
  قانون تشكیل المحاكم النظامیة مع كامل التعدیالت
 . 2021مع كامل التعدیالت حتى سنة  2001فیما یلي النص الكامل ل قانون تشكیل المحاكم النظامیة األردني لسنة 

 1المادة 
الرسم  الجریدة في نشره تاریخ من یوما ثالثین بعد بھ ویعمل )2001 لسنة النظامیة اكمالمح تشكیل (قانون القانون ھذا یسمى  
 .یة

 2المادة 

 التي المواد باستثناء والجزائیة المدنیة المواد جمیع في االشخاص جمیع على القضاء حق المملكة في النظامیة المحاكم تمارس  
 .آخر قانون أي أحكام بموجب صةخا محاكم او دینیة محاكم الى القضاء حق فیھا یفوض

 3المادة 

آخر   مكان أي األقضیة، أو أو األلویة، أو المحافظات، في صلح) (محاكم تسمى محاكم تشكل -أ
ق  أي او الصلح محاكم قانون بمقتضى الیھا المخولة الصالحیة وتمارس منھا لكل المكاني االختصاص فیھ یحدد نظام بمقتضى

 .بھ معمول نظام أو انون

 .الصلح بقاضي یعرف منفرد قاض من الصلح محكمة تنعقد -ب

ً  یبقى أخرى، قضائیة وظیفة إلى الصلح قاضي نقل إذا -ج ق مفعول نفاذ قبل للفصل المعدة الدعاوى في األحكام بإصدار مختصا
لتكل  منھا المنقول ةالمحكم رئیس إلى صدوره فور بالدعوى الفاصل  الحكم إرسال ویتم نقلھ تاریخ من شھر لمدة وذلك نقلھ رار
 .إجراء من فیھا یلزم ما باتخاذ او الحكم بتالوة فیھا قاٍض  یف

 4المادة 

 المكاني االختصاص فیھ یحدد نظام بمقتضى آخر مكان أي أو األلویة أو المحافظات في البدایة) (محاكم تسمى محاكم تشكل -أ
 .القضاة من وعدد رئیس من محكمة كل وتؤلف منھا لكل

 - :البدایة محاكمل یكون -ب

 : البدائیة بصفتھا -1

 .أخرى محكمة ألي فیھا القضاء صالحیة تفوض لم التي الجزائیة والدعاوى الحقوقیة الدعاوى جمیع في القضاء صالحیة

 : االستئنافیة بصفتھا -2

 - :في النظر صالحیة

 .الصلح محاكم عن الصادرة الیھا المستأنفة األحكام إلى الموجھة الطعون -أ

 .التنفیذ قانون بموجب للطعن القابلة التنفیذ رؤساء عن الصادرة القرارات إلى الموجھة الطعون -ب



 .البدائیة المحاكم الى باستئنافھ آخر قانون أي  یقضي حكم أي في الطعن -ج

ولرئ  الجزائیة، الدعاوى في للنظر أخرى قضائیة وغرفة الحقوقیة الدعاوى في للنظر قضائیة رفةغ البدایة محكمة في تنشأ -ج
 ضمن الصلح محكمة وفي الجزائیة الغرفة أو الحقوقیة الغرفة من كل ضمن متخصصة قضائیة غرف إنشاء البدایة محكمة یس

 أكثر أو واحدة ھیئة غرفة كل وتضم ذلك، یستدعى ضائيالق العمل سیر حسن كان إذا لھا التابعة الصلح ومحاكم البدایة محكمة
 .الحاجة بحسب البدایة محكمة رئیس یحدده لما وفقا

الد  في والفصل بالنظر تختص أكثر أو اقتصادیة غرفة عمان بدایة محكمة لدى تنشأ آخر، تشریع أي في ورد مما الرغم على -د
 - :التالیة عاوى

 -: التالیة الدعاوى من العاصمة لمحافظة یةالبدا محاكم اختصاص ضمن یدخل ما -1

 .دینار ألف مائة على منھا كل في المطالبة قیمة تزید التي اإلنشائیة والمقاوالت اإلنشاءات بعقود المتعلقة الدعاوى -أ

المستند  العتماداتا فیھا بما دینار، ألف مائة على منھا كل في المطالبة قیمة تزید التي المصرفیة باألعمال المتعلقة الدعاوى -ب
 .المصرفیة والكفاالت الضمان وخطابات یة

 .الدعاوى المستندة الى قانون الوكالء والوسطاء التجاریین -ج

 .والتصفیة باإلفالس المتعلقة الدعاوى -د

المفعول ريسا الشركات قانون أحكام وفق المسجلة الشركات في والمساھمین الشركاء بین فیما بالخالفات المتعلقة الدعاوى -ھـ
 .وبیعھا وشؤون إدارتھا، ودمجھا الداخلیة، وأنظمتھا الشركات تلك تأسیس بعقود متعلقة خالفات أي ذلك في بما 

 .المالي والسوق المالیة األوراق قانون الى المستندة المالیة باألوراق المتعلقة الدعاوى -و

 على أطرافھا اتفق والتي فیھا، طرفا العامة أو الرسمیة مؤسساتال إحدى أو الحكومة تكون التي العقود عن الناشئة الدعاوى -ز
 .إلیھا بشأنھا المنازعات إحالة

 .دینار ألف مائة على قیمتھا تزید التي التأمین وإعادة بالتامین المتعلقة الدعاوى -ح

 .ھاإلی بشأنھا المنازعات إحالة على أطرافھا اتفق التي التجاریة العقود عن الناشئة الدعاوى -ط

 -:التالیة الدعاوى  من البدایة محاكم اختصاص ضمن یدخل ما -2

 .الوطني اإلنتاج حمایة وقانون المنافسة قانون الى المستندة الوطني اإلنتاج وحمایة االحتكار بمنع المتعلقة الدعاوى -أ

عل منھا كل في المطالبة قیمة وتزید فیھا طرفا العامة أو الرسمیة المؤسسات أو الحكومة تكون عقود بأي المتعلقة الدعاوى - ب
 .دینار ألف )250( ى

 .البحریة التجارة قانون الى المستندة البحري والتأمین البحریة بالتجارة المتعلقة الدعاوى -ج

 تعقد أن لھا یجوز المادة، ھذه من (د) الفقرة من )2( البند في إلیھا المشار الدعاوى من أي في االقتصادیة الغرفة نظر عند -ھـ
 .علیھ المدعى عمل مقر أو إقامة مكان یراعي بما عمان مدینة خارج جلساتھا



 لم ما عمان بدایة محكمة لدى االقتصادیة الغرفة الى المادة ھذه في إلیھا والُمشار المحاكم لدى المنظورة القضایا جمیع تحال -و
 .للفصل معدة تكن

 5المادة 
الخار  الحقوقیة الدعاوى جمیع في النظر عند البدایة بقاضي یعرف منفرد قاض من قوقیةالح الدعاوى في البدایة محكمة تنعقد -أ

 .األصلیة الدعوى وعن عنھا یتفرع وما المتقابلة الدعاوى في النظر وكذلك قیمتھا بلغت مھما الصلح  قاضي اختصاص عن جة

 - :التالي  الوجھ على الجزائیة الدعاوى في وتنعقد -ب

 .الصلح قانون محاكم بموجب الصلح قاضي صالحیة عن الخارجة الجنح جرائم في النظر عند منفرد قاض من -1

 .قانونھا بموجب الكبرى الجنایات محكمة صالحیة عن الخارجة الجنائیة القضایا في النظر عند قاضیین من -2

األشغال الشاقة   أو اإلعدام، فیھا ونالقان یفرضھا التي العقوبة تكون التي الجنائیة القضایا في  النظر عند قضاة ثالثة من -3
االعتقال المؤقت،  االعتقال المؤبد، أو المؤبدة، أو

 .قانونھا بموجب الكبرى الجنایات محكمة صالحیة عن الخارجة سنة عشرة خمس عن تقل ال لمدة المؤقتة الشاقة االشغال او

 .االستئنافیة بصفتھا والتنفیذیة والجزائیة الحقوقیة الدعاوى في النظر عند األقل على قاضیین من البدایة محكمة تنعقد -ج

ا  او باإلجماع قراراتھا وتصدر الدرجة في االقدم القاضي او المحكمة رئیس یرأسھا فأكثر قاضیین من المحكمة تنعقد عندما -د
 .ألكثریة

 قاضیا المحكمة رئیس یدعو النھائي القرار اعطاء عند او المحاكمة اثناء الرأي في واختلفا قاضیین من كمةالمح انعقدت إذا -ھـ
 .السابقة االجراءات بحضوره وتتلى الدعوى  الیھا وصلت التي المرحلة من المحاكمة في لالشتراك ثالثا

ا  الدعاوى في األحكام باصدار مختصا فیبقى أخرى، ئیةقضا وظیفة الى نقلھ ویتم منفرد قاض من البدایة محكمة تنعقد عندما -و
م  یراه الذي القرار أو الحكم إصدار وفور نقلھ، تاریخ من شھرین لمدة وذلك نقلھ قرار مفعول نفاذ قبل الحكم إلصدار لمرفوعة

 .إجراء من میلز ما باتخاذ أو الحكم بتالوة فیھا قاض لتكلیف منھا المنقول المحكمة رئیس الى إرسالھ یتم ناسبا

 6المادة 

ویج  الحاجة الیھ تدعو ما حسب القضاة من وعدد رئیس منھا لكل ویعین ومعان واربد عمان من كل في استئناف محاكم تشكل -أ
 .العدل وزیر بموافقة لھا المكانیة الصالحیة منطقة ضمن مكان أي في جلساتھا عقد للمحكمة وز

الجزائیة، الدعاوى في للنظر أخرى قضائیة وغرفة الحقوقیة الدعاوى  في للنظر قضائیة غرفة استئناف محكمة كل في تنشأ -ب
سي  حسن كان إذا الجزائیة الغرفة او الحقوقیة الغرفة من كل ضمن  متخصصة قضائیة غرف انشاء  االستئناف محكمة ولرئیس 
 .الحاجة حسب المحكمة ھذه سرئی یحدده لما وفقا أكثر او واحدة ھیئة غرفة كل وتضم ذلك، یستدعي القضائي العمل ر

الصادرة األحكام إلى الموجھة الطعون في للنظر أكثر، أو واحدة ھیئة تضم اقتصادیة غرفة عمان استئناف محكمة لدى تنشأ -ج
 .عمان بدایة محكمة لدى االقتصادیة الغرفة عن 

 7المادة 



والحقو الجزائیة القضایا في الصادرة االحكام الى وجھةالم الطعون في للنظر االقل على قضاة ثالثة  من االستئناف محكمة تنعقد
 .باألكثریة أو باإلجماع وأحكامھا قراراتھا وتصدر الیھا المستأنفة قیة

 8المادة 
 - :االستئناف محكمة تنظر

 .البدائیة المحاكم من محكمة أي من الصادرة االحكام في للطعن الیھا المقدم االستئناف في -أ

 .النواب مجلس أعضاء نیابة صحة في الفصل في -ب

 .آخر قانون أي بمقتضى الیھا یرفع استئناف أي في -ج

 9المادة 

خم  من وتنعقد الحاجة بقدر القضاة من وعدد لھا رئیسا القضائي المجلس رئیس من وتؤلف عمان في التمییز محكمة تشكل .1 -أ
كان او المنقوض قرارھا على االستئناف محكمة اصرار حالة وفي  االقدم القاضي یرأسھا العادیة ھیئتھا في االقل على قضاة سة
اح رأت او عامة اھمیة على تنطوي او التعقید من جانب على او مستحدثة قانونیة نقطة حول تدور علیھا المعروضة القضیة ت

 .قضاة وثمانیة رئیس من عامة ھیئة فتنعقد سابق حكم في مقرر مبدأ عن الرجوع ھیئاتھا دى

 .الصلحیة األحكام إلى الموجھة الطعون فى النظر عند قضاة ثالثة من التمییز محكمة تنعقد .2
 .االقدم القاضي فیرأسھا العامة ھیئتھا في المحكمة رئیس یشترك لم إذا .3
 .باألكثریة أو باإلجماع قرار المحكمة تصدر .4

وتضم  الجزائیة، الدعاوى في للنظر ثانیة قضائیة وغرفة الحقوقیة الدعاوى في للنظر قضائیة غرفة التمییز محكمة في تنشأ -ب
 .الحاجة حسب المحكمة ھذه رئیس یحدده لما وفقا أكثر او واحدة ھیئة غرفة كل 

 العامة، ةللھیئ الالزم العدد التمام كاف غیر المعنیة الغرفة اعضاء عدد وكان العامة بھیئتھا التمییز محكمة انعقاد اقتضى إذا -ج
 .األخرى الغرف أعضاء من العدد باكمال  التمییز محكمة رئیس یقوم

 10المادة 

 - :التمییز محكمة تنظر

 - :الجزائیة بصفتھا -أ

 .الجنائیة القضایا في االستئناف محكمة عن الصادرة الیھا الممیزة القرارات او االحكام الى الموجھة الطعون في -1

 .التمییز محكمة الى تمییزھا على قانون أي ینص التي والقرارات االحكام الى الموجھة الطعون في -2

 - :الحقوقیة بصفتھا-ب

البد  المحاكم عن الصادرة الحقوقیة الدعاوى في االستئناف محكمة عن الصادرة والقرارات االحكام الى الموجھة الطعون في -1
صد قبل الیھا الممیزة الحقوقیة القضایا في النظر في تستمر ان على دینار االف عشرة على فیھا بھ المدعى قیمة تزید والتي ائیة
 .فیھا رارالق وإصدار القانون ھذا ور



 عامة اھمیة على تنطوي او التعقید من جانب على او مستحدثة قانونیة نقطة حول یدور االخرى االحكام في الخالف كان إذا -2
ال  او االذن صالحیة االستئناف قرار على واالطالع االوراق تدقیق بعد لھ الذي بذلك یفوضھ من  او التمییز محكمة رئیس واذن

 .رفض

عامة  اھمیة على تنطوي او التعقید من جانب على او المستحدثة القانونیة النقطة بالتفصیل طلبھ في یبین ان ذناال طالب على -3
 .شكالً  الطلب یرد ذلك وبغیر طلبھ في الیھا یستند التي 

 11المادة 
التمیي محكمة رئیس إلى بیطل أن الفرقاء من ألي یحق التالیة البنود في المذكورة المحاكم بین الصالحیة في خالف حدث إذا -أ

التمي محكمة قضاة من منھم اثنان یكون قضاة ثالثة من تؤلف الدعوى لرؤیة المرجع تعیین في للنظر خاصة محكمة یعین أن ز
 - :بیانھا االتي المحاكم قضاة من ثالث وقاض رئیسھا یعینھما یز

 . الثالث القاضي بتعیین الشرعیة العلیا مةالمحك رئیس یقوم شرعیة ومحكمة نظامیة محكمة بین الخالف كان إذا -1

 . الثالث القاضي بتعیین الدینیة االستئناف محكمة رئیس یقوم دینیة ومحكمة نظامیة محكمة بین الخالف كان اذا -2

ا یكون بھا الخاصة الدینیة المحاكم إحدى صالحیة ضمن الداخلة الشخصیة األحوال قضایا من بقضیة یتعلق الخالف كان اذا -3
النظ حق سواھا دون تملك انھا المتقاضیین الفریقین أحد یدعي التي للطائفة المملكة في دینیة محكمة أعلى رئیس الثالث لقاضي

 . الخالف ھذا في للفصل القضیة في ر

 ئفطوا الى ینتمون أشخاص بین الشخصیة باألحوال تتعلق قضیة في او دینیة ومحكمة شرعیة محكمة بین الخالف كان اذا -4
الفرق من أي طلب على بناء وذلك رئیسھا یعینھم التمییز محكمة قضاة من قضاة ثالثة من الخاصة المحكمة تؤلف مختلفة دینیة

 .الثانیة بالحالة یتعلق فیما الطوائف من خبیرین برأي االستئناس بعد القضیة لرؤیة المرجع لتعیین اء

المنصوص البنود بأحكام مشمول غیر تنفیذیة أو قضائیة باجراءات عالقة الھ مسألة أي بشأن الصالحیة  في الخالف كان إذا -5
ا القاضي تعیین الفرقاء من أي  طلب على وبناء التمییز محكمة تتولى آخر قانون أي ألحكام خاضع وغیر الفقرة ھذه في علیھا 

 .لثالث

األ  التمییز محكمة قاضي برئاسة الخاصة المحكمة تنعقد جمیعھا، المادة ھذه من (أ) الفقرة في علیھا المنصوص الحاالت في -ب
األمر  في الخاصة المحكمة تفصل ان الى جمیعھا اإلجراءات تؤجل ان صالحیتھا على اعترض التي المحكمة على ویترتب قدم

 .علیھا المعروض 

 لم ما التنفیذ واجب نالحكمی أي بتقریر التمییز محكمة تختص مختلفتین محكمتین من متناقضین قطعیین حكمین صدور عند -ج
 .تنفیذه تم قد الحكمین أحد یكن

 12المادة 

وا القانوني الدعم لتقدیم الفني) (المكتب یسمى مكتب االستئناف ومحاكم العلیا اإلداریة والمحكمة التمییز محكمة من كل في ینشأ
بمو والمالیة اإلداریة وشؤونھ التنظیمي لھھیك ویحدد الغایة لھذه القضائي المجلس یصدرھا تعلیمات بموجب لھا، واإلداري لفني
 .الغایة لھذه یصدر نظام جب

 13المادة 

ً  ینتدب ان العدل لوزیر -أ ا  او خطیرة انھا یعتقد قضیة في التحقیق اجراء في المختص العام المدعي مع لیشترك أكثر او موظفا
 .فیھا االسراع لزوم رأیھ من كان او اھمیة ذو فیھا التحقیق ن



 .مؤقتة بصورة العام المدعي بوظیفة لیقوم المحكمة كتاب رئیس ینتدب ان بدایة محكمة أي لرئیس یجوز -ب

 .عملھ الى باالضافة فیھا الصلح قاضي بمھام للقیام قضاتھا من أي تكلیف البدایة محكمة لرئیس -ج

 14المادة 

 - :یلي كما العامة النیابة ھیئة تشكل

 .التمییز محكمة أمام النیابة وظیفة بتأدیة ویقوم العامة النیابة رئیس سمبا قاض التمییز محكمة لدى یعین -أ

 المحاكمات اصول قانون في لھ المعنیة الصالحیات جمیع یمارس العام النائب باسم قاض استئناف محكمة كل لدى یعین -1 -ب
 .القوانین من وغیره الجزائیة

الصالحي جمیع یمارس العام النائب باسم قاض االستئنافیة الجمارك ةومحكم الضریبیة االستئناف محكمة من كل لدى یعین -2
و الدولة قضایا إدارة قانون في علیھا المنصوص العام الوكیل وصالحیات الجزائیة المحاكمات أصول قانون في لھ المعینة ات

 .المحاكم تلك عن الصادرة واألحكام القرارات تمییز ویتولى القوانین من غیرھما

 .العام المدعي باسم أكثر أو قاض بدائیة محكمة كل لدى ینیع -1 -ج

ا الصالحیات یمارس العام المدعي  باسم أكثر أو قاض البدائیة الجمارك ومحكمة الضریبیة البدایة محكمة من كل لدى یعین -2
 .القوانین من وغیرھما لةالدو قضایا إدارة قانون في العام الوكیل  وصالحیات الجزائیة المحاكمات أصول قانون في لھ لمعینة

ً  المرتكبة بالجرائم  العام الحق دعوى تحریك الطلب على یتوقف ال آخر قانون أي في ورد مما الرغم على -3  كل األحكام خالفا
 .الخاصة االقتصادیة العقبة منطقة وقانون الجمارك وقانون المبیعات على العامة الضریبة وقانون الدخل ضریبة قانون من

إلى  القانون ھذا أحكام نفاذ قبل الضریبیة العامة والنیابة الجمركیة العامة النیابة من كل لدى المنظورة التحقیقیة القضایا تحال -4
 .إلیھا وصلت التي النقطة من فیھا  للسیر المعدل القانون ھذا أحكام بموجب المنشأة العامة النیابة 

 .صلحیھ محكمة أي لدى عام مدع تعیین یجوز -د

 .إلیھما المخولة الصالحیات جمیع لھم مساعدون العام والنائب العامة النیابة رئیس من لكل یكون -ھـ

 15المادة 

الم  اصول قانون في مبین ھو ما وفق وتعقبھا الجزائیة الدعوى اقامة اختصاصھ، دائرة ضمن كل العامة، النیابة ممثلو یتولى -أ
 .القوانین من وغیره الجزائیة حاكمات

ض بصفتھم الشرطة ضباط من ضابط أي انتداب یطلب ان اختصاصھ  دائرة ضمن كل العام، المدعي او العام للنائب یحق -ب
الضابط  وعلى الحاجة الیھ تدعو حسبما مؤقتة او عامة بصورة والصلحیة البدائیة المحاكم لدى النیابة مھام لیمارس عدلیة، ابطة

 .العام المدعي أو العام النائب الیھ ایصدرھ التي  بالتعلیمات یتقید ان المنتدب 

دعو  أي في والمرافعة التحقیق لیتولى عام مدع أي او مساعدیھ من ایا ینتدب ان العام وللنائب العامة النیابة لرئیس یحق -1 -ج
تستدع خاصة ھمیةا الدعوى لھذه ان لھ ظھر إذا وتعقبھا لدیھا العامة النیابة تمثیل الیھ الموكول المحكمة غیر محكمة تنظرھا ى
 .ذلك ي



وا الضریبیة العامة النیابة أعضاء من أیا ینتدب أن العام وللنائب العامة النیابة لرئیس آخر قانون أي في ورد مما الرغم على -2
 نونالقا ھذا أحكام نفاذ وقبل 2018 لسنة )38( رقم الدخل ضریبة قانون أحكام سریان نفاذ قبل المسمیین الجمركیة العامة لنیابة

المس  إلى ذلك یؤدي أال على القانون ھذا أحكام بموجب العام والمدعي  العام النائب لمساعد المعینة الصالحیات لممارسة المعدل
 .المعدل القانون ھذا أحكام نفاذ قبل منھا المنتدب الدائرة من لھم المستحقة المالیة واالمتیازات بالحقوق اس

محكم لدى العامة النیابة رئیس یبدي أن مقامھ یقوم من أو العام النائب من التمییز محكمة لدى المقدم الطعن لصحة یشترط ال -3
 .الطعن ذلك بخصوص مطالعتھ التمییز ة

 16المادة 

و  واوامر اوامره بتنفیذ مكلفون وھم العام للنائب تابعون البدایة وحلقة االستئناف حلقة في العامة النیابة وموظفي اعضاء جمیع  
 ومرتبطین العامة النیابة لرئیس تابعین حلقاتھم جمیع في یعتبرون كما وتعقبھا الدعاوى واقامة االداریة شؤونھم في دلالع زیر

 .الحلقات ھذه تسلسل نطاق ضمن العدل بوزیر

 17المادة 
 .القضائیة بوظائفھم یتعلق فیما  وممثلیھا النیابة رئیس لمراقبة العدلیة الضابطة موظفو یخضع

 18المادة 

 .فیھا تدخلھا على القانون ینص التي االحوال جمیع في العامة النیابة تتدخل

 19المادة 

الغ وفي والتمییز واالستئناف البدایة محاكم لدى والجزائیة الحقوقیة الغرفتین من كل في وتسمیتھم القضاة تخصص تحدید یتم أ.
 .القضائي المجلس من بقرار عمان استئناف ومحكمة عمان بدایة محكمة من كل لدى االقتصادیة رفة

 .القضائي المجلس من بقرار القاضي تخصص تغییر یجوز ب.

 .القاضي رغبة أمكن ما تراعى كما العمل واحتیاجات السابقة وخبراتھ للقاضي العلمیة الشھادات القضائي المجلس یراعي ج.

 القضائیة الغرف من أي في المسمى القاضي تكلیف ،الحال مقتضى حسب االستئناف ومحاكم التمییز محكمة من كل لرئیس د.
 .المحكمة تلك في العمل الحتیاجات وفقا عملھ، الى باإلضافة المحكمة ذات في أخرى قضائیة غرفة في بالعمل

 20المادة 

 المعینین مینالعا المدعین بین  من العقوبة تنفیذ قاضي االستئنافیة والجمارك الضریبة محكمتي من كل لدى العام النائب یسمي
 األحكام لتنفیذ الخاصة االقتصادیة العقبة منطقة وسلطة عمان في البدائیة الجمارك ومحكمة الضریبیة البدایة محكمة من كل في

ً  الجزائیة  .القوانین من وغیرھا الجزائیة المحاكمات أصول قانون ألحكام وفقا

 21المادة 

 - :یلي بما الخاصة واألنظمة القانون ھذا حكامأ لتنفیذ الالزمة االنظمة الوزراء مجلس یصدر -أ



 واتالف وللشھود للفریقین تعطى التي والنفقات االستئناف ومحاكم البدائیة والمحاكم الصلح لمحاكم المكانیة الصالحیة تحدید -1
 .الحدیثة الفنیة سالیبباأل بھا المتعلقة بالمعلومات االحتفاظ مع الزمن علیھا مر التي او  بقائھا من فائدة ال التي القضایا

 .األخرى والدوائر التنفیذ ودوائر المحاكم تستوفیھا التي الرسوم تحدید -2

المذكورة  باالمور المتعلقة وتعدیالتھ 1952 لسنة )26( رقم النظامیة المحاكم تشكیل قانون بمقتضى الصادرة االنظمة تعتبر -ب
القانو ھذا أحكام نفاذ تاریخ من سنة اقصاھا مدة خالل وذلك تعدل، او تبدلتس ان الى القانون ھذا بمقتضى صادرة وكانھا اعاله 

 .ن

 22المادة 

 .وتعدیالتھ 1952 لسنة )26( رقم النظامیة) المحاكم تشكیل (قانون یلغى -أ

 .القانون ھذا احكام فیھ یتعارض الذي المدى الى اخر تشریع اي  في ورد نص باي الیعمل -ب

 23المادة 

 .القانون ھذا أحكام بتنفیذ مكلفون والوزراء الوزراء رئیس

11/3/2001 
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