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قانون  البينات  فــي  الـمواد 
الـمدنية  والتجارية
رقم  ]4[  لسنة  2001 م

The Project is funded by the European Union

بدعم من االحتاد األوروبي

 مت طباع�������ة ه�������ذا الكتيب بدعم من االحتاد األوروبي، إن محتويات هذا الكتيب هي من 
مس�������ؤولية نقابة احملامني النظاميني الفلس�������طينيني وحدها وال تعكس بالضرورة آراء 

االحتاد األوروبي.

بإشراف املكتب الفني
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الزميالت والزمالء األعزاء
حتية احلق والعروبة وبعد،

  ق���د تك���ون الفكرة ثاقبة، غير أنها إذا ظلت مخبوءة يف ذهن صاحبها 
فلن يلمس لها أثر، ولكنهاتصبح نيرة إذا شع سناها على اآلخرين.

 ونحن يف نقابتكم نقابة احملامني نخطو خطوات حثيثة يف مس���يرتنا، 
منطلقني من إمياننا الراس���خ بأهمية تطوير مؤسس���تنا وعملنا. وماضني 
يف أداء رسالتنا السامية التي تستند إلى القيم الرفيعة املتمثلة يف احترام 

إنسانية اإلنسان بكل ما لهذه العبارة من أبعاد.

إن اخلط���وة األول���ى يف أي عمل تكون ناجح���ة إذا تلتها خطوات، وقد 
متضي تارة وتعثر تارة أخرى، غير أن النجاح يقاس مبدى اإلجناز.

 نقيب احملامني

احملامي حسني شبانة
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رئي���س اللجن���ة التنفيذي���ة ملنظمة التحري���ر الفلس���طينية رئيس 
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية بعد االطالع على قانون البينات رقم 
11 لس���نة 1922، وعلى قانون أصول احملكمات أمام محكمة الصلح 
لس���نة 1940، املعمول بهما يف محافظات غزة، وعلى قانون البينات 
رق���م30 لس���نة 1952 املعمول به يف محافظات الضف���ة، وبعد إقرار 

املجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:
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 الباب األول
أحكام عامة

مادة ]1[
ال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي..

مادة ]2[
على الدائن  إثبات االلتزام وعلى املدين إثبات التخلص منه.

مادة ]3[
يجب أن تكون الوقائع املراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها 

وجائزاً قبولها.

مادة ]4[
]1[ الق���رارات الص���ادرة بإج���راءات اإلثبات ال يلزم تس���بيبها ما لم 

تتضمن قضاًء قطعياً.
]2[ يجب إعالن اخلصوم مبنطوق هذه القرارات وتاريخها وإال كان 

اإلجراء باطاًل.
مادة ]5[

إذا استلزم اإلجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت 
يف احملضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما.
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مادة ]6[
]1[ يجوز للمحكمة:-

  أ.  أن تع���دل عم���ا أم���رت به من إج���راءات اإلثب���ات إذا طرأت 
ظروف تبرر هذا العدول.

  ب. أال تأخذ بنتيجة اإلجراء الذي أمرت به.
]2[ يف احلالتني السابقتني عليها أن تبني أسباب ذلك يف قرارها.

مادة ]7[
طرق اإلثبات هي :
]1[ األدلة الكتابية.

]2[ الشهادة.

]3[ القرائن.

]4[ اإلقرار.

]5[ اليمني.

]6[ املعاينة.

]7[ اخلبرة.
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 الباب الثاني
األدلة الكتابية

مادة ]8[
األدلة الكتابية هي:

]1[ السندات الرسمية 
]2[ السندات العرفية.

]3[ السندات غير املوقع عليها.

 الفصل األول
السندات الرسمية

مادة ]9[
الس���ندات الرس���مية ه���ي التي ينظمه���ا املوظف���ون العموميون 
وم���ن يف حكمهم الذين من اختصاصه���م تنظيمها طبقاً لألوضاع 
القانونية،  أم���ا الس���ندات الت���ي ينظمه���ا أصحابه���ا ويصدقه���ا 
املوظف���ون العمومي���ون وم���ن يف حكمه���م الذين م���ن اختصاصهم 
تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رس���مية من حيث التاريخ والتوقيع 

فقط.
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مادة ]10[
إذا لم تس���توف هذه الس���ندات الشروط الواردة يف املادة )9( من 
هذا القانون،  فال يكون لها إال قيمة السندات العرفية متى كان ذوو 

الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.

مادة ]11[
الس���ندات الرسمية حجة على الكافة مبا دون فيها من أمور قام 
بها محررها يف حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الش���أن يف حضوره 

ما لم يثبت تزويرها بالطرق املقررة قانوناً.

مادة ]12[
]1[ إذا كان اصل السند الرسمي موجوداً،  فإن صورته خطية كانت 

أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي األصلي.
]2[ تعتب���ر الص���ورة مطابق���ة لألص���ل، م���ا ل���م ين���ازع يف ذلك أحد 

الطرفني،  ويف هذه احلالة تراجع الصورة على األصل.

مادة ]13[
إذا ل���م يوجد أصل الس���ند الرس���مي كانت الص���ورة اخلطية أو 

الفوتوستاتية حجة على النحو اآلتي:
]1[ يك���ون للصورة الرس���مية األصلي���ة تنفيذية كان���ت أو غير تنفيذية 

حجي���ة األص���ل متى كان مظهرها اخلارجي ال يس���مح بالش���ك يف 
صحتها.
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]2[ يكون للصورة الرس���مية املأخوذة من الصورة الرس���مية األصلية 

احلجية ذاتها،  ويجوز يف هذه احلالة لكل من الطرفني أن يطلب 
مراجعتها على الصورة الرسمية التي أخذت منها.

]3[ إذا فقدت الصور الرس���مية فإن إدراج بيانات السند األصلي يف 

السجالت الرسمية يصلح بينة بشرط التحقق من فقدان السند 
األصلي وصوره، فإذا ظهر من بيانات هذه الس���جالت أن السند 

أنشئ بحضور شهود جاز سماع هؤالء الشهود أمام احملكمة.

مادة ]14[
يج���وز االحتج���اج بأي عق���د أو وكالة أو تفوي���ض أو صك كتابي 
منظم أو موقع يف مكان خارج فلسطني بإقرار من نسب إليه التوقيع 
أو بتصديقه من املراجع املختصة يف البلد الذي نظمت أو وقعت فيه 

ومن ممثل دولة فلسطني يف ذلك البلد أو من يقوم مقامه.
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 الفصل الثاني
السندات العرفية

مادة ]15[
السند العريف هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على 
خامته أو بصمته، وال تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف املادة 

)9( من هذا القانون.

مادة ]16[
]1[ يعتب���ر الس���ند الع���ريف حج���ة على م���ن وقعه ما لم ينك���ر ما هو 

منس���وب إليه من خط أو إمض���اء أو ختم أو بصمة عند اطالعه 
عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه.

]2[ أم���ا الوارث أو اخللف اخلاص فال يطلب منه اإلنكار ويكفي أن 

يق���رر بأنه ال يعل���م أن اخلط أو التوقيع أو اخلتم أو البصمة هي 
ملن تلقى عنه احلق.

مادة ]17[
من احتج عليه بس���ند عريف وناقش موضوع���ه، ال يقبل منه بعد 

ذلك إنكار اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة.

مادة ]18[
]1[ ال يكون الس���ند العريف حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إال منذ 

أن يكون له تاريخ ثابت.
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]2[ يكون للسند العريف تاريخ ثابت من يوم :

 أ.    أن يصادق عليه كاتب العدل.
 ب.   أن يثبت مضمونه يف ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

 ج.   أن يؤشر عليه قاض أو موظف عام مختص.
 د.   وفاة أحد ممن لهم على الس���ند أث���ر معترف به من خط أو 
إمض���اء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مس���تحياًل على أحد 

من هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة يف جسمه.
 ه�. وق���وع أي حادث آخر يكون قاطع���اً يف أن الورقة قد صدرت 

قبل وقوعه.
]3[ يج����وز للقاض����ي تبع����ا للظ����روف أال يطب����ق حك����م هذه امل����ادة على 

املخالص����ات، والس����ندات واألوراق التجاري����ة، ولو كان����ت موقعه أو 
مظه����ره من غي����ر التجار لس����بب مدني، وكذلك س����ندات القروض 
املوقعة ملصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة املقترض.

مادة ]19[
]1[ تكون للرسائل املوقع عليها قيمة السند العريف من حيث اإلثبات 

ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
]2[ تك����ون للبرقيات ومكاتب����ات التلكس والفاك����س والبريد اإللكتروني 

ه����ذه القوة أيض����ا إذا كان اصلها املودع يف مكت����ب التصدير موقعاً 
عليه����ا من مرس����لها، وتعتب����ر البرقيات مطابقة ألصله����ا حتى يقوم 

الدليل على عكس ذلك.
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مادة ]20[
الس���ند العريف املؤيد لس���ند س���ابق يكون حجة على املدين ولكن 

يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقدمي السند األصلي.

 الفصل الثالث
السندات غير املوقع عليها

مادة ]21[
دفات���ر التج���ار ال تكون حج���ة على غي���ر التجار، غي���ر أن البيانات 
ال���واردة فيه���ا عما ورده التجار تصلح أساس���اً يجي���ز للقاضي أن يوجه 

اليمني املتممة ألي من الطرفني.
مادة ]22[

]1[ تكون دفاتر التجارة حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة.

]2[ إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فال يجوز جتزئة ما ورد فيها إال 

بتقدمي دليل عكسي.
مادة ]23[

يج���وز أن تك���ون دفات���ر التج���ار حج���ة لصاحبه���ا يف املعامالت 
املختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان اخلالف بينه وبني تاجر.

مادة ]24[
إذا تباين���ت القيود ب���ني دفاتر منتظم���ة لتاجرين، جاز للمحكمة 
أن تق���رر األخذ بأحدهما دون األخر حس���بما يظهر لها من ظروف 
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الدعوى، وعليها أن تبني أسباب ذلك يف قرارها.

مادة ]25[
ال تكون الدفاتر واألوراق املنزلية حجة على من صدرت منه، إال 
إذا ذكر فيها صراحة،  أنه استوفى ديناً، أو أنه قصد مبا دونه فيها 

أن تقوم مقام السند ملن أثبتت حقاً ملصلحته.

مادة ]26[
التأشير على سند مبا يستفاد منه براءة ذمة املدين حجة على الدائن 
إل����ى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأش����ير مؤرخ����اً أو موقعا منه ما دام 
الس����ند لم يخ����رج قط من حيازته، وكذلك يكون احلك����م إذا كتب الدائن 
بخط����ه دون توقي����ع ما يس����تفاد منه ب����راءة ذمة املدين يف نس����خة أصلية 
أخرى للسند أو يف مخالصة وكانت النسخة أو املخالصة يف يد املدين.

مادة ]27[
تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظم احلاسب اآللي.
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 الفصل الرابع
طلب إلزام اخلصم بتقدمي ما حتت يده

مادة ]28[
يج���وز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقدمي س���ندات أو أوراق 

منتجة يف الدعوى تكون حتت يده وذلك يف إحدى احلاالت اآلتية:
]1[ إذا كان القانون ال يحظر مطالبته بتقدميها أو تسليمها.

]2[ إذا كان الس���ند مش���تركاً بين���ه وب���ني خصمه،  ويعتب���ر الس���ند 

مش���تركاً على األخص إذا كان محرراً ملصلحة اخلصمني أو كان 
مثبتاً اللتزاماتهما وحقوقهما املتبادلة.

]3[ إذا استند إليه خصمه يف أية مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة ]29[
يجب أن بني يف هذا الطلب :

]1[ أوصاف السند الذي يعينه.

]2[ فحوي السند أو الورقة بقدر ما ميكن من التفصيل.

]3[ الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها

]4[ الدالئل والظروف التي تؤيد أنها حتت يد اخلصم.

]5[ سبب إلزام اخلصم بتقدميها.

مادة ]30[
ال يقب���ل الطلب إذا لم تتوافر فيه األح���كام والبيانات املنصوص 

عليها يف املادتني )28( و)29( من هذا القانون.
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مادة ]31[
]1[ إذا أثب���ت الطال���ب طلبه، واقر اخلصم بأن الورقة أو الس���ند يف 

حيازت���ه، أو س���كت، أمرت احملكم���ة بتقدمي���ه يف احلال،  أو يف 
أقرب موعد حتدده.

]2[ إذا أنك���ر اخلصم،  ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب 

وجب أن يحلف املنكر مييناً بأن الورقة أو السند ال وجود له،  أو 
أن���ه ال يعل���م وجوده وال مكانه، وأنه لم يخف���ه أو لم يهمل البحث 

عنه ليحرم خصمه من االستشهاد به.

مادة ]32[
إذا ل���م يق���م اخلص���م بتقدمي الورق���ة أو الس���ند يف املوعد الذي 
حددته احملكمة وامتن���ع عن حلف اليمني املذكورة، اعتبرت الصورة 
الت���ي قدمها خصمه صحيحة مطابقة ألصلها،  فإن لم يكن خصمه 
قد قدم صورة من الورقة أو الس���ند جاز للقاضي األخذ بقوله بعد 

حتليفه اليمني املتممة فيما يتعلق بشكله وموضوعه.

مادة ]33[
إذا قدم اخلصم ورقة أو س���نداً لالس���تدالل به يف الدعوى،  فال 
يج���وز له س���حبه إال بإذن خطي من القاض���ي على أن حتفظ صورة 
منه يف ملف الدعوى ويؤش���ر عليها رئيس كتاب احملكمة مبطابقتها 

لألصل.



-16-

مادة ]34[
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقدمي ورقة أو 
سند حتت يده وذلك يف األحوال واألوضاع املنصوص عليها يف املواد 

السابقة من هذا الفصل.
مادة ]35[

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب اخلصوم أن تطلب 
أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على اخلصوم ذلك.

مادة ]36[
]1[ كل م���ن ح���از ش���يئاً أو أح���رزه يلتزم بعرضه على م���ن يدعي حقاً 

متعلقاً به متى كان فحص الش���يء ضرورياً للبت يف احلق املدعى 
به من حيث وجوده ومداه.

]2[ إذا كان األمر متعلقاً بأوراق أو سندات أخرى،  فللقاضي أن يأمر 

بعرضه���ا على ذوي الش���أن،  وبتقدميها عند احلاجة إلى القضاء 
ولو كان ذلك ملصلحة شخص يريد االستناد إليها يف إثبات حق له.

]3[ يجوز للقاضي أن يرفض إصدار األمر بعض الش���يء إذا كان ملن 

حازه أو أحرزه مصلحة مشروعة يف االمتناع عن عرضه.

مادة ]37[
يكون عرض الشيء يف املكان الذي يوجد فيه وقت الطلب ما لم 
يعني القاضي مكاناً آخر،  وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته 
مقدماً،  وللقاضي أن يعلق عرض الش���يء على تقدمي كفالة تضمن 
ملن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
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 الفصل اخلامس
إثبات صحة السندات

مادة ]38[
 ]1[ للمحكم���ة أن تق���در ما يترتب على الكش���ط واحملو والتحش���ير 
وغير ذلك من العيوب املادية يف الس���ند من إس���قاط أو إنقاص 
قيمته يف اإلثبات ولها أن تأخذ ببعض أو كل ما تضمنه السند.

]2[ إذا كانت صحة الس���ند محل ش���ك يف نظر احملكمة جاز لها من 

تلقاء نفسها أن تدعو املوظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي 
حرره ليبدي ما يوضح حقيقة األمر فيه.

مادة ]39[
إن���كار اخل���ط أو اخلت���م أو اإلمضاء أو البصمة يرد على الس���ندات 
العرفية،  أم���ا ادع���اء التزوي���ر في���رد على جميع الس���ندات الرس���مية 

وغيرها.
مادة ]40[

إذا أنك���ر من احتج عليه بالس���ند، خطه أو إمض���اءه أو ختمه أو 
بصمته،  أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه،  وكان السند منتجاً يف النزاع، 
ول���م تكف وقائ���ع الدعوى ومس���تنداتها لتكوين عقي���دة احملكمة يف 
ش���ان صحة اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة أمرت احملكمة 

بالتحقيق باملضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
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مادة ]41[
]1[ يدرج يف محضر الدعوى بيان كاف بحالة السند وأوصافه.

]2[ يوقع احملضر والسند من رئيس احملكمة والكاتب واخلصوم.

مادة ]42[
يشتمل قرار احملكمة القاضي بالتحقيق على :

]1[ تعيني خبير أو أكثر إذا رأت احملكمة التحقيق باملضاهاة.

]2[ حتديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

]3[ إي���داع الس���ند املقتضى حتقيقه باحملكمة بع���د بيان حالته على 

الوجه املبني باملادة )41( من هذا القانون.

مادة ]43[
يكلف اخلبير باحلضور أمام احملكمة يف اليوم والس���اعة املعينني 

ملباشرة التحقيق.
مادة ]44[

إذا تخل���ف اخلصم الذي أنكر إمض���اءه أو ختمه أو بصمته على 
السند عن احلضور بنفسه لالستكتاب بغير عذر مقبول يحكم عليه 
بغرام���ة ال تتجاوز مائة دينار أردني أو م���ا يعادلها بالعملة املتداولة 

قانوناً فإذا تكرر عدم حضوره جاز احلكم بصحة نسبتها إليه.
مادة ]45[

تك���ون مضاه���اة اخلط أو اإلمض���اء أو اخلت���م أو البصمة الذي 
حصل إنكاره على ما هو ثابت باتفاق اخلصوم ملن يشهد عليه السند 

من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
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مادة ]46[
ال يقبل للمضاهاة يف حالة عدم اتفاق اخلصوم إال ما يأتي:

]1[ اخل���ط أو اإلمض���اء أو اخلتم أو البصمة املوضوع على س���ندات 

رسمية.
]2[ اجلزء الذي يعترف اخلصم بحصته من السند املقتضى حتقيقه.

]3[ خط���ه أو إمض���اؤه ال���ذي يكتبه أم���ام احملكم���ة أو البصمة التي 

يطبعها أمامها.
مادة ]47[

مع مراعاة ما ورد يف أحكام املواد السابقة يجوز للمحكمة :
]1[ أن تأم���ر بإحضار الس���ندات الرس���مية املطلوب���ة للمضاهاة من 

اجله���ة الت���ي تكون بها إذا تعذر على اخلص���وم ذلك أو تنتقل مع 
اخلبير إلى محلها لالطالع عليها بغير نقلها.

]2[ أن تكلف اخلبير بإجراء املضاهاة على الس���ندات الرسمية لدي 

اجلهة أو اجلهات التي تكون بها.

مادة ]48[
عند إحضار الس���ند الرسمي املشار إليه يف املادة )47( من هذا 
القانون للمحكمة،  تنسخ صورة منه توقع من رئيس احملكمة وكاتب 
اجللسة واملوظف الذي تسلم األصل وتودع يف اجلهة التي أخذ منها 

حلني إعادة األصل.
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مادة ]49[
يراعى فيما يتعلق باخلبراء القواعد املقررة للخبرة يف هذا القانون.

مادة ]50[
]1[ تس���مع ش���هادة الش���هود فيما يتعل���ق بإثبات حص���ول الكتابة أو 

اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة على السند املقتضى حتقيقه ممن 
نسبت إليه.

]2[ يراعى يف هذا الش���ان القواعد املقررة لش���هادة الشهود يف هذا 

القانون.
مادة ]51[

ق���رار احملكم���ة بإحال���ة الطع���ن بالتزوير إل���ى التحقي���ق يوقف 
صالحية السند املطعون فيه.

مادة ]52[
إذا حكم بصحة كل السند، يحكم على من أنكره بغرامة ال تتجاوز 

مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.

مادة ]53[
]1[ إذا قض���ت احملكمة بصحة الس���ند أو بعدم صحته، أو بس���قوط 

احلق يف إثبات صحته تستمر يف نظر موضوع الدعوى.
]2[ إذا ثب���ت بع���ض ما ادعاه الطاعن أو ثبت تزوير الس���ند ترس���له 

احملكم���ة مع صور رس���مية م���ن احملاضر املتعلقة ب���ه إلى النيابة 
العامة التخاذ إجراءاتها اجلزائية بشأنه.
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مادة ]54[
يجوز ملن بيده س���ند عريف أن يختصم من املنس���وب إليه السند ليقر 
بأن���ه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمت���ه، ولو كان االلتزام الوارد 
به غير مستحق األداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية باإلجراءات املعتادة.

مادة ]55[
]1[ إذا حضر املدعى عليه وأقر بصحة السند، أثبتت احملكمة إقراره 

وتكون جميع املصروفات على املدعى.
]2[ يعتب���ر احملرر معترفاً به إذا س���كت املدع���ى عليه أو لم ينكره أو 

لم ينسبه لسواه.
مادة ]56[

إذا ل���م يحضر املدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت احملكمة يف 
غيبته بصحة اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة، ويكون احلكم 

قاباًل للطعن يف جميع األحوال.
مادة ]57[

إذا أنك���ر املدعى علي���ه اخلط أو اإلمض���اء أو اخلتم أو البصمة 
يجري التحقيق طبقاً للقواعد املنصوص عليها يف املواد السابقة.

مادة ]58[
يجوز ملن يخشى االحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يختصم 
م���ن بي���ده الورقة أو الس���ند ومن يفيد منه لس���ماع احلك���م بتزويره 
ويك���ون ذل���ك بدعوى أصلي���ة ترفع باألوض���اع املعت���ادة تراعى فيها 

القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف املواد السابقة.
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االدعاء بالتزوير
مادة ]59[

]1[ يكون االدعاء بتزوير الس���ند يف أية حالة تكون عليها الدعوى بطلب 

يقدم إلى محكمة املوضوع ويبني فيه كل مواضع التزوير املدعى بها.
]2[ يجب على مدعي التزوير أن يعلن خصمه مبذكرة يبني فيها مواضع 

التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها خالل املدة 
التي يحددها القاضي، وإال جاز للقاضي احلكم بسقوط ادعائه.

مادة ]60[
على مدعي التزوير تقدمي الس���ند املطع���ون فيه إلى احملكمة إن 
كان حت���ت ي���ده،  أو صورت���ه املعلنة إلي���ه، فإن كان الس���ند قد قدم 

للمحكمة وجب إيداعه لديها وعدم تسليمه ملن قدمه.

مادة ]61[
]1[ إذا كان السند املدعى بتزويره حتت يد اخلصم جاز للمحكمة أن 

تكلفه بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.
]2[ إذا امتنع اخلصم عن تس���ليم الس���ند وتع���ذر ضبطه اعتبر غير 

موجود.
مادة ]62[

يجري التحقيق باملضاهاة طبقاً ألحكام املواد املنصوص عليها يف 
هذا الفصل وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد املقررة لذلك.
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مادة ]63[
إذا كان االدعاء بالتزوير منتجاً يف النزاع ولم تكف وقائع الدعوى 
أو مس���تنداتها إلقن���اع احملكمة بصح���ة احملرر أو تزوي���ره ورأت أن 
إج���راء التحقي���ق الذي طلبه مدعي التزوي���ر )الطاعن( منتج وجائز 

أمرت بإجرائه.
مادة ]64[

يش���تمل القرار الص���ادر بالتحقيق على بي���ان الوقائع التي قبلت 
احملكم���ة حتقيقها واإلجراءات التي رأت إثباتها بها وجميع البيانات 

املنصوص عليها يف املادة )42( من هذا القانون.

مادة ]65[
الق���رار بإج���راء التحقي���ق يوقف صالحي���ة الس���ند للتنفيذ دون 

إخالل باإلجراءات التحفظية.

مادة ]66[
]1[ يج���وز للمطع���ون ض���ده بالتزوير التنازل عن التمس���ك بالس���ند 

املطع���ون في���ه ويف هذه احلالة تأم���ر احملكمة بوقف الس���ير يف 
حتقيق الطعن.

]2[ للمحكم���ة أن تأم���ر بضب���ط الس���ند وحفظه إذا طل���ب الطاعن 

بالتزوير ذلك ملصلحة مشروعة.
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مادة ]67[
]1[ يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير باإلجراءات املتقدمة 

أن حتكم برد أي س���ند وبطالنه إذا ظهر لها بجالء من حالته أو 
من ظروف الدعوى أنه مزور.

]2[ يج���ب على احملكمة يف هذه احلالة أن تبني يف قرارها الظروف 

والقرائن التي تبينت منها ذلك.
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 الباب الثالث
شهادة الشهود

مادة ]68[
]1[ يف امل���واد غي���ر التجاري���ة إذا كان االلت���زام تزيد قيمت���ه على مائتي 

دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا أو كان غير محدد 
القيمة فال جتوز ش���هادة الش���هود يف إثبات وج���وده أو انقضائه، ما 

لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
]2[ يق���در االلت���زام باعتب���ار قيمت���ه وقت ص���دور التصرف، ويجوز 

اإلثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة االلتزام على مائتي دينار 
أردن���ي أو م���ا يعادلها بالعملة املتداولة قانونا لم تأت إال من ضم 

امللحقات إلى األصل.
مادة ]69[

]1[ إذا اشتملت الدعوى على طلبات ناشئة عن مصادر متعددة وليس 

على أيها دليل كتابي جاز اإلثبات بش���هادة الشهود يف كل طلب ال 
تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة 
قانون���اً حتى ولو كانت هذه الطلبات يف مجموعها تزيد على هذه 

القيمة ولو كان منشؤها عالقات أو عقوداً من طبيعة واحدة.
]2[ تكون العبرة يف إثبات الوفاء اجلزئي بقيمة االلتزام األصلي.
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مادة ]70[
ال يجوز اإلثبات بشهادة الشهود يف احلاالت اآلتية:-
]1[ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

]2[ إذا كان املطل���وب ه���و الباقي أو ه���و جزء من حق ال يجوز إثباته 

إال بالكتابة.
]3[ إذا طال���ب أحد اخلصوم يف الدعوى مبا تزيد قيمته على مائتي 

دين���ار أردن���ي أو ما يعادلها بالعملة املتداول���ة قانوناً ثم عدل عن 
طلبه إلى ما ال يزيد على هذه القيمة.

مادة ]71[
يجوز اإلثبات بش���هادة الش���هود فيم���ا كان يجب إثبات���ه بالكتابة يف 

احلاالت التالية :-
]1[ إذا وج���د مب���دأ ثب���وت بالكتابة، ويعتب���ر يف حكم ذل���ك كل كتابة 

تص���در من اخلصم ويكون من ش���أنها أن جتع���ل وجود التصرف 
املدعى به قريب االحتمال.

]2[ إذا وج���د مان���ع م���ادي أو أدبي يح���ول دون احلص���ول على دليل 

كتابي، أو إذا كان العرف والعادة ال يقضيان بربط االلتزام بس���ند 
كتابي، ويعتبر مانعاً مادياً أن ال يوجد من يس���تطيع الكتابة، أو أن 
يكون طالب اإلثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً يف العقد،  ويعتبر 
مانع���اً أدبياً القرابة بني الزوجني أو ما بني األصول والفروع أو ما 
بني احلواش���ي إلى الدرجة الثالث���ة أو ما بني أحد الزوجني وأبوي 

الزوج اآلخر أو بني اخلطيب وخطيبته.
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]3[ إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب ال يد له فيه.

]4[ إذا طع���ن يف العق���د بأنه ممن���وع مبقتضى القان���ون أو مخالف 

للنظام العام واآلداب.
]5[ إذا طعن يف العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظيمه قد شابها 

غش أو تدليس أو إكراه أو أي عيب آخر من عيوب اإلرادة.

مادة ]72[
]1[ للخص���وم بع���د إقامة الدعوى اس���تدعاء أي ش���خص أهاًل ألداء 

الشهادة ليدلي بها أمام احملكمة.
]2[ فيما عدا الدعاوى املس���تعجلة يجب تبليغ الش���اهد قبل املوعد 

احملدد ألداء الشهادة بثمان وأربعني ساعة على األقل.
]3[ على اخلصم الذي يطلب اإلثبات بشهادة الشهود أن يبني الوقائع 

التي يريد إثباتها كتابة أو يبديها شفاهه يف اجللسة.

مادة ]73[
اإلذن ألح���د اخلصوم بإثبات الواقعة بش���هادة الش���هود يقتضي 

دائماً أن يكون للخصم اآلخر احلق يف نفيها بذات الطريق.

مادة ]74[
ال يكون أهاًل للشهادة:-

]1[ من لم يكن سليم اإلدراك لعاهة يف عقله.

]2[ من لم يبلغ س���نه خمس عش���رة س���نة، على أنه يجوز أن تس���مع 

أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير ميني على سبيل االستدالل.
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مادة ]75[
ال يج���وز أن يش���هد أحد ع���ن معلومات أو مضم���ون أوراق تتعلق 
بأم���ن الدول���ة إال إذا كانت قد نش���رت بإحدى الط���رق القانونية أو 

كانت السلطة املختصة قد أذنت بإذاعتها.

مادة ]76[
]1[ ال يج���وز مل���ن علم من احملامني أو ال���وكالء أو األطباء أو غيرهم عن 

طريق مهنته أو صنعته، بوقائع أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء 
خدمت���ه أو زوال صفت���ه، ما ل���م يكن ذكرها له مقص���وداً به ارتكاب 

جناية أو جنحة.
]2[ يج���ب عل���ى األش���خاص املذكوري���ن يف الفقرة أع���اله أن يؤدوا 

الش���هادة عل���ى تلك الوقائ���ع أو املعلوم���ات متى طل���ب منهم من 
أسرها إليهم على أال يخل ذلك بأحكام القوانني اخلاصة بهم.

مادة ]77[
ال يجوز ألحد الزوجني أن يفشي بغير رضاء اآلخر ما ابلغه إليه 
أثن���اء قي���ام الزوجية أو بع���د انفصامها إال يف حال���ة رفع دعوى من 
أحدهم���ا على اآلخر أو إقامة دعوى على أحدهما بس���بب جناية أو 

جنحة وقعت منه على اآلخر.
مادة ]78[

تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة، وال تقبل الشهادة على شيوع 
اخلبر إال يف األحوال اآلتية :
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]1[ الوفاة.

]2[ النسب.

]3[ الوقف الصحيح املوقوف جلهة خيرية من فترة طويلة.

]4[ األحوال التي ينص عليها القانون.

مادة ]79[
يجب أن يتضمن القرار القاضي بسماع الشهود :

]1[ تعيني الوقائع املراد إثباتها.

]2[ دعوة الشهود املعينني من طالب التحقيق وحتديد موعد اجللسة 

التي سيسمعون فيها، وامليعاد الذي يجب أن يتم فيه التحقيق.
مادة ]80[

]1[ للمحكمة من تلقاء نفس���ها أن تأمر باإلثبات بش���هادة الشهود يف 

األحوال التي يجيز القانون فيها اإلثبات بالش���هادة متى رأت يف 
ذلك فائدة للحقيقة.

]2[ يك���ون للمحكمة يف جميع األحوال كلما أمرت باإلثبات بش���هادة 

الش���هود أن تس���تدعي للش���هادة من ترى لزوما لس���ماع شهادته 
إظهاراً للحقيقة.

مادة ]81[
يجب أن تتضمن دعوة الشاهد:

]1[ تعيني احملكمة التي يؤدي أمامها الشهادة ومكان احلضور ويومه 

وساعته.
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]2[ ماهية الدعوى التي تطلب فيها الش���هادة وأسماء اخلصوم فيها 

ومن طلب االستماع إلى شهادته.
]3[ التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد املتخلف عن احلضور.

مادة ]82[
يج���وز للمحكم���ة إذا كانت تق���وم بإجراء معاينة أن تس���مع يف مكان 
املعاينة ويف احلال من ترى ضرورة لسماعهم من الشهود الذين سماهم 
اخلصوم أو غيرهم، ولها أن تدعو هؤالء الش���هود لس���ماعهم يف موعد 

آخر حتدده لهم.
مادة ]83[

]1[ يس���تمر التحقيق إلى أن يتم س���ماع جميع شهود اإلثبات والنفي 

يف امليعاد ويجري سماع شهود النفي يف اجللسة ذاتها التي سمع 
فيها شهود اإلثبات إال إذا حال دون ذلك مانع.

]2[ إذا أجل التحقيق جللس���ة أخ���رى يكلف كاتب احملكمة من يكون 

حاضراً من الشهود باحلضور يف تلك اجللسة.
مادة ]84[

إذا لم يحضر اخلصم شاهده، أو لم يكلفه باحلضور يف اجللسة 
احملددة قررت احملكمة تكليف الش���اهد باحلضور يف جلسة أخرى، 

وال يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
مادة ]85[

إذا طلب أحد اخلصوم دعوة ش���خص للش���هادة وتبني أنه حاضر 
يف احملكمة جاز لها أن تكلفه بأداء الشهادة.
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مادة ]86[
إذا رفض الشاهد احلضور وجب على احملكمة تكليفه باحلضور 
ألداء الشهادة قبل التاريخ املعني لسماعه بأربع وعشرين ساعة على 

األقل عدا مواعيد املسافة.
مادة ]87[

]1[ إذا كل���ف الش���اهد باحلضور تكليفاً صحيح���اً ولم يحضر،  حكمت 

علي���ه احملكم���ة بغرام���ة ال تتجاوز مائة دين���ار أردني أو م���ا يعادلها 
بالعمل���ة املتداول���ة قانوناً، ويثبت الق���رار يف احملضر وال يكون قاباًل 

للطعن.
]2[ إذا تخلف الشاهد بعد تكليفه باحلضور للمرة الثانية جاز للمحكمة 

إصدار أمر بإحضاره.
]3[ للمحكم���ة يف جميع األحوال إعفاء الش���اهد م���ن الغرامة إذا حضر 

وأبدى عذراً مقبوالً.
مادة ]88[

إذا كان للش���اهد ع���ذر مينع���ه من احلض���ور ج���از للمحكمة أن 
تنتق���ل إلي���ه لس���ماع أقواله، ويدع���ى اخلصوم حلض���ور تأدية هذه 

الشهادة،  ويحرر محضر بها يوقعه رئيس احملكمة والكاتب.
مادة ]89[

ال يجوز رد الش���اهد ولو كان قريب���اً أو صهراً ألحد اخلصوم إال 
إذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو ألي 

سبب آخر تقدرة احملكمة.
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مادة ]90[
م���ن ال قدرة له على الكالم، يؤدي الش���هادة ببي���ان مراده بالكتابة 

أو اإلشارة.
مادة ]91[

على الش���اهد أن يذكر أس���مه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه،  وأن 
يب���ني قرابت���ه أو مصاهرته ودرجته���ا إن كان قريب���اً أو صهراً ألحد 

اخلصوم،  ويبني كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.

مادة ]92[
يؤدي كل ش���اهد ش���هادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود 

الذين لم تسمع شهادتهم.
مادة ]93[

على الشاهد أن يحلف مييناً بأن يقول احلق وال شيء غير احلق 
وإال ال تسمع شهادته،  ويكون احللف على حسب األوضاع اخلاصة 

بديانته ومعتقداته إن طلب ذلك.

مادة ]94[
إذا حضر الش���اهد وامتنع بغير ع���ذر قانوني عن أداء اليمني أو 
عن اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه يحكم عليه بغرامة ال تتجاوز 

مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
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مادة ]95[
]1[ يكون توجيه األس���ئلة إلى الشاهد من اخلصم الذي أستشهد به 

ثم من اخلصم اآلخر، ويجوز للمحكمة اس���تيضاح الشاهد فيما 
أبداه من أقوال.

]2[ ال يج���وز أن يقط���ع أحد اخلصوم كالم اآلخر أو كالم الش���اهد 

وقت أداء الشهادة ما لم تصرح له احملكمة بذلك.
]3[ يجوز للخصم االعتراض على س���ؤال وجه للش���اهد من اخلصم 

اآلخر، وعلي���ه أن يبني وج���ه اعتراضه، وللمحكمة أن تقرر قبول 
االعتراض من عدمه،  ويدون ذلك يف محضر اجللسة.

مادة ]96[
إذا انته���ى اخلصم من اس���تجواب الش���اهد فال يج���وز له إبداء 

أسئلة جديدة إال بأذن من احملكمة.

مادة ]97[
إذا كان���ت احملكم���ة مش���كلة من اكث���ر من قاض،  ج���از ألي من 
أعض���اء احملكم���ة أن يوجه للش���اهد ما يراه مفيداً من األس���ئلة يف 

كشف احلقيقة.
مادة ]98[

تؤدى الش���هادة ش���فاهه وال يجوز للش���اهد االس���تعانة مبفكرات 
مكتوبة إال بأذن من احملكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
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مادة ]99[
تثب���ت إجابات الش���اهد يف احملض���ر ثم تتلى علي���ه ويوقعها بعد 
تصحي���ح ما يرى ل���زوم تصحيحه منها وإذا امتنع ع���ن التوقيع ذكر 

ذلك وسببه يف احملضر.

مادة ]100[
]1[ للمحكمة أن تكلف اخلصم الذي يرغب يف اس���تدعاء ش���اهد أو 

أكث���ر أن ي���ودع صندوق احملكم���ة املبلغ الذي ت���راه كافياً لتغطية 
نفقات الشاهد.

]2[ تقدر احملكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم،  ويعطي الشاهد 

صورة من أمر التقدير تكون نافذة على اخلصم الذي استدعاه.

مادة ]101[
يشتمل محضر سماع الشهود على البيانات اآلتية :

]1[ يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان اجللسات التي 

استغرقها.
]2[ أسماء اخلصوم وألقابهم.

]3[ أسماء الشهود وألقابهم وبيان حضورهم أو غيابهم وموطن كل منهم.

]4[ ما يبديه الشهود بعد حتليفهم اليمني.

]5[ األس���ئلة املوجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من 

املسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
]6[ توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تالوتها ومالحظته عليها.
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]7[ قرار تقدير نفقات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.

]8[ توقيع رئيس احملكمة والكاتب.

مادة ]102[
]1[ للمحكمة حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمع 

بصري لكل أو بعض إجراءات سماع الشهود التي تباشرها.
]2[ يحفظ التسجيل لدى قلم احملكمة، ولكل خصم أن يطلب تسليمه 

نسخة عنه مقابل دفع الرسم املقرر.

مادة ]103[
إذا مت س���ماع الش���هود أم���ام احملكمة ولم تك���ن املرافعة قد متت 
يف نفس اجللس���ة التي سمع فيها الش���هود،  كان للخصوم احلق يف 

اإلطالع على محضر سماع الشهود.

مادة ]104[
يجوز ملن يخش���ى فوات فرصة االستش���هاد بشاهد أمام القضاء 

أن يطلب يف مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

مادة ]105[
إذا كان م���ن الضروري االس���تماع إلى ش���هادة رئي���س الدولة،  أو 
رئيس الس���لطة التشريعية، أو رئيس مجلس الوزراء ووجد لديه مانع 
من االنتقال، جاز للمحكمة االنتقال إليه لسماع أقواله ويحرر محضر 

بذلك ويوقع من رئيس احملكمة والكاتب، ويضم إلى ملف القضية.
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  الباب الرابع
القرائن وحجية األمر املقضي فيه

  وحجية حيازة املنقول

 الفصل األول
القرائن

مادة ]106[
القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي،  من 
واقع���ة ثابت���ة ومعروفة لالس���تدالل عل���ى واقعة غي���ر معروفة وهي 

نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

 القرائن القانونية
مادة ]107[

القرين���ة القانونية ه���ي التي ينص عليها القان���ون، وهي تعفي من 
تق���ررت ملصلحت���ه من أية طريق���ة أخرى من طرق اإلثب���ات، على أنه 
يج���وز نقض هذه القرينة بالدليل العكس���ي، ما لم يوجد نص يقضي 

بغير ذلك.
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 القرائن القضائية
مادة ]108[

القرين���ة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويس���تنبطها 
القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومس���تنداتها مبا له من س���لطة 

تقديرية.

مادة ]109[
ال يج���وز اإلثب���ات بالقرائن القضائي���ة إال يف األحوال التي يجوز 
فيه���ا اإلثبات بش���هادة الش���هود،  ويكون هذا اإلثب���ات جائزاً بوجه 
خ���اص عندما تس���تخلص القرينة م���ن وقائع ميكن أن تع���د تنفيذاً 

اختيارياً كلياً أو جزئياً لاللتزام املدعى به.

 الفصل الثاني
حجية األمر املقضي فيه

مادة ]110[
]1[ األح���كام النهائي���ة تكون حجة فيما فصل���ت فيه من احلقوق وال 

يج���وز قب���ول دليل ينق���ض ه���ذه احلجية،  ولكن ال تك���ون لتلك 
األحكام هذه احلجية إال يف نزاع قام بني اخلصوم أنفس���هم دون 

أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات احلق محاًل وسبباً.
]2[ تقضي احملكمة بهذه احلجية من تلقاء نفسها.
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مادة ]111[
ال يرتب���ط القاض���ي املدني باحلكم اجلزائ���ي إال يف الوقائع التي 

فصل فيها هذا احلكم وكان فصله فيها ضرورياً.

مادة ]112[
إذا قضى احلكم اجلزائي برفع التبعة عن املدعى عليه مقتصراً 
عل���ى بحث الفعل من ناحية التجرمي م���ن غير نفي وقوعه،  فإنه ال 

يحول دون مالحقة املدعى عليه أمام القضاء املدني بالتعويض.

 الفصل الثالث
حجية حيازة املنقول

مادة ]113[
]1[ حي���ازة املنق���ول بحس���ن نية وبص���ورة علنية وهادئ���ة وخالية من 

االلتباس حجة على ملكيته.
]2[ يجوز ملن أضاع أو س���رق منه مال منقول أن يدعى اس���تحقاقه 

بوج���ه من يح���وزه خالل ثالث س���نوات تبدأ من ي���وم ضياعه أو 
سرقته، وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

مادة ]114[
إذا كان حائز املنقول بحسن نية قد اشتراه يف سوق عامة أو من 
بائع يبيع أمثاله فال يجبر على إعادته ملستحقه خالل األجل املشار 
إلي���ه يف الفقرة الثاني���ة من املادة )113( من ه���ذا القانون إال مقابل 

الثمن الذي دفعه،  أو قيمته وقت االستحقاق أيهما أقل.
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 الباب اخلامس
 اإلقرار واستجواب اخلصوم

 الفصل األول
اإلقرار

مادة ]115[
اإلق���رار هو اعت���راف اخلصم بواقع���ة أو عمل قانون���ي مدعى بأي 

منهما عليه.

مادة ]116[
]1[ يكون اإلقرار قضائياً إذا مت االعتراف بالواقعة أو العمل املدعى 

به أمام القضاء أثناء الس���ير يف الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة أو 
العمل.

]2[ يك���ون اإلق���رار غي���ر قضائي إذا وق���ع يف غير مجل���س القضاء 

أو بص���دد نزاع أثي���ر يف دعوى أخرى،  وال يجوز إثباته بش���هادة 
الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.

مادة ]117[
اإلقرار القضائي حجة على املقر ما لم يكذبه ظاهر احلال.
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مادة ]118[
ال يتج���زأ اإلقرار عل���ى صاحبه إال إذا انصب على وقائع متعددة 

وكان وجود واقعة منها ال يستلزم حتما وجود الوقائع األخرى.

مادة ]119[
]1[ يش���ترط أن يكون املقر عاقاًل بالغاً غير محجور عليه، فال يصح 

إقرار الصغير واملجنون واملعتوه والس���فيه،  وال يصح على هؤالء 
إقرار أوليائهم و أوصيائهم والقوام عليهم إال بإذن من احملكمة.
]2[ يكون إلقرار الصبي املميز حكم إقرار البالغ يف األمور املأذون بها.

مادة ]120[
]1[ ال يتوقف اإلقرار على قبول املقر له ولكن يرتد برده.

]2[ إذا رد املق���ر ل���ه مقداراً من املقر به ف���ال يبقى حكم لإلقرار يف 

املقدار املردود ويصح يف املقدار الباقي.

مادة ]121[
]1[ ال يص���ح الرج���وع عن اإلقرار إال خلط���أ يف الواقع على أن يثبت 

املقر ذلك.
]2[ يلزم املرء بإقراره إال إذا ثبت كذبه بحكم نهائي.
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 الفصل الثاني
استجواب اخلصوم

مادة ]122[
للمحكم���ة أن تس���تجوب من يك���ون حاضراً من اخلص���وم إظهاراً 
للحقيقة يف الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه احلاضر.

مادة ]123[
للمحكمة أن تأمر بحضور اخلصم الستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو 
بناء على طلب خصمه، إذا رأت أن االستجواب منتج يف الدعوى،  وعلى 

من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه اجللسة التي حددها القرار.

مادة ]124[
]1[ إذا كان اخلص���م ع���دمي األهلي���ة أو ناقصها جاز اس���تجواب من 

ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً يف األمور 
املأذون فيها.

]2[ يجوز بالنسبة لألشخاص االعتبارية توجيه االستجواب إلى من 

ميثلها قانوناً.
]3[ يش���ترط يف جمي���ع األح���وال أن يك���ون امل���راد اس���تجوابه أهاًل 

للتصرف يف احلق املتنازع فيه.

مادة ]125[
توج���ه احملكمة األس���ئلة التي تراه���ا إل���ى اخلصم،  وتوجه إليه 
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كذل���ك م���ا يطلب اخلصم اآلخ���ر توجيهه منها،  وتك���ون اإلجابة يف 
اجللسة ذاتها إال إذا رأت احملكمة إعطاء ميعاد لإلجابة.

مادة ]126[
تكون اإلجابة يف مواجهة من طلب االستجواب، فإذا تخلف أحد 

اخلصوم عن احلضور ال مينع استجواب اخلصم اآلخر.

مادة ]127[
يج���وز اس���تجواب اخلص���وم بحض���ور خبي���ر فني، كم���ا تتجوز 

مواجهتهم مع الشهود.

مادة ]128[
]1[ تدون األس���ئلة واألجوبة بالتفصيل والدقة مبحضر اجللس���ة ثم 

تعاد تالوتها ويوقع عليها رئيس احملكمة والكاتب واملستجوب.
]2[ إذا امتن���ع املس���تجوب ع���ن اإلجابة أو عن التوقي���ع ذكر ذلك يف 

احملضر وسببه.
مادة ]129[

إذا كان للخص���م ع���ذر مينع���ه ع���ن احلضور لالس���تجواب، جاز 
للمحكمة االنتقال إليه الستجوابه.

 مادة ]130[
إذا تخلف اخلصم عن احلضور لالستجواب بغير عذر مقبول أو 
امتن���ع عن اإلجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل اإلثبات 

بشهادة الشهود والقرائن يف األحوال التي يجوز فيها ذلك.
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 الباب السادس
 اليمني

 الفصل األول
اليمني احلاسمة

مادة ]131[
اليمني احلاس���مة هي التي يوجهها أحد اخلصوم إلى خصمه يف 

املسائل املتنازع عليها أو يف أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً.

مادة ]132[
]1[ يج���وز لكل م���ن اخلصمني يف أية حالة كان���ت عليها الدعوى أن 

يوجه اليمني احلاسمة إلى خصمه.
]2[ يجوز للمحكمة أن متنع توجيه اليمني إذا كان اخلصم متعس���فاً 

يف توجيهها.
]3[ ملن وجهت إليه اليمني أن يردها على خصمه،  على انه ال يجوز 

الرد إذا انصبت اليمني على واقعة ال يشترك فيها اخلصمان بل 
يستقل بها شخص من وجهت إليه.

مادة ]133[
ال يج���وز توجي���ه اليم���ني احلاس���مة يف واقعة مخالفة للنظ���ام العام 
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أو اآلداب، ويج���ب أن تك���ون الواقعة التي ينصب عليه���ا اليمني متعلقة 
بش���خص م���ن وجهت إلي���ه، فإذا كانت غير ش���خصية ل���ه انصبت على 

مجرد علمه بها.
مادة ]134[

ال يج���وز مل���ن وج���ه اليمني أو رده���ا أن يرجع يف ذل���ك متى قبل 
خصمه أن يحلف.

مادة ]135[
يج���وز للوصي أو القي���م أو وكيل الغائب أن يوجه اليمني احلاس���مة 
فيما يجوز له التصرف فيه،  ولكن ال يجوز للوكيل يف اخلصومة توجيه 
اليمني احلاسمة أو قبولها أو ردها على اخلصم اآلخر إال بتوكيل خاص.

مادة ]136[
يج���ب على من يوجه خلصمه اليم���ني أن يبني الوقائع التي يريد 
اس���تحالفه عليها وأن يذكر صيغة اليمني الت���ي يوجهها إليه بعبارة 

واضحة.

مادة ]137[
]1[ للمحكم���ة أن تعدل صيغة اليم���ني  التي يعرضها اخلصم بحيث 

توجه بوضوح ودقة على الواقعة املطلوب احللف عليها.
]2[ ال يجوز التوكيل يف تأدية اليمني.

مادة ]138[
إذا ل���م ين���ازع من وجهت إليه اليمني، ال يف جوازها وال يف تعلقها 
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بالدع���وى وج���ب عليه أن يحلفه���ا فوراً أو يردها عل���ى خصمه وإال 
أعتب���ر ناكاًل،  ويج���وز للمحكم���ة أن تعطيه ميع���اداً للحلف إذا رأت 
مب���رراً لذلك،  فإن لم يكن حاضراً بنفس���ه وج���ب تكليفه باحلضور 
حللفه���ا بالصيغة التي أقرتها احملكم���ة يف اليوم الذي حددته،  فإن 

حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكاًل لذلك.
مادة ]139[

إذا ن���ازع م���ن وجهت إليه اليمني يف جوازه���ا أو تعلقها بالدعوى 
ورفضت احملكمة منازعته وقررت حتليفه،  بينت يف منطوق قرارها 
صيغ���ة اليمني،  ويعل���ن ه���ذا املنط���وق للخصم إن لم يك���ن حاضرا 
بنفس���ه،  وتتبع يف ذلك اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )138( 

من هذا القانون.

مادة ]140[
إذا كان مل���ن وجهت إليه اليمني ع���ذر مينعه من احلضور انتقلت 
إلي���ه احملكمة لتحليفه،  وذلك بحضور اخلصم اآلخر أو بعد دعوته 

للحضور.

مادة ]141[
تك���ون تأدي���ة اليمني بأن يقول احلالف »أقس���م باهلل العظيم« ثم 
يذك���ر الصيغة الت���ي أقرتها احملكمة،  وملن يكل���ف بحلف اليمني أن 

يؤديها وفقاً لألوضاع املقررة يف ديانته إذا طلب ذلك.
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مادة ]142[
يعتبر يف حلف األخرس ونكوله،  إشارته املعهودة إن كان ال يعرف 

الكتابة،  فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة ]143[
يح���رر محضر بحل���ف اليمني يوقع���ه احلالف ورئي���س احملكمة 

والكاتب.

مادة ]144[
يترت���ب عل���ى توجي���ه اليمني احلاس���مة التنازل عم���ا عداها من 
البين���ات بالنس���بة للواقعة املتعلقة بها،  وال يج���وز للخصم أن يثبت 
ك���ذب اليم���ني بع���د أن يؤديه���ا اخلصم ال���ذي وجهت إلي���ه أو ردت 
عليه،  عل���ى أن���ه إذا ثبت كذب اليمني بحك���م جزائي،  فإن للخصم 
ال���ذي أصابه ضرر منه���ا أن يطالب بالتعويض،  دون إخالل مبا قد 
يك���ون ل���ه من حق يف الطعن عل���ى احلكم الذي صدر ضده بس���بب 

اليمني الكاذبة.

مادة ]145[
كل من وجهت إليه اليمني احلاسمة فحلفها،  حكم لصاحله،  أما 
إذا ن���كل عنها دون أن يردها على خصمه، خس���ر دعواه يف الواقعة 

املتعلقة بها  وكذلك كل من وردت عليه اليمني فنكل عنها.
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 الفصل الثاني
اليمني املتممة

مادة ]146[
]1[ اليم���ني املتمم���ة هي التي توجهها احملكمة من تلقاء نفس���ها ألي من 

اخلصم���ني لتبني على ذلك حكمها يف موض���وع الدعوى أو قيمة ما 
حتكم به.

]2[ يشترط لتوجيه هذه اليمني أال يكون يف الدعوى دليل كامل، وأال 
تكون الدعوى خالية من أي دليل.

مادة ]147[
ال يج���وز للخصم الذي وجهت إليه اليمني املتممة أن يردها على 

اخلصم اآلخر.
مادة ]148[

]1[ ال يج���وز للمحكم���ة أن توجه إلى املدعي اليم���ني املتممة لتحديد 

قيمة املدعى به إال إذا استحال حتديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
]2[ حت���دد احملكم���ة يف هذه احلالة حداً أقص���ى للقيمة التي يصدق 

فيها املدعي بيمينه.
مادة ]149[

تس���ري على اليمني املتممة األح���كام املنصوص عليها يف الفصل 
األول م���ن ه���ذا الباب فيم���ا ال يتعارض م���ع األحكام ال���واردة بهذا 

الفصل.
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 الباب السابع
املعاينة

مادة  ]150[
]1[ يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفس���ها أو بناء على طلب أحد 

اخلصوم االنتقال ملعاينة الش���يء املتن���ازع عليه أو أن تندب أحد 
قضاتها لذلك.

]2[ إذا تعلق النزاع مبال منقول، وكان نقله ممكناً، جاز للمحكمة أو 

القاض���ي املنت���دب أن يقرر جلبه أمامه ملعاينت���ه ما لم ير أنه من 
األجدى للتحقيق معاينته يف مكانه.

]3[ يب���ني قرار املعاينة املوعد الذي س���تجرى فيه،  وجميع األعمال 

املتعلقة بها وإال كانت املعاينة باطلة.

مادة ]151[
إذا ق���ررت احملكمة أو القاض���ي املنتدب معاينة الش���يء املتنازع 
علي���ه يف مكان وجوده وج���ب إعالن القرار للغائب من اخلصوم قبل 
موعدها بثالثة أيام على األقل ما لم تر احملكمة أو القاضي املنتدب 

مبررا لتقصير هذه املهلة.
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مادة ]152[
للمحكمة أو القاضي املنتدب حال االنتقال تعيني خبير لإلستعانه 
به يف املعاينة،  ولكل منهما سماع من يرى لزوم سماعه من الشهود.

مادة ]153[
يح���رر محضر للمعاينة تثبت فيه الوقائ���ع التي حققتها احملكمة 
أو القاض���ي املنتدب ويوقع عليه رئيس احملكمة أو القاضي املنتدب 

والكاتب، ويضم إلى ملف القضية.

مادة ]154[
يجوز ملن يخشى ضياع معالم واقعة،  يحتمل أن تصبح محل نزاع 
أمام القضاء، أن يطلب يف مواجهة ذوي الشأن وبالطرق املعتادة من 
قاضي األمور املس���تعجلة االنتقال للمعاينة، وللقاضي أن يقرر عند 

االقتضاء دعوة اخلصوم حلضور املعاينة.

مادة ]155[
]1[ يجوز للقاضي يف احلالة املبينة يف املادة )154( من هذا القانون 

أن ين���دب أحد اخلبراء لالنتقال واملعاينة وس���ماع الش���هود بغير 
ميني،  وعندئ���ذ يك���ون عليه أن يعني جلس���ة لس���ماع مالحظات 

اخلصوم على تقرير اخلبير وأعماله.
]2[ يتبع يف هذا الش���أن القواعد املنص���وص عليها يف الباب الثامن 

من هذا القانون اخلاص باخلبرة.
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 الباب الثامن
اخلبرة

مادة ]156[
للمحكم���ة عن���د االقتض���اء أن حتك���م بن���دب خبي���ر واح���د أو 
أكث���ر لالس���تنارة بآرائه���م يف املس���ائل الت���ي يس���تلزمها الفصل يف 

الدعوى،  ويجب أن تذكر يف منطوق حكمها:-
]1[ بيان���اً دقيق���اً ملهمة اخلبي���ر والتدابير العاجلة الت���ي يؤذن له يف 

اتخاذها.
]2[ األمانة التي يجب إيداعها يف خزانة احملكمة حلساب مصروفات 

اخلبير وأتعابه، واخلصم الذي يكلف بإيداع األمانة، واألجل الذي 
يجب فيه اإليداع،  واملبلغ الذي يجوز للخبير سحبه ملصروفاته.

]3[ األجل املضروب إليداع التقرير.

]4[ تاريخ اجللس���ة التي تؤج���ل إليها القضية للمرافع���ة يف حالة إيداع 

األمانة، وجلس���ة أخ���رى أق���رب منها لنظ���ر القضي���ة يف حالة عدم 
إيداعها.

مادة ]157[
]1[ إذا اتف���ق اخلصوم عل���ى اختيار خبي���ر أو أكثر،  أقرت احملكمة 

اتفاقهم.
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]2[ فيما عدا احلالة املشار إليها يف الفقرة )1( أعاله تختار احملكمة 

اخلبراء الذين ترى إسناد املهمة إليهم.
]3[ إذا كان الندب ألحد اخلبراء املوظفني وجب على اجلهة اإلدارية 

فور إخبارها بإيداع األمانة تعيني شخص اخلبير الذي عهد إليه 
باملهمة وإبالغ احملكمة بهذا التعيني.

مادة ]158[
إذا ح���ددت احملكم���ة مهم���ة اخلبي���ر مبعاين���ة الش���يء املتن���ازع 
عليه،  امتنع على اخلبير أن يبدي رأياً فيما يترتب من نتائج واقعية 

أو قانونية على املعاينة املكلف بها.

مادة ]159[
]1[ يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً ليقدم لها ش���فاهه استش���ارة يف 

مس���ألة فنية،  ويدون محتواها يف محضر اجللس���ة ويوقع عليه 
اخلبير.

]2[ ويجوز للمحكمة أن تكلف اخلبير بتقدمي االستشارة خطياً.

مادة ]160[
إذا لم تودع األمانة من اخلصم املكلف بإيداعها وال من غيره من 
اخلصوم، كان اخلبير غير ملزم بأداء املهمة وتقرر احملكمة س���قوط 
ح���ق اخلصم الذي لم يقم بدفع األمانة يف التمس���ك بالقرار الصار 
بتعيني اخلبير إذا وجدت أن األعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
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مادة ]161[
يق���وم قلم الكتاب فور إيداع األمان���ة بدعوة اخلبير للحضور إلى 
احملكمة لإلطالع على األوراق املودعة ملف الدعوى ويسلمه األوراق 

التي تأذن بها احملكمة وصورة من القرار.

مادة ]162[
إذا كان اس���م اخلبير غير مقي���د يف جدول اخلبراء،  وجب عليه 
أن يحل���ق ميين���اً أمام احملكمة الت���ي ندبته،  بغير ض���رورة حلضور 
اخلصوم بأن يؤدي عمل���ه بالصدق واألمانة،  وإال كان العمل باطاًل 

ويحرر محضر بحلف اليمني يوقعه رئيس احملكمة والكاتب.

مادة ]163[
]1[ يج���وز للخبي���ر أن يطل���ب إعفاءه م���ن أداء املهمة الت���ي كلف بها 

خالل أسبوع من تاريخ تسلمه صورة القرار،  ويجوز يف الدعاوى 
املستعجلة أن تقرر احملكمة يف قرارها إنقاص هذا امليعاد.

]2[ يك���ون لرئي���س احملكم���ة التي عين���ت اخلبير أن يعفي���ه من أداء 

مهمته إذا رأى أن األسباب التي أبداها لذلك مقبولة.

مادة ]164[
إذا ل���م ي���ؤد اخلبير مهمته ن ولم يكن ق���د أعفى من أدائها، جاز 
للمحكمة أن حتكم عليه بكل املصروفات التي تسبب يف إنفاقها بال 
فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخالل باجلزاءات 

التأديبية.
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 مادة ]165[
عل���ى اخلبير أن يقوم ش���خصياً بأداء املهمة املوكل���ة إليه ويجوز 
له االس���تعانة بالعاملني لديه حتت أش���رافه ورقابت���ه أو برأي خبير 
آخر يف مس���ألة فنية تختلف عن اختصاصه، وذلك كله إذا أذنت له 

احملكمة بذلك.

مادة ]166[
إذا كان اخلبير ش���خصاً معنوياً،  وجب عل���ى ممثله القانوني أن 
يب���ني للمحكمة الش���خص الطبيعي أو األش���خاص الطبيعيني الذين 
يتول���ون أداء املهمة،  ويج���وز للمحكم���ة قبول أو رف���ض أداء هؤالء 

األشخاص لها.

مادة ]167[
يجوز رد اخلبير يف احلاالت اآلتية:

]1[ إذا كان قريب���ا أو صه���را ال حد اخلصوم إلى الدرجة الرابعة، أو 

كان ل���ه أو لزوجته خصوم���ة قائمة مع أحد اخلصوم يف الدعوى 
أو مع زوجه،  ما لم تكون هذه اخلصومة قد أقيمت من اخلصم 

أو زوجه بعد تعيني اخلبير بقصد رده.
]2[ إذا كان وكي���اًل ألح���د اخلصوم يف أعمال���ه اخلاصة،  أو ولياً أو 

قيم���اً أو يحتم���ل وراثته له بعد موت���ه،  أو كانت له صلة قرابة أو 
مصاه���رة للدرجة الرابعة بوصي أحد اخلصوم،  أو بالقيم عليه 
أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة املختصمة أو بأحد مديريها 
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وكان لهذا العضو أو املدير مصلحة شخصية يف الدعوى.
]3[ إذا كان ل���ه أو لزوج���ه أو ألح���د أقاربه أو أصه���اره، أو ملن يكون 

وكي���اًل عنه أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو وارثاً مصلحة يف الدعوى 
القائمة.

]4[ إذا كان يعمل عند أحد اخلصوم، أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم 

أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو 
مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مهمته بغير حتيز.

مادة ]168[
إذا قام يف اخلبير س���بب من أس���باب الرد وجب عليه أن يعرض 

تنحيه من تلقاء نفسه على احملكمة التي عينته.

مادة ]169[
يحص���ل طلب الرد بتكليف اخلبير باحلضور أمام احملكمة، وذلك 
خ���الل ثالثة أيام من تاريخ تعيين���ه إذا كان القرار قد صدر بحضور 
طال���ب الرد، أو يف خالل الثالثة أي���ام التالية إلعالن منطوق القرار 

إليه.

مادة ]170[
ال يس���قط احل���ق يف طلب الرد إذا كانت أس���بابه قد طرأت بعد 
امليع���اد املش���ار إلي���ه يف املادة )169( م���ن هذا القان���ون، أو إذا قدم 

اخلصم الدليل على أنه لم يعلم بها إال بعد انقضائه.
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مادة ]171[
ال يقب���ل م���ن أح���د اخلصوم طل���ب رد اخلبي���ر املعني بن���اء على 

اختيارهم إال إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

مادة ]172[
تقضي احملكمة التي عينت اخلبير يف طلب الرد، وال يجوز الطعن 
يف الق���رار الصادر فيه بأي طري���ق، وإذا رفض طلب الرد حكم على 
طالب���ه بغرام���ة ال تزيد على مائة دينار أردن���ي أو ما يعادلها بالعملة 

املتداولة قانوناً. 
مادة ]173[

]1[ على اخلبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً ال يتجاوز خمسة عشر يوماً 

من تاريخ إطالعه على ملف الدعوى وتس����لمه صورة القرار، وعليه 
أن يدعو اخلصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام 

على األقل يخبرهم فيها مبكان أول اجتماع ويومه وساعته.
]2[ يجوز للمحكمة يف حاالت االس���تعجال التجاوز عن املدد املش���ار 

إليه���ا بالفق���رة )1( أع���اله وتكليف اخلبير مبباش���رة املهمة فوراً 
ودعوة اخلصوم بإشارة برقية للحضور يف احلال.

]3[ يترتب على عدم دعوة اخلصوم بطالن عمل اخلبير.

مادة ]174[
يجب على اخلبير أن يباش���ر أعمال���ه ولو يف غيبة اخلصوم متى 

كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
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مادة ]175[
]1[ عل���ى اخلبير أن ينفذ املهمة املوكلة إليه يف املواعيد احملددة لها، 

وعلي���ه إبداء رأي���ه يف األمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها وعدم 
التعرض لغيرها من األمور.

]2[ ال يجوز للخبير إبداء رأيه يف املسائل القانونية.

مادة ]176[
]1[ يس���مع اخلبير أقوال اخلصوم ومالحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم 

عن تقدمي مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات اخلبرة 
يف املواعيد احملددة مبا يتعذر معه على اخلبير مباش���رة أعماله 
أو ي���ؤدي إل���ى التأخي���ر يف مباش���رتها، جاز له أن يق���دم مذكرة 
للمحكم���ة بذلك،  وللمحكم���ة احلك���م عل���ى اخلص���م بغرامة ال 
تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً أو 
إنذاره بسقوط حقه يف التمسك باحلكم الصادر بتعيني اخلبير.

]2[ يس���مع اخلبير- بغير ميني- أقوال من يحضرهم اخلصوم أومن 

يرى هو سماع أقوالهم إذا كان احلكم قد أذن له بذلك.
]3[ إذا تخل���ف ع���ن احلضور بغير عذر مقب���ول أحد ممن ذكروا يف 

الفقرة )2( أعاله جاز للمحكمة بناء على طلب اخلبير أن حتكم 
عل���ى املتخلف بغرامة ال تتجاوز مائة دين���ار أردني أو ما يعادلها 
بالعملة املتداولة قانوناً،  وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا حضر 

وأبدى عذراً مقبوالً.
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مادة ]177[
يجوز للمحكمة أن تسمع شهادة األشخاص املشار إليهم يف املادة 

)176( من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة ]178[
ال يج���وز ألي وزارة أو هيئة عامة أو مؤسس���ة عامة أو ش���ركة أو 
جمعي���ة تعاوني���ة أو منش���أة فردي���ة أن متتنع بغير مب���رر قانوني عن 
إطالع اخلبير على ما يلزم اإلطالع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو 
سجالت أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للقرار الصادر بندب اخلبير.

مادة ]179[
يجب أن يشمل محضر أعمال اخلبير على بيان حضور اخلصوم 
وأقواله���م ومالحظاته���م موقع���ة منهم ما ل���م يكن لديه���م مانع من 
ذلك،  فيذك���ر يف احملضر،  كم���ا يجب أن يش���تمل على بيان أعمال 
اخلبير وأقوال األش���خاص الذين س���معهم من تلقاء نفس���ه، أو بناء 

على طلب اخلصوم وتوقيعاتهم.

مادة ]180[
]1[ يقدم اخلبير بإيجاز ودقة تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه 

واألوجه التي استند إليها.
]2[ إذا تعدد اخلبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مس���تقاًل برأيه ما 

ل���م يتفقوا على أن يقدموا تقري���راً واحداً يذكر فيه رأي كل مهم 
وأسبابه.
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مادة ]181[
يودع اخلبير تقريره ومحاضر أعماله قلم احملكمة،  ويودع كذلك 
جميع األوراق التي س���لمت إليه،  وعل���ى اخلبير أن يخطر اخلصوم 
بهذا اإليداع خالل األربع والعش���رين ساعة التالية حلصوله،  وذلك 

بكتاب مسجل.

مادة ]182[
]1[ إذا ل���م ي���ودع اخلبير تقري���ره يف األجل احملدد بالق���رار الصادر 

بتعيينه،  وجب عليه إن يودع قلم كتاب احملكمة قبل انقضاء ذلك 
األج���ل مذكرة يب���ني فيها ما قام به من األعمال واألس���باب التي 

حالت دون إمتام مهمته.
]2[ إذا رأت احملكم���ة مب���رراً لتأخي���ر اخلبير،  منحته أجاًل إلجناز 

مهمته وإيداع تقريره،  فإذا لم تر مبرراً لتأخره،  جاز لها احلكم 
علي���ه بغرام���ة ال تتجاوز مائة دينار أردني أو م���ا يعادلها بالعملة 
املتداول���ة قانوناً،  ومنحه أجاًل إلجناز مهمته وإيداع تقريره،  أو 
اس���تبدلت به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من األمانة 

بقرار غير قابل للطعن.
]3[ إذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ اخلصم،  حكمت عليه احملكمة 

بغرام���ة ال تزي���د على مائ���ة دينار أردن���ي أو ما يعادله���ا بالعملة 
املتداول���ة قانونا،  ويجوز لها احلكم بس���قوط حقه يف التمس���ك 
باحلكم الصادر بتعيني اخلبير،  ويكون احلكم غير قابل للطعن.
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مادة ]183[
للمحكمة أن تأمر باس���تدعاء اخلبير يف جلسة حتددها ملناقشته 
يف تقري���ره إن رأت حاج���ة لذل���ك ، ويب���دي اخلبي���ر رأي���ه مؤي���داً 
بأس���بابه،  وتوجه إلي���ه احملكمة من تلقاء نفس���ها أو بناء على طلب 

اخلصم ما تراه من األسئلة منتجاً يف الدعوى.

مادة ]184[
للمحكمة أن تعيد املهمة إلى اخلبير ليتدارك ما تبينته من وجوه 
اخلطأ أو النقص يف عمله أو تقريره،  ولها أن تعهد بذلك إلى خبير 

آخر أو أكثر.

مادة ]185[
رأي اخلبي���ر ال يقيد احملكمة ولكنها تس���تأنس به،  وإذا حكمت 
خالفاً لرأي اخلبير وجب عليها بيان األس���باب التي أوجبت إهمال 

هذا الرأي كله أو بضعه.

مادة ]186[
تق���در أتعاب اخلبير ومصروفاته بأمر يص���در من احملكمة التي 
عينت���ه مبجرد ص���دور احلكم يف موض���وع الدعوى،  فإذا لم يصدر 
هذا احلكم يف الثالثة أش���هر التالية إليداع التقرير ألسباب ال دخل 
للخبي���ر فيها،  ق���درت أتعاب���ه ومصروفاته بغير انتظ���ار احلكم يف 

موضوع الدعوى.
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مادة ]187[
يس���تويف اخلبير ما قدر له من األمانة،  ويكون أمر التقدير فيما 
زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من اخلصوم،  وكذلك 

على اخلصم الذي قضي عليه باملصروفات.

مادة ]188[
للخبير ولكل خصم يف الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير،  وذلك 

خالل الثمانية أيام التالية إلعالنه.

مادة ]189[
ال يقب���ل التظلم م���ن اخلصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه 
إال إذا أودع الباق���ي م���ن املبلغ املق���در خزانة احملكمة مع تخصيصه 

ألداء ما يستحقه اخلبير.

مادة ]190[
]1[ يحص���ل التظلم يف أم���ر التقدير بتقرير يف قلم احملكمة، ويترتب 

عل���ى رفعه وقف تنفيذ أم���ر التقدير،  وينظر التظلم بعد تكليف 
اخلبي���ر واخلص���وم باحلضور قبل ميعاد اجللس���ة احملددة لنظر 

التظلم بثالثة أيام.
]2[ إذا كان ق���د حكم نهائيا يف ش���أن االلت���زام مبصروفات الدعوى 

فال يختصم يف التظلم من لم يطلب تعيني اخلبير ومن لم يحكم 
عليه باملصروفات.
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مادة ]191[
إذا حك���م يف التظل���م بتخفي���ض ما ق���در للخبير،  ج���از للخصم 
أن يحت���ج بهذا احلك���م على خصمه الذي يكون ق���د أدى للخبير ما 
يس���تحقه على أس���اس أمر التقدير،  دون إخالل بحق هذا اخلصم 
يف الرج���وع على اخلبير،  ويكون احلك���م الصادر بالتظلم غير قابل 

للطعن.
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 الباب التاسع
أحكام ختامية

مادة ]192[
كل إج���راء من إج���راءات اإلثب���ات مت صحيحا يف ظ���ل القوانني 
املعمول بها يف فلسطني قبل سريان هذا القانون يبقى صحيحا،  ما 

لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة ]193[
يلغى قانون البينات رقم 11 لسنة 1922 املعمول به يف محافظات 
غزة،  ويلغى العمل بقانون البينات رقم 30 لس���نة 1952 املعمول به 

يف محافظات الضفة،  وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ]194[
عل���ى جميع اجله���ات املختصة كل فيم���ا يخصه،  تنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر مبدينة غزة بتاريخ: 12 / 5 / 2001 م 
املوافق:18/ من صفر/ 1422ه�

 ياسر عرفات
 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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