المحكمة قمم إلى

 .االستئناف الئحة تبميغو لتاريخ التالي اليوم من أيام عشرة خالل

 



 

 04 المادة

 عشرة مدة خالل عميو االعتراض يجوز أنو إال لالستئناف، قابال الوجاىي بمثابة أو غيابياً  الصادر حكمال يكون ال.   أ
 . لمتبميغ التالي اليوم من أيام

 . شكال االعتراض رد المحكمة تقرر االعتراض لسماع المعين الوقت في وكيمو أو المعترض يحضر لم إذا.  ب

 وقبول الدعوى في السير المحكمة فتقرر االعتراض، دعوى في النظر عند ابيالغي الحكم عمى المعترض حضر إذا.  ج
 تاريخ من أيام عشرة مدة وخالل ، المعترض عمى ويجب القانونية، المدة ضمن قدم أنو ليا ظير إذا شكال االعتراض

 وقائمة يده، تحت التي الخطية البينات ومفردات والخطية، الشخصية البينات تتضمن قائمة تقديم شكال، االعتراض قبول
 وتصدر االعتراض، أسباب في المحكمة تنظر ثم البينات، تمك قبول عدم طائمة تحت الغير، يد تحت الموجودة ببيناتو
بطالو الغيابي الحكم وفسخ قبولو أو االعتراض برد قرارىا  . تعديمو أو وا 

 السير المحكمة فتقرر االعتراض، دعوي في النظر عند الوجاىي بمثابة الصادر الحكم عمى المعترض حضر إذا. 0.د
 المشروعة المعذرة يثبت ما المعترض وقّدم القانونية المدة ضمن قّدم أنو ليا ظير إذا شكال االعتراض وقبول الدعوى في

 .لغيابو

 عتراضاال قبول تاريخ من أيام عشرة مدة خالل يقدم أن الدفاعية، بيناتو تقديم لو يسبق لم الذي المعترض، عمى. 7
 تحت الموجودة ببيناتو وقائمة يده، تحت التي الخطية البينات ومفردات والخطية، الشخصية البينات تتضمن قائمة شكال،

 . البينات تمك قبول عدم طائمة تحت الغير، يد
 لو محفتس عميو المعترض الحكم صدور قبل تقديميا إجراءات يستكمل لم أنو إال بيناتو قدم أن لممعترض سبق إذا. 3

 .باستكماليا المحكمة

بطالو الوجاىي بمثابة الصادر الحكم وفسخ قبولو أو برده إما االعتراض أسباب في قرارىا المحكمة تصدر. 4  أو وا 
 . تعديمو



 

ذا صدوره، تاريخ من ايام عشرة خالل لالستئناف قابالً  االعتراض بنتيجة الصادر الحكم يكون. ىـ  قضى قد الحکم كان وا 
 .عميو المعترض لمحکم شامال استئنافو فيعتبر شکال اضاالعتر  برد

 00 المادة

 االستئنافية بصفتيا البداية محكمة وقررت االعتراض، بنتيجة أو وجاىياً  بحقو الصادر الحكم عميو المحكوم استأنف إذا
 .الصمح محكمة إلى إعادتو دون من موضوعاً  فيو الفصل فتتولى شكالً  االستئناف قبول

 02 المادة

 : عامة أحكام

 غير والجزائية، الحقوقية القضايا القانون ىذا في الصمحية القضايا تعني خاص، نص عمييا ورد التي الحاالت غير في
 سمفاً  لمشيود الضرورية النفقات وأخذ اليمين عميو المشتكى وتحميف الصمح في التشبث الجزائية المواد في يتبع ال أنو

 . الدعوى ضبط نع صورة عميو المشتكى وتبميغ
 

 04 المادة

 فيو يحضرون الذي اليوم وبين الشيود، تبميغ أو الدعوي ورقة الطرفين تبميغ فيو يقع الذي اليوم بين الميمة تكون أن يجب
ذا األقل، عمى ساعة وعشرين أربعا لممحكمة،  باجراءات فيباشر والشيود الطرفان وحضر الميمة ىذه أمر يراع لم وا 
 .المحاكمة

 09 ادةالم

 ىذا في نص عميو يرد لم فيما الجزائية المحاكمات وأصول المدنية المحاكمات أصول قانون من كل بأحكام يعمل
 .أحكامو مع يتفق الذي بالقدر وذلك القانون،

 



 

 31 المادة

 ىذا أحكام نفاذ تاريخ قبل لدييا المقدمة والطعون الدعاوى جميع في بالنظر االستئناف ومحاكم البداية محاكم تستمر
 .القانون

 30 المادة

 .تعديل من عميو طرا وما(  0957 لسنة( 05) رقم الصمح محاکم قانون)  يمغى

 33 المادة

 .القانون ىذا أحكام بتنفيذ مكمفون والوزراء الوزراء رئيس
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