
 
 2019( لسنة 2قانون رقم )

 م 2001( لسنة 4معدل لقانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم )
 

 
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، 

 وتعديالته،  2003بعد االطالع على أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 
 ، م 2001( لسنة 4المواد المدنية والتجارية رقم )قانون البينات في وعلى 

 ، م 2012( لسنة 4وعلى القانون المدني رقم )
   ،(71)  دة وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، والسيما الما

   م 06/02/2019وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 باسم هللا ثّم باسم الشعب العربي الفلسطيني، 

 : صدر القانون التالي 

 (1مادة )
 م بالمادة التالية:2001( لسنة 4من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )( 157المادة ) ستبدلت  

 د  ايدًا في السخخجا الم  ما لم يكن م   ؛يجوز ألي شخخ م مزاولة مامال ال برة ممام الاءخخال والنيابة ال امةال   -1
 .الحاالت التي ورد بها نم  ام  باستثناللذلك من وزارة ال دل؛ 

  برال.به طلبات الايد في قوائم السجال تدون  ال دل وزارة  د  ت   -2
حدد فئاتهم وشخخخخخخخرو   ويصخخخخخخخدر بها قرار ي    ؛قوائم بأسخخخخخخخمال ال برال الم تمدين  ؛الدائرة الم تصخخخخخخخة بالوزارة  د  ت   -3

جرالات قيدهم.  وا 
ءخخمن قوائم من  ت المحكمة اتفاقهم؛ بشخخر  من يكون  ا تيار  بير مو مكثر؛ مقر    إذا ما اتفق ال صخخوم ال  -4

 ال برال الم تمدين في الوزارة.
  مفللمحكمة ت يين  بير بشخخخخر  من يحلا مما   ال برال الم تمدين؛ت صخخخخم ال بير ءخخخخمن قوائم    إذا لم يكن -5

 المحكمة التي اينته يمينًا بأن يؤدي امله بصدق وممانة وتجرد.
 يجوز من يكون ال بير من بين موظفي الدولة ب د موافاة الجهة التي يتب ها. -6

 
 

 (2مادة )
 .م2001( لسنة 4قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )( من 162تلغ  المادة ) -1
 يلغ  كا حكم يت ارض مع محكام هذا الاانون. -2

 (3مادة )
عمل به من تاريخ نشره في الجريدة  وي    ؛ أحكام هذا القانون  تنفيذ -  كٌل فيما يخصه -على جميع الجهات المختصة  

 الرسمية. 
 
 

 م2019غزة الموافق /  /      
 

 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 


