
 2019( لسنة  2قانون رقم )
 م2001( لسنة 4معدل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 وتعديالته، 2003طالع على أحكام القانون األساسي المعدل لسنة بعد اإل

 م،2001( لسنة 4وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )
 م،2012( لسنة 4وعلى القانون المدني رقم )

 (،71) وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، والسيما المادة
 ،م06/02/2019وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 يالته،وتعد  2003( من القانون األساسي لسنة 41وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة )
 باسم هللا ثّم باسم الشعب العربي الفلسطيني،

 صدر القانون التالي:
 (1مادة )

 م بالمادة التالية:2001( لسنة 4( من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )157ُتستبدل المادة )
ما لم يكن ُمقيدًا في السخخجا الُمعد  ،ال يجوز ألي شخخ م مواولة أعمال ال برة أمام القءخخاء والنيابة العامة .1

 باستثناء الحاالت التي ورد بها نم خاص. ،لذلك من وزارة العدل
 ُتعدُّ وزارة العدل سجال تدون به طلبات القيد في قوائم ال براء. .2
ويصخخخخخخخدر بها قرار ُيحدد فشاتهم وشخخخخخخخرو    ،قوائم بأسخخخخخخخماء ال براء المعتمدين  ،ُتعدُّ الدائرة الم تصخخخخخخخة بالوزارة .3

 إجراءات قيدهم.و 
بشخخر  أن يكون من نخخمن قوائم   ،أقّرت المحكمة اتفاقهم ،إذا ما اتفق ال صخخوم على اختيار خبير أو أرثر .4

 ال براء المعتمدين في الوزارة.
فللمحكمة تعيين خبير بشخخخر  أن يحلم أمام    ،إذا لم يكن ت صخخخم ال بير نخخخمن قوائم ال براء المعتمدين .5

 ن يؤدي عمله بصدق وأمانة وتجرد.المحكمة التي عينته يمينًا بأ
 يجوز أن يكون ال بير من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها. .6

 (2مادة )
 م.2001( لسنة 4( من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )162تلغى المادة ) .1
 يلغى كا حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. .2



 (3مادة )
وُيعما به من تاريخ نشخخخخخخخخخره في   ،تنفيذ أحكام هذا القانون   -رٌا فيما ي صخخخخخخخخخه  - كآفة  الجهات الم تصخخخخخخخخخةعلى  

 الجريدة الرسمية.

 م20/03/2019: بتاريخبمدينة غوة صدر 
 ه/1440/13الموافق:                 

 
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 


