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المادة ( )1

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة  ) 2001ويعملل هله هعلد ثالثلين يوملا ملن
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( )2

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حل القالاع عللى جميلش اصشلياج فلي جميلش الملواد المدنيلة
والجزائية هاستثناع المواد التي يفوض فيها ح القااع اللى محلاكم دينيلة او محلاكم ياصلة هموجل
احكام أي قانون اير.

المادة ( )3

أ -تشلكل محلاكم تسللمى ( محلاكم صلل ) فللي المحافظلات او اصلويلة او اصقاللية او أي مكلان ايللر
همقتاى نظام يحدد فيه اصيتصاج المكاني لكل منهلا وتملارس الصلالحية الميوللة اليهلا همقتالى
قانون محاكم الصل او أي قانون او نظام معمول هه.

 تنعقد محكمة الصل من قاض منفرد يعرف هقااي الصل .ج -إذا نقل قااي الصل إللى وظيفلة قالائية أيلريب يهقلى ميتصلا د ه صلدار افحكلام فلي اللدعاوي
المعدة للفصل قهل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقلله ويلتم إرسلال الحكلم الفاصلل
قاض فيها هتالوة الحكم او هاتياذ ملا
هالدعوي فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف ٍ
يلزم فيها من اجراع.

المادة ( )4

أ -تشكل محاكم تسمى (محلاكم الهدايلة) فلي المحافظلات أو افلويلة أو أي مكلان قيلر همقتالى نظلام
يحدد فيه اصيتصاج المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القااة.
 يكون لمحاكم الهداية:-1هصفتها الهدائية:صالحية القااع في جميش الدعاوي الحقوقية واللدعاوي الجزائيلة التلي للم تفلوض صلالحية القالاع
فيها في محكمة أيري.
2هصفتها اصستئنافية:صالحية النظر في:-
أ -الطعون الموجهة إلى افحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصل .
 -الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساع التنفيذ القاهلة للطعن هموج قانون التنفيذ.

ج -الطعن في أي حكم يقاي أي قانون قير هاستئنافه الى المحاكم الهدائية.
ج -تنشأ في محكمة الهداية غرفة قاائية للنظر في الدعاوي الحقوقية وغرفة قالائية أيلري للنظلر
في الدعاوي الجزائيةب ولرئيس محكمة الهداية إنشاع غرف قاائية متيصصة امن كل من الغرفة
الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصل امن محكمة الهداية ومحاكم الصل التاهعلة لهلا اذا
كان حسن سير العمل القاائي يستدعى ذلكب وتام كل غرفة هيئة واحلدة أو اكثلر وفقلا لملا يحلدده
رئيس محكمة الهداية هحس الحاجة.
د -على الرغم مما ورد في أي تشريش قيرب تنشأ لدي محكمة هدايلة عملان غرفلة اقتصلادية أو اكثلر
تيتج هالنظر والفصل في الدعاوي التالية:-
1ما يديل امن ايتصاج محاكم الهداية لمحافظة العاصمة من الدعاوي التالية:-أ -الدعاوي المتعلقة هعقود اإلنشاعات والمقاوصت اإلنشائية التي تزيد قيمة المطالهة في كل منها على
مائة الف دينار.
 الدعاوي المتعلقة هافعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالهة في كل منها على مائة الف ديناربهما فيها اصعتمادات المستندية ويطاهات الامان والكفاصت المصرفية.
ج -الدعاوي المستندة الى قانون الوكالع والوسطاع
التجاريين.
د -الدعاوي المتعلقة هاإلفالس والتصفية.
هـ -الدعاوي المتعلقة هاليالفات فيملا هلين الشلركاع والمسلاهمين فلي الشلركات المسلجلة وفل أحكلام
قللانون الشللركات سللاري المفعللول همللا فللي ذلللك أي يالفللات متعلقللة هعقللود تأسلليس تلللك الشللركات
وأنظمتها الدايلية وشؤون إدارتها ودمجها وهيعها.
و -الدعاوي المتعلقة هافوراق المالية المستندة الى قانون افوراق المالية والسوق المالي.
ز -الدعاوي الناشئة عن العقود التلي تكلون الحكوملة أو إحلدي المؤسسلات الرسلمية أو العاملة طرفلا
فيها ب والتي اتف أطرافها على إحالة المنازعات هشأنها إليها.
ح -الدعاوي المتعلقة هالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار.
ط -الدعاوي الناشئة عن العقود التجارية التي اتف أطرافها على إحالة المنازعات هشأنها إليها.
2ما يديل امن ايتصاج محاكم الهداية من الدعاوي التالية:-أ -الللدعاوي المتعلقللة همنللش اصحتكللار وحمايللة اإلنتللاج الللوطني المسللتندة الللى قللانون المنافسللة وقللانون
حماية اإلنتاج الوطني.
 الدعاوي المتعلقة هأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العاملة طرفلا فيهلا وتزيلدقيمة المطالهة في كل منها على (  )250الف دينار.

ج -الدعاوي المتعلقة هالتجارة الهحرية والتأمين الهحري المستندة الى قانون التجارة الهحرية.
هـ -عند نظر الغرفة اصقتصادية في أي من الدعاوي المشلار إليهلا فلي الهنلد ( )2ملن الفقلرة (د) ملن
هذه الملادة ب يجلوز لهلا أن تعقلد جلسلاتها يلارج مدينلة عملان هملا يراعلي مكلان إقاملة أو مقلر عملل
المدعى عليه.
و -تحال جميش القاايا المنظورة لدي المحاكم وال ُمشار إليها فلي هلذه الملادة اللى الغرفلة اصقتصلادية
لدي محكمة هداية عمان ما لم تكن معدة للفصل.

المادة ( )5

أ -تنعقد محكمة الهداية في الدعاوي الحقوقية من قاض منفرد يعلرف هقاالي الهدايلة عنلد النظلر فلي
جميش الدعاوي الحقوقية اليارجة عن ايتصاج قااي الصل مهما هلغت قيمتها وكذلك النظلر فلي
الدعاوي المتقاهلة وما يتفرع عنها وعن الدعوي اصصلية.

 -وتنعقد في الدعاوي الجزائية على الوجه التالي:-

1من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجن اليارجة عن صالحية قااي الصل هموج قانونمحاكم الصل .

 2من قااليين عنلد النظلر فلي القالايا الجنائيلة اليارجلة علن صلالحية محكملة الجنايلات الكهلريهموج قانونها.

 3من ثالثة قااة عند النظلر فلي القالايا الجنائيلة التلي تكلون العقوهلة التلي يفرالها القلانون فيهلااصعدام او اصشغال الشاقة المؤهدة او اصعتقال المؤهد او اصعتقال المؤقت او اصشغال الشلاقة المؤقتلة
لمدة ص تقل عن يمس عشرة سنة اليارجة عن صالحية محكمة الجنايات الكهري هموج قانونها.

ج -تنعقد محكمة الهداية من قاايين على افقل عند النظر في الدعاوي الحقوقية والجزائية والتنفيذية
هصفتها اصستئنافية.

د -عندما تنعقد المحكملة ملن قااليين فلأكثر يرأسلها رئليس المحكملة او القاالي اصقلدم فلي الدرجلة
وتصدر قراراتها هاإلجماع او افكثرية.

هـ -اذا انعقدت المحكمة من قاايين وايتلفا في الرأي اثناع المحاكمة او عند اعطلاع القلرار النهلائي
يدعو رئيس المحكمة قااليا ثالثلا لالشلتراك فلي المحاكملة ملن المرحللة التلي وصللت اليهلا اللدعوي
وتتلى هحاوره اصجراعات الساهقة.

و -عندما تنعقد محكمة الهداية من قاض منفرد ويتم نقله اللى وظيفلة قالائية أيلريب فيهقلى ميتصلا
هاصدار افحكام في الدعاوي المرفوعة إلصدار الحكم قهل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شلهرين
من تاريخ نقله ب وفلور إصلدار الحكلم أو القلرار اللذي يلراه مناسلها يلتم إرسلاله اللى رئليس المحكملة
المنقول منها لتكليف قاض فيها هتالوة الحكم أو هاتياذ ما يلزم من إجراع.

المادة ( )6

أ -تشكل محاكم استئناف في كل من عمان وارهد ومعان ويعلين لكلل منهلا رئليس وعلدد ملن القالاة
حس ملا تلدعو اليله الحاجلة ويجلوز للمحكملة عقلد جلسلاتها فلي أي مكلان المن منطقلة الصلالحية
المكانية لها هموافقة وزير العدل.

 ت نشأ في كل محكمة استئناف غرفة قاائية للنظر في الدعاوي الحقوقية وغرفلة قالائية أيلريللنظر في الدعاوي الجزائية ب ولرئيس محكمة اصستئناف انشاع غرف قاائية متيصصة امن كل
من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القاائي يستدعي ذلك ب وتام كل
غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حس الحاجة.

ج -تنشأ لدي محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تام هيئة واحلدة أو أكثلرب للنظلر فلي الطعلون
الموجهة إلى افحكام الصادرة عن الغرفة اصقتصادية لدي محكمة هداية عمان.

المادة ( )7

تنعقد محكمة اصستئناف من ثالثة قااة على اصقل للنظر في الطعون الموجهة الى اصحكام الصادرة
في القاايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها هاصجماع او هافكثرية.

المادة ( )8

تنظر محكمة اصستئناف:-

أ -في اصستئناف المقدم اليها للطعن في اصحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم الهدائية.

 -في الفصل في صحة نياهة أعااع مجلس النوا .

ج -في أي استئناف يرفش اليها همقتاى أي قانون اير.

المادة ( )9

أ . 1 -تشللكل محكمللة التمييللز فللي عمللان وتؤلللف مللن رئلليس المجللس القاللائي رئيسللا لهللا وعللدد مللن
القااة هقدر الحاجة وتنعقد من يمسة قااة على اصقل في هيئتها العادية يرأسها القااي اصقدم وفي
حاللة اصلرار محكملة اصسللتئناف عللى قرارهلا المنقلوض او كانللت القالية المعروالة عليهلا تللدور
حول نقطة قانونية مستحدثة او على جان ملن التعقيلد او تنطلوي عللى اهميلة عاملة او رأت احلدي
هيئاتها الرجوع عن مهدأ مقرر في حكم ساه فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قااة.

 2.تنعقد محكمة التمييز من ثالثة قااة عند النظر فى الطعون الموجهة إلى افحكام الصلحية.

3.اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القااي اصقدم.

4 .تصدر المحكمة قرار هاإلجماع او هافكثرية.

 تنشأ في محكمة التمييز غرفة قاائية للنظر في الدعاوي الحقوقية وغرفلة قالائية ثانيلة للنظلرفي الدعاوي الجزائية ب وتام كل غرفلة هيئلة واحلدة او أكثلر وفقلا لملا يحلدده رئليس هلذه المحكملة
حس الحاجة.

ج -إذا اقتالى انعقللاد محكملة التمييللز ههيئتهللا العاملة وكللان علدد اعاللاع الغرفللة المعنيلة غيللر كللاف
صتمللام العللدد الللالزم للهيئللة العامللة ب يقللوم رئلليس محكمللة التمييللز هاكمللال العللدد مللن اعاللاع الغللرف
افيري.

المادة ( )10

تنظر محكمة التمييز:-

أ -هصفتها الجزائية:-

1في الطعون الموجهة الى اصحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكملة اصسلتئناف فليالقاايا الجنائية.

 2في الطعلون الموجهلة اللى اصحكلام والقلرارات التلي يلنج أي قلانون عللى تمييزهلا اللى محكملةالتمييز.

-هصفتها الحقوقية:-

1فللي الطعللون الموجهللة الللى اصحكللا م والقللرارات الصللادرة عللن محكمللة اصسللتئناف فللي الللدعاويالحقوقية الصادرة عن المحاكم الهدائية والتي تزيد قيمة المدعى هه فيها على عشرة اصف دينار على
ان تستمر في النظر في القاايا الحقوقية المميزة اليها قهل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها.

2اذا كان اليالف ف ي اصحكام اصيري يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جان من التعقيداو تنطوي عللى اهميلة عاملة واذن رئليس محكملة التمييلز او ملن يفواله هلذلك اللذي لله هعلد تلدقي
اصوراق واصطالع على قرار اصستئناف صالحية اصذن او الرفض.

3علللى طالل اصذن ان يهللين فلي طلهلله هالتفصلليل النقطلة القانونيللة المسللتحدثة او عللى جانل مللنالتعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلهه وهغير ذلك يرد الطل شكالد.

المادة ( )11

أ -إذا حدث يالف في الصالحية هين المحلاكم الملذكورة فلي الهنلود التاليلة يحل في ملن الفرقلاع أن
يطل إلى رئيس محكمة التمييلز أن يعلين محكملة ياصلة للنظلر فلي تعيلين المرجلش لرؤيلة اللدعوي
تؤلف من ثالثة قااة يكون اثنان منهم من قالاة محكملة التمييلز يعينهملا رئيسلها وقلاض ثاللث ملن
قااة المحاكم اصتي هيانها:-

1إذا كان اليالف هين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية هتعيلينالقااي الثالث.

 2اذا كان اليالف هين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكملة اصسلتئناف الدينيلة هتعيلينالقااي الثالث.

 3اذا كللان اليللالف يتعلل هقاللية مللن قاللايا افحللوال الشيصللية الدايلللة اللمن صللالحية إحللديالمحاكم الدينية الياصة هها يكون القااي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفلة التلي
يدعي أحد الفريقين المتقاايين انها تملك دون سواها ح النظر في القاية للفصل في هذا اليالف
.

 4اذا كان اليالف هين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قاية تتعلل هلافحوال الشيصلية هلينأشياج ينتمون الى طوائف دينية ميتلفة تؤلف المحكمة الياصة من ثالثة قااة من قااة محكملة
التمييللز يعيللنهم رئيسللها وذلللك هنللاع علللى طل ل أي مللن الفرقللاع لتعيللين المرجللش لرؤيللة القاللية هعللد
اصستئناس هرأي يهيرين من الطوائف فيما يتعل هالحالة الثانية.

 5إذا كلان اليلالف فلي الصلالحية هشلأن أي مسلألة لهلا عالقلة هلاجراعات قالائية أو تنفيذيلة غيلرمشمول هأحكام الهنود المنصوج عليها في هذه الفقلرة وغيلر ياالش فحكلام أي قلانون قيلر تتلولى
محكمة التمييز وهناع على طل أي من الفرقاع تعيين القااي الثالث.

 في الحاصت المنصلوج عليهلا فلي الفقلرة (أ) ملن هلذه الملادة جميعهلاب تنعقلد المحكملة الياصلةهرئاسة قااي محكمة التمييز افقدم ويترت على المحكمة التي اعترض على صلالحيتها ان تؤجلل
اإلجراعات جميعها الى ان تفصل المحكمة الياصة في افمر المعروض عليها.

ج -عند صدور حكمين قطعيين متناقاين من محكمتين ميتلفتين تيتج محكمة التمييز هتقريلر أي
الحكمين واج التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة ( )12

ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة اإلدارية العليا ومحاكم اصسلتئناف مكتل يسلمى ( المكتل
الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني واإلداري لها ب هموج تعليمات يصدرها المجلس القاائي لهذه
الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه اإلدارية والمالية هموج نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( )13

أ -لوزير العدل ان ينتد موظفا د او اكثر ليشترك مش المدعي العام الميتج في اجلراع التحقيل فلي
قاية يعتقد انها يطيرة او ان التحقي فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم اصسراع فيها.

 يجللوز لللرئيس أي محكمللة هدايللة ان ينتللد رئلليس كتللا المحكمللة ليقللوم هوظيفللة المللدعي العللامهصورة مؤقتة.

ج -لرئيس محكمة الهداية تكليف أي من قااتها للقيام همهام قااي الصل فيها هاصاافة الى عمله.

المادة ( )14

تشكل هيئة النياهة العامة كما يلي:-

أ -يعين لدي محكمة التمييز قاض هاسم رئيس النياهة العامة ويقوم هتأدية وظيفلة النياهلة املام محكملة
التمييز.

  -1يعين لدي كل محكمة استئناف قاض هاسم النائ العام يمارس جميش الصالحيات المعنيلة للهفي قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

 2يعين لدي كل من محكمة اصستئناف الاريهية ومحكمة الجملارك اصسلتئنافية قلاض هاسلم النائلالعام يمارس جميش الصالحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصالحيات الوكيل
العام المنصوج عليها في قانون إدارة قاايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتلولى تمييلز القلرارات
وافحكام الصادرة عن تلك المحاكم.

ج -1 -يعين لدي كل محكمة هدائية قاض او اكثر هاسم المدعي العام.

2يعين لدي كل من محكمة الهداية الاريهية ومحكمة الجمارك الهدائية قاض أو أكثر هاسم المدعيالعام يمارس الصالحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصالحيات الوكيلل العلام
في قانون إدارة قاايا الدولة وغيرهما من القوانين.

3على الرغم مما ورد في أي قانون قير ص يتوقف على الطل تحريك دعوي الح العام هالجرائمالمرتكهة يالفا د افحكام كل من قانون اريهة الديل وقانون الاريهة العامة عللى المهيعلات وقلانون
الجمارك وقانون منطقة العقهة اصقتصادية الياصة.

 4تحال القاايا التحقيقية المنظورة لدي كل من النياهلة العاملة الجمركيلة والنياهلة العاملة الالريهيةقهل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النياهة العامة المنشأة هموجل أحكلام هلذا القلانون المعلدل للسلير فيهلا
من النقطة التي وصلت إليها.

د -يجوز تعيين مدع عام لدي أي محكمة صلحية.

هـ -يكون لكل من رئيس النياهة العامة والنائ العام مساعدون لهم جميش الصالحيات الميولة اليهما
.

المادة ( )15

أ -يتولى ممثلو النياهة العامة ب كل امن دائرة ايتصاصه ب اقامة الدعوي الجزائية وتعقهها وف ملا
هو مهين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

 يح للنائ العام او المدعي العام ب كل امن دائرة ايتصاصه ان يطل انتدا أي ااهط ملناللهاط الشللرطة هصللفتهم اللاهطة عدليللة ب ليمللارس مهللام النياهللة لللدي المحللاكم الهدائيللة والصلللحية
هصورة عامة او مؤقتة حسهما تلدعو اليله الحاجلة وعللى الالاهط المنتلد ان يتقيلد هالتعليملات التلي
يصدرها اليه النائ العام او المدعي العام.

ج -1 -يح لرئيس النياهة العامة وللنائ العلام ان ينتلد ايلا ملن مسلاعديه او أي ملدع علام ليتلولى
التحقي والمرافعة في أي دعلوي تنظرهلا محكملة غيلر المحكملة الموكلول اليله تمثيلل النياهلة العاملة
لديها وتعقهها اذا ظهر له ان لهذه الدعوي اهمية ياصة تستدعي ذلك.

2على اللرغم مملا ورد فلي أي قلانون قيلر للرئيس النياهلة العاملة وللنائل العلام أن ينتلد أيلا ملنأعااع النياهلة العاملة الالريهية والنياهلة العاملة الجمركيلة المسلميين قهلل نفلاذ سلريان أحكلام قلانون
اريهة الديل رقم ( )38لسلنة  2018وقهلل نفلاذ أحكلام هلذا القلانون المعلدل لممارسلة الصلالحيات
المعين ة لمساعد النائ العلام والملدعي العلام هموجل أحكلام هلذا القلانون عللى أن ص يلؤدي ذللك إللى
المساس هلالحقوق واصمتيلازات الماليلة المسلتحقة لهلم ملن اللدائرة المنتلد منهلا قهلل نفلاذ أحكلام هلذا
القانون المعدل.

3ص يشترط لصحة الطعن المقدم لدي محكمة التمييز من النائ العلام أو ملن يقلوم مقامله أن يهلديرئيس النياهة العامة لدي محكمة التمييز مطالعته هيصوج ذلك الطعن.

المادة ( )16

جميش اعااع وموظفي النياهة العامة فلي حلقلة اصسلتئناف وحلقلة الهدايلة تلاهعون للنائل العلام وهلم
مكلفللون هتنفيللذ اوامللره و اوامللر وزيللر العللدل فللي شللؤونهم اصداريللة واقامللة الللدعاوي وتعقههللا كمللا

يعتهرون في جميش حلقاتهم تاهعين لرئيس النياهة العامة ومرتهطين هوزير العدل امن نطاق تسلسلل
هذه الحلقات.

المادة ( )17

يياش موظفو الااهطة العدلية لمراقهة رئيس النياهة وممثليها فيما يتعل هوظائفهم القاائية.

المادة ( )18

تتديل النياهة العامة في جميش اصحوال التي ينج القانون على تديلها فيها.

المادة ( )19

أ .يتم تحديد تيصج القااة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائيلة للدي محلاكم الهدايلة
واصسلتئناف والتمييلز وفللي الغرفلة اصقتصللادية للدي كللل ملن محكمللة هدايلة عمللان ومحكملة اسللتئناف
عمان هقرار من المجلس القاائي.

 .يجوز تغيير تيصج القااي هقرار من المجلس القاائي.

ج .يراعللي المجلللس القاللائي الشللهادات العلميللة للقااللي ويهراتلله السللاهقة واحتياجللات العمللل كمللا
تراعى ما امكن رغهة القااي.

د .لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم اصستئناف حس مقتاى الحال ب تكليف القااي المسلمى
في أي من الغرف القاائية هالعمل في غرفة قاائية أيري في ذات المحكمة هاإلاافة الى عملله ب
وفقا صحتياجات العمل في تلك المحكمة.

المادة ( )20

يسمي النائ العام لدي كل من محكمتي الاريهة والجمارك اصستئنافية قااي تنفيذ العقوهة من هين
المدعين العامين المعينين في كل من محكمة الهداية الاريهية ومحكملة الجملارك الهدائيلة فلي عملان
وسلللطة منطقللة العقهللة اصقتصللادية الياصللة لتنفيللذ افحكللام الجزائيللة وفقللا د فحكللام قللانون أصللول
المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.

المادة ( )21

أ -يصدر مجلس الوزراع اصنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وافنظمة الياصة هما يلي:-

 1تحديلد الصلالحية المكانيلة لمحلاكم الصللل والمحلاكم الهدائيلة ومحلاكم اصسلتئناف والنفقلات التلليتعطللى للفللريقين وللشللهود واتللالف القاللايا التللي ص فائللدة مللن هقائهللا او التللي مللر عليهللا الللزمن مللش
اصحتفاظ هالمعلومات المتعلقة هها هاصسالي الفنية الحديثة.

2-تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر اصيري.

 تعتهللر اصنظمللة الصللادرة همقتاللى قللانون تشللكيل المحللاكم النظاميللة رقللم ( )26لسللنة 1952وتعديالته المتعلقة هاصمور المذكورة اعاله وكانهلا صلادرة همقتالى هلذا القلانون اللى ان تسلتهدل او
تعدل ب وذلك يالل مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة ( )22

أ -يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم ( )26لسنة  1952وتعديالته.

 -صيعمل هاي نج ورد في اي تشريش اير الى المدي الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون.

المادة ( )23

رئيس الوزراع والوزراع مكلفون هتنفيذ احكام هذا القانون.

11/3/2001

