
 قانون محاكم الصلح وفقا ألحدث التعدیالت
  ، شامال لكافة التعدیالت التي أدخلت على القانون2017لسنة  23قانون محاكم الصلح رقم   فیما یلي

  قانون محاكم الصلح الحالة : ساري المفعول ، محدث یتضمن كافة التعدیالت

 1952لسنة  15حل محل قانون محاكم الصلح وتعدیالتھ رقم  ،  2017 لسنة 23  رقم القانون

 1المادة 
) ویعمل بھ بعد مرور مائة وثمانین یوما من تاریخ نشره في الجریدة 2017یسّمى ھذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 

 .الرسمیة

 حاختصاصات محاكم الصل  2المادة 

  ( االختصاص النوعي للمحاكم النظامیة  ( انظر أیضا -بالنظر في الدعاوى والطلبات التالیة: محكمة الصلح تختص

 .دعاوى الحقوق المتعلقة بدین أو مال منقول أو غیر منقول بشرط أال تتجاوز قیمة المدعى بھ عشرة آالف دینار -ا

 .الدعاوى المتقابلة مھما بلغ مقدارھا -ب

 .اال تتجاوز قیمة المدعى بھ عشرة االف دینار دعاوى العطل والضرر بشرط -ج

دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى األصلیة الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مھما بلغ مقدار المدّعى   -د
 .بھ في الدعوى المتقابلة

 .دعاوى حق المسیل وحق المرور وحق الشرب الذي ُمنع أصحابھ من استخدامھ -ه

ى إعادة الید على العقار الذي نزع بأي وجھ من واضع الید علیھ مھما كانت قیمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم  دعاو -و
 .بالعقار نفسھ

 .دعاوى المطالبة باألجور المترتبة على المأجور مھما بلغت قیمتھا -ز

 .دعاوى فسخ عقد إیجار العقار ودعاوى إخالء المأجور بصرف النظر عن قیمة بدل اإلیجار السنوي -ح

دعاوى تقسیم األموال غیر المنقولة المشتركة مھما بلغت قیمتھا ویشترط في ذلك أال یصدر القرار بتقسیم غیر منقول یقع في   -ط
إذا كان في تلك -مصدّقة بحسب األصول من لجنة تنظیم المدن المحلیة  منطقة تنظیم المدن إال إذا أثبت طالب التقسیم بخریطة

أن ذلك التقسیم یتفق مع أحكام أّي مشروع من مشاریع تنظیم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفیذ بیع غیر   -المنطقة لجنة تنظیم
 .المنقول الذي یقرر بیعھ لعدم قابلیتھ للقسمة وفق أحكام القانون المذكور

عاوى تقسیم األموال المنقولة مھما بلغت قیمتھا إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببیعھا بمعرفة دائرة التنفیذ إذا لم تكن قابلة د -ي
للقسمة، ویترتب على دائرة التنفیذ عند تولیھا البیع أن تراعي ما أمكن األحكام المختصة بمعاملة بیع غیر المنقول المشترك  

 .تقسیم االموال غیر المنقولة المشتركةالمنصوص علیھا في قانون 

 .محكمة الصلح الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص -ك
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  3المادة 

االختصاص   ن القانون محاكم أخرى للنظر فیھا. ( انظربالنظر في المخالفات والجنح جمیعھا والتي لم یعیّ  محكمة الصلح تختص
  (النوعي للمحاكم النظامیة

 

 اإلجراءات الحقوقیة 4المادة 
وتختم  بعد أن یستوفى الرسم یقیّد القلم الئحة الدعوى في الیوم نفسھ في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا ألسبقیة تقدیمھا، -أ

الالئحة وما أرفق بھا من أوراق بخاتم المحكمة، كما یذكر أمام الرقم تاریخ القید ببیان الیوم والشھر والسنة، ویؤشر بكل ذلك 
 .على صور الالئحة

 -:على المدعي أن یقدم إلى قلم المحكمة الئحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى علیھم ومرفقاً بھا ما یلي -ب

طیة المؤیدة لدعواه الموجودة تحت یده ضمن حافظة، وتكون أصوال أو صورا مصدقا علیھا من المدعي او وكیلھ  بیناتھ الخ -1
 .بمطابقتھا لالصل، وللمدعى علیھ طلب تقدیم أصلھا في أّي وقت

 .قائمة ببیناتھ الخطیة الموجودة تحت ید الغیر أو ید خصمھ -2

 .لوقائع التي یرغب في إثباتھا بالبینة الشخصیة لكل شاھد على حدةقائمة بأسماء شھوده وعناوینھم الكاملة وا -3

) من ھذه الفقرة، یسقط حق المدعي في تقدیم أّي بینة أخرى إلثبات دعواه إذا لم یقدمھا وفق  2مع مراعاة أحكام البند ( -1 -ج
 .أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة

دعواه   -للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقدیم بینة أخرى إلثبات إذا كانت قیمة الدعوى تقل عن الف دینار، یجوز -2
 .قبل شروع المدعى علیھ في تقدیم بیناتھ الدفاعیة

 .یبلغ المدّعى علیھ موعد الجلسة وصورة عن الئحة الدعوى ومرفقاتھا المشار إلیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة -د

  

 5المادة 

ل خمسة عشر یوماً من الیوم التالي لتاریخ تبلّغھ الئحة الدعوى وكامل على المدعى علیھ أن یقدم إلى قلم المحكمة خال -أ
 -:مرفقاتھا جواباً كتابیاً على ھذه الالئحة من أصل وعدد كاف من الصور لتبلیغ المدعین مرفقاً بكل نسخة منھا ما یلي

 مصدقا علیھا من المدّعى علیھ أو  بیناتھ الخطیة المؤیدة لجوابھ الموجودة تحت یده ضمن حافظة، وتكون أصوال أو صوراً  -1
 .وكیلھ بمطابقتھا لألصل، وللمدعي الحق بطلب تقدیم أصلھا في أّي وقت

 .قائمة ببیناتھ الخطیة الموجودة تحت ید الغیر أو ید خصمھ -2

 .دةلكل شاھد على ح قائمة بأسماء شھوده وعناوینھم الكاملة والوقائع التي یرغب في إثباتھا بالبینة الشخصیة -3

 -:تزاد المدة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة لتصبح ثالثین یوماً في أي من الحالتین التالیتین -ب

https://jordan-lawyer.com/2021/04/24/the-jurisdiction-of-the-magistrates-courts/
https://jordan-lawyer.com/2021/04/24/the-jurisdiction-of-the-magistrates-courts/
https://jordan-lawyer.com/2020/05/04/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%ad/
https://jordan-lawyer.com/?p=48997&preview=true
https://jordan-lawyer.com/?p=48997&preview=true
https://jordan-lawyer.com/?p=48997&preview=true
https://jordan-lawyer.com/?p=48997&preview=true
https://jordan-lawyer.com/2021/04/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%ad/
https://jordan-lawyer.com/2021/04/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%ad/
https://jordan-lawyer.com/2021/04/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%ad/
https://jordan-lawyer.com/2021/04/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%ad/


 .إذا كان المدعى علیھ المحامي العام المدني او كان احدى المؤسسات الرسمیة أو العامة -1

 .إذا كان المدعى علیھ مقیماً خارج المملكة -2

مدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة سبعة أیام، أو المدة المشار إلیھا في  لقاضي الصلح أن ی -ج
الفقرة (ب) من ھذه المادة خمسة عشر یوماً، وذلك بناء على طلب المدعى علیھ المقدّم قبل انقضاء المدة المبینة في كل من تلك  

 .لمحكمة بذلكالفقرتین إذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت ا

) من ھذه الفقرة، إذا لم یقم المدعى علیھ بتقدیم جواب كتابي على الئحة الدعوى خالل المدد  2مع مراعاة أحكام البند ( -1 -د
المبینة في الفقرات السابقة من ھذه المادة، ففي ھذه الحالة یسقط حقھ في تقدیم جواب على الئحة الدعوى، ومع عدم اإلخالل  

الیمین الحاسمة ال یحق لھ تقدیم أي بینة في الدعوى، ویقتصر حقھ على تقدیم مذكرة بدفوعھ واعتراضاتھ على   بحقھ في توجیھ
 .بینات المدعي ومناقشتھا وتقدیم مرافعة ختامیة

في الدعاوى التي تقل قیمتھا عن الف دینار، یجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى علیھ بتقدیم جوابھ على الئحة الدعوى في اول   -2
جلسة تلي اول جلسة محاكمة كما یجوز للمحكمة ان تسمح للمدعى علیھ بتقدیم بیناتھ الدفاعیة في أول جلسة تلي الجلسة التي  

 .الثبوتیة یختم فیھا المدعي تقدیم بیناتھ

) من ھذه الفقرة للمدعي خالل مدة سبعة أیام تبدأ من الیوم التالي لتاریخ تبلّغھ الالئحة الجوابیة  2مع مراعاة البند ( -1 -ه
ومرفقاتھا أن یقدم ردا علیھا مع مذكرة بدفوعھ واعتراضاتھ على بینات المدّعى علیھ، كما یحق لھ أن یرفق بردّه البینات  

من دحض بینات خصمھ، وللمدّعى علیھ الحق بتقدیم مذكرة بدفوعھ واعتراضاتھ على البینة الداحضة خالل   الالزمة لتمكینھ
 .سبعة أیام من تاریخ تبلیغھا لھ

إذا كانت قیمة الدعوى أقل من الف دینار، فیجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقدیم بینات داحضة الزمة للرد على البینات   -2
 .لیھ، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدعى علیھ تقدیم بیناتھ الدفاعیةالدفاعیة للمدّعى ع

إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بیناتھ مستندات تحت ید الغیر فیحق للخصم اآلخر، بعد ورود ھذه المستندات واطالعھ   -و
یھا وذلك خالل مدة ال تتجاوز سبعة أیام من الیوم علیھا، أن یبدي دفوعھ واعتراضاتھ علیھا، وأن یقدم البینات الالزمة للرد عل

 .التالي لتاریخ تبلّغھ ھذه المستندات

بعد استكمال تقدیم اللوائح والبینات وفق األحكام المقررة في ھذه المادة، لقاضي الصلح أن یقرر إجراء الخبرة التي طلبھا  -ز
یرى أن إجراء الخبرة فیھا قبل استكمال تقدیم البینات األخرى قد المدعي ضمن قائمة بیناتھ في قضایا التأمین وأّي قضیة أخرى 

 .یساعد على وصول األطراف إلى تسویة ودّیة فیھا

  

 6المادة 

) من   60في الدعاوى المستعجلة بنص القانون أو التي یقرر قاضي الصلح اعتبارھا مستعجلة وفق القواعد المقررة في المادة ( 
) من ھذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح  5) و(4قانون أصول المحاكمات المدنیة، تطبق أحكام المادتین (

ھا، وما یلزم إرفاقھ بھا من بینات وطلبات، على أن یتم تقصیر مدتي تقدیم الالئحة الجوابیة الجوابیة ولوائح الرد المقدمة فی
) من ھذا القانون لتصبحا سبعة أیام، وخمسة عشر یوماً على التوالي.  5المشار إلیھا في كل من الفقرتین (أ) و(ب) من المادة (

 .ة في الفقرتین (ه) و(و) من المادة ذاتھا دون تقصیردون أن تكون أي منھما قابلة للتمدید، وتبقى المدد الوارد

  

  الوساطة 7المادة 
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ى على الوساطة أو أن یبذل  اذا تبین للقاضي ابتداء ان النزاع یمكن تسویتھ بالوساطة فلھ بموافقة الخصوم أن یحیل الدعو -أ
الجھد في الصلح بین الخصوم فاذا تم الصلح یجري إثبات ما اتفق علیھ الطرفان في محضر الجلسة ویوقع علیھ منھما او من 

وكالئھما، واذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا علیھ یصادق علیھ القاضي ویلحق االتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ویثبت محتواه  
كون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة وال یقبل اي طریق من طرق الطعن، وتعطى صورتھ وفقا للقواعد المقررة فیھ وی

 .لألحكام

التي تنظر الدعوى الحقوقیة اال بوساطة محامین   محكمة الصلح ال یجوز للمتداعین من غیر المحامین ان یحضروا امام -ب
 .یمثلونھم بموجب سند توكیل وذلك في الدعاوى التي قیمتھا الف دینار فاكثر والدعاوى المقدرة قیمتھا لغایات الرسوم

  

 8المادة 

 :تستأنف الى محكمة البدایة بصفتھا االستئنافیة -أ-8

 .االحكام الصادرة وجاھیا او وجاھیا اعتباریا في القضایا الحقوقیة خالل عشرة ایام من الیوم التالي لتاریخ صدورھا -1

 .عجلة خالل عشرة ایام من الیوم التالي لتاریخ تبلیغھا القرارات الصادرة عن قاضي االمور المست -2

 .تفصل محكمة البدایة بصفتھا االستئنافیة بالطعون المقدمة الیھا تدقیقا ما لم تقرر خالف ذلك -ب

  تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، اال اذا استأنف احد الطرفین الحكم المنھي للخصومة، فترسلھا المحكمة الى قلم -ج
المحكمة المستأنف لدیھا بعد ان تبلغ صورة عن الئحة االستئناف الى الفریق الثاني، ولھ ان یقدم الئحة بدفاعھ خالل عشرة ایام  

 .من الیوم التالي لتاریخ تبلیغھ الئحة االستئناف

  

 9المادة 

لي  اال انھ یكون قابال لالعتراض خالل مدة عشرة ایام من الیوم التا ال یكون الحكم الصادر بمثابة الوجاھي قابال لالستئناف، -أ
 .لتاریخ تبلیغھ

في الدعاوى التي تصل قیمتھا الى الف دینار فأكثر، یجب على المعترض (المدعى علیھ) ان یجیب في الئحة اعتراضھ   -1 -ب
على بنود الئحة الدعوى، وان یرفق بھا ما یثبت المعذرة المشروعة لغیابھ، اضافة الى طلباتھ وبیناتھ الدفاعیة، وفق ما تقتضیھ 

 .) من ھذا القانون5من المادة (الفقرة (أ) 

في الدعاوى التي تقل قیمتھا عن الف دینار، یقدم المعترض (المدعى علیھ) الئحة باعتراضھ ، واذا حضر الجلسة المحددة   -2
لسماع االعتراض تقرر المحكمة قبول االعتراض شكال، وفي ھذه الحالة یتعین على المعترض ان یقدم جوابھ وطلباتھ وبیناتھ 

 .فاعیة خالل عشرة أیام من الیوم التالي لتاریخ قبول االعتراض شكالً تحت طائلة عدم قبول تلك البیناتالد

إذا لم یقدّم االعتراض خالل المدة المحددة في الفقرة (أ) من ھذه المادة أو لم یحضر المعترض أو وكیلھ في الجلسة المعینة  -ج
) من الفقرة (ب)  1یثبت المعذرة المشروعة لغیابھ وفق ما یقتضیھ البند ( لسماع االعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم

 .من ھذه المادة. فتقرر المحكمة رد االعتراض شكال

 -:إذا حضر المعترض أو وكیلھ الجلسة المحددة لنظر االعتراض، وقبلت المحكمة االعتراض شكالً، یراعى ما یلي -د
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أي بینات أرفقھا بالئحة دعواه عند إقامتھا، كما تسمح لھ بتقدیم الئحة الرد وأي بینة تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقدیم  -1
) من ھذا القانون، ویبدأ احتساب المیعاد المقرر في تلك الفقرة 5داحضة وفقا لما ھو منصوص علیھ في الفقرة (ه) من المادة (

 .اعتبارا من تاریخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة

استكمال البینات تنظر المحكمة في أسباب االعتراض وتصدر قرارھا برد االعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو بعد  -2
 .تعدیل الحكم المعترض علیھ

یكون الحكم الصادر بنتیجة االعتراض قابال لالستئناف خالل عشرة أیام من الیوم التالي لتاریخ صدوره، وإذا كان الحكم قد   -ه
 .قضى برد االعتراض شكال، فیعتبر استئنافھ شامال للحكم المعترض علیھ

  

 01المادة 

 .إذا قررت محكمة البدایة بصفتھا االستئنافیة قبول االستئناف شكال فتتولى الفصل فیھ موضوعا -أ

اذا كان الحكم المطعون فیھ قد قضى برد الدعوى لعدم االختصاص أو لكون القضیة مقضیة أو لمرور الزمن أو لعدم   -1 -ب
مة أو الي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البدایة بصفتھا االستئنافیة فسخ الحكم فیجب إعادة الدعوى الى محكمة الخصو

 .الصلح للنظر في الموضوع

محكمة  ) من ھذه الفقرة ال یجوز لمحكمة البدایة بصفتھا االستئنافیة إعادة الدعوى إلى1بخالف الحاالت الواردة في البند ( -2
 .الصلح

 

 االجراءات الجزائیة  11المادة 
 -:یباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائیة الداخلة في اختصاصھ بناء على -أ

 .التي تتوقف المالحقة فیھا على الشكوى شكوى المتضرر أو المجني علیھ في الجرائم -1

 .االدعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فیھا المالحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي -2

المقررة  الشكوى أو االدعاء بالحق الشخصي أو تقریر من مأموري الضابطة العدلیة في حاالت الجرائم التي ال تزید العقوبة  -3
 .لھا على الحبس مدة سنتین بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو ال

) من قانون اصول 51اإلحالة من قبل المدعي العام أو بناء على قرار ظن صادر عنھ وفق ما ھو منصوص علیھ في المادة ( -4
 .المحاكمات الجزائیة

لى المشتكى علیھ یبین فیھا لزوم حضوره في الیوم المعین للمحاكمة ویجري التبلیغ فور قید الدعوى، ترسل مذكرة تبلیغ ا -ب
 .وفقاً لألصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنیة

إذا لم یحضر المشتكى علیھ المتبلغ أو وكیلھ موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمھ غیابیا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف   -ج
 .ي المحاكمة بحقھ بمثابة الوجاھيبعد ذلك فتجر
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إذا كانت عقوبة الفعل ھي الغرامة فقط، ودفع المشتكى علیھ حدھا األدنى لدى الجھة الرسمیة المختصة فال یتم مالحقتھ بشأن  -د
ذلك الفعل، وإذا دفع حدھا األدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمھ في الدعوى فتوقف  

 .الحقةالم

  

 21المادة 

لقاضي الصلح في حدود اختصاصھ، وفي االحوال التي یجوز فیھا التوقیف، ما للمدعي العام من صالحیة في التوقیف   -أ
 .ة وفرض أي تدبیر او بدائل اخرى ورفعھا وفقا لما ھو منصوص علیھ في قانون اصول المحاكمات الجزائیةوالتمدید والتخلی

اذا قرر قاضي الصلح، او المحكمة المستأنف الیھا عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلیة سبیل المشتكى علیھ بالكفالة التي   -ب
 .مالءة الكفیل من ھیئة اختیاریة یحدد مقدارھا بقرار التخلیة، یكتفى بالتصدیق على

  

  13المادة 

ف خطیا ولم یكن یفھم قاضي الصلح المحكوم علیھ ان لھ ان یستأنف الحكم، فاذا اظھر المحكوم علیھ عزمھ على االستئنا -أ
 .موقوفا، فعلى قاضي الصلح عوضا عن حبسھ او الزامھ بدفع الغرامة ان یطلق سراحھ بالكفالة ریثما یقرر الحكم في االستئناف

اذا لم تستأنف الدعوى فترسل اوراقھا بال تأخیر الى المدعي العام الذي لھ الصالحیة في استئناف الحكم خالل ثالثین یوما   -ب
 .الیوم التالي لتاریخ صدوره، وللنائب العام ان یستأنف الحكم خالل ستین یوما من الیوم التالي لتاریخ صدورهاعتبارا من 

  

 41المادة 

 .العامة والمدعي الشخصي والمحكوم علیھ المسؤول بالمال االستئناف من حق النیابة -أ

تستأنف األحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضایا الجزائیة الى محكمة البدایة بصفتھا االستئنافیة خالل مدة عشرة ایام   -ب
 .من الیوم التالي لصدور الحكم اذا كان وجاھیا

تفصل محكمة البدایة بصفتھا االستئنافیة بالطعون المقدمة الیھا تدقیقا ما لم تقرر من تلقاء نفسھا او بموافقتھا بناء على طلب  -ج
 .احد االطراف نظرھا مرافعة

قلم  تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح اال اذا استأنف احد االطراف الحكم المنھي للخصومة فترسلھا المحكمة الى  -د
المحكمة المستأنف الیھا بعد ان تبلغ صورة عن الئحة االستئناف الى الفریق الثاني، ولھ ان یقدم الئحة بدفاعھ خالل عشرة ایام  

 .من الیوم التالي لتاریخ تبلیغھ الئحة االستئناف

  

 51المادة 
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ال یكون الحكم الصادر غیابیاً أو بمثابة الوجاھي قابال لالستئناف، إال أنھ یجوز االعتراض علیھ خالل مدة عشرة أیام من   -أ
 .الیوم التالي للتبلیغ

 .د االعتراض شكالإذا لم یحضر المعترض أو وكیلھ في الوقت المعین لسماع االعتراض تقرر المحكمة ر -ب

إذا حضر المعترض على الحكم الغیابي عند النظر في دعوى االعتراض، فتقرر المحكمة السیر في الدعوى وقبول  -ج
االعتراض شكال إذا ظھر لھا أنھ قدم ضمن المدة القانونیة، ویجب على المعترض ، وخالل مدة عشرة أیام من تاریخ قبول 

من البینات الشخصیة والخطیة، ومفردات البینات الخطیة التي تحت یده، وقائمة ببیناتھ االعتراض شكال، تقدیم قائمة تتض
الموجودة تحت ید الغیر، تحت طائلة عدم قبول تلك البینات، ثم تنظر المحكمة في أسباب االعتراض، وتصدر قرارھا برد  

 .االعتراض أو قبولھ وفسخ الحكم الغیابي وإبطالھ أو تعدیلھ

المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاھي عند النظر في دعوى االعتراض، فتقرر المحكمة السیر في  إذا حضر -1 -د
 .الدعوى وقبول االعتراض شكال إذا ظھر لھا أنھ قدّم ضمن المدة القانونیة وقدّم المعترض ما یثبت المعذرة المشروعة لغیابھ

اعیة، أن یقدم خالل مدة عشرة أیام من تاریخ قبول االعتراض شكال، قائمة على المعترض، الذي لم یسبق لھ تقدیم بیناتھ الدف -2
تتضمن البینات الشخصیة والخطیة، ومفردات البینات الخطیة التي تحت یده، وقائمة ببیناتھ الموجودة تحت ید الغیر، تحت  

 .طائلة عدم قبول تلك البینات

إجراءات تقدیمھا قبل صدور الحكم المعترض علیھ فتسمح لھ المحكمھ  إذا سبق للمعترض أن قدم بیناتھ إال أنھ لم یستكمل -3
 .باستكمالھا

 .تصدر المحكمة قرارھا في أسباب االعتراض إما برده أو قبولھ وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاھي وإبطالھ أو تعدیلھ -4

تاریخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد  یكون الحكم الصادر بنتیجة االعتراض قابال لالستئناف خالل عشرة أیام من  -ه
 .االعتراض شكال فیعتبر استئنافھ شامال للحكم المعترض علیھ

  

 61المادة 

ادر بحقھ وجاھیاً أو بنتیجة االعتراض، وقررت محكمة البدایة بصفتھا االستئنافیة قبول إذا استأنف المحكوم علیھ الحكم الص
 .االستئناف شكال فتتولى الفصل فیھ موضوعاً من دون إعادتھ إلى محكمة الصلح

 

 أحكام عامة 17المادة 
الحقوقیة والجزائیة، غیر أنھ ال  في غیر الحاالت التي ورد علیھا نص خاص، تعني القضایا الصلحیة في ھذا القانون القضایا

یتبع في المواد الجزائیة التشبث في الصلح وتحلیف المشتكى علیھ الیمین وأخذ النفقات الضروریة للشھود سلفاً وتبلیغ المشتكى  
 .علیھ صورة عن ضبط الدعوى

  

 18المادة 
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تبلیغ الشھود، وبین الیوم الذي یحضرون فیھ   یجب أن تكون المھلة بین الیوم الذي یقع فیھ تبلیغ الطرفین ورقة الدعوى أو
 .للمحكمة، أربعا وعشرین ساعة على األقل، وإذا لم یراع أمر ھذه المھلة وحضر الطرفان والشھود فیباشر بإجراءات المحاكمة

  19المادة 

ص في ھذا القانون، وذلك  یعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنیة وأصول المحاكمات الجزائیة فیما لم یرد علیھ ن
 .بالقدر الذي یتفق مع أحكامھ

  20المادة 

 .تستمر محاكم البدایة ومحاكم االستئناف بالنظر في جمیع الدعاوى والطعون المقدمة لدیھا قبل تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون

  21المادة 

 .و ما طرأ علیھ من تعدیل 1952) لسنة 15یلغى قانون محاكم الصلح رقم (

  22لمادة ا 

 .رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون

18/7/2017 

 

  

 

https://jordan-lawyer.com/wp-content/uploads/2018/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA.png

	قانون محاكم الصلح وفقا لأحدث التعديلات
	المادة 1
	المادة 2 اختصاصات محاكم الصلح
	المادة 3

	المادة 4 الإجراءات الحقوقية
	المادة 5
	المادة 6
	المادة 7 الوساطة
	المادة 8
	المادة 9
	المادة 10

	المادة 11 الاجراءات الجزائية
	المادة 12
	المادة 13
	المادة 14
	المادة 15
	المادة 16

	المادة 17 أحكام عامة
	المادة 18
	المادة 19
	المادة 20
	المادة 21
	المادة 22



