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 والتجارية الـمدنية بالدعاوى الفصل سريعت

 لألجور األدنى الحد مرة ثالثين يعادل مبلغا قيمتها تتجاوز ال التي 

 

  17/8/2011 في صادر - 154 رقم قانون

 

 2011 آب 25 بتاريخ الصادرة - 39 العدد الرسمية الجريدة في نشره تم

 

 أقر جملس النواب،

 :تايل نصهوينشر رئيس اجلمهورية القانون ال

 
الـمحاكمة ونظامها) من الباب الرابع  يضاف بعد الفصل احلادي عشر (إجراءات جلسات -1الـمادة 

األصول «الفصل احلادي عشر مكرر اجلديد، عنوانه  الـمدنية، (الـمحاكمة) من قانون أصول الـمحاكمات

 :نصها، التايل 9مكرر  500اىل  1مكرر  500يتضمن الـمواد من  الذي» الـموجزة

 
  األصول الـموجزة الفصل احلادي عشر مكرر

 86من الـمادة  /1/ ختضع لألصول الـموجزة الدعاوى الـمنصوص عليها يف البند :1مكرر  500 الـمادة»

  من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الصادر بالـمرسوم االشرتاع

احلد األدىن لألجور على أن  ثالثني مرةاليت ال تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل  16/9/1983تاريخ  90ي رقم 

 .يعتد بالـمبلغ األصلي الـمحدد باستدعاء الدعوى

: مع مراعاة سائر أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية، غري الـمتعارضة مع أحكام 2مكرر  500الـمادة 

عليها يف هذا الفصل،  دعواه سندا اىل األصول الـموجزة الـمنصوص هذا القانون، يتقّدم الـمدعي باستحضار

 .استحضاره مبا لديه من إدالءات ويرفق به مجيع ما حبوزته من مستندات ويديل يف منت

الدعوى خالل مهلة ال تتجاوز األسبوع من  : على الـمدعى عليه أن يقدم جوابه عن3مكرر  500الـمادة 

جيوز للقاضي أن مينحه مهلة إضافية أو  أي جواب خارج هذه الـمهلة كما ال تاريخ التبليغ وال جيوز له أن يقدم
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أال تتعدى الـمهلة اإلضافية  أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك الـمهلة إال بقرار معلل وألسباب جوهرية وعلى

 .اخلمسة أيام

السابقة، يدقق القاضي يف األوراق ويصدر  : فور انصرام الـمهلة الـمحددة يف الـمادة4مكرر  500الـمادة 

 .فيها خالل مهلة ال تتجاوز األسبوعني من التاريخ الـمذكور حكمه باالستناد اىل الـمعطيات الواردة

أو االستماع اىل شهود أو االستعانة  : إذا وجد القاضي ما يدعو الستجواب األطراف5مكرر  500الـمادة 

  الـمناسب وان حيدد يف قراره مهلة لتنفيذ اإلجراء ال تتعدى األسبوع. را اإلجراءباخلربة الفنية، عليه أن يتخذ فو 

أو الشهادة أو اخلربة خالل مهلة ثالثة  : لكل من الفريقني حق التعليق على االستجواب6مكرر  500الـمادة 

 .أيام من تاريخ التبليغ

م هذه أن يفصل يف القضية حبكم ائي خالل أيا : على القاضي بعـد انصرام مهلة الثالثة7مكرر  500الـمادة 

 .مهلة ال تتجاوز األسبوع الواحد

القانون، ويقبل االستئناف خالل مهلة مخسة  : يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة8مكرر  500الـمادة 

 .عشر يوما من تاريخ التبليغ

احلكم أمامها، باألصول الـموجزة  استئناف : على حمكمة االستئناف أن تلتزم، يف حال9مكرر  500الـمادة 

إذا تبني هلا أن مثة أسبابا جديدة  وليس هلا أن تقضي بوقف التنفيذ إال عينها الـمنصوص عليها يف هذا الفصل،

 .تربره

 .ال يقبل القرار الصادر عن حمكمة االستئناف أي طريق من طرق الطعن

 
 .رمسيةال يعمل ذا القانون فور نشره يف اجلريدة - 2الـمادة 

 

  2011آب  17بعبدا في 

  اإلمضاء: ميشال سليمان

 عن رئيس اجلمهورية صدر 

  

 رئيس جملس الوزراء  

 اإلمضاء: حممد جنيب ميقايت  

  


