قانون البينات وتعديالته رقم  30لسنة 1952

المادة 1
يسمى ىذا القانون ( قانون البينات لسنة  ) 1952ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
الباب االول
قواعد االثبات
الفصل االول

وسائل االثبات
تقسم البينات الى :

 .1االدلة الكتابية .
 .2الشيادة .
 .3القرائن .

 .4االقرار .

 .5اليم ـ ــين .

 .6المعاينة والخبرة .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء كلمة ( االدلة ) الواردة فٌه واالستعاضة عنها بعبارة ( قواعداالثبات ) بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 3
الفصل الثاني
قواعد كمية في االثبات

ليس لقاض ان يحكم بعممو الشخصي .
المادة 4
 .1يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتيا متعمقة بالدعوى ومنتجة في االثبات وجائ ًاز قبوليا .
 .2عمى المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعمق باجراءات االثبات .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فٌها فقرة ( )1واضافة الفقرة ( )2بالنص الحالًالٌها بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005

المادة 5
الباب الثاني

االدلة الكتابية
االدلة الكتابية ىي :

 .1االسناد الرسمية .
 .2االسناد العادية .

 .3االوراق غير الموقعة .
المادة 6
الفصل االول

السندات الرسمية
 . 1السندات الرسمية:

أ  .السندات التي ينظميا الموظفون الذين من اختصاصيم تنظيميا طبقاً لالوضاع القانونية ويحكم
بيا دون ان يكمف مبرزىا اثبات ما نص عميو فييا ويعمل بيا ما لم يثبت تزويرىا.

ب .السندات التي ينظميا اصحابيا ويصدقيا الموظفون الذين من اختصاصيم تصديقيا طبقاً

ىا في التاريخ والتوقيع فقط.
لمقانون  .وينحصر العمل ب

 .2اذا لم تستوف ىذه السندات الشروط الواردة في الفقرة السابقة فال يكون ليا اال قيمة السندات
العادية بشرط ان يكون ذوو الشان قد وقعوا عمييا بتواقيعيم او باختاميم او ببصمات اصابعيم.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد ان حل قانون البٌنات المعدل رقم  16لسنة  2005محل قانونالبنات المؤقت المعدل رقم  37لسنة . 2001
المادة 7
 .1تكون االسناد الرسمية المنظمة حجة عمى الناس كافة بما دون فييا من افعال مادية قام بيا

الموظف العام في حدود اختصاصو ،او وقع من ذوي الشان في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرىا
بالطرق المقررة قانوناً.

 .2اما ما ورد عمى لسان ذوي الشان من بيانات فيعتبر صحيحًا حتى يقوم الدليل عمى ما يخالفو.

 .3واما االوراق السرية التي يراد بيا تعديل االسناد الرسمية او االسناد العادية فال مفعول ليا اال بين
موقعييا.
المادة 8
 .1اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً  ،فان الصور الخطية والفوتغرافية التي نقمت منو وصدرت
من موظف عام في حدود اختصاصو تكون ليا قوة السند الرسمي االصمي بالقدر الذي يعترف فيو

بمطابقة الصورة لالصل .

 .2وتعتبر الصورة مطابقة لالصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين  ،وفي ىذه الحالة تراجع

الصورة عمى االصل .
المادة 9
اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتغرافية حجة عمى الوجو اآلتي-:

 .1يكون لمصورة االولى قوة االصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظيرىا الخارجي ال
يتطرق معو الشك في مطابقتيا لالصل .

 .2ويكون لمصورة الخطية او الفوتغرافية الماخوذة من الصورة االولى نفس القوة اذا صدرت عن

موظف عام مختص يصادق عمى مطابقتيا لالصل الذي اخذت منو ويجوز لكل من الطرفين ان
يطمب مراجعة ىذه الصورة عمى االولى عمى ان تتم المراجعة في مواجية الخصوم .

 .3اما الصورة الماخوذة عن الصورة الثانية فيمكن االستئناس بيا تبعاً لمظروف .
المادة 10
الفصل الثاني
االسناد العادية

السند العادي ىو الذي يشتمل عمى توقيع من صدر عنو او عمى خاتمو او بصمة اصبعو وليست لو

صفة السند الرسمي .
المادة 11
 .1من احتج عميو بسند عادي وكان ال يريد ان يعترف بو وجب عميو ان ينكر صراحة ما ىو
منسوب اليو من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع واال فيو حجة عميو بما فيو.

 .2اما الوارث او اي خمف آخر فيكتفى منو ان يقرر بانو ال يعمم ان الخط او التوقيع او الختم او
البصمة ىو لمن تمقى عنو الحق .
المادة 12
 .1ال يكون السند العادي حجة عمى الغير في تاريخو اال منذ ان يكون لو تاريخ ثابت .
 .2ويكون لو تاريخ ثابت :

أ  .من يوم ان يصادق عميو الكاتب العدل .

ب .من يوم ان يثبت مضمونو في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسمياً .

ج .من يوم ان يؤشر عميو قاض او موظف مختص .

د .من يوم وفاة احد ممن ليم عمى السند اثر ثابت او معترف فيو من خط او توقيع او ختم او

ال عمى احد ىؤالء ان يكتب او يبصم لعمة في جسمو .
بصمة او من يوم ان يصبح مستحي ً

 .3ال تشمل احكام ىذه المادة االسناد واالوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظيرة من غير التجار
لسبب مدني وكذلك اسناد االستقراض الموقعة لمصمحة تاجر برىن او بدون رىن ميما كانت صفة

المقترض .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة ( حاكم ) الواردة فً البند ( )2من الفقرة (ج) منهاواالستعاضة عنها بكلمة ( قاض ) بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 13
 .1تكون لمرسائل قوة االسناد العادية من حيث االثبات ما لم يثبت موقعيا انو لم يرسميا ولم يكمف
احد بارساليا .

 .2وتكون لمبرقيات ىذه القوة ايضا اذا كان اصميا المودع في دائرة البريد موقعًا عميو من مرسميا .
 .3أ  .مع مراعاة بنود ىذه الفقرة ،تكون لرسائل الفاكس والتمكس والبريد االلكتروني وما ماثميا من
وسائل االتصال الحديثة قوة السندات العادية في االثبات اذا اقترنت بشيادة من أرسميا لتأييد

صدورىا عنو او بشيادة من وصمت اليو لتأييد تسممو ليا ما لم يثبت خالف ذلك.

ب .تكون لرسائل البريد االلكتروني قوة السندات العادية في االثبات دون اقترانيا بالشيادة اذا تحققت
فييا الشروط التي يقتضييا قانون المعامالت االلكترونية النافذ.

ج .يجوز االتفاق عمى ان تكون البيانات المنقولة او المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خالل
رقم سري متفق عميو فيما بين الطرفين حجة عمى كل منيما الثبات المعامالت التي تمت بمقتضى

تمك البيانات.

د .تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة االسناد العادية في االثبات ما لم يثبت من
نسبت اليو انو لم يستخرجيا او لم يصدقيا او يوقعيا او لم يكمف احدًا بذلك.

ــــــــــ
استعيض عن نص الفقرة األصمية من ىذه المادة من القانون األصمي بموجب الممدة  2من القانون

المعدل رقم  22لسنة .2017

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة  2017وتم اضافةالفقرة ( )3بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 14
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة عمى المدين ولكن يجوز لو ان يثبت خطا ىذا السند بتقديم السند

االصمي .

المادة 15
الفصل الثالث

االوراق غير الموقع عميها
دفاتر التجار ال تكون حجة عمى غير التجار اال ان البيانات الواردة فييا عما اورده التجار تصمح

اساسا يجيز لممحكمة ان توجو اليمين المتممة الي من الطرفين .
المادة 16
دفاتر التجار االجبارية:

 .1تكون حجة عمى صاحبيا سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن ولكن ال يجوز لمن يريد
ان يستخمص منيا دليالً لنفسو ان يجزئ ما ورد فييا ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

 .2تصمح الن تكون حجة لصاحبيا في المعامالت المختصة بتجارتو اذا كانت منظمة وكان

الخالف بينو وبين تاجر .
المادة 17
اذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تياترت البينتان المتعارضتان .
المادة 18
تعتبر مستخرجات الحاسوب االلً او غٌره من اجهزة التقنٌة الحدٌثة التً ٌستخدمها التجار فً
تنظٌم عملٌاتهم المالٌة وقٌودهم المحاسبٌة بمثابة دفاتر تجارٌة.

تعديالت المادة :
 اضٌفت هذه المادة بالنص الحالً برقم ( )18واعٌد ترقٌم المادتٌن ( )18و( )19لتصبحا( )19و( )20على التوالً بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة .2017
المادة 19
 .1ال تكون الدفاتر واالوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنو.
 .2ولكنيا تكون حجة عميو :

أ  .اذا ذكر فييا صراحة انو استوفى دينًا .

ب .اذا ذكر فييا صراحة انو قصد بما دونو في ىذه االوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقاً

لمصمحتو.
ـــــــــ

تم إعادة ترقيم المادتين  18و 19من القانون األصمي لتصبحا المادتين  19و 20عمى التوالي
بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة .2017

تعديالت المادة :
 -اعٌد ترقٌم المادتٌن ( )18و( )19لتصبحا ( )19و( )20على التوالً بموجب القانون المعدل

رقم  22لسنة  2017وتم الغاء كلمة ( المنزلٌة ) الواردة فً الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنها
بكلمة ( الخاصة ) بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 20
 .1التاشير عمى سند بما يستفاد منو براءة ذمة المدين حجة عمى الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم
يكن التاشير مؤرخاً او موقعاً منو ما دام السند لم يخرج قط من حوزتو.

 .2وكذلك يكون الحكم اذا كتب الدائن بخطو دون توقيع ما يستفاد منو براءة ذمة المدين في نسخة
اصمية اخرى لمسند او في الوصل وكانت النسخة او الوصل في يد المدين.
المادة 21
الفصل الرابع
في طمب الزام الخصوم بتقديم االسناد واالوراق الموجودة تحت يده

للخصم أن ٌطلب ضمن قائمة بٌناته إلزام خصمه بتقدٌم أسناد أو أوراق منتجة فً الدعوى تكون
تحت ٌده على أن ٌبٌن فً القائمة ما ٌلً:
 .1أوصاف السند أو الورقة.
 .2فحوى السند أو الورقة بقدر ما ٌمكن من التفصٌل.
 .3الواقعة التً ٌستشهد بالورقة أو السند علٌها.
 .4الدالئل أو الظروف التً تؤٌد أن الورقة أو السند تحت ٌد الخصم.

تعديالت المادة :
هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء المادة ( )20والغاء نصها واالستعاضة عنه بالنص الحالً
بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة  2017حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
يجب ان يبين في ىذا الطمب تحت طائمة الرد:

.1
.2
.3
.4
.5

اوصاف السند او الورقة.
فحوى السند او الورقة بقدر ما ٌمكن من التفصٌل.
الواقعة التً ٌستشهد بالورقة او السند علٌها.
الدالئل والظروف التً تؤٌد انها تحت ٌد الخصم.
وجه الزام الخصم بتقدٌمها.

حٌث كان نص المادة  20الملغاة كما ٌلً :
ٌجوز للخصم ان ٌطلب الزام خصمه بتقدٌم االسناد او االوراق المنتجة فً الدعوى التً تكون
تحت ٌده :
 .1اذا كان القانون ٌجٌز مطالبته بتقدٌمها او بتسلٌمها .
 .2اذا استند الٌها خصمه فً اٌة مرحلة من مراحل الدعوى .
المادة 22
اذا اثبت الطالب طمبو او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزتو او سكت قررت المحكمة لزوم

تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا

كافياً لصحة الطمب وجب ان يحمف المنكر يميناً بان الورقة او السند ال وجود لو وانو ال يعمم وجوده

وال مكانو وانو لم يخفو او لم ييمل البحث عنو ليحرم خصمو من االستشياد بو .
المادة 23
اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددتو المحكمة او امتنع عن حمف اليمين
المذكورة اعتبرت الصورة التي قدميا خصمو صحيحة مطابقة الصميا فان لم يكن خصمو قد قدم

صورة عن الورقة او السند جاز االخذ بقولو فيما يتعمق بشكمو او بموضوعو .
المادة 24
اذا قدم الخصم ورقة او سند لالستدالل بو في الدعوى فال يجوز لو سحبو اال برضاء خصمو وباذن

خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنو في اضبارة الدعوى .
المادة 25
 .1يجوز لممحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعو الغير اللزامو بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في
االحوال واالوضاع المنصوص عمييا في المواد السابقة مع مراعاة احكاميا .

 .2يجوز لممحكمة من تمقاء نفسيا او بناء عمى طمب الخصوم ان تقرر جمب اسناد واوراق من
الدوائر الرسمية اذا تعذر ذلك عمى الخصوم .

 .3يجوز لمن يخشى االحتجاج عميو بورقة مزورة ان يختصم  ،بدعوى اصمية  ،من بيده ىذه الورقة
او من يستفيد منيا الستصدار حكم بتزويرىا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة ( )3بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدلرقم  16لسنة . 2005
المادة 26
يجوز في اية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم اي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم
او موقع في مكان خارج المممكة االردنية الياشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقو من

المراجع القانونية والسياسية المختصة في البمد الذي نظمت او وقعت فيو ومن ممثل المممكة االردنية

الياشمية في ذلك البمد ومن السمطات االردنية المختصة ويشترط فيما تقدم انو في حالة عدم وجود

ممثل لممممكة االردنية الياشمية في ذلك البمد  ،فيعتبر التصديق الصادر عن المراجع السياسية الي
بمد يتبادل التمثيل السياسي مع االردن مقبوالً اذا اقترن بتصديق السمطات االردنية المختصة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( وٌشترط فٌما تقدم انه فً حالة عدم وجود ممثلللمملكة االردنٌة الهاشمٌة فً ذلك البلد  ...الخ ) الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم 24
لسنة . 1961

المادة 27
الباب الثالث
في الشهادة

يجوز االثبات بالشيادة في االلتزامات غير التعاقدية.
المادة 28
في االلتزامات التعاقدية تراعى في جواز االثبات بالشيادة وعدم جوازه االحكام اآلتية:

 .1أ  .اذا كان االلتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمتو عمى مائة دينار او كان غير
محدد القيمة فال تجوز الشيادة في اثبات وجود االلتزام او البراءة منو ما لم يوجد اتفاق او نص

يقضي بغير ذلك.

ب .مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز االثبات بالشيادة في االلتزامات التجارية ميما بمغت

قيمتىا وفي االلتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتيا عمى مائة دينار.

 .2ويقدر االلتزام باعتبار قيمتو وقت تمام العقد ال وقت الوفاء فاذا كان اصل االلتزام في ذلك الوقت
ال يزيد عمى مائة دينار فالشيادة ال تمتنع حتى لو زاد مجموع االلتزام عمى ىذا القدر بعد ضم

الممحقات والفوائد.

 .3واذا اشتممت الدعوى عمى طمبات متعددة يتميز كل منيا عن اآلخر وليس عمى اييا دليل كتابي،
جاز االثبات بالشيادة في كل طمب ال تزيد قيمتو عمى مائة دينار حتى ولو كانت ىذه الطمبات في
مجموعيا تزيد عمى ىذه القيمة وحتى لو كان منشؤىا عالقات او عقودًا من طبيعة واحدة بين

الخصوم انفسيم وكذلك الحكم في وفاء ال تزيد قيمتو عمى مائة دينار.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً الٌهاثم بالغاء عبارة ( عشرة دنانٌر ) حٌثما وردت فً الفقرتٌن ( )2و( )3منها واالستعاضة عنها
بعبارة ( مائة دٌنار ) بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة  2005حٌث كان نص الفقرة ()1
السابق كما ٌلً :
 .1اذا كان االلتزام التعاقدي فً غٌر المواد التجارٌة تزٌد قًمته على عشرة دنانٌر او كان غٌر
محدد القٌمة فال تجوز الشهادة فً اثبات وجود االلتزام او البراءة منه ما لم ٌوجد اتفاق او نص
ٌقضً بغٌر ذلك اما فً االلتزامات التجارٌة اطالقا وفً االلتزامات المدنٌة التً ال تزٌد قٌمتها
على عشرة دنانٌر فٌجوز االثبات بالشهادة .
المادة 29
ال يجوز االثبات بالشيادة في االلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطموب ال تزيد قيمتو عمى مائة
دينار:

 .1فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عميو دليل كتابي.

 .2فيما اذا كان المطموب ىو الباقي او ىو جزءاً من حق ال يجوز اثباتو بالشيادة .

 .3اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمتو عمى مائة دينار ثم عدل طمبو الى ما ال يزيد
عمى ىذه القيمة .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( عشرة دنانٌر ) حٌثما وردت فٌها واالستعاضة عنهبعبارة ( مائة دٌنار ) ثم بالغاء الفقرة ( )4منها بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة 2005
حٌث كان نص الفقرة ( )4كما ٌلً :
 .4ال تقبل البٌنة الشفوٌة الثبات ما ٌخالف مضمون السند ولكن ٌجوز دحض السند بسند آخر او
رط جواز قبول البٌنة الشفوٌة الثبات الظروف التً
باقرار او بدفاتر من ٌدعً بالسند وٌشت
احاطت بتنظٌم السند او الثبات العالقة ما بٌن السند موضوع الدعوى وسند آخر وكذلك ٌشترط
جواز قبول البٌنة الشفوٌة ضد السند بحالة االدعاء بانه اخذ عن طرٌق الغش واالحتٌال او
االكراه .
المادة 30
يجوز االثبات بالشيادة في االلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطموب تزيد قيمتو عمى مائة دينار:
 .1إذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة.

ومبدا الثبوت بالكتابة ىو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شانيا ان تجعل وجود المدعى بو

قريب االحتمال.

 .2إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول عمى دليل كتابي او اذا كان العرف والعادة ال
يقضيان بربطيا بسند.

يعتبر مانعًا ماديًا ان ال يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب االثبات شخصًا ثالثًا لم

يكن طرفاً في العقد.

تعتبر مانعاً ادبيا القرابة بين الزوجين او ما بين االصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة

الثالثة او ما بين احد الزوجين وابوي الزوج اآلخر.

 .3إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب ال يد لو فيو.

 .4إذا طعن في العقد بانو ممنوع بالقانون او مخالف لمنظام العام او اآلداب.
 .5لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند عمى ان يتم تحديدىا.
 .6لتحديد العالقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر.

 .7في حال االدعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او االحتيال او االكراه عمى ان يتم تحديد أي
من ىذه الوقائع بصورة واضحة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء عبارة ( عشرة دنانٌر ) الواردة فً مطلعها واالستعاضة عنهابعبارة ( مائة دٌنار ) ثم باضافة الفقرات ( )5و( )6و( )7الٌها بالنص الحالً الٌها بموجب
القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 31

 .1اإلجازة الحد الخصوم باثبات واقعة بشيادة الشيود تقتضي دائمًا ان يكون لمخصم اآلخر الحق

في دفعيا بيذا الطريق.
 .2إذا أرفق السند العادي بشهادة خطٌة مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره
ات صحة صدوره عنه ما لم ٌثبت
وأفاد فٌها بصحة صدور هذا السند عنه فٌعتبر ذلك كافٌا إلثب
التزوٌر أو كذب الشهادة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها باعتبار ما ورد فٌها فقرة ( )1واضافة الفقرة ( )2بالنصالحالً الٌها بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة . 2017
المادة 32
تسمع المحكمة شيادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً ال يفيم معنى اليمين وليا ان تسمع

اقوال الصبي الذي ال يفيم معنى اليمين عمى سبيل االستدالل فقط .
المادة 33
 .1تقدر المحكمة قيمة شيادة الشيود من حيث عدالتيم وسموكيم وتصرفيم وغير ذلك من ظروف
القضية دون حاجة الى التزكية .

 .2اذا لم توافق الشيادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشيود بعضيا مع بعض اخذت المحكمة من
الشيادة بالقدر الذي تقتنع بصحتو .
المادة 34
 .1لممحكمة ان ترجح بينة عمى اخرى وفاقًا لما تستخمصو من ظروف الدعوى .

 .2ال يجوز لممحكمة ان تصدر حكماً في اية قضية باالستناد الى شيادة شاىد فرد اال اذا لم

يعترض عمييا الخصم او تايدت ببينة مادية اخرى ترى المحكمة انيا كافية الثبات صحتيا.
المادة 35
ال يجوز ان يشيد احد عن معمومات او مضمون اوراق تتعمق بشؤون الدولة اال اذا كانت قد نشرت

بالطريق القانوني او كانت السمطة المختصة قد اذنت في اذاعتيا .
المادة 36
الموظفون والمستخدمون والمكمفون بخدمة عامة ال يشيدون ولو بعد تركيم العمل بما يكون قد وصل
الى عمميم اثناء قياميم بالعمل من معمومات ال تجوز اذاعتيا ومع ذلك فممسمطة المختصة ان تاذن
ليم بالشيادة بناء عمى طمب المحكمة او احد الخصوم .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد ان حل قانون البٌنات المعدل رقم  16لسنة  2005محل قانونالبنات المؤقت المعدل رقم  37لسنة . 2001
المادة 37
من عمم من المحامين او الوكالء او االطباء أو من ماثميم عن طريق مينتو او صنعتو بواقعة او

بمعمومات ال يجوز لو ان يفشييا ولو بعد انتياء خدمتو او زوال صفتو ما لم يكن ذكرىا لو مقصوداً

بو ارتكاب جناية او جنحة ويجب عمييم ان يؤدوا الشيادة عن تمك الواقعة او المعمومات متى طمب

منيم من اسرىا الييم عمى ان ال يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بيم.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بإضافة عبارة (أو من ماثميم) بعد عبارة (أو األطباء)الواردة فييا بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة . 2017

المادة 38
ال يجوز الحد الزوجين ان يفشي بغير رضى اآلخر ما ابمغو اياه اثناء الزوجية ولو بعد انفصاميا

اال في حالة رفع دعوى من احدىما عمى اآلخر او اقامة دعوى عمى احدىم بسبب جناية او جنحة

وقعت منو عمى اآلخر .
المادة 39
الشيادة بالسماع غير مقبولة اال في الحاالت التالية :

 . 1الوفاة .
 .2النســب .
 .3الوقف الصحٌح الموقوف لجهة خٌرٌة منذ مدة طوٌلة .
الباب الرابع
القرائن

الفصل االول

القرائن القانونية

المادة 40
القرينة التي ينص عمييا القانون تغني من تقررت لمصمحتو عن اية طريقة اخرى من طرق االثبات

عمى انو يجوز نقض ىذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
المادة 41
 .1االحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصمت فيو من الحقوق وال يجوز قبول دليل
ينقض ىذه القرينة ولكن ال تكون لتمك االحكام ىذه القوة اال في نزاع قام بين الخصوم انفسيم دون

ان تتغير صفاتيم وتعمق النزاع بالحق ذاتو محالً وسبباً.

 .2ويجوز لممحكمة ان تاخذ بيذه القرينة من تمقاء نفسيا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( وال ٌجوز ) الواردة فً مطلع الفقرة ( )2منهاواالستعاضة عنها بعبارة ( وٌجوز ) بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 42

ال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فييا ىذا الحكم او الوقائع التي

فصل فييا دون ضرورة.
المادة 43

الفصل الثاني

القرائن القضائية
 .1القرائن القضائية ىي القرائن التي لم ينص عمييا القانون ويستخمصيا القاضي من ظروف
الدعوى ويقتنع بان ليا داللة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط ىذه القرائن.

 .2ال يجوز االثبات بالقرائن القضائية اال في االحوال التي يجوز فييا االثبات بالشيادة .
الباب الخامس
في االقرار

المادة 44
االقرار هو اخبار االنسان عن حق علٌه آلخر .
المادة 45
االقرار القضائي ىو اعتراف الخصم او من ينوب عنو اذا كان ماذونًا لو باالقرار بواقعة ادعى بيا
عميو وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعمقة بيذه الواقعة .
المادة 46
االقرار غير القضائي ىو الذي يقع في غير مجمس الحكم او يقع في مجمس الحكم في غير الدعوى
التي اقيمت بالواقعة المقر بيا .

الفصل االول

شروط االقرار

المادة 47
ال بالغًا غير محجور عميو فال يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه
يشترط ان يكون المقر عاق ً
والسفيو وال يصح عمى ىؤالء اقرار اوليائيم واوصيائيم والقوام عمييم ولكن الصغير المميز الماذون

يكون الق ارره حكم اقرار البالغ في االمور الماذون بيا .
المادة 48
يشترط اال يكذب ظاىر الحال االقرار .
المادة 49
 .1ال يتوقف االقرار عمى قبول المقر لو ولكن يرتد برده.
 .2واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فال ٌبقى حكم لالقرار فً المقدار المردود وٌصح
االقرار فً المقدار الباقً .
المادة 50

الفصل الثاني
احكام االقرار

 .1يمزم المرء باق ارره اال اذا كذب بحكم.

 .2ال يصح الرجوع عن االقرار اال لخطا في الواقع عمى ان يثبت المقر ذلك.
المادة 51
االقرار حجة قاصرة عمى المقر .
المادة 52
االقرار في غير مجمس الحكم ال يقبل اثباتو بشيادة الشيود ما لم تسبقو قرائن قوية تدل عمى وقوعو
.
المادة 53
الباب السادس
في اليمين

الفصل االول

اليمن الحاسمة

 .1اليمين الحاسمة ىي التي يوجييا احد المتداعين لخصمو ليحسم بيا النزاع.

 .2ويجوز لممحكمة من تمقاء نفسيا ان تفيم الخصم ان من حقو توجيو اليمين في حال عجز احد
طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعو

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فٌها فقرة ( )1واضافة الفقرة ( )2بالنص الحالًالٌها بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 54
 .1ال يجوز تحميف اليمين اال بناء عمى طمب من الخصم وقرار من المحكمة .
 .2عمى المحكمة من تمقاء نفسيا تحميف اليمين في أي من الحاالت التالية :

أ  .اذا اثبت احد ادعاءه بحقو في التركة فتحمفو المحكمة عمى انو لم يستوف بنفسو او بواسطة غيره
ىذا الحق من الميت ولم يبرؤه منو ولم يحمو عمى غيره ولم يستوف دينو من الغير ولم يكن لمميت
رىن مقابل ىذا الحق .

ب .اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحمفو المحكمة عمى انو لم يبع ىذا المال ولم ييبو الحد ولم
يخرجو من ممكو باي وجو من الوجوه .

ج .اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيو تحمفو المحكمة انو لم يرض بالعيب صراحة او داللة .

د .اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحمفو المحكمة بانو لم يسقط شفعتو باي وجو من الوجوه .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  16لسنة  2005حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
ال ٌحلف من وجهت الٌه الٌمٌن اال بطلب خصمه وبعد صدور قرار المحكمة بذلك ولكن تحلفه
المحكمة ٌمٌن االستظهار وعند االستحقاق ورد المبٌع لعٌب فٌه وعند الحكم بالشفعة ولو لم
ٌطلب الخصم تحلٌفه .
المادة 55
 .1يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عمييا اليمين متعمقة بشخص من وجيت اليو اليمين ،فان
كانت غير شخصية انصبت اليمين عمى مجرد عممو بيا .

 .2يجوز ان توجو اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عمييا الدعوى في كل نزاع اال انو ال يجوز
توجيييا في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة لمنظام العام ولآلداب.
المادة 56
اذا اجتمعت مطالب مختمفة يكفي فييا يمين واحدة .
المادة 57
 .1يجوز لمن وجيت اليو اليمين ان يردىا عمى خصمو عمى انو ال يجوز الرد اذا انصبت اليمين
عمى واقعة ال يشترك فييا الخصمان بل يستقل فييا شخص من وجيت اليو اليمين .

 .2ال يجوز لمن وجو اليمين او ردىا ان يرجع في ذلك متى قبل خصمو ان يحمف .
المادة 58
ال تكون اليمين اال امام المحكمة وال اعتبار لمنكول عن اليمين خارجيا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد ان حل قانون البٌنات المعدل رقم  16لسنة  2005محل قانونالبنات المؤقت المعدل رقم  37لسنة . 2001
المادة 59
يجب عمى من يوجو لخصمو اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحالفو عمييا ويذكر صيغة
اليمين بعبارة واضحة جمية .

لممحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضيا الخصم بحيث تتوجو بوضوح ودقة عمى الواقعة

المطموب الحمف عمييا.
المادة 60
كل من وجيت اليو اليمين فنكل عنيا دون ان يردىا عمى خصمو وكل من ردت عميو اليمين فنكل

عنيا خسر دعواه .
المادة 61
 .1توجيو اليمين يتضمن التنازل عما عداىا من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عمييا ،فال
يجوز لخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤدييا الخصم الذي وجيت اليو او ردت عميو.

 .2عمى انو اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان لمخصم الذي اصابو ضرر منيا ان يطالب
بالتعويض.

الفصل الثاني

في اجراءات اليمين

المادة 62
ٌرفض توجٌه الٌمٌن اذا كانت واردة على واقعة غٌر منتجة او غٌر جائز اثباتها بالٌمٌن.
المادة 63
اذا لم ينازع من وجيت اليو اليمين في جوازىا وال في تعمقيا بالدعوى وجب عميو ان كان حاض اًر
ال  ،ويجوز لممحكمة ان تعطيو ميمة
بنفسو ان يحمفيا فو ًار او يردىا عمى خصمو واال اعتبر ناك ً

لمحمف اذا رات لذلك وجياً فان لم يكن حاض اًر وجب ان يدعى لحمفيا بالصيغة التي اقرتوا المحكمة

وفي اليوم الذي حددتو فان حضر وامتنع دون ان ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكالً.
المادة 64
اذا نازع من وجيت اليو اليمين في جوازىا او في ورودىا عمى واقعة منتجة في الدعوى ورفضت

المحكمة منازعتو وحكمت بتحميفو بينت في قرارىا صيغة اليمين  ،ويبمغ ىذا القرار لمخصم ان لم

يكن حاض ًار بنفسو ويتبع ما نص عميو في المادة السابقة ويجوز حمف اليمين بغياب من طمبيا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( وٌجوز حلف الٌمٌن بغٌاب من طلبها ) الىاخرها بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 65
اذا كان لمن وجيت اليو اليمين عذر يمنعو عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتيا

لتحميفو  ،ويحرر محضر بحمف اليمين يوقعو الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
المادة 66
تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( واهلل ) ويذكر الصيغة التي اقرتيا المحكمة .
المادة 67
يعتبر في حمف االخرس ونكولو اشارتو المعيودة ان كان ال يعرف الكتابة فان كان يعرفيا فحمفو
ونكولو بيا .

المادة 68
تجري النيابة في التحميف ولكن ال تجري في اليمين .
المادة 69
اذا كان من وجيت اليو اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فميا ان تنيب في تحميفو محكمة محل

اقامتو .
المادة 70
 .1لممحكمة من تمقاء نفسيا ان توجو اليمين المتممة الى أي من الخصمين الصدار حكميا في

موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم بو شريطة ان ال يكون في الدعوى دليل كامل وان ال تكون

الدعوى خالية من أي دليل.

 .2ال يجوز لمخصم الذي وجيت اليو المحكمة اليمين المتممة ان يردىا عمى خصمو .
 .3لممحكمة ان ترجع عن توجيو اليمين المتممة قبل حمفيا.

تعديالت المادة :
 اضٌفت هذه المادة برقم (  ) 70بالنص الحالً الى القانون االصلً بموجب القانون المعدلرقم  16لسنة . 2005
المادة 71
الباب السابع
المعاينة والخبرة

تعتبر جزءا من البٌنات المعاٌنة والخبرة التً تجري وفقا لالحكام المنصوص علٌها فً قانون
اصول المحاكمات المدنٌة.
تعديالت المادة :
 اضٌفت هذه المادة برقم (  ) 71بالنص الحالً الى القانون االصلً بموجب القانون المعدلرقم  16لسنة 2005
المادة 72
يجوز لمتجار االتفاق عمى وسائل أخرى لإلثبات بشأن المعامالت التجارية فيما بينيم.
تعديالت المادة :
 اضٌفت هذه المادة بالنص الحالً برقم ( )72واعٌد ترقٌم المادتٌن ( )72و( )73لتصبحا برقم( ) 73و( )74بموجب القانون المعدل رقم  22لسنة . 2017
المادة 73
تمغى القوانين التالية:

 .1قانون البينات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفمسطينية .
 .2قانون البٌنات ( المعدل ) رقم  68لسنة  1936المنشور فً العدد  630الممتاز من الوقائع
الفلسطٌنٌة المؤرخ فً  18اٌلول سنة  1936م .
 .3قانون البٌنات ( المعدل ) رقم  38لسنة  1940المنشور فً العدد  1053الممتاز من الوقائع

الفلسطٌنٌة المؤرخ فً  18تشرٌن االول سنة  1940م .
 .4قانون البٌنات ( المعدل ) رقم  40لسنة  1946المنشور فً العدد  1052الممتاز من الوقائع
الفلسطٌنٌة المؤرخ فً  29حزٌران سنة  1946م .
 .5قانون البٌنات ( المعدل ) رقم  3لسنة  1947المنشور فً العدد  1563الممتاز من الوقائع
الفلسطٌنٌة المؤرخ فً  15آذار سنة  1947م.
 .6كل تشرٌع اردنً او فلسطٌنً آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فٌه تلك
التشارٌع مغاٌرة الحكام هذا القانون.
ـــــــــــــــــــ
تم إعادة ترقٌم المادتٌن ( )72و( )73الواردتٌن فً القانون األصلً لتصبحا ( )73و( )74منه
على التوالً.
تعديالت المادة :
 اعٌد ترقٌم المادتٌن ( )72و( )73لتصبحا برقم ( ) 73و( )74بموجب القانون المعدل رقم 22لسنة  2017وكان قد اعٌد ترقٌم المادتٌن ( )70و( )71السابقتٌن بحٌث تصبحان برقم
( )72و( )73بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2005
المادة 74
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكمفان بتنفيذ احكام ىذا القانون.
1952 /4 /21
ــــــــــ
تم إعادة ترقيم المادتين ( )72و( )73الواردتين في القانون األصمي لتصبحا ( )73و( )74منو عمى

التوالي.

