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)1(  مت نشر هذا القانون على الصفحة 735 من عدد  اجلريدة الرسمية رقم 3545 بتاريخ 
.1988/4/2

)2( مت نشر هذا القانون على الصفحة 1252 من عدد  اجلريدة الرسمية رقم 4480 بتاريخ 
.2001/3/18

)3( مت نشر هذا القانون على الصفحة 3926 من عدد  اجلريدة الرسمية رقم 4720 بتاريخ 
.2005/9/15

)4( مت نشر هذا القانون على الصفحة 752 من عدد  اجلريدة الرسمية رقم 4751 بتاريخ 
.2006/3/16

رقم 5479  الرسمية  اجلريدة  الصفحة 5391 من عدد   القانون على  مت نشر هذا    )5(
بتاريخ 2017/8/30.

قانــــون
اصول احملاكمات املدنية

رقم 24 لسنة  1988 وتعديالته )1(

في صيغته املعدلة مبوجب

القانون رقم )14( لسنة 2001 )2(

والقانون رقم )20( لسنة 2005)3(

والقانون رقم )16( لسنة 2006)4(

والقانون رقم )31( لسنة 2017)5(
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املادة 1 :
يس��مى هذا القانون )قانون أصول احملاكمات املدنية رقم 24 لسنة 

1988( ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
بـاب متهيـدي

أحكـام عـامـة
تطبيق القانون من حيث الزمان

املادة 2 :
تس��ري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى 

أو مت من اإلجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- النص��وص املعدل��ة لالختصاص متى كان تاري��خ العمل بها بعد 

ختام احملاكمة في الدعوى.
2-النص��وص املعدلة للمواعي��د متى كان امليعاد قد ب��دأ قبل تاريخ 

العمل بها.
3-النصوص املنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام 
قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك 

الطرق.
وكل إج��راء من إجراءات احملاكمة مت صحيحاً في ظل قانون معمول 

به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خالف ذلك.

* مت نشر هذا القانون على الصفحة 735 من عدد  اجلريدة الرسمية رقم 3545 بتاريخ 
.1988/4/2

 5479 رقم  الرسمية  اجلريدة  عدد  5391 من  الصفحة  على  املعدل  القانون  نشر  مت   **
من  يوماً  وثمانني  مائة  بعد مرور  به  العمل  يبدأ  ان  بتاريخ 2017/8/30. على  الصادر 

تاريخ  نشره في اجلريدة الرسمية.

قانون اصول احملاكمات املدنية
رقم 24 لسنة  1988 وتعديالته *

والقانون املعدل رقم )31( لسنة 2017 **
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املصلحة في الدعوى

املادة 3 :
1- ال يقب��ل أي طلب أو دف��ع ال يكون لصاحبه في��ه مصلحة قائمة 

يقرها القانون.
2- تكف��ي املصلح��ة احملتملة إذا كان الغ�رض م��ن الطلب االحتياط  
لدفع ضرر محدق أو االس��تيثاق حلق يخشى زوال دليله عند النزاع 

فيه.

التبليغات

املادة 4 :
ال يج��وز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الس��اعة الس��ابعة صباحاً، 
وال بعد الس��ابعة مس��اًء وال في أيام العطل الرسمية إال في حاالت 

الضرورة وبإذن كتابي من احملكمة.

املادة 5* :
1 -  يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات اآلتية:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب-اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من ميثله إن وجد.

ج-اسم احملكمة أو اجلهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د- اسم املبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من ميثله إن وجد.

ه� -اسم احملضر بالكامل وتوقيعه على كل من األصل والصورة.
و- موضوع التبليغ.

ز- اس��م من س��لم إليه التبليغ وتوقيعه على األصل باالستالم أو 
إثبات امتناعه وسببه.

2- أ-للمحكم��ة التحقق من صحة العن��وان الذي يزودها به اخلصم 

* عدلت املادة )5( باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( واعادة ترقيم الفقرات من )1( الى )7( 
فيها لتصبح البنود من )أ( اى )ز( واضافة الفقرة )2( اليها مبوجب القانون املعدل رقم 

)31( لسنة 2017.
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لتبلي��غ اخلص��م اآلخ��ر أو الش��هود عليه باس��تخدام وس��ائل 
إلكترونية حتدد مبقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب-إذا تب��ني وجود عنوان آخر مختلف عم��ا زوده اخلصم لها ، فلها 
أن تق��رر اجراء التبليغ على كال العنوان��ني واعتماد أي منهما أو 

كالهما حسبما تراه مناسباً . 
املادة 6 *:

1- كل تبليغ يكون بواسطة احملضرين ما لم ينص القانون على خالف 
ذل��ك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيان��اً بكيفية وقوع التبليغ 

مذيالً باسمه وتوقيعه.
2- إذا كان املطل��وب تبليغ��ه يقيم في منطق��ة محكمة أخرى في 
اململكة ترس��ل األوراق إلى تلك احملكم��ة لتتولى تبليغها واعادتها 
إلى احملكمة التي أصدرتها مرفقة مبحضر يفيد ما اتخذته بشأنها 

من إجراءات.
3- أ . يج��وز إجراء تبليغ األوراق القضائية بواس��طة ش��ركة خاصة 
واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناًء على تنسيب من وزير 
العدل، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكني تلك الش��ركة 

من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.
ب . يعتب��ر موظف الش��ركة الذي يتولى عملي��ة التبليغ محضراً 
باملعنى املقصود في هذا القان��ون  واألنظمة الصادرة  مبقتضاه 
ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على احملضر في  

حالة إخالله بالواجبات املنوطة به.
ج . يتحمل نفقات التبليغ بواس��طة الشركة اخلصم الذي يرغب 
ف��ي إجراء التبليغ به��ذه الطريقة، وال تعتبر ه��ذه النفقات من 

ضمن مصاريف الدعوى.

بالنص  عنه  واستعيض  األصلي  القانون  من   )3( الفقرة  من  )ب(  البند  نص  الغاء  مت   *
احلالي مبوجب القانون املعدل رقم )31( لسنة 2017.
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املادة  7 * :
1- أ- يتم تبليغ األوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى املطلوب 

تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخالف ذلك.    
ب- إذا ج��رى التبلي��غ بإحدى الصور املبينة في ه��ذا القانون وتعذر 
تبليغ الش��خص املطلوب تبليغه بالذات أو تعذّر توقيع ممثل له 
باالس��تالم فللمحكم��ة قبل اعتماد ذل��ك التبليغ تكليف قلم 
احملكمة بإرسال اشعار موجز مبوضوع التبليغ الى ذلك الشخص 
بواسطة الهاتف اخللوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام 
وللمحكمة التحقق من صحة ارس��ال هذا االشعار بأّي طريقة 

تراها مناسبة. 
2- يجوز ألي ش��خص أن يعني آخ��ر يقيم في دائرة اختصاص احملكمة 

وكيالً عنه لقبول تبليغ األوراق القضائية.
3-يجوز أن يكون هذا التعيني خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي 
يوقعه املوكل بحض��ور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا 

التوقيع ويحفظه بني أوراق الدعوى.
املادة 8 :

إذا لم يجد احملضر الش��خص املطلوب تبليغه في موطنه أو محل 
عمله يس��لم الورقة إلى وكيله أو مس��تخدمه أو ملن يكون س��اكناً 
مع��ه من األص��ول أو الف��روع أو األزواج أو االخوة أو األخ��وات ممن يدل 
ظاهرهم على أنهم أمتوا الثامنة عش��رة من عمرهم على أن ال تكون 

مصلحة املطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

املادة  9* :
إذا لم يجد احملضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً ملا هو مذكور 
ف��ي املادة )8( من هذا القانون أو امتن��ع من وجده من املذكورين فيها 

* عدلت الفقرة )1(من املادة )7( باعتبار ما ورد فيها البند )أ( منها وبإضافة البند )ب( 
اليها بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم )31( لسنة 2017.

فيها  ورد  ما  بإلغاء   2001 لسنة   14 رقم  املعدل  القانون  مبوجب  املادة  هذه  عدلت   **
واالستعاضة عنها بالنص املذكور اعاله.
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)غير املطلوب تبليغه( عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب 
على احملضر أن يلصق نس��خة م��ن الورقة القضائية امل��راد تبليغها 
عل��ى الباب اخلارجي أو على جانب ظاه��ر للعيان من املكان الذي يقع 
فيه موطن الشخص املطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد 
واحد على األقل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى احملكمة التي 
أصدرتها مع ش��رح بواق��ع احلال عليها، وإذا كانت هناك مس��تندات 
مرفق��ة بالورقة القضائية املراد تبليغه��ا فعلى احملضر أن يدون فيها 
بياناً بضرورة مراجعة املطلوب تبليغه لقلم احملكمة من أجل تسلم 
تلك املستندات ويعتبر إلصاق األوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.

املادة 10 *:
م��ع مراعاة إج��راءات التبليغ املنص��وص عليها ف��ي أي قانون آخر 

تسلم األوراق القضائية على الوجه اآلتي:
1- فيم��ا يتعلق باحلكومة أو املؤسس��ات العامة التي ميثلها الوكيل 

العام تسلم للوكيل العام أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.
2-فيما يتعلق باملؤسسات العامة األخرى والبلديات واجملالس القروية 
تسلم لرئيسها أو ملديرها أو للنائب عنها قانوناً أو من ميثلها قانوناً 

أو لرئيس الديوان فيها.
3- فيما يتعلق باملس��جونني تسلم ملدير السجن أو من يقوم مقامه 

ليتولى تبليغها.
4-فيم��ا يتعلق ببحارة الس��فن التجارية أو بالعاملني فيها تس��لم 

للربان أو لوكيل السفينة.
5- م��ا يتعلق بالش��ركات واجلمعيات وس��ائر األش��خاص االعتبارية 

األخرى، تس��لم األوراق القضائية ف��ي مراكز إدارتها ملن ينوب عنها 

* عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001. كما مت تعديل الفقرة )1( 
منها باستبدال عبارة )احملامي العام املدني( بعبارة )ادارة قضايا الدولة( حيثما وردت 
في التشريعات النافذة بعبارة )الوكيل العام( مبوجب قانون ادارة قضايا الدولة رقم 

)28( لسنة 2017.
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قانوناً أو أحد القائمني على إدارتها أو أحد الش��ركاء املتضامنني أو 

مل��ن يقوم مقام أي من هؤالء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتس��لم 

هذه األوراق ألي من األش��خاص املذكورين من غير املستخدمني في 

مركزها س��واًء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه األصلي 

أو اخملت��ار، وإذا كان التبلي��غ متعلق��اً بفرع الش��ركة فيس��لم إلى 

الشخص املسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً.

6-فيما يتعلق بالشركات األجنبية التي لها فرع أو وكيل في اململكة 

تسلم األوراق القضائية إلى الشخص املسؤول عن إدارة هذا الفرع 

أو إل��ى النائب عنه قانوناً أو تس��لم إلى الوكيل بش��خصه أو في 

موطنه أو محل عمله.

7- فيم��ا يتعلق برجال اجليش أو برجال األم��ن العام واخملابرات العامة 

والدفاع املدني واملؤسسات التابعة لها تسلم إلى اإلدارات القانونية 

التابعني لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

8-فيم��ا يتعل��ق مبوظف��ي احلكومة ومس��تخدميها ترس��ل األوراق 

القضائي��ة إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك املوظف أو املس��تخدم 

متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة 

القضائي��ة إلى املطلوب تبليغه فور وروده��ا إليه وإعادتها موقعة 

من��ه إلى احملكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع األحوال أن تأمر 

بتبليغ موظف احلكومة أو مستخدمها عن طريق احملضر مباشرة.

9-إذا كان املدع��ى عليه قاصراً أو فاقداً األهلية تبلغ األوراق القضائية 

إلى وليه أو الوصي عليه.

وفي جميع احلاالت الس��ابقة إذا ل��م يجد احملضر من يصح تبليغه 

قانوناً يعيد األوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع ش��رح 

مفصل بواقع احلال.
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املادة 11* :
1.يبلغ الش��هود وفق اإلجراءات اخلاصة بتبليغ اخلصوم مبذكرة حضور 

تصدر عن احملكمة.
2.للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أّي وسائل 

إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه .

املادة 12** :
1- إذا وج��دت احملكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق األصول املنصوص 
عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعالن في 
صحيفتني محليتني يوميتني األوس��ع انتشارا وفقا ملا يحدده وزير 
العدل ، على أن يتضمن اإلعالن إش��عاراً بضرورة مراجعة املطلوب 

تبليغه قلم احملكمة لتسلم املستندات إن وجدت.
2-قبل اجازة تبليغ اخلصم بالنش��ر ف��ي الصحف احمللية وفق أحكام 
الفقرة السابقة ، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال 

أي وسائل إلكترونية يحددها النظام .
3- إذا أصدرت احملكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما 
ورد ف��ي هذا القانون يجب أن يعني في القرار املذكور موعداً حلضور 
املطلوب تبليغ��ه أمام احملكمة وتقدمي دفاع��ه إذا دعت احلاجة إلى 

ذلك كما تتطلبه احلالة.

املادة 13*** :
1.إذا كان املطل��وب تبليغ��ه ش��خصا مقيم��اً في بل��د أجنبي وكان 
موطن��ه فيه معروف��اً يجري تبلي��غ األوراق القضائي��ة مبا في ذلك 
الئح��ة الدع��وى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماس��ية أو من خالل 

* عدلت املادة )11( باعتبار ما ورد فيها الفقرة )1( منها وبإضافة الفقرة )2( اليها  مبوجب 
القانون املعدل رقم )31( لسنة 2017.

** هكذا اصبحت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم )31( لسنة 2017.
القانون املعدل رقم  بالنص احلالي مبوجب  املادة )13( واستعيض عنه  الغاء نص  *** مت 

)31( لسنة 2017.
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ش��ركة خاصة تُعتمد لهذه الغاية وفقا لإلج��راءات التي يحددها 
النظام ، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

2.إذا ج��رى التبلي��غ اصوليا وفق اح��كام الفقرة )1( من ه��ذه املادة ، 
فال يتم الس��ير في إجراءات احملاكمة اال بعد مرور س��تني يوما من 
اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه احلالة يعتبر ذلك 
الش��خص متبلغا حكما موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها 

بعد مرور تلك املدة . 

املادة 14* :
1.مت��ى أعي��دت األوراق القضائية إلى احملكمة مبلغ��ة وفقا لألصول 
املبينة في هذا القانون والنظام الصادر مبقتضاه تسير في الدعوى 

واال فتقرر اعادة التبليغ .
2.إذا تبني للمحكمة  أن التبليغ لم يقع اصال أو انه لم  يكن موافقاً 
لألصول بسبب اهمال احملضر أو تقصيره فتقرر اعادة التبليغ ويجوز 
لها ان تقرر احلكم على احملضر بغرامة ال تقل عن عشرين دينارا وال 

تتجاوز مائة دينا ر ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا .
املادة 15** :

يعتب��ر التبليغ منتجاً آلثاره من وق��ت توقيع املطلوب تبليغه على 
ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه 

وفق أحكام هذا القانون.
املادة 16*** :

يترتب البطالن على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه 
املنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر مبقتضاه . 

* مت الغاء نص املادة )14( واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم )31( 
لسنة 2017.

هذا  أحكام  وفق  اجرائه  وقت  من  )أو  عبارة  إضافة  بعد  املادة  هذه  اصبحت  هكذا   **
القانون..( الى آخرها  مبوجب القانون املعدل رقم )14( لسنة 2001.

*** هكذا اصبحت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم )31( لسنة 2017.
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املوطن ومحل العمل

املادة 17 :
املوطن هو املكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ومحل العمل هو 
املكان الذي يباش��ر فيه الش��خص جتارة أو حرفة ، أو يقوم على إدارة 
أمواله فيه، وبالنس��بة للموظف والعام��ل هو املكان الذي يؤدي فيه 

عمله عادةً.
ويجوز أن يكون للش��خص في وقت واحد أكث��ر من موطن أو أكثر 

من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى اجلميع.

املادة 18 :
موطن القاصر واحملجور عليه واملفقود والغائب هو موطن من ينوب 
عنه قانوناً ، وموطن الش��خص االعتباري ه��و املكان الذي يوجد فيه 
مركز إدارته ، واألش��خاص االعتبارية التي يك��ون مركزها في اخلارج، 

ولها فروع في األردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.

املادة 19 :
يج��وز اتخاذ موط��ن مختار لتنفيذ عمل قانون��ي معني ويكون هو 
املوطن بالنس��بة لكل ما يتعلق بهذا العمل إال إذا اش��ترط صراحًة 
قص��ره على أعم��ال دون أخرى. وال يجوز إثبات وج��ود املوطن اخملتار إال 

بالكتابة.

املادة 20*  :
إذا أوجب القانون على ش��خص تعيني موطن مختار له أو إذا ألزمه 

اتف��اق بذلك ، ول��م يفعل أو كان بيان��ه ناقصاً أو غي��ر صحيح أو إذا 

ألغ��ى موطنه اخملت��ار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنش��ر 

وفق أحكام املادة )12( من هذا القانون.

ورد فيها  بالغاء ما  املعدل رقم 14 لسنة 2001  القانون  املادة مبوجب  * مت تعديل هذه 
واالستعاضة عنه بالنص احلالي.
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معامالت قلم احملكمة
املادة 21* :

1- يس��اعد احملكمة في جلس��اتها في جميع إجراءات احملاكمة وحتت 
طائل��ة البطالن كاتب يتولى تدوين وقائ��ع احملاكمة وإجراءاتها في 
احملض��ر إم��ا بخط اليد أو بواس��طة أجه��زة احلاس��وب أو األجهزة 
اإللكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات احملضر فور إعداده 

من قضاة احملكمة والكاتب.
2- على الكاتب أن يعطي من يودع مس��تنداً كتابياً س��ند إيصال به 

يوقعه ويختمه بخامت احملكمة.
3- يح��ق للخص��وم ووكالئهم اإلط��الع على ملف الدع��وى في قلم 
احملكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن األوراق 

كلها أو بعضها.
4- إذا قدم اخلصم ورقة أو س��نداً لالستدالل به في الدعوى فال يجوز 
ل��ه س��حبه إال برضاء خصمه أو ب��إذن خطي م��ن احملكمة بعد أن 

حتفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
5- يحق لكل شخص أن يحصل مبوافقة احملكمة على صورة مصدقة 
عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على 

خالف ذلك.
املادة 22 :

ال يج��وز حتت طائلة البط��الن للمحضرين وال للكتب��ة وغيرهم من 
موظفي احملاكم أن يباشروا عمالً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى 

اخلاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
حسـاب املواعيد

املادة 23** :
1-عل��ى الرغم مما ورد ف��ي أي قانون آخر إذا كان امليعاد مقدراً باأليام أو 

القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء ما ورد  * هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب 
فيها واالستعاضة عنه بالنص املذكور أعاله.

** هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإضافة عبارة 
)على الرغم مما ورد في آي قانون آخر( الى مطلعها.
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بالش��هور أو بالس��نني فال يحس��ب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي 
حدث في��ه األمر املعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي 
امليع��اد بانقض��اء اليوم األخي��ر منه إذا كان يج��ب أن يحصل فيه 
اإلج��راء، أما إذا كان امليعاد مما يجب انقضاؤه قبل اإلجراء، فال يجوز 
حص��ول اإلجراء إال بع��د انقضاء اليوم األخير م��ن امليعاد، وإذا كان 
امليعاد مقدراً بالس��اعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها 

على الوجه املتقدم.
2-حتس��ب املواعيد املعينة بالش��هر أو السنة بالتقومي امليالدي ما لم 

ينص القانون على غير ذلك.
وإذا صادف آخر امليعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

البطـالن

املادة 24 :
يك��ون اإلجراء باطالً إذا نص القانون على بطالنه أو إذا ش��ابه عيب 

جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
وال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا لم يترتب على اإلجراء ضرر 

للخصم.

املادة 25 :
ال يجوز أن يتمس��ك بالبطالن إال من ش��رع البطالن ملصلحته. وال 
يجوز التمس��ك بالبطالن من اخلصم الذي تس��بب في��ه وذلك كله 
فيم��ا عدا احلاالت الت��ي يتعلق فيها البطالن بالنظ��ام العام . ويزول 
البطالن إذا نزل عنه صراحًة أو ضمناً من ش��رع ملصلحته وذلك فيما 

عدا احلاالت التي يتعلق فيها بالنظام العام.

املادة 26 :
يجوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطالن، على أن 
يت��م ذلك في امليعاد املقرر قانوناً التخ��اذ اإلجراء، وال يعتد باإلجراء إال 

من تاريخ تصحيحه.
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الباب األول
االختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل األول
االختصاص الدولي للمحاكم

املادة 27 :
1- مت��ارس احملاك��م النظامية في اململك��ة األردنية الهاش��مية حق 

القضاء على جميع األش��خاص في املواد املدنية ، باس��تثناء املواد 

التي ق��د يفوض فيها حق القضاء إلى محاك��م دينية أو محاكم 

خاصة مبوجب أحكام أي قانون آخر.

2- تخت��ص احملاكم األردنية بالفصل في الدع��وى ولو لم تكن داخلة 

في اختصاصها إذا قبل اخلصم واليتها صراحًة أو ضمناً.

3- إذا رفع��ت للمحاكم األردنية دعوى داخل��ة في اختصاصها فإنها 

تكون مختص��ة أيضاً في املس��ائل والطلبات املرتبط��ة بالدعوى 

األصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حس��ن سير 

العدالة أن ينظر فيها.

كم��ا تختص احملاكم األردنية باإلجراءات الوقتية والتحفظية التي 

تنفذ في األردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى األصلية.

املادة 28 :
تختص محاكم األردن بنظر الدعاوى التي ترفع على األجنبي الذي 

ليس له موطن أو محل إقامة في األردن وذلك في األحوال اآلتية:
1- إذا كان له في األردن موطن مختار.

2- إذا كان��ت الدعوى متعلقة مبال موجود في األردن أو كانت متعلقة 
بالتزام نش��أ أو نف��ذ أو كان واجباً تنفيذه فيه��ا أو كانت متعلقة 

بإفالس أشهر فيها.
3- إذا كان ألحد املدعى عليهم موطن أو محل إقامة في األردن.
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املادة 29 :
إذا لم يحض��ر املدعى عليه وكانت احملاك��م األردنية غير مختصة 
بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة حتكم احملكمة بعدم اختصاصها 

من تلقاء نفسها.
الفصل الثاني

االختصاص النوعي

املادة 30* :
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي ال تدخل 
ف��ي اختصاص محكمة أخرى مبقتض��ى أي قانون نافذ املفعول، كما 
تختص بالنظر والفصل في الطلبات املس��تعجلة وجميع الطلبات 

املرتبطة بالطلب األصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

املادة 31** :
1- قاضي األمور املس��تعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم 
مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى 

التي تدخل ضمن اختصاصه .
2-تختص محكمة االستئناف بالنظر والفصل في الطلبات املتعلقة 
باألمور املستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى املنظورة أمامها.

املادة 32 :
يحكم قاضي األمور املس��تعجلة بصفة مؤقتة مع عدم املساس 
باحل��ق باألم��ور التالية ، عل��ى أن هذا ال مينع م��ن اختصاص محكمة 

املوضوع أيضاً بهذه املسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية:
1- املسائل املستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .

القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء ما ورد  * هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب 
فيها واالستعاضة عنه بالنص املذكور أعاله.

** هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء ما ورد 
فيها واالستعاضة عنه بالنص املذكور أعاله.
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2- النظر في طلبات تعيني وكيل أو قيم على مال أو احلجز التحفظي 
أو احلراسة أو منع السفر.

3- الكشف املستعجل إلثبات احلالة .
4-دعوى س��ماع الشاهد الذي يخش��ى فوات فرصة االستشهاد به 
على موضوع لم يع��رض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه ، 

وتكون مصروفاته كلها على من طلبه .

املادة 33* :
1- تنظر احملكمة أو قاضي األمور املستعجلة في املسائل املستعجلة 
تدقيق��اً دون حاجة لدع��وة اخلص��وم إال إذا رأت احملكمة أو القاضي 

خالف ذلك .
2- عل��ى الطال��ب أن يرف��ق الوثائق التي يس��تند إليها ف��ي طلبه ، 
وللمحكم��ة أو قاضي األمور املس��تعجلة أن يقرر تكليفه بتقدمي 
تأم��ني نق��دي أو كفالة مصرفية أو عدلية حت��دد احملكمة أو قاضي 
األم��ور املس��تعجلة نوعه��ا ومبلغه��ا ويقدمه��ا كفي��ل مل��يء 
يضم��ن العطل والضرر الذي قد يلحق باملس��تدعى ضده إذا ظهر 
أن املس��تدعي غير محق في طلبه ، ويس��تثنى م��ن تقدمي التأمني 
أو الكفال��ة الدوائ��ر احلكومي��ة واملؤسس��ات الرس��مية والعامة 
والبلدي��ات والبن��وك العاملة في اململك��ة ، وللمحكمة أو قاضي 

األمور املستعجلة التحقق من مالءة الكفيل .
3- القرار الذي يصدر بقبول طلب املستدعي في املسائل املستعجلة 

يكون على ذمة الدعوى املوضوعية وحلني الفصل فيها .

تعيني املرجع

املادة 34 :
1-إذا نش��أت مس��ألة تتعلق بقضي��ة فيما إذا كان��ت قضية أحوال 

القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء ما ورد  * هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب 
فيها واالستعاضة عنه بالنص املذكور أعاله.
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ش��خصية داخلة في الصالحية املطلقة اخملولة حملكمة دينية أم ال 

فعلى الفرقاء ذوي الش��أن أو على احملكمة التي نشأت أمامها هذه 

املس��ألة أن يحيلوها إلى احملكمة املنص��وص عليها في املادة )11( 

من قانون تشكيل احملاكم النظامية مبذكرة تقدم إلى رئيس كتبة 

محكمة التمييز .

2- يُتب��ع أمام احملكمة املش��ار إليها في الفقرة الس��ابقة اإلجراءات 

املتبع��ة أمام محكم��ة البداية املنصوص عليها ف��ي هذا القانون 

وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة .

املادة 35* :
1-إذا حص��ل تن��ازع عل��ى االختص��اص إيجابي��اً كان أم س��لبياً بني 

محكمتني نظاميتني، فيحق ألي من الفرقاء أن يقدم طلباً حلس��م 

التنازع احلاصل إلى احملكمة التالية:

أ . إذا كان التنازع بني محكمتي صلح أو بني محكمة بداية ومحكمة 

صل��ح أو بني محكمتي بداية تابعتني حملكمة اس��تئناف واحدة ، 

فتعني محكمة االستئناف احملكمة اخملتصة بنظر الدعوى .

ب . إذا كان التن��ازع ب��ني محكمتني ال تتبعان محكمة اس��تئناف 

واح��دة أو بني محكمت��ي اس��تئناف، فتعني محكم��ة التمييز 

احملكمة اخملتصة بنظر الدعوى .

2- إذا أبرز أي من الفرقاء إشعاراً يتضمن أنه قدم طلباً لتعيني املرجع 

يوقف السير في الدعوى .

3-تنظر محكمتا التمييز واالستئناف في طلب تعيني املرجع تدقيقاً 

دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها .
4- تقدمي طلب تعيني املرجع غير مقيد مبواعيد االستئناف والتمييز .

القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء ما ورد  * هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب 
فيها واالستعاضة عنه بالنص املذكور أعاله.
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الفصل الثالث

االختصاص احمللي )املكاني(

املادة 36:
1  -  ف��ي دع��اوى احلقوق الش��خصية او املنقولة يك��ون االختصاص 

للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن املدعى عليه.
2  -  اذا ل��م يك��ن للمدعى عليه موطن ف��ي االردن فللمحكمة التي 

يقع في دائرتها مكان اقامته املؤقت.
3  -  اذا تع��دد املدعى عليه��م كان االختصاص للمحكمة التي يقع 

في دائرتها موطن احدهم.

املادة 37:
1  -  في الدع��وى العينية العقارية ودعاوى احليازة يكون االختصاص 
للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، او احد اجزائه اذا كان واقعا 

في دوائر محاكم متعددة.
2  -  اذا تعددت العقارات كان االختصاص للمحكمة التي يقع احدها 

في دائرتها.
3  -  في الدعاوى الشخصية العقارية يكون االختصاص للمحكمة 

التي يقع في دائرتها العقار او موطن املدعى عليه.

املادة 38:
1  -  ف��ي الدعاوى املتعلقة بالش��ركات او اجلمعيات القائمة او التي 

في دور التصفية او املؤسسات يكون االختصاص للمحكمة التي 

يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او 

اجلمعية او املؤسسة ام من الشركة او اجلمعية او املؤسسة على 

احد الشركاء او االعضاء او من شريك او عضو على اخر.
2  -  يجوز رفع الدعوى الى احملكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة 

او اجلمعية او املؤسسة وذلك في املسائل املتصلة بهذا الفرع.
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املادة 39:
 الدع��اوى املتعلقة بالت��ركات او التي يرفعها الدائن قبل قس��مة 
الترك��ة تكون من اختصاص احملكمة التي يقع في دائرتها محل فتح 
الترك��ة، وكذلك الدعاوى التي يرفعه��ا بعض الورثة على بعض قبل 

قسمة التركة.
املادة 40:

 ف��ي امل��واد التي فيها اتفاق على محل مخت��ار لتنفيذ عقد يكون 
االختص��اص للمحكمة التي يقع ف��ي دائرتها موطن املدعى عليه او 

احملل اخملتار للتنفيذ.
املادة 41:

 في املنازعات املتعلقة باالفالس او االعسار املدني يكون االختصاص 
للمحكمة التي قضت به.

املادة 42:
 ف��ي املنازع��ات املتعلق��ة بالتوريدات واالش��غال واجور املس��اكن 
واج��ور العم��ال والصناع يكون االختصاص حملكم��ة املدعى عليه ، او 

للمحكمة التي في دائرتها مت االتفاق او نفذ.
املادة 43:

 في املنازعات املتعلقة بطلب التأمني يكون االختصاص للمحكمة 
الت��ي يقع ف��ي دائرتها موطن الش��خص املؤمن علي��ه او مكان املال 

املؤمن عليه.
املادة 44:

 ف��ي امل��واد التجارية يك��ون االختص��اص حملكمة املدع��ى عليه او 
للمحكمة التي في دائرتها مت االتفاق وتس��ليم البضاعة او التي في 

دائرتها يجب الوفاء.

املادة 45:
 في الدعاوى املتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت او مستعجل يكون 
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االختص��اص للمحكمة التي يقع ف��ي دائرتها موطن املدعى عليه او 
احملكمة املطلوب حصول االجراء في دائرتها.

 وفي املنازعات املس��تعجلة املتعلقة بتنفيذ االحكام والس��ندات 
يكون االختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.

املادة 46:
 في املنازعات املتعلقة مبصروفات الدعاوى واتعاب احملاماة اذا وقعت 
بصورة تبعي��ة يكون االختصاص للمحكمة الت��ي فصلت في اصل 
الدع��وى عل��ى ان ال يخل ذلك في االح��كام الواردة ف��ي قانون نقابة 

احملامني.

املادة 47:
 اذا لم يكن للمدعى عليه موطن وال س��كن في االردن ولم يتيسر 
تعيني احملكمة اخملتصة مبقتضى االحكام املتقدمة يكون االختصاص 
للمحكم��ة التي يق��ع في دائرتها موطن املدع��ي او محل عمله فان 
لم يكن له موط��ن وال محل عمل في االردن كان االختصاص حملكمة 

عمان.

الفصل الرابع

تقدير قيمة الدعوى

املادة 48:
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع االحوال يكون 

التقدير على اساس طلب اخلصوم.

املادة 49:
1  -  اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان باالمكان تقديرها بالنقد فتقدر 

من قبل رئيس احملكمة.
2  -  اذا ارتابت احملكمة في اي دور من ادوار احملاكمة في صحة القيمة 

فتقدر من قبل احملكمة.
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3  -  اذا كان املدع��ى ب��ه مبلغا من املال بغي��ر العملة االردنية فتقدر 
قيمة الدعوى مبا يعادل ذلك املبلغ من العملة االردنية.

املادة 50:
 يدخ��ل ف��ي تقدير قيمة الدع��وى ما يكون مس��تحقا يوم رفعها 
م��ن التضمينات والريع واملصروفات وغير ذل��ك من امللحقات املقدرة 
القيم��ة ومع ذلك يعتد في جميع االحوال بقيمة البناء او الغراس اذا 

ُطلبت ازالته.

املادة 51:
 الدع��وى املتعلق��ة بقيمة العقارات تقدر قيمته��ا بقيمة العقار 

وتقدر الدعاوى املتعلقة باملنقول بقيمته.

املادة 52:
1  -  اذا كان��ت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فس��خه تقدر 
قيمتها بقيمة املتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى 

بقيمة اكبر البدلني.
2  -  اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او ابطاله او فسخه 
كان التقدي��ر باعتبار مجموع املقابل النقدي عن مدة العقد كلها 
فاذا كان العقد املذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فس��خه 

باعتبار املدة الباقية.
3  - تقدر دعوى اخالء املأجور بقيمة بدل االيجار السنوي.

املادة 53:
 اذا كان��ت الدعوى بني دائن ومدينه بش��أن حجز اوحق عيني تبعي 
تقدر قيمته بقيم��ة الدين او بقيمة املال محل احلجز او احلق العيني 
ايهما اقل اما الدعوى املقامة من الغير باس��تحقاق هذا املال فتقدر 

باعتبار قيمته.

املادة 54
1- اذا تضمن��ت الدعوى طلبات ناش��ئة عن س��بب قانوني واحد كان 
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التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية 
مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منهاعلى حدة .

2 - اذا كان��ت الدع��وى مرفوعة م��ن واحد او اكثر عل��ى واحد او اكثر 
مبقتضى س��بب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة املدعى به 

دون التفات الى نصيب كل منهم.
املادة 55* :

 اذا كان��ت الدع��وى بطل��ب غير قاب��ل للتقدير بحس��ب القواعد 
املتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على احلد الصلحي .

الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها

املادة 56:
 ترفع الدع��وى بناء على طلب املدعي بالئحة تودع قلم احملكمة ما 

لم ينص القانون على غير ذلك.
 ويجب ان تشتمل الئحة الدعوى على البيانات االتية:

1 - اسم احملكمة املرفوع امامها الدعوى.
2 - اس��م املدعي بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه 
واسم من ميثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه.

3 - أ - اس����م امل��دعى علي�ه بالكام��ل ومهنته او وظيفته ومحل 
عمله وموطنه واسم من ميثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل 

عمله. 
ب -  ف��ان لم يكن للمدعى علي��ه او من ميثله محل عمل اوموطن 

معلوم فآخر محل عمل او موطن او محل اقامة كان له.
4 - تعي��ني موط��ن مختار للمدع��ي في االردن ان ل��م يكن له موطن 

فيها، وفق احكام املادة )19( من هذا القانون.

بإلغاء عبارة  رقم 14 لسنة 2001  املعدل  القانون  الفقرة مبوجب  * هكذا عدلت هذه 
سبعمائة وخمسني دينارا واالستعاضة عنها بعبارة احلد الصلحي.
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5 - موضوع الدعوى.
6 *- وقائع الدعوى واسانيدها وطلبات املدعي.

7 - توقيع املدعي او وكيله.
8 - تاريخ حترير الدعوى.

املادة 57**:
1- على املدعي ان يقدم الى قلم احملكمة الئحة دعواه من اصل وصور 

بعدد املدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
أ � قائم��ة مبفردات بيناته اخلطية املؤيدة  لدعواه املوجودة حتت يده 
مرفقا حافظة تتضم��ن تلك املفردات على أن يكون لكل واحدة 
منها رقم متسلس��ل خاص بها ، وتكون أصوال أو صورا مصَدقا 
عليه��ا من املدعي أو وكيله مبطابقتها لألصل ، ومع حق املدعى 

عليه بطلب تقدمي أصلها في أي وقت .
 ب � قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغير.

ج � قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب 
في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعي 
أن يرفق بهذه القائمة ش��هادة خطية ألّي من ش��هوده على أن 

تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل .
2- يس��قط ح��ق املدعي في تقدمي أّي بينة أخ��رى إذا لم يقدمها وفق 

احكام الفقرة )1( من هذه املادة .
3- يجب على املدعي أو وكيله أن يرفق بالئحة دعواه نس��خاً إضافية 
كاملة عنها وعم��ا أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد املدعى 
عليهم ، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة  ومطابقة متاما 

ملا مت ايداعه في قلم احملكمة .
4- بعد أن يس��توفى الرس��م يقي��د القلم الئحة الدع��وى في اليوم 

* هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإضافة عبارة 
وطلبات املدعي الى آخرها.

** هكذا اصبحت املادة )57( بعد تعديلها  مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017.
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نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا ألسبقية تقدميها 
ويوض��ع عليها وعلى ما يرافقها من اوراق خامت احملكمة ويذكر امام 
الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والش��هر والس��نة ويؤشر بكل ذلك 

على صور الالئحة .
5- تعتب��ر الدعوى مرفوعة ومنتجة آلثارها م��ن تاريخ هذا القيد ولو 

كانت احملكمة غير مختصة.

املادة 58* :
1 � تس��لم الئح��ة الدع��وى ومرفقاتها من ص��ور اوراق االثبات لقلم 
احملكمة ضمن ملف خاص يبني في ظاهره اس��م احملكمة واس��ماء 
اخلصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع االوراق التي 
حتف��ظ في امللف بارقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في 

ظاهرها.
2 � تس��لم صورة الئحة الدعوى ومرفقاتها املش��ار اليها في الفقرة 

)1( من هذه املادة الى احملضر لتبليغها الى املدعى عليه.
3-- حت��دد ش��روط وإجراءات اس��تعمال الوس��ائل اإللكترونية لقيام 
األط��راف بقيد الدع��وى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وس��ائر 
األوراق القضائية والتنفيذية لدى احملكمة وتبليغ الطرف اآلخر بها 

مبقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

املادة 59**:
1-  عل��ى املدعى عليه ان يقدم الى قلم احملكمة اخملتصة خالل ثالثني 
يوم��ا من الي��وم التالي لتاريخ تبلغ��ه الئحة الدع��وى ومرفقاتها 
بكامله��ا من بينات وطلب��ات جوابا كتابيا على ه��ذه الالئحة من 

اصل وصور بعدد املدعني مرفقا به ما يلي:

* عدلت املادة )58( بالغاء جملة )ما يرافقها من صور اوراق للمحضر( الواردة في الفقرة 
)2( واالستعاضة عنها بعبارة )مرفقاتها املشار اليها في الفقرة )1( من هذه املادة 
رقم 31  املعدل  القانون  احلالي مبوجب  بالنص  اليها   )3( الفقرة  واضافة  احملضر(  الى 

لسنة 2017.
** هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017.
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أ - قائم��ة مبفردات بيناته اخلطي��ة املؤيدة  جلوابه املوجودة حتت يده 
ومرفقا به��ا حافظة تتضمن تلك املف��ردات على أن يكون لكل 
واحدة منها رقٌم متسلس��ل خاص به��ا ، وتكون أصوال او صورا 
مصّدقا عليه��ا من املدعى عليه او وكيل��ه مبطابقتها لألصل ، 

ومع حق املدعي بطلب تقدمي أصلها في أي وقت .
ب - قائمة ببيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغير.

ج - قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب 
في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى 
عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية ألي من شهوده على 

ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل .
2- ت��زاد املدة املنصوص عليها في الفق��رة )1( من هذه املادة لتصبح 

ستني يوما في اي من احلالتني التاليتني:
أ - اذا كان املدع��ى علي��ه الوكي��ل الع��ام او كان احد املؤسس��ات 

الرسمية او العامة.
ب - اذا كان املدعى عليه مقيما خارج اململكة.

3 -لرئيس احملكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان ميدد وملرة واحدة املدة 
املش��ار اليه��ا في كل من الفق��رة )1( من هذه املادة مدة خمس��ة 
عش��ر يوما وفي الفقرة )2( من هذه املادة مدة ثالثني يوما بناء على 
طل��ب املدعى عليه املقدم منه قبل انقضاء املدة القانونية املبينة 

اعاله اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت احملكمة بذلك.
4- يجب على املدعى عليه أو وكيله ان يرفق بجوابه نس��خا إضافية 
كامل��ة عنه وعم��ا أرفق به من طلب��ات وبينات مب��ا يكفي لتبليغ 
املدعني ، وأن يوقع عل��ى كل ورقة منها بأنها مطابقة ملا مت ايداعه 

في قلم احملكمة .
5- اذا لم يق��م املدعى عليه بتقدمي جواب كتابي على الئحة الدعوى 
وطلبات��ه وبيناته الدفاعية  خالل املدد املبينة في الفقرات )1( و )2( 
و )3( م��ن هذه املادة تعني احملكمة جلس��ة للنظر في الدعوى ويتم 
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تبليغ موعد هذه اجللسة الى املدعي واملدعى عليه حسب االصول 
وال يح��ق للمدعى عليه ف��ي هذه احلالة تقدمي ج��واب على الئحة 
الدع��وى بأي صورة من الصور، وم��ع عدم االخالل بحقه في توجيه 
اليم��ني احلاس��مة ال يحق له تق��دمي أي بينة ف��ي الدعوى ويقتصر 
حقه عل��ى تقدمي مذكرة بدفوع��ه واعتراضاته عل��ى بينة املدعي 

ومناقشتها وتقدمي مرافعة ختامية.
6- للمدع��ي خالل عش��رة ايام تبدأ م��ن اليوم التال��ي لتاريخ تبلغه 
الالئحة اجلوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته 
عل��ى بينات املدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات الالزمة 
لتمكين��ه من دح��ض بينات خصمه، وتس��ري على ه��ذه البينات 
األحكام نفس��ها املقررة للبينات الثبوتية املرفقة بالئحة الدعوى 
وللمدعى عليه احلق بتقدمي مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة 
الداحضة خالل عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها 

واال فقد حقه بذلك .
7- ال يج��وز للمدعى عليه في الئحته اجلوابية وال للمدعي في الئحة 
رده على الالئح��ة اجلوابية ان ينكر انكارا مجمال ادعاء خصمه في 
الالئح��ة املقدمة منه بل يجب علي��ه ان يرد على البنود الواردة في 
الئح��ة خصم��ه ردا واضحا وصريح��ا وان يتن��اول بالبحث كل امر 
واقعي يدعيه اخلصم وال يس��لم هو بصحته وللمحكمة في حال 
غموض الرد احلق في تكليف اي من الطرفني توضيح ما ورد بالئحته 

بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة.
8- اذا طل��ب اح��د اخلصوم ضم��ن قائمة بيناته مس��تندات موجودة 
حتت يد الغير دون ان يرفق نس��خا منها ضمن حافظة مستنداته، 
فيح��ق للخصم االخر بعد ورود هذه املس��تندات واطالعه ان يبدي 
دفوع��ه واعتراضاته عليه��ا وان يقدم البين��ات الالزمة للرد عليها 
وذلك خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه 
هذه املستندات وتصبح هذه املدة عشرين يوما في اي من احلالتني 

املذكورتني في الفقرة )2( من هذه املادة.
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املادة 59 مكررة * :
1-  أ - تنش��أ في مقر محكم��ة البداية ادارة قضائية تس��مى )ادارة 
الدع��وى املدنية( على ان يحدد وزير الع��دل احملاكم التي يتم فيها  

احداث هذه االدارة.
ب - يس��مي رئيس احملكمة قاض او اكثر للعم��ل في ادارة الدعوى 
املدني��ة وللمدة الت��ي يحددها ويختار من ب��ني موظفي احملكمة 

العدد الالزم لهذه االدارة.
2- يتولى قاضي ادارة الدعوى املهام والصالحيات التالية:

أ - االش��راف عل��ى ملف الدع��وى عند وروده مباش��رة الى احملكمة 
وتس��جيله في سجالتها، مراعياً بذلك احكام املواد )56( و)57( و 

)58( و)59( و)109( من هذا القانون.
ب - اتخ��اذ االج��راءات الالزم��ة لتبلي��غ اطراف الدعوى بالس��رعة 

املمكنة.
ج - تعيني جلسة الطراف الدعوى وتبليغهم مبوعدها وفق االصول 
املقررة خالل مدة ال تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء املدد احملددة في 

املادة )59( من هذا القانون.
د - االجتم��اع باخلص��وم أو وكالؤهم القانونيني في جلس��ة اولية 
يعقده��ا للتداول معهم في موضوع الن��زاع دون ابداء رأيه فيه، 
والتحق��ق من اس��تكمال الوثائ��ق املتعلقة بصح��ة اخلصومة 
وطل��ب اي مس��تند يكون ل��دى الغير أو اخلصم اآلخ��ر ورد ذكره 
في قائمة بينات اخلصوم، واذا تعذر احضار املس��تند ضمن املدة 
احملددة وفقاً ألحكام هذه املادة حتال الدعوى الى قاضي املوضوع.

ه� - إجراء اخلبرة التي طلبها املدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا 
التأمني وأّي قضية أخرى يرى أن إجراء اخلبرة فيها قبل استكمال 
تقدمي البينات األخرى قد يس��اعد في وصول األطراف الى تسوية 

ودية فيها .

* هكذا عدلت املادة )59 مكررة( مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017.
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و - حصر نطاق اخلالف بني الفرقاء .

 3- دعوة اخلصوم للحضور او وكالئهم للحضور وعرض تسوية النزاع 

القائ��م بينهم وديا ، كما له إحالة الدعوى مبوافقة أطراف الدعوى 

الى الوساطة للسعي الى تسوية النزاع وديا .

4- مي��ارس قاض��ي ادارة الدعوى الصالحيات املق��ررة لقاضي املوضوع 

في تثبيت الصل��ح او اي اتفاق اخر، واصدار القرار وفق ما تقتضيه 

احكام املادة )78( من هذا القانون وفرض الغرامات املنصوص عليها 

في املادة )14( وفي املادة )72( منه.

5- تطبق أحكام املادة )67( من هذا القانون على حضور وغياب أطراف 

الدعوى أمام قاضي ادارة الدعوى .

6- ينظم قاضي ادارة الدعوى محضراً مبا قام به من اجراءات متضمناً 

الوقائ��ع املتفق واملتنازع عليه��ا بني األطراف ويحي��ل الدعوى الى 

قاضي املوضوع خالل ثالثني يوماً من تاريخ اول جلسة يعقدها.

7-  ال يج��وز لقاض��ي ادارة الدع��وى حت��ت طائلة البط��الن النظر في 

موض��وع الدعوى التي س��بق له واتخذ ق��راراً بإحالتها الى قاضي 

املوضوع.

8- لقاض��ي إدارة الدع��وى صالحية تكلي��ف أّي من أط��راف الدعوى 

بتوضيح أي الئحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.

9- لقاض��ي إدارة الدع��وى مبوافق��ة اخلص��وم ، وبع��د موافقة قاضي 

املوضوع ، أن يضع جدوال زمنيا يتضمن مواعيد جلس��ات احملاكمة 

جميعها حتى إص��دار القرار النهائي في الدعوى واإلجراء املتوجب 

اتخاذه  في كل جلس��ة ، ويجوز للمحكمة ألي س��بب تراه تعديل 

ه��ذا اجلدول أو حصره ملرحلة معينة م��ن مراحل احملاكمة ، ويعتبر 

األط��راف احلاض��رون متفهمني ملواعيد اجللس��ات ال��واردة في ذلك 

اجلدول جميعها . 
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املادة 60* :
1- ف��ي الدعاوى الت��ي حتوز صفة االس��تعجال  مبقتضى أحكام هذا 
القان��ون أو أي قانون آخ��ر يعني القاضي جلس��ة احملاكمة فور قيد 

الئحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2-  تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس احملكمة 
او من ينتدبه اذا اس��تدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا 
اقتصر طلب املدعي فيها على اس��تيفاء دين او مبلغ متفق عليه 

من املال مستحق على املدعى عليه وناشيء عما يلي:
أ - عقد صريح او ضمني )كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثال(، 

او.
ب- س��ند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من املال متفق 

عليه. أو
ج - كفال��ة اذا كان االدعاء على االصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ 

من املال متفق عليه.
3-  وتعني احملكمة جلس��ة لهذه الدعوى خالل عش��رة ايام من تاريخ 

قيدها في قلم احملكمة.
4- تطب��ق أح��كام املادت��ني )57( و)59( من ه��ذا القانون عل��ى لوائح 
الدعاوى املس��تعجلة واللوائح اجلوابية ولوائ��ح الرد املقدمة فيها 
وم��ا يلزم إرفاقه بها م��ن بينات وطلبات عل��ى أن تكون مدد تقدمي 
اللوائ��ح اجلوابية ولوائح الرد نص��ف املدد احملددة في املادة )59( ومن 

دون أن تكون قابلة للتمديد .

املادة 61 **:
1-  ميعاد احلضور امام محكمة الصلح والبداية واالستئناف 15 يوما 

ويجوز في حالة الضرورة انقاص هذا امليعاد الى سبعة ايام.

* هكذا اصبحت املادة )60( بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017.
** مت اضافة الفقرة الثالثة الى املادة )61( مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2006.
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2- ميعاد احلضور في الدعاوى املستعجلة اربع وعشرون ساعة اال اذا 
اقتضت الضرورة انقاص هذا امليعاد الى س��اعة بشرط ان يحصل 

التبليغ للخصم نفسه.
3- اذا م��ا ورد الن��ص ف��ي اي قان��ون ناف��ذ املفعول عل��ى منح صفة 
االس��تعجال ألي من القضايا التي ترفع مبوجب��ه فال يجوز ان تزيد 
مدة تأجيل جلسة احملاكمة في هذه القضية على اثنتني وسبعني 

ساعة.
املادة 62:

 يك��ون انقاص املواعيد في االحوال املتقدم��ة بقرار من احملكمة او 
قاضي االمور املستعجلة.

الباب الثالث
حضور اخلصوم وغيابهم

الفصل األول
حضور اخلصوم

املادة 63: 
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة احملامني وقانون محاكم الصلح:

1- ال يجوز للمتداعني )من غير احملامني( ان يحضروا امام احملاكم لنظر 
الدعوى اال بواسطة محامني ميثلونهم مبقتضى سند توكيل.

2- يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بس��ند رس��مي اذا 
كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رس��مية وجب ان 

يكون مصدقا على توقيع املوكل.
3- اذا تع��دد الوكالء جاز ألحدهم االنفراد بالعمل في القضية ما لم 

يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.
4- يج��وز للوكي��ل ان ينيب غيره م��ن احملامني ان لم يك��ن ممنوعا من 

اإلنابة صراحة في التوكيل.

املادة 64:
 مبج��رد صدور التوكيل من احد اخلص��وم يكون موطن وكيله الذي 
باش��ر احملاكمة معتبرا في تبلي��غ األوراق الالزمة لس��ير الدعوى في 

درجة التقاضي املوكل بها.
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املادة 65:
 التوكي��ل باخلصوم��ة يخ��ول الوكيل س��لطة القي��ام باألعمال 
واإلجراءات الالزم��ة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدف��اع فيها، واتخاذ 
االج��راءات التحفظية الى ان يصدر احلك��م في موضوعها في درجة 

التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا احلكم.

املادة 66:
1- يجوز ألي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان ام مدعى عليه ان يعزل 
محامي��ه في اي دور من ادوار احملاكمة وذلك بإبالغ احملكمة اش��عارا 

بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء االخرين.
2- ال يجوز للمحامي ان ينسحب من الدعوى اال بإذن من احملكمة.

الفصل الثاني

الغياب

املادة 67 *:
1- ال يجوز ان جتري احملاكمة اال وجاهيا او مبثابة الوجاهي.

2- اذا حض��ر اي م��ن فرقاء الدع��وى في اية جلس��ة كانت اخلصومة 
وجاهي��ة )اعتباري��ة( بحقه ولو تخلف بعد ذل��ك وال يقبل حضوره 

فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.
3- اذا كان احلك��م وجاهيا )اعتباريا( تترتب عليه ذات االثار التي تترتب 

على احلكم الصادر وجاهيا في هذا القانون وفي اي قانون اخر.
4- اذا حضر املدعى عليه ولم يحضر املدعي:

أ - يج��وز للمحكمة اذا لم يكن للمدع��ى عليه دعوى متقابلة ان 
تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى او احلكم فيها.

ب - اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله اخليار في 

* عدلت املادة )67( بالغاء عبارة )مبثابة الوجاهي( الواردة في الفقرة )3( منها واالستعاضة 
عنها بكلمة )وجاهياً( واضافة الفقرة )7( اليها بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل 
رقم 31 لسنة 2017. وكان قد مت اضافة الفقرة )6( اليها مبوجب القانون املعدل رقم 

16 لسنة 2006.
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طلب اسقاط الدعويني او اسقاط الدعوى االصلية او السير في 
الدعوى املتقابلة او احلكم بهما معا. 

5- اذا ل��م يحضر احد من الفرق��اء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى 
او تسقطها.

6- اذا تعذر تبليغ املدعي ألي سبب ولم يحضر الى احملكمة خالل ثالثة 
اش��هر من تاريخ تقدميه للدعوى، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط 
الدع��وى والطلبات املتصلة بها ما لم يبد املدعى عليه الرغبة في 
متابعتها ويلتزم في هذه احلالة بدفع نفقات تبليغ املدعي بالنشر.

7- إذا تبلغ أو تفهم اخلصم في الدعوى مبوعد جللسة احملاكمة وصادف 
ذلك اليوم عطلة ألي س��بب كان ، فتعتبر اجللسة مؤجلة بحكم 

القانون الى اليوم ذاته من االسبوع الذي يليه . 

املادة 68:
 ال يجوز للمدعي او املدعى عليه ان يبدي في اجللس��ة التي تخلف 
فيها خصمه طلبات جديدة ، او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات 
االول��ى ، ما لم يكن التعديل متمخض��ا ملصلحة خصمه وغير مؤثر 

في اي حق من حقوقه.

املادة 69:
 اذا تبني للمحكمة عند غي��اب املدعى عليه بطالن تبليغه الئحة 
الدع��وى وجب عليه��ا تأجيل الدعوى الى جلس��ة تالية يعاد تبليغه 

الالئحة تبليغا صحيحا.
 واذا تب��ني لها عند غياب املدعي عدم علمه باجللس��ة قانونا وجب 

عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية تبلغه بها.

املادة 70*:
1- يج��وز ألكث��ر من ش��خص ان يتحدوا في دع��وى واحدة بصفتهم 
مدعني اذا كان احلق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة 

* هكذا عدلت املادة )70( مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله.
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واحدة من األفعال او ناش��ئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة 
من املعامالت ، كما  يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد اقاموا دعاوى 
على انفراد ثم ظهر ان بني هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية 

مشتركة بينهم.
2- يج��وز للمحكمة ان تطلب م��ن املدعني ان يخت��اروا فيما بينهم 
تفري��ق الدع��وى اذا ظهر له��ا ان احتاد املدعني من ش��أنه ان يحدث 
ارباكا او تأخيرا في نظرها، كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها 

اجراء محاكمات مستقلة لها.
3- يج��وز ضم اكثر من ش��خص في دعوى واح��دة بصفتهم مدعى 
عليه��م اذا كان ح��ق املدع��ى عليهم ب��ه متعلقا بفع��ل واحد او 
مجموع��ة واح��دة من االفعال او ناش��ئا عن معاملة او سلس��لة 
واحدة م��ن املعامالت ، كما يجوز ضمهم معا اذا كانت قد أقيمت 
عليه��م دعاوى على انف��راد ثم ظهر ان بني هذه الدعاوى مس��ألة 

قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
الباب الرابع

اجراءات احملاكمة ونظر الدعوى

املادة 71*:
1- ينادى على اخلصوم في املوعد احملدد لنظر القضية وتكون احملاكمة 
علني��ة اال اذا ق��ررت احملكمة من تلقاء نفس��ها او بن��اء على طلب 
احد اخلصوم اجراءها س��را محافظة على النظام العام او اآلداب او 

حرمة األسرة.
2- يحق للمحكمة ولقاضي االمور املس��تعجلة ان يعقد جلس��اته 

في غير قاعة احملكمة وفي اي وقت يحدده.
3- للمحكم��ة ان تس��مع اقوال الفرقاء وان تس��مع الش��هود الذين 

يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمني.

* هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء مطلع 
الفقرة واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله.



قانون اصول احملاكمات املدنية

38

املادة 72* :  
حتك��م احملكمة على من يتخلف م��ن موظفيها او من اخلصوم عن 
ايداع املس��تندات او ع��ن القيام بأي اجراء من اج��راءات املرافعات في 
امليعاد الذي حددته احملكمة بغرامة ال تزيد عن عش��رين دينارا ويكون 
ذلك بقرار يثبت في محضر اجللس��ة له ما لالحكام من قوة تنفيذية 
وال يقب��ل الطع��ن فيه بأي طريق، ولكن للمحكم��ة ان تقيل احملكوم 

عليه من الغرامة كلها اذا ابدى عذرا مقبوال.

املادة 73:
1- ضبط اجللس��ة وادارتها منوطان برئيس��ها، وللرئيس ان يخرج من 
اجللس��ة كل من يخ��ل بنظامها فان لم ميتث��ل كان للمحكمة ان 
حتك��م على الفور بحبس��ه م��دة ال تتجاوز الثالثة اي��ام او بتغرميه 

عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.
2- اذا كان االخ��الل قد وقع ممن ي��ؤدون وظيفة في احملكمة كان لها ان 
توقع اثناء انعقاد اجللس��ة ما للرئي��س االداري توقيعه من اجلزاءات 
التأديبي��ة ، وللمحكمة الى م��ا قبل انتهاء اجللس��ة ان ترجع عن 

احلكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.

املادة 74:
 مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة احملامني:

1- يأمر رئيس اجللسة بكتابة محضر عن كل جرمية تقع اثناء انعقادها 
وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق.

2- اذا كان��ت اجلرمية التي وقعت جناي��ة او جنحة كان له اذا اقتضت 
احل��ال ان يأمر بالقبض على م��ن وقعت منه واحالت��ه الى النيابة 

العامة.

* هكذا عدلت هذه الفقرة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء الفقرة 
)1( و)2( و)3( الواردة فيها واضافة كلمة احملكمة بعد كلمة حتكم الواردة في مطلع 

الفقرة )4( ويصبح نص الفقرة املذكورة نصاً لهذه املادة.
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املادة 75:
 للمحكمة ولو من تلقاء نفس��ها ان تأم��ر مبحو العبارات اجلارحة 
او اخملالف��ة لآلداب اوالنظ��ام العام من اي ورقة م��ن اوراق املرافعات او 

املذكرات.

املادة 76:
1 - تس��مع احملكمة ما يبديه اخلصوم او وكالؤهم شفاها من طلبات 
او دف��وع وتثبته في محضر اجللس��ة ، ويكون املدعى عليه اخر من 

يتكلم اال اذا امرت احملكمة بخالف ذلك.
2 - للمحكمة اثناء احملاكمة حق اس��تجواب اخلصوم حول املس��ائل 

التي تراها ضرورية.

املادة 77:
1- فيم��ا ع��دا حالة الضرورة التي يجب اثبات اس��بابها في احملضر ال 
يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى ملدة تزيد على خمس��ة عشر يوما 
في كل م��رة او التأجيل اكثر من مرة لس��بب واحد يرجع الى احد 

اخلصوم.
2- وال يج��وز حج��ز القضية للحك��م ملدة تزيد على ثالث��ني يوما واذا 
أعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك السباب جدية تثبت 

في محضر اجللسة.

املادة 78:
 للخصوم ان يطلبوا الى احملكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى 

إثب��ات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر اجللس��ة 

ويوق��ع  عليه منهم او من وكالئهم . ف��إذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا 

عليه، أحلق االتفاق املكتوب مبحضر اجللسة واثبت محتواه فيه ويكون 

للمحض��ر في ه��ذه احلالة ق��وة احلكم الصادر ع��ن احملكمة وتعطى 

صورته وفقا للقواعد املقررة وفقا لالحكام.
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املادة 79*:
1- في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف اخلصوم 
بتقدمي النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.

2- يج��ب على اخلصم الذي قدم مس��تندات بلغة اجنبية ان يرفقها 
بترجمة لها الى اللغة العربية، واذا اعترض اخلصم اآلخرعلى صحة 
الترجم��ة كلها او جزء منها، فعل��ى احملكمة تعيني خبير للتحقق 

من صحة الترجمة املعترض عليها.
3- للخصم ان يقدم ترجمة ألجزاء محددة من املس��تند احملرر باللغة 
األجنبية التي يرغب في االستناد إليها إال إذا قررت احملكمة تكليفه 

بتقدمي ترجمة كاملة له.

املادة 80:
1- يدون كاتب الضبط محضر احملاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة 
احلاس��وب او األجه��زة االلكترونية ويوقع علي��ه مع قضاة احملكمة 
مع بيان اس��مه كامال في اخر كل صفحة وتاريخ اجللسة وأسماء 

القضاة واحملامني والوقائع التي تأمر احملكمة بتدوينها.
2- ان محضر احملاكمة سند رسمي مبا دون  فيه.

3- اذا تغي��ر تش��كيل احملكم��ة تغييرا جزئي��ا او كليا فيج��وز لهيئة 
احملكمة اجلديدة ان تعتمد اية بينة اس��تمعتها الهيئة الس��ابقة 
كما يجوز لها ان تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

املادة 81**:
1- يحل��ف الش��اهد قبل اإلدالء بش��هادته اليمني التالية:  )اقس��م 
باهلل العظيم ان اقول احلق كل احلق وال ش��يء غير احلق(. وتستمع 

* هكذا اصبحت املادة )79( بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 
بالغاء الفقرة الثانية واالستعاضة عنها بالفقرتني املذكورتني أعاله.

** عدلت املادة )81( باعتبار ما ورد في الفقرة )2( منها البند )أ( واضافة البند )ب( اليها 
بالنص احلالي واضافة الفقرة )7( اليها بالنص الوارد اعاله مبوجب القانون املعدل رقم 

31 لسنة 2017. 
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احملكمة القواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.
2- أ- للفريق الذي اس��تدعى ش��اهدا ان يستجوبه، ثم يجوز للفرقاء 
اآلخرين حينئذ ان يناقش��وه وبعدئذ يجوز للفريق الذي اس��تدعاه 
ان يس��تجوبه ثانية في النقاط الناش��ئة عن مناقشة اخلصم له 
ويش��ترط في ذلك ان ال يخرج االس��تجواب واملناقشة عن موضوع 

الدعوى.
ب- إذا كان اخلصم قد قدم ش��هادة خطية مش��فوعة بالقس��م 
ألحد ش��هوده ، وطلب الفريق اآلخر مناقش��ة الش��اهد ، فيتم 
اس��تبعاد هذه الش��هادة اخلطي��ة اذا لم يحضر الش��اهد أمام 

احملكمة لتمكني الفريق اآلخر من مناقشته .
3- اذا أبدي اي اعتراض على س��ؤال ألقي على شاهد فعلى املعترض 
ان يبني سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي القى السؤال على 
االعت��راض وعلى احملكم��ة ان تقرر بعدئذ اذا كان م��ن اجلائز توجيه 
السؤال ام ال، ويترتب عليها ان تسجل في احملضر السؤال واملناقشة 
التي دارت حوله والق��رار الذي اصدرته في صدده اذا طلب اليها اي 

فريق ذلك.
4- للمحكمة في اي دور من ادوار احملاكمة ان تلقي على الش��اهد ما 
تراه يتفق مع الدعوى من االسئلة وعلى رئيس اجللسة بعد انتهاء 
الش��اهد من ش��هادته ان يس��أل القضاة اذا كان��وا يريدون توجيه 
اسئلة له، وللمحكمة في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت 

شهادته من قبل الستجوابه مرة ثانية.
5- تؤدى الش��هادة شفاها وال يجوز االس��تعانة مبفكرات مكتوبة اال 
فيما صعب استظهاره ومن ال قدرة له على الكالم يؤدي الشهادة 

اذا امكن ان يبني مراده بالكتابة او باالشارة.
6- اذا تبل��غ الش��اهد تبليغا صحيحا وتخلف ع��ن احلضور ولم يكن 
للش��اهد معذرة مش��روعة في تخلفه يجوز للمحكمة ان تصدر 
مذك��رة احض��ار بحقه تتضمن تفويض الش��رطة اخالء س��بيله 
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بالكفالة واذا حضر الش��اهد ولم تقنع احملكم��ة مبعذرته فلها ان 
حتك��م عليه باحلبس ملدة ال تزيد عن اس��بوع او بغرامة ال تزيد على 

عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.
7- للمحكمة بناء على طلب احد اخلصوم ، سماع ومبوافقة خصمه 
االخر أقوال أي ش��اهد باس��تخدام وس��ائل االتصال احلديثة بدون 

مثوله أمام احملكمة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية . 

املادة 82 :
1- على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى ش��اهد ان يدفع 
ال��ى احملكمة قبل اص��دار مذكرة احلضور املبلغ ال��ذي تراه احملكمة 
كافي��ا لتس��ديد مصاري��ف الس��فر وغيرها م��ن النفق��ات التي 

يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.
2- اذا كان من الضروري س��ماع ش��هادة شاهد تعذر حضوره لسبب 
اقتنع��ت ب��ه احملكمة تأخذ ش��هادته بحضور الطرف��ني في محل 
اقامت��ه او ف��ي غرفة القضاة او في محل اخر تستنس��به او تنيب 
احد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى 

اثناء النظر في الدعوى.

املادة 83*:
1- للمحكمة في أي دور من ادوار احملاكمة ان تقرر الكشف واخلبرة من 
خبي��ر او اكثر على أي مال منقول او غيرمنقول او ألي امر ترى لزوم 
اجراء اخلبرة عليه على أن تبني احملكمة في قرارها األسباب الداعية 
إلجراء الكش��ف واخلب��رة والغاية م��ن ذلك وحتدد بدق��ة تفاصيل 

املهمة املوكلة الى اخلبير .
2- إذا طل��ب املدعي أو املدعى عليه إج��راء اخلبرة ضمن قائمة بيناته 
، فيج��وز له أن يرف��ق بالئحة دعواه أو بجوابه وف��ق مقتضى احلال 
* مت الغاء نص املادة )83( واالستعاضة عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 31 

لسنة 2017. 
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مذكرة معدة من خبير يختاره لتوضيح موضوع اخلبرة التي يسعى 
إلثباته��ا ، ويحق للخصم اآلخر تقدمي مذك��رة معدة من خبير آخر 
يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة 
وفق مقتضى احلال ، وعلى اخلبير الذي تعينه احملكمة االطالع على 
كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وابداء الرأي على ما ورد 

فيها ما لم تر احملكمة غير ذلك .
3- على اخلبير أن يك��ون مؤهال للقيام باخلبرة في املهمة املكلف بها 
علميا أو فنيا أو مهنيا أو باملمارس��ة الفعلي��ة ، وأن يقوم مبهمته 
بتج��رد وص��دق وأمان��ة ، وأن يق��وم باإلفصاح ، س��واء في محضر 
احملاكم��ة او بكت��اب منفصل ، عن وجود أو ع��دم وجود أي ظروف أو 
اسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقالله عن أي من 
أطراف الدع��وى او وكالئهم أو هيئة احملكمة ، وإذا ثبت عدم صحة 
ه��ذا اإلفصاح أو في حالة ع��دم تقدميه يبطل تقري��ر اخلبرة ويلزم 

اخلبير في هذه احلالة برد ما قبضه من أجور .
4- تنظم ش��ؤون اخلبرة أمام احملاكم النظامية مبقتضى نظام يصدر 
لهذه الغاية يتم مبوجبه تش��كيل مجلس لش��ؤون اخلبرة برئاسة 
وزير العدل وجلان فنية النتقاء اخلبراء وإعداد س��جل للخبرة وجدول 
للخبراء املعتمدين وأنواع اخلبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون 

اإلدارية واملالية األخرى ذات العالقة بعمل اخلبراء .  

املادة 84*:
1- اذا اتفق اخلصوم على اخلبير ، وافقت احملكمة على تس��ميته ، وفي 
حال��ة عدم اتفاق اخلصوم على تس��ميته تتول��ى احملكمة انتخاب 
اخلبير من بني االس��ماء الواردة في ج��دول اخلبراء املعتمد لدى وزارة 

العدل ووفق أحكامه .

رقم 31  املعدل  القانون  احلالي مبوجب  بالنص  واستعيض عنه   )84( املادة  الغي نص   *
لسنة 2017. 
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2- اذا تع��ذر تعي��ني اخلبي��ر من جدول اخلبراء لس��بب مب��رر ، فتتولى 
احملكمة تعيينه من خارج اجلدول .

3- إذا رغ��ب اخلبي��ر في االعت��ذار عن أداء املهمة املوكل��ة اليه فعليه 
تق��دمي اعتذاره الى احملكمة خالل اس��بوع واحد م��ن تاريخ تبليغه 

بقرار تعيينه أو خالل أي مدة أقصر حتددها احملكمة .
4- اذا رغ��ب اخلص��م في االعتراض على اخلبي��ر بداعي وجود ظروف أو 
أس��باب من ش��أنها إثارة ش��كوك حول حيدته واس��تقالله او ألي 
س��بب آخر ، فعليه تق��دمي اعتراضه خالل اس��بوع واحد من تاريخ 

تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو األسباب .
5- حت��دد احملكم��ة نفقات اخلبرة بعد س��ؤال اخلبير ع��ن الوقت الالزم 
إلجناز مهمته وذلك بعد األخذ في احلسبان طبيعة املهمة املوكلة 
اليه ونطاقها واس��س احتس��اب األجور املبينة في النظام الصادر 
لهذه الغاية ، كما حتدد احملكمة النفقات واملصاريف الالزمة إلجراء 
الكش��ف ، وله��ا أن تأمر بإي��داع نفقات الكش��ف واخلبرة وتعيني 

اجلهة املكلفة بها .
6- إذا ل��م يودع م��ن كلف من اخلص��وم املبلغ الواج��ب ايداعه خالل 
املهل��ة املعينة جاز للخص��م اآلخر أن يقوم بإيداع ه��ذا املبلغ دون 
إخ��الل بحقه في الرجوع به على خصمه .كما يحق للمحكمة أن 
تتخذ من عدم ايداع املبلغ من قبل اخلصم املكلف بذلك دليالً على 
تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف واخلبرة من أجل 

إثباتها .
7- بعد إيداع نفقات الكشف واخلبرة ،تدعو ،احملكمة ، بكامل هيئتها 
الناظ��رة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد 
قضاة احملكمة الذي ينتدبه رئيسها ، اخلبير واخلصوم لالجتماع في 
الزمان واملكان املعينني ، ويبني للخبير تفصيال املهمة املوكلة اليه 
ويس��لم قرارها بتسميته وبتحديد املهمة املوكلة اليه ، كما تبني 
له احملكمة املس��تندات التي عليه االطالع عليه��ا ألغراض القيام 
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باملهمة املوكلة الي��ه ، ويتم حتليفه اليمني بأن يؤدي عمله بصدق 
وأمانة كما يتم حتديد ميعاد ايداع التقرير، وإذا لم يتمكن من ابداء 
اخلبرة أثناء الكشف ينظم محضرا بهذه االجراءات يوقع عليه من 

احلاضرين .
8- للمحكم��ة أن تع��دل في أي وق��ت بقرار معلل نفقات الكش��ف 
واخلب��رة واجلهة املكلف��ة بها من تلقاء نفس��ها أو بناء على طلب 

اخلبير أو اخلصوم .
9- إذا تقرر إجراء الكشف واخلبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة 
احملكم��ة التي أص��درت القرار ، فيجوز له��ا أن تنيب رئيس احملكمة 
او القاض��ي الذي يوجد موضوع الكش��ف واخلبرة في دائرته إلجراء 
الكش��ف واخلبرة وفقا ملا تقرره احملكمة الت��ي اتخذت قرار االنابة ، 
وإذا لم تقم هذه احملكمة باختيار اخلبير تقوم باختياره احملكمة التي 

مت انابتها .   

املادة 85 * :
1- يجب على اخلبير التقيد مبا يلي :

أ- ع��دم تس��لم اي وثائ��ق أو مس��تندات من اخلص��وم إال من خالل 
احملكمة التي عينته أو بإذنها .

ب- إع��الم احملكمة الت��ي عينته باي صعوبات تعت��رض أداء عمله ، 
أو محاولة التأثي��ر عليه من اخلصوم أو غيرهم او أي تغيير يطرأ 

على وضعيته خطيا وبالسرعة املمكنة .
ج- ع��دم اإلفصاح عما ج��اء في تقرير خبرته قب��ل تالوته من قبل 

احملكمة التي كلفته باملهمة .
د- إعادة الوثائق التي سلمت اليه جميعها مع التقرير .

ه� -أن يقدم للمحكمة واخلصوم كش��فا بعدد الس��اعات واأليام 
التي استغرقتها مهمته .

* مت الغاء نص املادة )85( واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 31 
لسنة 2017. 
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2- يجب ان يتضمن تقرير اخلبرة ما يلي :
االسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله . أ- 

ب- تصري��ح اخلبير بأنه قام بإجراء اخلبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع 
آخرين ووصف الدور الذي قام به األشخاص اآلخرون .

ج- الوقائع التي مت االستناد اليها او افترضها في آرائه واستنتاجاته.
د- ع��دد امل��رات التي قام به��ا بزيارة امل��ال او محل األم��ر املطلوب 
الكش��ف أو اج��راء اخلبرة عليه ، أو التي اجتم��ع فيها مع فرقاء  

الدعوى.
ه��� - تعداد الوثائ��ق التي مت االعتم��اد عليها وارفاق ص��ور للوثائق 
غير املودع��ة لدى احملكمة بتقريره مع بيان موافقة احملكمة على 

حصوله عليها ، ومكان حصوله عليها .
و- الط��رق واألس��س الت��ي ق��ام باس��تخدامها لغاي��ات الوصول 

الستنتاجاته .
ز- اآلراء واالس��تنتاجات الت��ي توصل اليها ف��ي تقرير اخلبرة ودرجة 

تأييده لها.

 املادة 86* :
1- اذا لم يودع اخلبير تقريره في الوقت احملدد لذلك ، وجب عليه ان يودع 
لدى قلم احملكمة قبل انقضاء ذلك األجل مذكرةً يبني فيها ما قام 
به من األعمال واألس��باب التي حالت دون امتام خبرته ،  واذا وجدت 
احملكمة في مذكرة اخلبير ما يبرر تأخيره منحت��ه مهل��ة الجن��از 
خ�برته وايداع تقريره ، فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه 
احملكمة بغرامة ال تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة اخرى الجناز 
خبرته وايداع تقريره او اس��تبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد 

قبض من النفقات الى قلم احملكمة .

* هكذا اصبحت  املادة )86( بعد الغاء نصها واالستعاضة عنه بالنص احلالي مبوجب 
القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 



قانون اصول احملاكمات املدنية

47

2- أذا تب��ني للمحكمة ان التأخير ناجم عن تقصير أحد اخلصوم جاز 
لها ان حتكم على هذا اخلصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، 
وف��ي حال كان هذا اخلصم هو طالب اخلب��رة فيجوز للمحكمة أن 
تعتبر هذا التقصير دليال على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب 

إجراء الكشف واخلبرة من أجل إثباتها .
3- بعد إيداع اخلبير تقرير اخلبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ 
كل من اخلصوم نس��خة عنه ، وللمحكمة دعوة اخلبير للمناقشة 
إما من تلقاء نفس��ها أو بناء على طلب أح��د اخلصوم، وللخصوم 
توجي��ه أي س��ؤال للخبير يتعل��ق بتأهيله للمهم��ة املوكلة اليه 
ومنه��ج عمل��ه ومحتوى تقري��ره ، ولها أن تقرر إع��ادة التقرير الى 
اخلبي��ر إلكمال ما ترى فيه من نق��ص أو أن تعهد باخلبرة الى خبير 

آخر ينتخب حسب األصول .
4- رأي اخلبير ال يقيد احملكمة.

املادة 87:
1-  إن��كار اخل��ط او اإلمضاء او اخلت��م او بصمة اإلصب��ع إمنا يرد على 
الوثائق واملس��تندات غير الرس��مية. أم��ا ادعاء التزوي��ر فيرد على 

جميع الوثائق واملستندات الرسمية وغير الرسمية.
2-  اذا ثب��ت م��ن التحقيق او املضاه��اة عدم صحة اإلن��كار او ادعاء 
التزوي��ر حتكم احملكمة على املنكر او مدع��ي التزوير بغرامة ال تقل 

عن خمسني دينارا.

املادة 88: 
 اذا أنك��ر احد الطرفني او ورثته ما نس��ب اليه م��ن خط او امضاء 
او خت��م او بصم��ة اصبع في س��ند عادي او افاد الورث��ة بعدم العلم 
مبا نس��ب للمورث وكان املس��تند او الوثيقة ذا اثر في حس��م النزاع 
فيترتب على احملكمة بناء على طلب مبرز الس��ند او الوثيقة ان تقرر 
اجراء التحقيق باملضاهاة واالس��تكتاب وس��ماع الشهود واي عمل 

فني او مخبري او باحدى هذه الوسائل حسبما تكون عليه احلالة.
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املادة 89:
 تنظ��م احملكمة محضرا تب��ني فيه حالة الوثيق��ة وأوصافها بيانا 
وافيا يوقعه قضاة اجللس��ة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفس��ها 

من رئيس اجللسة.

املادة 90:
1-  تنت��دب احملكمة احد قضاتها لإلش��راف عل��ى معاملة التحقيق 

واالستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت احلالة.
2- تطلب احملكمة الى الفريقني انتخاب خبير او اكثر للقيام باملهمة 
املبينة في الفقرة الس��ابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفس��ها امر 
االنتخاب واخلبراء الذين تنتخبهم احملكمة من تلقاء نفس��ها جتري 

عليهم األحكام املتعلقة برد القضاة.
3- تعني احملكمة موعدا ملباشرة التحقيق فيما ذكر او تترك للقاضي 

املنتدب أمر تعيني هذا املوعد.
4- تأم��ر احملكمة بتس��ليم الوثيقة او املس��تند املطل��وب التحقيق 
فيه ال��ى قلم احملكمة بعد ان تكون قد نظمت ووقعت احملضر وفق 

أحكام  املادة )89(.

املادة 91:
 يجتم��ع اخلبراء ف��ي الزمان وامل��كان اللذين عينتهم��ا احملكمة او 
القاضي املنتدب وبعد ان يحلفوا اليمني على ان يؤدوا عملهم بصدق 
وامانة يباش��ر التحقي��ق واملضاهاة حتت اش��رافه وبحضور الطرفني 

على الوجه االتي:
1 - اذا اتف��ق الطرفان على االوراق التي س��تتخذ اساس��ا ومقياس��ا 
للتحقي��ق واملضاهاة عم��ل باتفاقهما واال فتعتب��ر االوراق التالية 

صاحلة ملا ذكر:
أ  - االوراق الرسمية التي كتبها املنكر او وقعها بامضائه او ختمها 
بختم��ه او بصمه��ا باصبعه امام موظف ع��ام مختص او امام 

محكمة.
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ب - االوراق الت��ي كتبه��ا او وق��ع عليها اوختمه��ا او وضع بصمة 
اصبعه عليها خارج الدوائر احلكومية واعترف امام احدى احملاكم 
او الكاتب الع��دل او الدائرة احلكومية اخملتصة باخلط الذي كتب 

فيها او التوقيع او اخلتم او البصمة املوقعة به.
ج  � االوراق الرس��مية التي كتبها او امضاها وهو يش��غل وظيفة 

من وظائف الدولة.
د  � الس��ندات العادية والوثائق االخرى التي يعترف املنكر بحضور 
القاض��ي املنتدب واخلبراء ان خطها او التوقيع او اخلتم او بصمة 
اإلصبع املوقعة به هو خطه او توقيعه اوختمه او بصمة اصبعه.

2 - ال يتخذ اساس��ا للتحقيق واملضاهاة اإلمضاء او اخلتم او بصمة 
اإلصبع املوقع به أو اخملتوم به سند عادي انكره اخلصم وان حكمت 
احدى احملاكم في دعوى س��ابقة بناء على تقرير اخلبراء انه توقيعه 

او ختمه او بصمة اصبعه.
3 - في جميع احلاالت التي تس��تند فيها اج��راءات التثبت من صحة 
املس��تندات عل��ى عم��ل مخب��ري وكان اخملتب��ر حكومي��ا او تابعا 
ملؤسس��ة رس��مية فيجوز للمحكمة ان ال تتقيد بأي اجراء مما ورد 
في املواد الس��ابقة مبا فيها اجراءات التحليف وان تباشر من تلقاء 
نفسها احالة املوضوع مع االوراق الالزمة الى اخملتبر مع بيان املهمة 
املطلوب��ة من��ه وفي ه��ذه احلالة حتول اي��ة نفقات ام��رت احملكمة 

بايداعها كنفقات خبرة خلزينة الدولة.

املادة 92:
 عل��ى اخلص��م ان يعني األوراق الت��ي يدعي انها صاحل��ة للتحقيق 
واملضاهاة ويجلبها الى اخلبراء في الزمان واملكان املعينني الجتماعهم 
وللقاض��ي املنتدب ان يقرر ما اذا كان��ت صاحلة لذلك. واذا كانت هذه 
األوراق في يد الغير او في دائرة رس��مية واظه��ر عجزه عن إحضارها 

تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
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املادة 93:
 اذا تع��ذر نقل األوراق الى مح��ل اجتماع اخلبراء ينتقل القاضي مع 

اخلبراء والطرفني إلى محل وجودها.

املادة 94:
 اذا تع��ذر احلص��ول عل��ى أوراق ميك��ن اتخاذها اساس��ا للتحقيق 
واملضاهاة او مت احلصول على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك 
يس��تكتب املنك��ر عبارات ميليها علي��ه اخلبراء ثم يقابل��ون ما كتبه 

بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل او اخلالف بينهما.

املادة 95* :
 للخبراء ان يس��تمعوا ال��ى إفادات من ذكر لهم انه��م رأوا املنكر 
وه��و يكتب الوثيقة او الس��ند املنكر او ش��اهدوه وهو يضع إمضاءه 
علي��ه أو وهو يختمه بختمه او ببصمة اصبعه والى  كل من يعتقد 
ان له علما بحقيقة احلال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ 
لالس��تئناس به عند ابداء الرأي في صحة اخلط او اخلتم او التوقيع او 

البصمة.

املادة 96: 
بعد االنتهاء من التحقيق واملضاهاة واالستكتاب وسماع اإلفادات 
يج��ب على اخلبراء ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه إجراءات التحقيق 
ال��ذي قاموا ب��ه ويقررون من حيث النتيجة م��ا اذا كان اخلط او اخلتم 
او اإلمض��اء او بصمة اإلصبع هو للمنكر ام ال، معززين رأيهم بالعلل 
واألس��باب ثم يوقعونه مع القاضي املنتدب الذي عليه ان يرفعه مع 

املستند املنازع فيه الى احملكمة.

املادة 97:
 بعد تقدمي التقرير الى احملكمة يبلغ كل من الطرفني نس��خة منه 
ثم يتلى علنا في اجللس��ة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على 

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001. 
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طلب احد اخلصوم ان تدعوا اخلبير او اخلبراء للمناقش��ة ولها ان تقرر 
اع��ادة التقرير الي��ه او اليهم الكمال ما ترى في��ه من نقص او تعهد 

باملهمة الى خبير او اكثر ينتخبون حسب االصول.

املادة 98:
 على مبرز السند الذي انكر فيه اخلط او التوقيع او اخلامت او بصمة 
اإلصبع ان يدفع س��لفا ما تقرر احملكمة انه يكفي لنفقات التحقيق 

واملضاهاة.

املادة 99:  
اذا أدعي ان الس��ند املبرز مزور وطلب الى احملكمة التدقيق في ذلك 
وكان هن��اك دالئل وإمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ احملكمة من مدعي 
التزوير كفيال يضم��ن خلصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم 
تثبت دعواه ثم حتيل امر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل 
النظ��ر في الدعوى األصلية ال��ى ان يفصل في دعوى التزوير املذكورة 
عل��ى انه اذا كان الس��ند املدعى تزويره يتعلق مب��ادة او اكثر فال يؤخر 

النظر في باقي املواد التي تضمنتها الدعوى.

املادة 100:
 يح��ق للمحكم��ة ان تأم��ر اي فري��ق ان يبرز ما ف��ي حوزته او حتت 

تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية  للفصل في الدعوى.

املادة 101: 
 يحق لكل فريق في الدعوى ان يطلب الى احملكمة ان تبلغ اش��عارا 
الي فريق اخر تكلفه فيه ابراز اي مس��تند اش��ار اليه في الئحته ولم 
يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له اخذ صورة عنه وكل فريق 
ال ميتثل لهذا اإلشعار ال يحق له فيما بعد ان يبرز ذلك املستند كبينة 
له في تلك الدعوى اال اذا اقنع احملكمة بوجود سبب او عذر كاف لعدم 

امتثاله لإلشعار.

املادة 102:
1- عل��ى الفريق الذي بلغ اليه اإلش��عار املبني في املادة الس��ابقة ان 
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يعط��ي الفريق الذي بلغه إياه خالل س��بعة ايام من تاريخ تبليغه 
إش��عارا جوابيا يعني فيه موعدا ال يتجاوز س��بعة اي��ام من تاريخ 
تبليغ إش��عاره اليه يتيح له فيه االطالع على املس��تندات او على 
م��ا ال يعترض على إبرازه  فيها في مكتب محاميه او في اي مكان 
اخر واذا كانت هذه املستندات دفاتر مصرف او دفاتر حسابات أخرى 
او دفاتر تس��تعمل في اية حرفة او جتارة يجب ان يتضمن اإلش��عار 
إش��ارة الى ان في اإلمكان االط��الع عليها في املكان احملفوظة فيه 
عادة وان يبني املستندات التي يعترض على إبرازها مع بيان األسباب 

التي يستند اليها في ذلك.
2- ليس في هذه املادة ما يعتبر انه مينع اي شخص طلب اليه ان يبيح 
االطالع على دفاتر مصرف من تزويد الش��خص الذي بلغه اإلشعار 
ص��ورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك املصرف او مدير 
الفرع احملفوظة فيه تلك الدفاتر بدال من السماح له باالطالع على 

الدفاتر نفسها.

املادة 103: 
اذا اغفل الفريق الذي بلغ اليه اش��عار مبقتضى املادة 101 من هذا 
القان��ون العمل مبقتضاه يج��وز للمحكمة بناء عل��ى طلب الفريق 
الراغ��ب في االطالع على املس��تندات ان تصدر ق��رارا بوجوب االطالع 
عليها في املكان وبالصورة التي تستصوبها ولها ان متتنع عن إصدار 
مثل هذا الق��رار اذا رأت ان إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى او 

لالقتصاد في املصاريف.

املادة 104:
 اذا طلب احد الفريقني االطالع على مستندات موجودة في حيازة 
الفريق اآلخر او في عهدته ولم يش��ر اليها في الئحته يجب عليه ان 
يبني املس��تندات التي يح��ق له االطالع عليه��ا وللمحكمة ان متتنع 
ع��ن اصدار قرار باالطالع على هذه املس��تندات اذا رأت ان اصداره غير 

ضروري للفصل في الدعوى او لالقتصاد في املصاريف.
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املادة 105*:
 اذا ق��دم اح��د اخلصوم طلبا لالطالع على دفات��ر مصرف او تاجر او 
مس��تخرجات  قيودها من أجهزة احلاسوب فيجوز للمحكمة ان تأمر 
بتقدمي نس��خة من اي قيد من القيود املثبتة فيها مصدقة من مدير 
املصرف او الش��خص املس��ؤول عنها ، وللمحكم��ة ان تأمر باالطالع 

على قيودها األصلية.
املادة 106:

 اذا قدم طلب إلصدار قرار باالطالع على مس��تند وأدعي باحلصانة 
فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص املستند املذكور للتثبت من 
صحة االدعاء باحلصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه املادة ما ينتقص 
من اي ح��ق من احلقوق اخملولة للمحكمة في رفض ابراز اي مس��تند 

يُطلب ابرازه.

املادة 107:
 اذا تخلف اي فريق عن االمتثال للقرار الصادر بوجوب اإلجابة على 

إبراز مستند او إباحة االطالع عليه وكان ذلك الفريق هو املدعي فانه 

بعمله هذا يعرض دعواه لإلسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها 

واذا كان ذلك الفريق هو املدعى عليه فانه يعرض دفاعه للش��طب ان 

كان قدم دفاعا وتصدر احملكمة قرارها باإلسقاط او الشطب بناء على 

طلب الفريق الذي طلب االطالع على ذلك املستند.

املادة 108**:
 للمحكم��ة ان تكل��ف الوكي��ل العام او اي موظ��ف من موظفي 
احلكومة او املؤسسات الرسمية او العامة بإبراز اي مستند او وثيقة 

متعلقة بالدعوى املنظورة أمامها.
* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء ما ورد فيها 

واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله،
** هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء ما ورد فيها 

واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله،
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الباب اخلامس
الدفوع والطلبات

الفصل األول
الدفوع

املادة 109* :
1 -  للخص��م  قب��ل التعرض ملوضوع الدع��وى ان يطلب من احملكمة 
إص��دار احلكم ب��أي من الدفوع التالية ش��ريطة أن يقدم جميع ما 
يرغب بإثارته منها في طلب واحد مس��تقل  خالل املدد املنصوص 

عليها في املادتني )59( و)60( من هذا القانون:
أ - عدم االختصاص املكاني.

ب - وجود شرط أو اتفاق حتكيم .  ج - مرور الزمن.  د -  بطالن تبليغ 
أوراق الدعوى.

2 - عل��ى احملكم��ة ان تفصل في الطلبات املش��ار اليها في البنود )أ( 
و)ب(و)د( من الفقرة الس��ابقة ، ولها أن تفصل في الطلب املش��ار 

اليه في البند )ج( من تلك الفقرة أو أن تقرر ضَمه الى املوضوع . 
املادة 110**:

1. الدفع بالبطالن غير املتصل بالنظام العام وسائر الدفوع املتعلقة 
باالجراءات غير املتصل��ة بالنظام العام ، والدفع بعدم االختصاص 
املكاني او بوجود ش��رط التحكيم يج��ب ابداؤها معا قبل ابداء اي 
دفع اجرائي اخر او طلب أو دفاع في الدعوى واال س��قط احلق فيها. 
كما يس��قط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في الئحة 
الطع��ن.  ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع املتعلق 
باالجراءات غير املتصل بالنظام العام معا واال سقط احلق فيما لم 

يبد منها.
2. بط��الن تبليغ الئحة الدعوى ومذكرات الدعوة الناش��ئة عن عيب 

* مت الغاء نص املادة )109( واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 31 
لسنة 2017. 

** عدلت الفقرة )1( من هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 باضافة 
عبارة )أو بوجود شرط التحكيم( بعد عبارة )الدفع بعدم االختصاص املكاني(.
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في التبليغ او إجراءاته او في تاريخ اجللس��ة يزول بحضور املطلوب 
تبليغه في اجللسة احملددة او بإيداع مذكرة بدفاعه.

املادة 111*:
1. الدف��ع بع��دم اختص��اص احملكمة النتف��اء واليتها او بس��بب نوع 
الدع��وى او قيمتها او بع��دم جواز نظرها لس��بق الفصل فيها او 
ب��أي دفع اخر متصل بالنظام الع��ام يجوز اثارته في اي حالة تكون 

عليها الدعوى وحتكم به احملكمة من تلقاء ذاتها.
2. اذا اثي��ر  دف��ع متصل بالنظام العام او بأي دفع ش��كلي اخر يترتب 
عل��ى ثبوته اصدار احلكم برد الدعوى، يجب على احملكمة ان تفصل 
فيه فورا من تلقاء نفس��ها او بناء على طلب احد اخلصوم ، ويكون 
القرار الصادر برد هذا الدفع قابال لالستئناف مع موضوع الدعوى.

املادة 112**:
 اذا قض��ت احملكمة بعدم اختصاصها وج��ب عليها إحالة الدعوى 

بحالتها الى احملكمة اخملتصة.
الفصل الثاني

الطلبات

املادة 113***:
1. للخص��م ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند 

رفعها.
2. وللمدع��ى علي��ه اذا ادعى ان له حقا في الرج��وع في احلق املدعى 
به على ش��خص ليس طرفا في الدع��وى ان يقدم طلبا خطيا الى 
احملكم��ة يبني فيه طبيع��ة االدعاء وأس��بابه ويطل��ب إدخال ذلك 
الش��خص طرفا في الدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقدمي 

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص احلالي.

** هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص احلالي.

*** هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص احلالي.
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الئحة بادعائه وفق اإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم.
على  الش��خص الذي تقرر ان يكون طرفا ف��ي الدعوى والذي تبلغ   .3
الئح��ة االدعاء، ان يقدم جوابه وبينات��ه الدفاعية وفق أحكام املادة 
)59( من هذا القانون، وتسري عليه في هذه احلالة األحكام القانونية 

املتعلقة بتخلف املدعى عليه عن تقدمي جوابه وبيناته الدفاعية.

املادة 114* :
1. يج��وز ل��كل ذي مصلحة ان يدخ��ل في الدع��وى بانضمامه ألحد 

اخلصوم ويعفى من دفع الرسوم املقررة.
2. كم��ا يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل ف��ي الدعوى طالبا احلكم 
لنفس��ه بطلب مرتبط بالدع��وى، وفي حالة إجاب��ة طلبه يكلف 
بتق��دمي الئحة بادعائه وفق اإلجراءات املعت��ادة لرفع الدعوى وبدفع 

الرسوم املقررة.
3. للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر إدخال:

أ  - من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
ب - م��ن كان تربطه بأح��د اخلصوم رابطة تضامن او التزام ال يقبل 

التجزئة.
ج - من كان وارث املدعي او املدعى عليه او الش��ريك على الشيوع 
اذا كان��ت الدع��وى متعلقة بالتركة قبل قس��متها او بعدها او 

بالشيوع.
د - م��ن ق��د يض��ار من قي��ام الدعوى او م��ن احلكم فيه��ا اذا بدت 
للمحكم��ة دالئل جدية على التواط��ؤ او الغش او التقصير من 

جانب اخلصوم.
4 - تع��ني احملكمة موعدا ال يتجاوز أربعة عش��ر يوما حلضور من تأمر 

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص احلالي.
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بإدخال��ه في الدعوى او من يطل��ب اخلصم إدخاله وفق أحكام هذا 

القانون.

املادة 115* :
أ - للمدعي ان يقدم من الطلبات:

1 - م��ا يتضم��ن تصحي��ح الطلب األصل��ي او تعدي��ل موضوعه 

ملواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى.

2 - م��ا يكون مكمال للطلب األصل��ي او مترتبا عليه او متصال به 

بصلة ال تقبل التجزئة.

3 -  ما يتضمن إضافة او تغييرا في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع 

الطلب األصلي على حاله.

4 - طلب إجراء حتفظي او مؤقت.

5 - ما تأذن احملكمة بتقدميه مما يكون مرتبطا بالطلب األصلي.

ب - تق��دم الطلبات املش��ار اليها ف��ي الفقرة )أ( من ه��ذه املادة الى 

احملكمة وفق اإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاها 

في اجللسة بحضور اخلصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى.

املادة 116**:
 للمدع��ى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادع��اءات املدعي مع الئحته 

اجلوابية على الئحة الدعوى :

1 - بطل��ب املقاصة القضائية  وطلب احلكم له بتضمينات عن ضرر 

حلقه من الدعوى األصلية او من إجراء حصل فيها.

2 - ب��أي طلب يترتب على إجابت��ه أال يحكم للمدعي بطلباته كلها 

او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد ملصلحة املدعى عليه.

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص احلالي. 

** مت الغاء مطلع املادة )116( بالنص الوارد اعاله مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 
.2001
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3 - بأي طلب يكون متصال بالدعوى األصلية بصلة ال تقبل التجزئة.
4 -  ما تأذن احملكمة بتقدميه مما يكون مرتبطا بالدعوى األصلية.

املادة 117*:
يجوز للمحكم��ة في جميع القضايا أن تق��رر وجوب تقدمي الئحة 

أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط االدعاء او الدفاع.

املادة 118:
يج��وز للمحكمة ان تس��مح ألي فريق بأن يع��دل في الئحته على 
أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وجترى جميع هذه التعديالت 

مبقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير املسائل احلقيقية املتنازع عليها.

املادة 119:
اذا سمحت احملكمة بإجراء تعديل في الئحة ما يجب ان تقدم هذه 
الالئحة املعدلة خالل سبعة ايام مرفقة بالنسخة او النسخ الالزمة 

للتبليغ. واذا لم تقدم خالل هذه املدة سقط احلق بالتعديل.

املادة 120:
للفري��ق الذي تبلغ الالئحة املعدلة ان يرد عليها خالل س��بعة ايام 
من تاريخ تبليغه او اس��تالمه له��ا إال إذا أمرت احملكمة بغير ذلك وإذا 
ل��م يق��دم الئحة الرد خالل ه��ذه املدة يعتبر انه اس��تند الى الئحته 

األساسية للرد عليها.

املادة 121**:
حتك��م احملكمة في الطلبات املش��ار اليها في امل��واد من )113( الى 
)120( من هذا القانون مع الدعوى األصلية كلما أمكن ذلك ما لم تر 

ضرورة التفريق بينها.

عبارة  بإلغاء   2001 لسنة   14 رقم  املعدل  القانون  مبوجب  املادة  هذه  عدلت  هكذا   *
)توضيحاً ألي مسألة وردت في املرافعة( الواردة في آخرها. 

** مت الغاء املادة 121 واالستعاضة عنها بالنص الوارد اعاله مبوجب القانون املعدل رقم 
16 لسنة 2006.



قانون اصول احملاكمات املدنية

59

الباب السادس
وقف الدعوى وإسقاطها ودفع املال 

الفصل األول
وقف الدعوى وإسقاطها

املادة 122:
تأمر احملكم��ة بوقف الدعوى اذا رأت تعلي��ق احلكم في موضوعها 
على الفصل في مس��ألة أخ��رى يتوقف عليها احلك��م. ومبجرد زوال 

سبب الوقف يكون ألي من اخلصوم طلب السير في الدعوى.

املادة 123*:
1- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق اخلصوم على عدم السير فيها 
مدة ال تزيد على س��تة أشهر من تاريخ إقرار احملكمة التفاقهم. وال 
يجوز ألي من اخلص��وم ان يطلب خالل تلك املدة إعادة قيد الدعوى 

إال مبوافقة خصمه.
2 - إذا لم يتقدم احد اخلصوم بطلب السير في الدعوى في مدة األيام 
الثمانية التالية لنهاية األجل )مهما كانت مدة الوقف( تس��قط 

الدعوى.
3 - اذا تق��رر إع��الن إفالس احد فرقاء الدعوى او ط��رأ عليه ما يفقده 
أهلية اخلصومة، تبلغ احملكمة من يقوم مقامه قانونا، أما في حالة 
وفاته تبلغ احملكمة احد ورثته املذكورين في سجل األحوال املدنية، 
كم��ا تبلغ الورث��ة جملة دون ذكر أس��مائهم وصفاته��م في آخر 
موطن للمتوفى وبالنش��ر في صحيفت��ني يوميتني محليتني وفق 

أحكام املادة )12( من هذا القانون.
4 - اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق احملكمة باحلكم 

رغم الوفاة.

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بإلغاء نص الفقرة 
)3( واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله واضافة فقرة رابعة لها.
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املادة 124:
 يجوز للمحكمة ان تقرر إسقاط الدعوى في احلاالت التالية:

1 - اذا كانت الالئحة ال تنطوي على سبب الدعوى.
2- اذا كان��ت احلق��وق املطلوب��ة مق��درة بأدنى م��ن قيمتها فكلفت 
احملكمة املدعي بأن يصحح القيمة خالل مدة عينتها مع دفع فرق 

الرسم وتخلف عن القيام بذلك.
3 - اذا كان��ت احلق��وق املطلوبة مقدرة تقديرا مقبوال ولكن الرس��وم 
التي دفعت كانت ناقصة فكلفت احملكمة املدعي بأن يدفع الرسم 

املطلوب خالل مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.

املادة 125*:
1.  إس��قاط الدع��وى وفقا ألح��كام هذا القانون ال يس��قط احلق وال 

االدعاء به وال يحول دون جتديد الدعوى.
2. اذا س��قطت الدعوى ملدة تزيد على سنتني تعتبر هذه الدعوى كأن 

لم تكن .

املادة 126:
 ال يجوز للمدعي اسقاط دعواه في اي دور من ادوار احملاكمة اال في 

غيبة املدعى عليه او موافقته ان كان حاضرا.
الفصل الثاني

دفع املال الى احملكمة والسحب منها

املادة 127**:
1 - اذا أقيمت دعوى الس��تيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه 
بعد إشعار املدعي أن يدفع الى احملكمة في أي وقت مبلغا من املال 
تسديدا لالدعاء او تسديدا لسبب واحد او أكثر من أسباب الدعوى.

بالنص  اليها   )2( الفقرة  )1( ومت اضافة  ورد فيها فقرة  باعتبار ما   )125( املادة  * عدلت 
احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 

** هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 باعتبار ما ورد فيها 
فقرة )1( واضافة فقرة )2( اليها.
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2 - اذا اقر املدعى عليه بقس��م م��ن االدعاء يحق للمدعي ان يحصل 
ف��ورا عل��ى حكم قطعي بذلك القس��م، وتس��مع عندئ��ذ أقوال 

الطرفني فيما يتعلق بالقسم الباقي.

املادة 128:
 يجب ان يبني في اإلش��عار سبب او أس��باب الدعوى التي مت الدفع 

عنها ومقدار املبلغ املدفوع إال اذا قررت احملكمة خالف ذلك.

املادة 129:
1 � يجوز للمدعي خالل س��بعة ايام من تاريخ تسلمه االشعار بدفع 
املبلغ ان يبلغ املدعى عليه بواس��طة احملكمة إش��عارا )حتفظ منه 
نس��خة ف��ي ملف الدع��وى( بقبوله جمي��ع املبلغ او قس��ما منه 
تس��ديدا لسبب واحد او أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك 
املبل��غ به��ا ويحق للمدعي عندئذ ان يتس��لم املبل��غ الذي قبل ان 

يستوفيه.
2 - عن��د دف��ع املال ال��ى املدعي توق��ف اإلجراءات ف��ي الدعوى كلها 
او فيما يتعلق بالس��بب او األس��باب املعينة من الدعوى حس��ب 

مقتضى احلال.

املادة 130:
 اذا لم يس��حب املبغ املدفوع في احملكمة بكامله فال يجوز دفع ما 
تبقى منه إال تس��ديدا لالدعاء او لس��بب من أسباب الدعوى املعنية 
الت��ي دفع املبلغ من اجلها ومبوجب قرار تصدره احملكمة بهذا الش��أن 

في أي وقت قبل احملاكمة او خاللها او بعدها.

املادة 131:
 اذا أقيمت دعوى بالنيابة عن ش��خص فاقد األهلية فكل تس��وية 
او مصاحلة او قبول مبلغ دفع الى احملكمة س��واء قبل سماع الدعوى 
ام خالله��ا ام بعده��ا ال يعتبر صحيح��ا فيما يتعل��ق بادعاءات ذلك 
الش��خص فاقد األهلية دون موافقة احملكم��ة. وال يجوز دفع أي مبلغ 
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من املال او تعويضات جرى حتصيلها حلسابه او حكم له بها في تلك 
الدع��وى إلى ولي��ه آو محاميه إال مبوافقة احملكمة س��واء أكان الدفع 
نتيجة حلكم او تسوية او مصاحلة او بصورة الدفع في احملكمة او بأية 

صورة أخرى قبل سماع الدعوى او خاللها او بعدها.
الباب السابع

عدم صالحية القضاة وردهم وتنحيتهم

املادة 132:
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم 

يرده احد من اخلصوم في األحوال اآلتية:
1 - اذا كان زوج��ا ألحد اخلص��وم او كان قريبا او صهرا  له الى الدرجة 

الرابعة.
2 - اذا كان له او لزوجه خصومة قائمة مع احد اخلصوم او مع زوجه.

3 - اذا كان وكي��ال ألحد اخلصوم في أعمال��ه اخلاصة او وصيا عليه او 
قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد اخلصوم او القيم 
علي��ه او كان��ت له صلة قراب��ة او مصاهرة للدرج��ة الرابعة بهذا 
الوص��ي او القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الش��ركة اخملتصمة 
او احد مديريها وكان لهذا العضو او املدير مصلحة شخصية في 

الدعوى.
4 - اذا كان له او لزوجه او ألحد أقاربه او أصهاره على عمود النسب او 
ملن يكون هو وكيال عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى 

القائمة.
5 - اذا كان بينه وبني احد قضاة الهيئة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة 
الرابع��ة او كان بينه وب��ني املدافع عن احد اخلص��وم صلة قرابة او 

مصاهرة للدرجة الثانية.
6 - اذا كان ق��د افت��ى او ترافع عن احد اخلصوم ف��ي الدعوى ولو كان 
ذلك قبل اش��تغاله في القضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا 

او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها.
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7 - اذا رف��ع دعوى تعوي��ض على طالب الرد او ق��دم ضده بالغا جلهة 
االختصاص.

املادة 133:
 يق��ع باطال عم��ل القاضي او قضاؤه في األحوال املش��ار اليها في 
املادة الس��ابقة ولو مت باتفاق اخلصوم واذا وقع هذا البطالن في حكم 
ص��در من إحدى هيئ��ات التمييز جاز للخصم ان يطل��ب منها إلغاء 
احلك��م وإعادة نظر الطع��ن أمام هيئة متييز ال يك��ون فيها القاضي 

املتسبب في البطالن.

املادة 134:
يجوز رد القاضي ألحد األسباب التالية:

1 - اذا كان له او لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او اذا جدت 
ألحدهما خصومة م��ع احد اخلصوم او مع زوجه بعد قيام الدعوى 
املطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد 

رده عن نظر الدعوى املطروحة عليه.
2 - اذا كان ملطلقت��ه التي له منها ولد او ألحد أقاربه او أصهاره على 
عمود النس��ب خصومة قائمة أمام القض��اء مع احد اخلصوم في 
الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه اخلصومة قد أقيمت بعد قيام 

الدعوى املطروحة على القاضي بقصد رده.
3 - اذا كان احد اخلصوم يعمل عنده.

4 - اذا كان قد اعتاد مساكنة احد اخلصوم او كان قد تلقى منه هدية 
قبيل رفع الدعوى او بعده.

5 - اذا كان بين��ه وب��ني احد اخلصوم عداوة اوم��ودة يرجح معها عدم 
استطاعته احلكم بغير ميل.

املادة 135:  
اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى او قام به سبب للرد فعليه 
ان يخب��ر رئيس احملكمة لإلذن له في التنح��ي ويثبت هذا في محضر 
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خاص يحفظ في احملكمة. ويجوز للقاضي ) حتى لو كان صاحلا لنظر 
الدعوى ولم يقم به س��بب للرد( اذا استشعر احلرج من نظر الدعوى 
ألي س��بب ان يعرض أمر تنحيه على رئيس احملكمة للنظر في إقراره 

على التنحي.

املادة 136:
 يطلب رد القاضي باس��تدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا 
كان املطل��وب رده قاضي صلح او احد قض��اة احملكمة البدائية او الى 
رئيس محكمة االستئناف اذا كان قاضي استئناف او رئيس محكمة 
بداي��ة او الى رئي��س محكمة التمييز اذا كان قاضيا  فيها او رئيس��ا 
حملكمة اس��تئناف، وال يقبل طلب الرد اذا ل��م يقدم قبل الدخول في 
الدعوى ان كان املتقدم ب��ه املدعي وقبل الدخول في احملاكمة ان كان 
املتقدم به املدعى عليه، ما لم يكن س��بب الرد متولدا عن حادث طرأ 
بع��د الدخول في الدعوى او احملاكمة، فيش��ترط عندئذ لقبول طلب 

الرد ان يقدم في اول جلسة تلي هذا احلادث.

املادة 137* :
 يجب ان يشتمل اس��تدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته 
وان يرفق به وس��ائل اإلثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه 

أودع احملكمة خمسني دينارا.

املادة 138:
 يبلغ الرئيس املطلوب رده صورة مصدقة عن اس��تدعاء طلب الرد 
وبع��د ورود اجلواب من��ه تقرر احملكمة بدون حض��ور الفرقاء والقاضي 

املطلوب رده ما تراه بشأن هذا اجلواب.

املادة 139:
اذا ظهر للمحكمة املرفوع إليها طلب الرد أن األسباب التي بينها 
طالبه تصلح قانون��ا للرد او لم يجب عنها القاضي املطلوب رده في 

*  هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما جاء فيها 
واالستعاضة عنه بالنص الوارد اعاله.
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امليع��اد الذي عينته له تعني يوم��ا للنظر في الطلب املذكور بحضور 
الطرفني دون اشتراك القاضي املطلوب رده وتفصل فيه وفق األصول 
فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي 
ع��ن النظر ف��ي الدعوى وإال فتقرر رد الطلب ومص��ادرة مبلغ التأمني 

واشتراك القاضي الذي طلب رده في احملاكمة واحلكم.

املادة 140:
 اذا ق��ررت احملكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه ان يس��تأنف هذا 

القرار ومييزه مع احلكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.
الباب الثامن

احلجز االحتياطي وتعيني القيم واملنع من السفر

املادة 141* :
1 - للدائ��ن طلب توقيع احلجز االحتياطي س��واء قبل إقامة الدعوى 
او عن��د تقدميها او أثن��اء نظرها الى قاضي األمور املس��تعجلة او 
احملكمة باالستناد الى ما لديه من املستندات والبينات او باالستناد 
الى حك��م أجنبي او قرار حتكيم وذلك على أم��وال املدين املنقولة 
وغي��ر املنقولة وأمواله املوجودة بحيازة الش��خص الثالث لنتيجة 

الدعوى.
2 - اذا ق��ررت احملكمة إجابة الطل��ب بتوقيع احلجز االحتياطي تكلف 
الطال��ب بتأمني نقدي او كفالة مصرفية او عدلية حتدد احملكمة او 
قاضي األمور املس��تعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء 
يضم��ن ما قد يلح��ق باحملجوز عليه م��ن عطل وض��رر اذا ظهر ان 
طالب احلج��ز غير محق في دعواه ، ويس��تثنى م��ن تقدمي التأمني 
او الكفالة احلكومة واملؤسس��ات الرس��مية والعام��ة والبلديات 
والبن��وك العامل��ة في اململكة، كم��ا يجوز للمحكم��ة او قاضي 

األمور املستعجلة التحقق من مالءة الكفيل.

نص  بالغاء   2001 لسنة   14 رقم  املعدل  القانون  مبوجب  املادة  هذه  عدلت  هكذا    *
الفقرتني )1( و)2( واالستعاضة عنهما بالنصني املذكورين اعاله.
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3 - عندم��ا ي��راد إيق��اع حجز على م��ال يجب ان يكون مق��دار الدين 
معلوما ومس��تحق األداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين 
غي��ر معلوم تعني احملكمة مقداره بقراره��ا على وجه التخمني. وال 
يج��وز ان يحجز من أموال املدين إال مبا يفي مبقدار الدين والرس��وم 

والنفقات ما لم يكن احملجوز غير قابل للتجزئة.

املادة 142:
 تستثنى األموال التالية من احلجز:

1 - األلبسة واألسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2 - بيت السكن الضروري للمدين وعياله.

3 - أواني الطبخ وأدوات األكل الضرورية للمدين وعياله.
4 - الكت��ب واآلالت واألوعية واألمتعة الالزمة ملزاولة املدين مهنته او 

حرفته.
5 - مقدار املؤونة التي تكفي املدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي 

لبذر األرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.
6 - احليوانات الالزمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.

7 -  ما يكفي احليوانات املستثناة من احلجز من األعالف مدة ال تتعدى 
موسم البيدر.

8 - اللباس الرسمي ملأموري احلكومة ولوازمهم الرسمية األخرى.
9 - األثواب واحللل واألدوات التي تستعمل خالل إقامة الصالة.

10 - احلص��ة املس��تحقة للحكوم��ة م��ن احلاص��الت س��واء أكانت 
محصودة او مقطوفة ام لم تكن.

11 - األم��وال واألش��ياء األميرية واخملتص��ة بالبلديات س��واء أكانت 
منقولة ام غير منقولة.

12 - النفقة.
13 - رواتب املوظفني إال أذا كان طلب احلجز من اجل نفقة.
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املادة 143* :
1 - يصطح��ب مأم��ور احلجز ال��ذي تنتدبه احملكم��ة او قاضي األمور 
املستعجلة لهذا الغرض شاهدين ال عالقة  لهما بالطرفني ويباشر 
معاملة احلجز بحضورهما وبع��د إمتامه ينظم محضرا يدون فيه 
األموال واألشياء التي القي عليها احلجز ونوعها وقيمتها ولو على 
التخم��ني واملعامالت التي قام بها في س��بيل إلقاء احلجز ويوقعه 

هو واحلاضرون ويقدمه الى احملكمة او قاضي األمور املستعجلة.
2 - ملأم��ور احلج��ز االس��تعانة برج��ال الش��رطة عن��د إج��راء احلجز 
وللمحكمة اذا دعت الضرورة ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال 
القوة وخلع األقفال لغايات إلقاء احلجز عند ظهور اي ممانعة وذلك 

بحضور أفراد الشرطة او شخصني من اجلوار.
3 - اذا كانت األش��ياء احملجوزة عرضة للتل��ف او كانت بضائع عرضة 
لتقلب األسعار، او كانت قيمتها ال تتحمل نفقات احملافظة عليها 
فللمحكم��ة ان تقرر بيعها في احلال بن��اء على تقرير يقدم من اي 
من ذوي الشأن او احلارس القضائي ، بالطريقة التي تراها مناسبة .

املادة 144:
 يج��وز للمحكمة او قاضي األمور املس��تعجلة ان تضع األش��ياء 
واألموال املنقولة احملجوزة حتت يد شخص أمني للمحافظة عليها او 

إدارتها حتى نتيجة احملاكمة.

املادة 145: 
اذا كان للمدين في يد ش��خص ثالث نقود او أموال او أش��ياء أخرى 
وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار احلجز وينبه الى انه اعتبارا 
من الوقت الذي تس��لم اليه ورقة احلجز يجب عليه ان ال يس��لم الى 
املدين شيئا من احملجوز عليه وانه يجب عليه ان يقدم الى احملكمة او 

   )1( فقرة  فيها  ورد  ما  واعتبار   )143( املادة  الى  والثالثة  الثانية  الفقرتني  اضافة  مت    *
مبوجب القانون املعدل رقم 16 لسنة 2006.
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الى قاضي األمور املستعجلة خالل ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود 

او األم��وال او األش��ياء األخرى الت��ي لديه للمدين ويوضح جنس��ها 

ونوعه��ا وعدده��ا ما أمكن وان يس��لمها الى احملكمة او اي ش��خص 

تأمره بتسليمها اليه.

املادة 146:
 اذا ادعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود وال مال للمدين 
او اذا لم يقدم البيان املنصوص عليه في املادة السابقة فللدائن احلق 
ف��ي إقامة الدع��وى عليه في احملكمة ذات االختص��اص واثبات دعواه 

وإلزامه بالنقود املذكورة.

املادة 147:
 اذا س��لم الشخص الثالث الى املدين او الى اي شخص اخر شيئا 
من النقود او األموال التي بلغ ورقة احلجز بها يضمن ما س��لمه على 

ان يكون له احلق في الرجوع على املستلم منه.

املادة 148:
 يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث 

سواء اكان هذا البيان يتضمن االعتراف بوجود مال لديه للمدين ام ال، 

وال حاجة لدعوة الش��خص الثالث حلضور احملاكمة األصلية القائمة 

ب��ني الدائن واملدين اذا كان بيانه يتضم��ن االعتراف اال اذا رأت احملكمة 

لزوم حضوره وقررت دعوته.

املادة 149:
 اذا نفى الش��خص الثالث ان يكون لديه للمدين مال ورفض احلجز 
كله او بعضه بداعي انه سلم تلك األموال للمدين او قضى له الدين 
قب��ل احلجز يج��ب عليه عندئذ ان يس��لم الى احملكمة على س��بيل 
األمانة ما في يده من أوراق او مس��تندات تثبت صحة هذا النفي مع 

البيان الذي يقدمه الى احملكمة.
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املادة 150:
 اذا أثب��ت الدائ��ن دعواه األصلية تقرر احملكم��ة مع احلكم بالدعوى 
األصلية تثبيت احلجز واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة احملجوز 

عليه دينا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى األصلية.

املادة 151: 
1 - يت��م احلج��ز على األموال غي��ر املنقولة بوضع إش��ارة احلجز على 
قيدها في دفاتر التس��جيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تس��جيل 
األراضي نس��خة م��ن قرار احلج��ز لوضع هذه اإلش��ارة على القيد 
املذك��ور ومبوجبها مين��ع مالك األموال غير املنقول��ة احملجوز عليها 
من بيعها والتصرف فيها وال يرفع هذا احلجز إال بقرار من احملكمة.

2 - م��ع مراع��اة أحكام احلجز على املنقول، توضع إش��ارة احلجز على 
قيد األم��وال املنقولة في دفاتر تس��جيلها، اذا كان التصرف فيها 
خاضعا للتسجيل. وال يرفع احلجز عن قيدها اال بقرار من احملكمة.

املادة 152* :
1 - اذا صدر قرار بإيقاع احلجز االحتياطي او املنع من السفر او باتخاذ 
اي إجراءات احتياطية أخرى قبل اقامة الدعوى، يجب على الطالب 
ان يق��دم دعواه ألجل إثبات حقه خالل ثمانية أيام من اليوم التالي 
لتاريخ ص��دور ذلك القرار، واذا لم تقدم الدعوى خالل املدة املش��ار 
اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الش��أن كأنه لم يكن، وعلى رئيس 
احملكمة او من ينتدبه او قاضي األمور املستعجلة اتخاذ ما يلزم من 

إجراءات إللغاء مفعول ذلك القرار.
2 - اذا أس��قطت الدع��وى وفقا ألحكام هذا القان��ون، وكان قد صدر 
فيها قرار بإيقاع احلجز او منع السفر او أي إجراء احتياطي آخر، ولم 

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله.
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جتدد خالل ثالثني يوما من تاريخ إسقاطها، فعلى احملكمة ان تتخذ 

ما يلزم من إجراءات إللغاء مفعول ذلك القرار.
3 - اذا اتفق اخلصوم بعد صدور احلكم في الدعوى على رفع قرار احلجز 
او إلغاء منع السفر او إلغاء أي إجراء احتياطي آخر، فعلى احملكمة 

ان تتخذ ما يلزم من إجراءات إللغاء مفعول ذلك القرار.

املادة 153* :
1 - ف��ي كل قضية يقدم طلب لتعيني وكيل او قيم على مال او تقرر 
فيها احلجز على م��ال وطلب تعيني قيم عليه يجوز للمحكمة ان 

تقرر:
أ -  تعي��ني قيم عل��ى ذلك املال من ذوي االختصاص واخلبرة س��واء 

أكان الطلب قدم قبل صدور القرار باحلجز ام بعده.
ب - رفع يد اي شخص عن التصرف باملال او أخذه من عهدته.
ج- تسليم املال الى القيم او وضعه في عهدته او حتت إدارته.

د - تخوي��ل القيم ممارس��ة جميع او بع��ض الصالحيات التي يحق 
لصاحب املال ممارستها بنفسه.

2 - يجب على احملكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيني قيم ان تأخذ بعني 
االعتب��ار قيمة املال املطلوب تعيني قي��م عليه ومقدار الدين الذي 

يدعيه مقدم الطلب والنفقات احملتمل إنفاقها بسبب تعيينه.

املادة 154** :
 حت��دد احملكمة او قاضي األمور املس��تعجلة املبل��غ الواجب دفعه 
للقي��م مكاف��أة عل��ى خدماته وكيفي��ة دفعه والش��خص املكلف 

بدفعة، ويكون قرارها قابال لالستئناف.

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 باضافة عبارة )من 
ذوي االختصاص واخلبرة( بعد عبارة )على ذلك املال( في الفقرة )1(.

** هكذاعدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله.
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املادة 155:
 يترت��ب على القيم ان يقدم الكفالة التي تراها احملكمة مناس��بة 

لضمان ما يلي:
1 - تقدمي احلس��اب عن كل ما يقبضه في املواعي��د وبالكيفية التي 

تأمر بها احملكمة.
2 - ان يدفع املبالغ املتحصلة حسبما تأمر احملكمة.

3 - ان يكون مس��ؤوال عن اية خسارة تلحق باألموال بسبب تقصيره 
املتعمد او إهماله الشديد.

املادة 156:
 يج��وز للمحكمة ان تأمر بإلقاء احلجز عل��ى أموال القيم وبيعها 
على ان يس��دد م��ن ثمنها ما يثبت اس��تحقاقه عليه وما تتالفى به 

اخلسارة التي سببها اذا:
1 - تخلف القيم عن تقدمي حساباته في امليعاد بالكيفية التي أمرت  

بها احملكمة. او
2- تخلف عن دفع املبلغ املستحق عليه وفق ما تأمر به احملكمة. او

3 -  أوقع خسارة باألموال بسبب تقصيره املتعمد او إهماله الشديد.

املادة 157:
اذا اقتنعت احملكمة او قاضي األمور املس��تعجلة بناء على ما قدم 
من بينات بأن املدعى عليه او املدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة 
قد تصرف بجميع أمواله او هربها الى خارج البالد او انه على وش��ك 
ان يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى اخلصم او عرقلة تنفيذ اي 
قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة او قاضي األمور املس��تعجلة 
ان تصدر مذكرة تأمره بها باملثول أمامها في احلال لبيان السبب الذي 
يح��ول دون تقدميه كفالة مالية او عدلية من كفيل مليء بضمان ما 
ق��د يحكم به عليه. واذا تخلف عن بيان الس��بب او امتنع عن تقدمي 

الكفالة تقرر منعه من مغادرة البالد لنتيجة الدعوى.
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الباب التاسع
األحكام

الفصل األول
إصدار األحكام

املادة 158:
 في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:

1 - تعل��ن احملكم��ة ختام احملاكمة بع��د االنتهاء من س��ماع البينات 

واملرافعات.

2 - بع��د اختتام احملاكمة على احملكمة ان تنط��ق باحلكم عالنية في 

نفس اجللسة وإال ففي جلسة أخرى تعني لهذا الغرض خالل ثالثني 

يوما على األكثر.

3 - غير انه يجوز للمحكمة ان تعيد فتح احملاكمة للتثبت من أي أمر 

ترى انه ضروري للفصل في الدعوى.

4 - يجب ان يحضر القضاة الذين اش��تركوا في املداولة تالوة احلكم. 

واذا كان احلك��م موقعا من هيئ��ة املداولة وتغيب بعضهم فيجوز 

تالوته من هيئة أخرى على ان يؤرخ احلكم بتاريخ النطق به.

املادة 159* :
1 - تكون املداولة في األحكام سرية بني القضاة مجتمعني، وال يجوز 

ان يشترك فيها غير ا لقضاة الذين سمعوا املرافعة.
2 - يجم��ع الرئيس اآلراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه، 
وتصدر األحكام بإجماع اآلراء او بأكثريتها وعلى القاضي اخملالف ان 

يبني أسباب مخالفته في ذيل احلكم.

3 - ال يج��وز النط��ق باحلك��م إال بعد إعداد مس��ودة احلكم بكاملها 
* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء الفقرتني 
)1( و)2( واالستعاضة عنها بالنصني املذكورين اعاله. كما مت تعديلها مبوجب القانون 

املعدل رقم 31 لسنة 2017.
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واملش��تملة على أس��بابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى، 

وللخصوم االطالع عليها في أي وقت الى حني إمتام وتوقيع النسخة 

األصلية من احلكم . 

املادة 160:
 يج��ب ان يبني ف��ي احلكم احملكمة الت��ي أصدرته وتاري��خ إصداره 

ومكانه وأس��ماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق 

به وأسماء اخلصوم بالكامل وحضورهم او غيابهم وأسماء وكالئهم 

كما يج��ب ان يش��تمل احلكم على ع��رض مجمل لوقائ��ع الدعوى 

وطلب��ات اخلصوم وخالص��ة موج��زة لدفوعهم ودفاعه��م اجلوهري 

وأسباب احلكم ومنطوقه.

الفصل الثاني

مصاريف الدعوى

املادة 161:
1 - حتك��م احملكمة عند اصدارها احلكم النهائي في الدعوى برس��وم 

ومصاري��ف الدعوى واالجراءات الت��ي تخللتها للخصم احملكوم له 

ف��ي الدعوى ويجوز لها ان حتك��م اثناء احملاكمة  مبصاريف اي طلب 

معني او جلس��ة معينة في وقت طلبها ال��ى اي فريق من الفرقاء 

دون ان يؤثر في ذلك اي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن املصاريف.

2 - يحكم برس��وم ومصاريف الدعوى املتقابلة بالصورة التي يحكم 

بها في الدعوى االصلية.

املادة 162:
يحك��م مبصاريف تدقي��ق اخلط واخلتم واالمض��اء وبصمة االصبع 

عل��ى منكره او مدعي تزويره اذا ثب��ت في نتيجة التحقيق واملضاهاة 

عدم صحة انكاره او ادعائه التزوير.
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املادة 163* :
 اذا ظهر ان املدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل 
املصاريف باالضافة الى الرس��وم النسبية بنس��بة املبلغ احملكوم به 
اذا كان مبلغا معينا، واال فبنصف الرس��وم اذا كان املدعى به ال ميكن 

تعيينه.

املادة 164:
 اذا تعدد احملك��وم عليهم وكانوا متضامنني في اصل الدعوى يلزم 

كل منهم بالتضامن بالرس��وم واملصاريف جميعه��ا. وان كانوا غير 

متضامنني، فان كان احملكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم 

واملصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، واال فبالتساوي بينهم اذا كان 

املدعى به ال ميكن تعيني قيمة له.

املادة 165:
 اذا أدخل ش��خص ثال��ث في الدعوى بناء على طل��ب احد الفرقاء 

وحك��م عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرس��وم واملصاريف واذا 

حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم واملصاريف.

املادة 166** :
1. باالضاف��ة الى الرس��وم واملصاري��ف على اخت��الف انواعها حتكم 

احملكمة باتعاب احملاماة على اخلصم احملكوم عليه في الدعوى.

2. إذا تبني للمحكمة ان اخلصم اخلاسر قد كان متعنتاً خالل إجراءات 

احملاكمة أو جلأ خاللها الى أس��اليب كيدي��ة ، فيجوز لها أن حتكم 

علي��ه بضعف احل��د األعلى ألتع��اب احملام��اة املقررة وف��ق احكام 

التش��ريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية املدفوعة 

او بكليهما معا .
* عدلت املادة )166( باعتبار ما ورد فيها فقرة )1( واضافة الفقرة )2( اليها بالنص احلالي 

مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 
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املادة 167* :
1- اذا كان املدي��ن قد تعه��د بتأدية مبلغ من النق��ود في وقت معني  
وامتنع ع��ن ادائها عند حلول االجل يحكم علي��ه بالفائدة دون ان 

يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.
2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم مبا قضى به الشرط. 
وان لم يكن هناك ش��رط بش��أنها فتحس��ب من تاري��خ االخطار 
العدل��ي. واال فمن تاريخ املطالبة بها في الئحة الدعوى او باالدعاء 

احلادث بعد تقدمي الالئحة املذكورة.
3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي حتكم بها احملكمة 

الحد اخلصوم وحتسب الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى.
4- م��ع مراعاة ما ورد ف��ي اي قانون خاص، حتس��ب الفائدة القانونية 

بنسبة )9%( سنويا، وال يجوز االتفاق على جتاوز هذه النسبة.
5- إذا سلم املدعى عليه باستحقاق املدعي ألي جزء من املبلغ املدعى 
به وأودع هذا اجلزء في صندوق احملكمة ، فال حتتس��ب فوائد قانونية 

على ذلك اجلزء اعتبارا من تاريخ ايداعه .
الفصل الثالث

تصحيح األحكام

املادة 168* *  :
1 - تتول��ى احملكمة تصحي��ح ما يقع في حكمها م��ن اخطاء مادية 
بحتة كتابية او حس��ابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفس��ها او 
بناء على طلب احد اخلصوم من غير مرافعة ويجري كاتب احملكمة 
ه��ذا التصحيح على نس��خة احلكم االصلي��ة ويوقعه هو ورئيس 

اجللسة.

* عدلت املادة )167( باضافة الفقرة )5( اليها بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 
31 لسنة 2017. 

الفقرة  بالغاء  رقم 14 لسنة 2001  املعدل  القانون  املادة مبوجب  ** هكذا عدلت هذه 
الثانية منها واالستعاضة عنها بالنص احلالي واضافة فقرة ثالثة اليها.
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2 - يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح 
اذا جتاوزت احملكمة فيه حقها املنصوص عليه في هذا القانون وذلك 

بطرق الطعن اجلائزة في احلكم موضوع الطلب.
3 - اذا اغفلت احملكمة احلكم في بعض الطلبات املوضوعية ، فعليها 
بن��اء على طلب احد اخلصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها 
بعد تبليغ اخلصم االخر بذلك ، ويخضع هذا احلكم لقواعد الطعن 

التي تسري على احلكم االصلي.
الباب العاشر

طرق الطعن في االحكام
الفصل األول
أحكام عامة

املادة 169:
1 - الطعن في االحكام للمحكوم عليه.

2 - للمحك��وم له ان يطعن في احلكم اذا اعتمد على اس��باب خالف 
االس��باب التي بني عليه��ا االدعاء او على احد هذه االس��باب. وال 
يج��وز له ان يطع��ن في احلكم الذي قبله صراح��ة او ضمنا ما لم 

ينص القانون على غير ذلك.
3 - ال يجوز للمحكمة ان تسوىء مركز الطاعن بالطعن املرفوع منه 

وحده.

املادة 170* :
 ال يج��وز الطع��ن في االحكام الت��ي تصدر اثناء س��ير الدعوى وال 
تنتهي بها اخلصومة اال بع��د صدور احلكم املنهي للخصومة كلها، 

ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في املسائل التالية:
1- االمور املستعجلة .

* مت الغاء الفقرات )3( و)4( و)5( و)9( الواردة في املادة واعادة ترقيم الفقرات )6( و)7( و8( 
الواردة فيها لتصبج )3( و)4( و5( منها على التوالي مبوجب القانون املعدل رقم 31 

لسنة 2017. 
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2- وقف الدعوى .
3- الدفع مبرور الزمن.

4- طلبات التدخل واالدخال.
5- عدم قبول الدعوى املتقابلة.

املادة 171*:
 عل��ى الرغم مم��ا ورد في اي قان��ون اخر، تبدأ مواعي��د الطعون في 
االحكام الوجاهية واألحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا من اليوم التالي 
لتاريخ صدورها وفي االحكام الصادرة مبثابة الوجاهي من اليوم التالي 

لتاريخ تبليغها.

املادة 172:
1 - يترت��ب على عدم مراعاة مواعيد الطع��ن في االحكام رد الطعن 

شكال.
2 - وتقضي احملكمة بالرد من تلقاء نفسها.

املادة 173**:
اذا كان الفري��ق الراغ��ب في الطعن قد قدم اس��تدعاء يطلب فيه 
اص��دار قرار بتأجيل دفع رس��وم الطعن ، فامل��دة التي تبتدىء من يوم 
تقدميه االس��تدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بش��أن استدعائه ال 

حتسب من املدة املعينة لتقدمي الطعن .

املادة 174***:
اذا توف��ي احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر اعالن افالس��ه او طرأ عليه 
م��ا يفق��ده اهلية اخلصومة خ��الل مواعيد الطعن يبل��غ احلكم الى 
من يقوم مقام��ه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ احلكم الى الورثة وفق 

* عدلت هذه املادة باضافة عبارة )واألحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً( بعد عبارة األحكام 
مبوجب  اخرها  في  الواردة  أو(  اعتبارياً  وجاهياً  عبارة  والغاء  فيها  الواردة  الوجاهية( 

القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 
** هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 

*** هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص املذكور أعاله.
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احكام الفقرة )3( من املادة )123( من هذا القانون.

املادة 175* :
1 - ال يفيد من الطعن اال من رفعه وال يحتج به اال على من رفع عليه.
2 - على انه اذا كان احلكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في 
التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص 
معينني، وطعن فيه احد احملكوم عليهم ومت قبول طعنه، فيستفيد 
م��ن الطعن باقي احملكوم عليهم ولو لم يطعنوا في احلكم، ما لم 

يكن الطعن مبنيا على سبب او اسباب خاصة بالطاعن.

الفصل الثاني

اإلستئناف

املادة 176** :
1- أ- تس��تأنف االح��كام الصادرة عن محاك��م البداية الى محكمة 

االستئناف . 
ب-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تستأنف األحكام والقرارات 
الصادرة ع��ن محاكم الصل��ح الى محكم��ة البداية بصفتها 

االستئنافية .
2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في األمور املستعجلة ، أياً كانت 
احملكمة التي اصدرتها ، وتفصل فيها احملكمة اخملتصة وفق احكام 
الفق��رة )1( من هذه املادة بقرار ال يقب��ل الطعن بطريق التمييز إال 

بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.

املادة 177:
 اذا اتف��ق الفريق��ان على ان ت��رى دعواهما وتفص��ل في محكمة 
الدرجة االولى دون ان يكون ألي منهما احلق في اس��تئناف حكم تلك 

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء الفقرة )2( 
منها واالستعاضة عنها بالنص املذكور اعاله.

** الغي نص املادة )176(  واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 31 
لسنة 2017. 
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احملكمة ال يبق��ى ألي منهما احلق في اس��تئناف احلكم الذي تصدره 
تلك احملكمة.

املادة 178* :
1 - تكون مدة الطعن باالس��تئناف ثالثني يوم��ا في االحكام املنهية 

للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خالف ذلك.
2 - كما تكون مدة الطعن عش��رة اي��ام في القرارات القابلة للطعن 

مبوجب احكام املادة )170( من هذا القانون.

املادة  179:
ملغاة مبوجب القانون املعدل رقم )31( لسنة 2017

املادة 180** :
1 - أ - تق��دم الئحة االس��تئناف بعدد املس��تأنف عليه��م الى قلم 
احملكمة التي اصدرت احلكم املس��تأنف لترفع��ه مع اوراق الدعوى 

بعد اجراء التبليغات الى احملكمة املستأنف اليها.
ب - في غير االمور املس��تعجلة ، إذا كان القرار املس��تأنف لم يُنهِ 
اخلصوم��ة امام محكمة الدرجة األول��ى ، فال ترفع أوراق الدعوى 
م��ع الئحة االس��تئناف ، وتتابع محكمة الدرجة األولى الس��ير 

فيها حسب األصول .
2- يجوز لفريقني او اكثر في الدعوى ان يشتركوا في استئناف واحد.

3 - تبلغ الئحة االستئناف الى املستأنف عليه.
4 -  يح��ق للمس��تأنف علي��ه ان يق��دم الئحة جوابية خالل عش��رة 
اي��ام من اليوم التال��ي لتاريخ تبلغه الئحة االس��تئناف، ولكل من 
املستأنف واملستأنف عليه ان يرفق بالئحته مذكرة توضيحية لها.
5 - يجوز حملكمة االس��تئناف ان حتكم بغرامة ال تزيد على خمس��ني 

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنها بالنص املذكور اعاله.

** عدلت الفقرة )1( من املادة )180( باعتبار ما ورد فيها البند )أ( واضافة البند )ب( الى 
تلك الفقرة  بالنص احلالي  مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 
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دين��ارا على م��ن يهمل في ارس��ال امللف في املوعد احمل��دد، ويكون 
حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.

املادة 181:
 تتضمن الئحة االستئناف التفاصيل اآلتية:

1 - اسم املستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.
2 - اسم املستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.

3 - اسم احملكمة التي اصدرت احلكم املستأنف وتاريخه ورقم الدعوى 
التي صدر فيها.

4 -  ذكر جميع اسباب االستئناف في الالئحة بصورة موجزة وخالية 
من اجلدل وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.

5 - الطلبات.

املادة 182*:
1 - تنظر محكمة االستئناف تدقيقا في الطعون املقدمة اليها في 

االحكام الصادرة وجاهيا او وجاهيا اعتباريا عن محاكم البداية اذا 

كانت قيمة الدعوى ال تزيدعلى ثالثني الف دينار، اال اذا قررت رؤيتها 

مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد اخلصوم.

2 - تنظر محكمة االستئناف مرافعة في الطعون املقدمة اليها في 

االح��كام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد 

قيمتها على ثالثني الف دينار اذا طلب احد اخلصوم رؤيتها مرافعة.

3 - مع مراعاة أحكام املادتني )57( و )59( من هذا القانون تنظر محكمة 

االستئناف مرافعة في الطعون املقدمة اليها في االحكام الصادرة 

مبثابة الوجاهي عن محاكم البداية .

4 - تنظر محكمة االس��تئناف مرافعة ف��ي الدعاوى التي تعاد اليها 

منقوضة من محكمة التمييز.

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 
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املادة 183:
 لدى اس��تيفاء الش��روط واالحكام املعينة في ه��ذا القانون تعني 

احملكمة يوما لسماع االستئناف وتبلغه الى الفرقاء.

املادة 184:
 ال يس��مح للمس��تأنف ان يقدم اثناء املرافعة اسبابا لم يذكرها 
في الالئحة ما لم تس��مح له احملكمة بذلك بناء على اسباب كافية 
غير ان احملكمة ال تتقيد عند الفصل في االستئناف باالسباب املبينة 
في الئحة االس��تئناف او االس��باب االخرى التي تبسط بإذن احملكمة 

مبقتضى هذه الفقرة.

املادة 185*:
1 - ال يح��ق لفرقاء االس��تئناف ان يقدم��وا بينات اضافي��ة كان في 

امكانهم ابرازها في احملكمة املستأنف حكمها ولكن:
أ - اذا كانت احملكمة املس��تأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان 

من الواجب قبولها او.
ب - رأت احملكمة املستأنف اليها ان من الالزم ابراز مستند او احضار 
شاهد لس��ماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى او ألي 
داع جوهري اخر. فيجوز لها ان تس��مح بابراز مثل هذا املس��تند 

لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.
ج - اذا كان احلكم املس��تأنف مبثابة الوجاهي واثبت الفريق املعني 
ان غياب��ه امام محكمة الدرجة االولى كان لعذر مش��روع ففي 
ه��ذه احلالة تطبق أح��كام املادة )59( من هذا القانون بالنس��بة 
لالئحة اجلوابي��ة والئحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتس��اب 
امليع��اد من تاريخ ص��دور القرار بقبول املعذرة املش��روعة ، وقبل 
ش��روع املس��تأنف في تق��دمي بيناته الدفاعية تس��مح احملكمة 

* الغي نص البند )ج( من الفقرة )1( من هذه املادة واستعيض عنه بالنص احلالي مبوجب 
القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 
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املس��تأنف اليها للمستأنف عليه باس��تكمال تقدمي  أي بينات 
كان قد أرفقها بالئحة دعواه عند اقامتها . 

2 - ف��ي جمي��ع احلاالت التي تس��مح فيها احملكمة املس��تأنف اليها 
بتقدمي بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب 

الذي دعاها لذلك.

املادة 186:
اذا سمحت احملكمة بتقدمي بينات اضافية فعليها ان تسمع البينة 

بنفسها.

املادة 187: 
 يجوز حملكمة االس��تئناف عند اعطاء حكمها ان تس��تند السباب 
خالف االس��باب التي اس��تندت اليها احملكمة البدائية في قرارها اذا 

كانت تلك االسباب مدعمة بالبينة املدرجة في الضبط.

املادة 188:
 اذا ظهر حملكمة االستئناف ان الئحة االستئناف قدمت ضمن املدة 

القانونية وانها مستوفية الشروط املطلوبة:
1 - تؤيد احلكم املس��تأنف اذا ظهر لها ان��ه موافق لالصول والقانون 
مع س��رد االس��باب التي اس��تند اليها في رد اس��باب االستئناف 

واالعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
2 - واذا ظه��ر لها ان في االجراءات واملعامالت التي قامت بها احملكمة 
املس��تأنف منها بعض النواقص في الش��كل او في املوضوع او ان 
ف��ي القرارات التي اصدرتها مخالفة لالص��ول والقانون تتدارك ما 
ذك��ر باالصالح فاذا ظهر لها بعد ذلك ان��ه ال تأثير لتلك االجراءات 
واالخط��اء على احلكم املس��تأنف من حي��ث النتيجة وانه في حد 

ذاته موافق للقانون اصدرت القرار بتأييده.
3 - واذا كان��ت تلك االجراءات واالخطاء الت��ي  تداركتها باالصالح مما 
يغي��ر نتيجة احلك��م او كان احلكم في حد ذات��ه مخالفا للقانون 
فسخت احلكم املستأنف كله او بعضه وحكمت بأساس الدعوى 
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بقرار واحد.
4 - على محكمة االس��تئناف عند اصدار احلك��م النهائي ان تعالج 

اسباب االستئناف بكل وضوح وتفصيل.
5 - فس��خ احلكم املس��تأنف القاضي برد الدعوى لعدم االختصاص، 
او لك��ون القضي��ة مقضية، او مل��رور الزمن او لع��دم اخلصومة، او 
الي س��بب شكلي يوجب على محكمة االس��تئناف ان تقرر اعادة 

الدعوى الى محكمة الدرجة االولى للنظر في املوضوع.

املادة )188مكررة* ( :
إذا كان حكم االس��تئناف مؤي��داً للحكم املس��تأنف وفق أحكام 
الفق��رة )1( من املادة )188( من هذا القانون ففي هذه احلالة يراعى ما 

يلي:
1- بعد صدور حكم االس��تئناف ، يحق للمستأنف عليه تقدمي طلب 
ال��ى احملكمة الت��ي أصدرته إللق��اء احلجز االحتياط��ي على أموال 
املستأنف بحدود املبلغ احملكوم به دومنا حاجة لتقدمي كفالة لضمان 

العطل والضرر .
2- إذا كان احلك��م املس��تأنف ص��ادرا ف��ي دع��وى مت نظره��ا بصفة 
االستعجال وفق أحكام املادة )60( من هذا القانون ، فيجوز حملكمة 
االس��تئناف بناء على طلب املستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها 

للحكم املستأنف بنفاذه املعجل.

املادة 189** :
 حتكم احملكمة في الرسوم واملصاريف واتعاب احملاماة املترتبة على 
الدعوى من حني اقامتها في محكمة الدرجة االولى الى حني احلكم 

بها استئنافا.

* عدل القانون األصلي بإضافة املادة )188 مكررة(  بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل 
رقم 31 لسنة 2017. 

عبارة  بإلغاء   2001 لسنة   14 رقم  املعدل  القانون  مبوجب  املادة  هذه  عدلت  هكذا   **
املتسببة عن الدعوى( واالستعاضة عنها بعبارة املترتبة على الدعوى.
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الفصل الثالث
التمييز

املادة 190 :
 تس��ري على االس��تئناف القواع��د املقررة ام��ام محكمة الدرجة 
االولى سواء فيما يتعلق باالجراءات او باالحكام ما لم يقض القانون 

بغير ذلك.

املادة 191* :
على الرغم مما ورد في اي قانون آخر:

1  � يقب��ل الطعن ام��ام محكمة التمييز في االح��كام الصادرة عن 
محاكم االس��تئناف ف��ي الدعاوى التي تزيد قيمتها على عش��رة 
االف دينار وذلك خالل ثالث��ني يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها 
اذا كان��ت وجاهي��ة أو وجاهي��ة اعتبارية ومن الي��وم التالي لتاريخ 

تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او مبثابة الوجاهي.
2 - اما االحكام االستئنافية االخرى فال تقبل الطعن بالتمييز اال بإذن 

من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه.
3  � عل��ى طالب اإلذن بالتمييز ان يقدم الطلب خالل عش��رة ايام من 
اليوم التالي لتاريخ صدور احلكم اذا كان وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا، 

واال فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
4  � عل��ى طالب اإلذن بالتمييز ان يبني في طلبه بالتفصيل النقطة 
القانوني��ة املس��تحدثة او التي على جانب م��ن التعقيد القانوني 

وذلك حتت طائلة رد الطلب شكال.
5  � اذا ص��در القرار ب��اإلذن وجب على مقدم الطل��ب ان يقدم الئحة 
الطعن خالل عش��رة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار اإلذن 
أو خ��الل ثالثني يوما من الي��وم التالي لتاريخ صدور قرار اإلذن ايهما 

* هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017. 
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اسبق ، ويبقى اإلذن قائما حتى صدور احلكم النهائي في الدعوى.

املادة 192* :
 تقدم الئحة التمييز الى محكمة االستئناف التي اصدرت احلكم 
لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد اجراء التبليغات.

املادة 193** :
 تقدم الئحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:

1 - اسم املميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.
2 - اسم املميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.

3 - اس��م احملكمة التي اصدرت احلكم املمي��ز وتاريخه ورقم الدعوى 
التي صدر فيها.

4 - تاري��خ تبلي��غ احلكم املميز ال��ى املمِيز ) بكس��رالياء( اذا لم يكن 
احلكم وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا .

5 - اس��باب الطع��ن بالتميي��ز واضح��ة خالية من اجل��دل، وفي بنود 
مستقلة مرقمة ، وعلى املميز ان يبني طلباته ، وله ان يرفق بالئحة 

التمييز مذكرة توضيحية حول اسباب الطعن.

املادة 194:
 ترفق الئحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ املميز ضدهم.

املادة 195***:
1 - يبلغ املميز ضده نسخة من الئحة التمييز مرفقة بصورة احلكم املميز.

2 - للمميز ضده ان يقدم الئحة جوابية خالل عشرة ايام من اليوم التالي 
لتاريخ تبليغه الئح��ة التميي��ز، ول�ه ان يرفق بها مذكرة توضيحية 

مطبوعة.

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
،االستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله.

** عدلت الفقرة )4( من املادة )193( من القانون األصلي بإضافة عبارة )أو وجاهياً اعتبارياً( 
الى آخرها مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017.

*** هكذا عدلت املادة )195(  مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء الفقرة 
)2( منها واالستعاضة عنه بالنص املذكور أعاله.
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املادة 196:
1 - ي��رد كل متيي��ز لم يقدم خ��الل ميعاد التمييز او لم يكن الرس��م 

مدفوعا عنه.
2 - يج��وز حملكمة التميي��ز عند النظر في التمييز ان تس��مح للمميز 
باكمال الرسم اذا ظهر انه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف 
املميزعن دفع باقي الرسم املستحق خالل املدة التي تعينها احملكمة.

املادة 197:
1 - تنظ��ر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها 
الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقا اال اذا قررت من تلقاء نفسها او 
بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.

2  -  اذا قررت احملكمة النظر في الدعوى مرافعة تعني يوما للمحاكمة 
وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

3  - أ - ف��ي الي��وم املع��ني تباش��ر احملكمة رؤية الدع��وى بحضور من 
حضر من  محام���ي الفرق���اء وبع��د ان تستم��ع ملرافع��ات 
احلاضر منهم  وتستوضح ما ترى ضرورة الستيضاحه تدقق في 

القضية وتصدر قرارها.
ب - ال يس��مح الي م��ن الفرقاء ان يرافع ام��ام محكمة التمييز اال 
بواس��طة محاميه واذا لم يحضر محامي اي فريق في اجللس��ة 
تنظ��ر احملكمة في القضية على ضوء محضر احملاكمة واللوائح 

واالوراق املوجودة وتصدر قرارها.
ج - إذا ل��م تتمك��ن احملكم��ة م��ن فص��ل القضية في ذات اجللس��ة 
تؤجل رؤيتها الى جلس��ة اخرى وسواء احضر محاموا الفرقاء هذه 
اجللس��ة او مايتلوها من جلسات او تخلفوا جميعهم او بعضهم 
تص��در قرارها اما بتأيي��د احلكم واما بنقض��ه واعادته للمحكمة 

التي اصدرته.
4 - حملكمة التمييز ان حتكم في الدعوى دون ان تعيدها الى مصدرها 
اذا كان املوض��وع صاحلا للحكم واحلكم الذي تصدره بهذه الصورة 

ال يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.
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املادة 198:
 ال يقبل الطعن في االحكام بالتمييز اال في االحوال التالية:

1 - اذا كان احلك��م املطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون اوخطأ 
في تطبيقه او تأويله.

2 - اذا وقع بطالن في احلكم او بطالن في االجراءات اثر في احلكم.
3 - اذا صدر احلكم نهائيا خالفا حلكم اخر س��بق ان صدر بني اخلصوم 
انفس��هم دون ان تتغي��ر صفاتهم وتعلق النزاع ب��ذات احلق محال 

وسببا وحاز قوة القضية املقضية سواء ادفع بهذا ام لم يدفع.
4 - اذا لم ينب احلكم على اس��اس قانوني بحيث ال تس��مح اس��بابه 

حملكمة التمييز ان متارس رقابتها.
5 - اذا اغف��ل احلك��م الفصل ف��ي احد املطالب او حكم بش��يء لم 

يطلبه اخلصوم او بأكثر مما طلبوه.
6 - اذا كان في احلكم واالجراءات املتخذة في الدعوى مخالفة صريحة 
للقانون او كان في اصول احملاكمة مخالفة تتعلق بواجبات احملكمة 
فعلى محكم��ة التمييز ان تقرر نقضه ولو ل��م يأت املميز واملميز 

ضده في لوائحهما على ذكر اسباب اخملالفة املذكورة.
 ام��ا اذا كان��ت اخملالفة تتعل��ق بحقوق اخلصمني فال تكون س��ببا 
للنق��ض اال اذا اعت��رض عليها ف��ي محكمتي البداية واالس��تئناف 
واهم��ل االعت��راض ثم أتى اح��د الفريق��ني على ذكرها ف��ي الئحته 

التمييزية وكان من شأنها ان تغير وجه احلكم.

املادة 199* :
1-  اذا كان احلكم املميز قد نقض خملالفته قواعد االختصاص تقتصر 
احملكمة على الفصل في مسألة االختصاص، وعند االقتضاء تعني 

احملكمة اخملتصة التي يجب التداعي اليها.

* هكذا اصبحت هذه املادة  مبوجب القانون املعدل رقم 31 لسنة 2017 باعتبار ما ورد 
فيها فقرة )1( واضافة الفقرتني )2( و3( اليها بالنص احلالي.
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2- إذا نقض��ت محكمة التمييز احلكم لس��بب غير ش��كلي او غير 
متعلق بالنظام العام ،  فيتعني الفصل في جميع اس��باب الطعن 

املوضوعية املعروضة أمامها .
3- إذا وجدت محكمة التميي��ز ان هناك خطأ في اإلجراءات او نقصاً 
ف��ي الش��كل او املوضوع مما ميكن تداركه ، حتك��م بالدعوى ، وبغير 

ذلك يتعني عليها إعادتها الى محكمة االستئناف .

املادة 200:
 اذا نقض احلكم بسبب:

1 - وقوع خطأ في اصول احملاكمة يعتبر النقض شامال لذلك القسم 
من االجراءات التي وقعت بعد السبب الذي اوجب النقض.

2 - كونه مغايرا للقانون يترتب على احملكمة التي اعيد اليها ان تدعو  
الفريقني وتصحح حكمها مبواجهتهما.

3 - نق��ض احلكم االخير من احلكمني املتناقضني فال يبقى لزوم لرؤية 
الدعوى الثانية ولكن اذا نقض احلكمان كالهما يجب اعادة الدعوى 
الى احملكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها 

من جديد.

املادة 201:
 اذا نقض احلكم املميز واعيد الى احملكمة التي اصدرته وجب عليها 
ان تدع��و الفرقاء في الدعوى للمرافعة في ي��وم تعينه لهذا الغرض 

بناء على مراجعة اي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.

املادة 202:
 في اليوم املعني تتلو احملكم��ة قرار التمييز املتضمن نقض احلكم 
وتس��مع اقوال الفرقاء بش��أن قب��ول النقض او ع��دم قبوله ثم تقرر 
قبول النقض او االصرار على احلكم السابق ، فاذا قررت القبول تسير 
ف��ي الدعوى بدءا م��ن النقطة املنقوض��ة وتفصل فيه��ا، واذا قررت 
االصرار على حكمها الس��ابق للعلل واالس��باب التي استندت اليها 
في احلكم املنقوض واس��تدعى احد الطرفني  متييز قرار االصرار يجوز 

حملكمة التمييز ان :
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1 - تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتأييد احلكم او نقضه فاذا 
قررت نقضه لالسباب التي اوجبت النقض االول تعيد الدعوى الى 
احملكم��ة التي اصدرت احلكم فيها وعندئ��ذ يترتب عليها ان متتثل 

لهذا القرار او.
2 - تتول��ى رؤي��ة الدعوى مرافعة وتفصل فيه��ا. واحلكم الذي يصدر 

بهذه الصورة ال يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.

املادة 203:
 تص��در محكمة التمييز قراراتها باجماع االراء او بأكثريتها ويجب 

ان حتتوي هذه القرارات على:
1 - اسم الفريقني ووكيليهما وعنوانيهما.

2 - خالصة وافية للحكم املميز.
3 -  االسباب التي اوردها الطرفان للطعن في احلكم املميز او لتأييده.

4 - الق��رار ال��ذي اصدرته محكمة التمييز بتصدي��ق احلكم املميز او 
نقض��ه واحلكم ف��ي القضية مع بيان اس��باب النق��ض او احلكم 
او الرد على اس��باب الطع��ن التي لها تأثير في جوهره س��واء في 

التصديق او النقض.
5 - تاريخ صدور القرار.

املادة 204* :
1- ال يج��وز الطعن في احكام محكمة التميي��ز بأي طريق من طرق 

الطعن.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه املادة يجوز حملكمة التمييز 
اع��ادة النظر في قرارها الصادر في اي قضي��ة اذا تبني لها انها قد 

* عدلت املادة  )204( مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 باعتبار ما ورد فيها 
من  املادة  من  الثانية  الفقرة  الغاء نص  مت  ثم  اليها،   )2( الفقرتني  واضافة   )1( فقرة 
القانون األصلي واستعيض عنها بهذا النص مبوجب القانون املعدل رقم 20 لسنة 
والصادر   4720 رقم  الرسمية  اجلريدة  عدد  من   3926 الصفحة  على  املنشور   2005
بتاريخ 2005/9/15 علماً بأنها كانت قد عدلت مبوجب القانون املعدل رقم 26 لسنة 
2002 الذي مت الغاؤه مبوجب االعالن الصادر مبقتضى املادة 94 من الدستور املنشور في 

نهاية القانون.
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ردت الطعن اس��تناداً ألي سبب شكلي خالفاً حلكم القانون مبا في 
ذل��ك القرارات الصادرة عن رئيس محكم��ة التمييز او من يفوضه 

واملتعلقة برد طلب منح االذن.

املادة 205:
 اذا رأت اح��دى هيئات محكمة التميي��ز ان تخالف مبدأ مقررا في 

حكم سابق حتيل الدعوى الى الهيئة العامة.

الفصل الرابع

اعتراض الغير

املادة 206:
1 - لكل شخص لم يكن خصما وال ممثال وال متدخال في دعوى صدر فيها 

حكم يعتبر حجة عليه ان يعترض على هذا احلكم اعتراض الغير.
2 - يحق للدائنني واملدينني املتضامنني والدائنني واملدينني بالتزام غير 
قاب��ل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على احلكم الصادر على 
دائ��ن او مدين اخر اذا كان مبني��اً على غش او حيلة متس حقوقهم 

بشرط ان يثبتوا هذا الغش او هذه احليلة بجميع طرق االثبات.
3 - يحق للوارث ان يستعمل هذا احلق اذا مثله احد الورثة في الدعوى 

التي ملورثه او عليه وصدر احلكم مشوبا بغش او حيلة.

املادة 207:
1 - اعتراض الغير على نوعني اصلي وطارىء.

2 - يقدم االعتراض االصلي الى احملكمة التي اصدرت احلكم املطعون 
فيه بالئحة دعوى وفقا الجراءات الدعوى العادية.

3 - يقدم االعتراض الطارىء بالئحة او مذكرة الى احملكمة الناظرة في 
الدعوى اذا كانت مس��اوية او اعلى درجة من احملكمة التي اصدرت 
احلك��م املعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه احلكم داخال في 

اختصاصها.
4 - اذا فقد احد الش��رطني املش��ار اليهما في الفقرة السابقة وجب 

على املعترض ان يقدم اعتراضا اصليا.
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املادة 208:
 يبق��ى للغير احلق في االعتراض على احلكم ما لم يس��قط حقه 

بالتقادم.

املادة 209:
 للمحكم��ة ان كان االعت��راض طارئا ان تفص��ل بالدعوى االصلية 
وترج��ىء الفصل في االعت��راض ما لم يكن فص��ل الدعوى االصلية 

متوقفا على نتيجة حكمها في االعتراض.

املادة 210:
 ال يترتب على تقدمي اعتراض الغير وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه 
م��ا لم تقرر احملكمة خالف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في 

مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

املادة 211:
1 - اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت احملكمة احلكم في حدود 

ما ميس حقوق هذا الغير.
2 - اذا كان احلك��م املعت��رض عليه ال يقبل التجزئ��ة عدلت احملكمة 

احلكم بكامله.

املادة 212:
 اذا اخف��ق الغي��ر في اعتراضه ال��زم بالرس��وم واملصاريف واتعاب 

احملاماة.

الفصل اخلامس

اعادة احملاكمة

املادة 213:
 يجوز للخصوم ان يطلبوا اع��ادة احملاكمة في االحكام التي حازت 

قوة القضية املقضية باحدى احلاالت االتية:
1. اذا وقع من اخلصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من ش��أنه 

التأثير في احلكم.
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اذا اقر اخلصم بعد احلكم بتزوير االوراق التي بني عليها او اذا قضي   .2

بتزويرها.

اذا كان احلكم قد بني على ش��هادة او ش��هادات قضي بعد احلكم   .3

بأنها كاذبة.

اذا حصل طال��ب االعادة بعد صدور احلكم عل��ى اوراق منتجة في   .4

الدع��وى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال 

دون تقدميها.

اذا قضى احلكم بشيء لم يطلبه اخلصوم او بأكثر مما طلبوه.  .5

اذا كان منطوق احلكم مناقضا بعضه لبعض.  .6

اذا صدر احلكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثال متثيال   .7

صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة االتفاقية.

اذا ص��در بني اخلصوم انفس��هم وبذات الصف��ة واملوضوع حكمان   .8

متناقضان.

املادة 214* :
1. ميعاد طلب اعادة احملاكمة ثالثون يوما وال يبدأ في االحوال املنصوص 

عليها ف��ي الفقرات االربع االولى من امل��ادة 213 اال من اليوم الذي 

يل��ي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله بالتزوير اوحكم بثبوته او 

الذي حكم فيه على الش��اهد بأنه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه 

الورقة احملتجزة.

2. يب��دأ امليع��اد ف��ي احلالتني )5 و6( م��ن تاريخ اكتس��اب احلكم قوة 

القضية املقضية.

3. يب��دأ امليع��اد في احلالة املنصوص عليها ف��ي الفقرة )7( من اليوم 

الذي يلي تبليغ احلكم الى من ميثل احملكوم عليه متثيال صحيحا.

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء نص الفقرة 
)4( منها واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله.
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4. يب��دأ امليعاد في احلال��ة املنصوص عليها في الفق��رة )8( من هذه 

املادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ احلكم الثاني.

املادة 215:
 يقدم طلب اعادة احملاكمة الى احملكمة التي اصدرت احلكم ويجري 

في ذلك تبادل اللوائح بني الفرقاء وفقا الحكام هذا القانون.

املادة 216:
1. يق��دم طلب اعادة احملاكمة باس��تدعاء الى احملكم��ة التي اصدرت 

احلكم باالوضاع املعتادة للدعوى.

2. يج��ب ان يش��تمل االس��تدعاء على بي��ان احلكم املطع��ون فيه ، 

واسباب الطعن واال كان باطال.

3. يجب على الطالب ان يقوم في امليعاد املنصوص عليه في املادة السابقة 

بدفع الرسوم القانونية املنصوص عليها في نظام رسوم احملاكم.

املادة 217:
ال يترت��ب على طلب اعادة احملاكم��ة وقف تنفيذ احلكم ما لم تقرر 

احملكمة خالف ذلك.

املادة 218:
1 - ال تعيد احملكمة النظر اال في الطلبات التي تناولها االستدعاء.

2 - للخص��م ان يطل��ب اع��ادة احملاكمة تبعي��ا ولو انقض��ى امليعاد 

بالنسبة اليه على ان ال يتجاوز ذلك ختام احملاكمة. ويسقط طلب 

اع��ادة احملاكمة التبعي اذا حكم بعدم قب��ول طلب اعادة احملاكمة 

االصلي شكال.

املادة 219:
تفص��ل احملكمة اوال في جواز قبول طلب اعادة احملاكمة ش��كال ثم 

تنظر في املوضوع.
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املادة 220* :
اذا حك��م ب��رد الطلب يحكم على مقدمه بغرام��ة مقدارها مائة 

وخمسون دينارا والرسوم واملصاريف.

املادة 221:
 احلكم في موضوع الطلب يحل محل احلكم السابق.

املادة 222:
 ال يجوز طلب اعادة احملاكمة بشأن احلكم الذي يصدر برفض طلب 

اعادة احملاكمة او احلكم في موضوعه.

املادة 222 مكررة ** :
إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو املستندات املقدمة فيها ألي سبب 

كان ، ففي هذه احلالة يراعى ما يلي:-
1. إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه 

الصورة مبثابة األصل .
2. إذا ل��م توج��د أي نس��خة مصدقة عنها بصورة رس��مية ،فتعتبر 
النس��خة الورقية املطابقة للنس��خة اإللكتروني��ة احملفوظة في 
قاع��دة البيانات املعتمدة ل��دى وزارة العدل واملؤش��ر عليها لهذه 
الغاي��ة من قبل رئيس ديوان احملكمة مبثابة األصل ما لم يثبت عدم 

صحة أي من هاتني النسختني .

املادة 223*** :
تستمر محاكم البداية ومحاكم االستئناف بالنظر في جميع الدعاوى 

والطعون املقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون املعدل . 

* هكذا عدلت هذه املادة مبوجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 بالغاء ما ورد فيها 
واالستعاضة عنه بالنص املذكور اعاله.

** مت اضافة املادة )222 مكررة( الى القانون بالنص احلالي مبوجب القانون املعدل رقم 31 
لسنة 2017.

املادتني  ترقيم  واعادة  احلالي  بالنص  اليه   )223( املادة  بإضافة  القانون األصلي  *** عدل 
)223(  و)224( الواردتني فيه لتصبحا )224( و)225( منه على التوالي مبوجب القانون 

املعدل رقم 31 لسنة 2017.
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الباب اخلتامي*
اإللغـــاءات

املادة224:
 يلغ��ى قان��ون اص��ول احملاكم��ات احلقوقية رق��م )42( لس��نة 1952 

وتعديالته.

املادة 225:
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

* الغي الباب احلادي عشر من القانون االصلي املتضمن االجراءات أمام محكمة التمييز 
ترقيم  واعيد    )228( الى   )223( بصفتها محكمة عدل عليا بكافة مواده وهي من 

مادتي الباب اخلتاميبموجب القانون املعدل رقم 14 لسنة 2001 
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á«fóŸG äÉªcÉÙG ∫ƒ°UG

80

@Qƒà°SódG øe (94) IOÉŸG ≈°†à≤Ã QOÉ°U ¿ÓYEG

áæ°ùd (26) ºbQ âbDƒŸG ¿ƒfÉ≤dG π«MG Qƒà°SódG øe (94) IOÉŸÉH kÓªY ¬fCG ø∏©j
‘ Qƒ°ûæŸG (2002 áæ°ùd á«fóŸG äÉªcÉÙG ∫ƒ°UG ¿ƒfÉ≤d ∫ó©e ¿ƒfÉb) 2002
πNOCÉa áe’G ¢ù∏› ¤G 2002/5/16 ïjQÉJ (4547) ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G OóY

.äÓjó©àdG ¢†©H ¢ù∏ÛG ¬«∏Y

¿É˘«˘Y’G É˘°ù∏› √ô˘bG …ò˘dG ∫ó˘©ŸG ¬˘∏˘µ˘°ûH Qƒ˘còŸG ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG »˘∏˘j É˘ª˘˘«˘˘a ô˘˘°ûæ˘˘j
¿ƒfÉ≤˘dG πfi π˘ë˘«˘d ¬˘«˘∏˘Y á˘≤˘aGƒŸÉ˘H á˘«˘eÉ˘°ùdG á˘«˘µ˘∏ŸG IOGQ’G äQó˘°Uh ÜGƒ˘æ˘dGh

.¬«dG QÉ°ûŸG 2002 áæ°ùd (26) ºbQ âbDƒŸG

2005/8/29

AGQRƒdG ¢ù«FQ

¿GQóH ¿ÉfóY QƒàcódG

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````̀ ``````````````````

@ïjQÉàH QOÉ°üdG 4720 ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G OóY øe 3925 áëØ°üdG ≈∏Y ¿ÓY’G Gòg ô°ûf ”

2005/9/15
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á«fóŸG äÉªcÉÙG ∫ƒ°UG ¿ƒfÉb

81

ÚfGƒ≤dG Ò°ùØàH ¢UÉÿG ¿GƒjódG øY QOÉ°U QGôb
2001/9/26 ïjQÉJ (´ÉªL’ÉH QGôb) 2001 áæ°ùd (11) ºbQ QGôb
4513 ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G OóY øe 4826 áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG

2001/10/18 ïjQÉJ

Ö∏W ‘ ô¶æ∏d ÚfGƒ≤dG Ò°ùØàH ¢UÉÿG ¿GƒjódG ™ªàLG 2001/9/26 ïjQÉàH
ï˘˘˘jQÉ˘˘˘J 13277/4 ìCG º˘˘˘bQ AGQRƒ˘˘˘dG ¢ù«˘˘˘˘FQ á˘˘˘˘dhO ÜÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘c ‘ OQGƒ˘˘˘˘dG Ò°ùØ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

.`g1422 á«fÉãdG iOÉªL 23 ≥aGƒŸG 2001/9/11

(24) ºbQ á«fóŸG äÉªcÉÙG ∫ƒ°UG ¿ƒfÉb øe (59) IOÉŸG Ò°ùØàH ≥∏©àŸG
:¿É«Hh ¬JGP ¿ƒfÉ≤dG øe (109) IOÉŸG ¢üf Aƒ°V ≈∏Y ádó©ŸG 1988 áæ°ùd

É¡Yƒ°VƒŸ ¢Vô©àdG πÑb iƒYódG Oôd π≤à°ùe Ö∏£d ¬«∏Y ≈YóŸG Ëó≤J πg{
áæ°ùd (24) ºbQ á«fóŸG äÉªcÉÙG ∫ƒ°UG ¿ƒfÉb øe (109) IOÉŸG ¢üæd kGOÉæà°SG
QÉ°ûŸG ájÉ©aódG äÉæ«ÑdGh á«HGƒ÷G áëFÓdG Ëó≤J OÉ©«e ™£b ¤G …ODƒj 1988

.z¬«dG QÉ°ûŸG á«fóŸG äÉªcÉÙG ∫ƒ°UG ¿ƒfÉb øe (59) IOÉŸG ‘ É¡«dG

ï˘˘jQÉ˘˘J 3886/1/22 º˘˘bQ ∫ó˘˘©˘˘dG ô˘˘jRh ‹É˘˘©˘˘e ÜÉ˘˘à˘˘c ≈˘˘∏˘˘Y ´Ó˘˘˘W’G ó˘˘˘©˘˘˘Hh
:ó‚ Ò°ùØàdG Ö∏W øª°†àŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ ádhO ÜÉàµH ≥aôŸG 2001/8/22

áæ°ùd (24) ºbQ á«fóŸG äÉªcÉÙG ∫ƒ°UCG ¿ƒfÉb øe (59) IOÉŸG ¢üæJ :k’hCG
:»∏j Ée ≈∏Y 2001 áæ°ùd (14) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ‘ ádó©ŸG 1988

- 1øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN á°üàıG áªµÙG º∏b ¤G Ωó≤j ¿G ¬«∏Y ≈YóŸG ≈∏Y
øe áëFÓdG √òg ≈∏Y kÉ«HÉàc kÉHGƒL iƒYódG áëF’ ¬¨∏ÑJ ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG

:»∏j Ée ¬H kÉ≤aôe Ú«YóŸG Oó©H Qƒ°Uh π°UG

- CG.á¶aÉ◊G √òg äGOôØÃ áªFÉb ™e ¬HGƒ÷ IójDƒŸG äGóæà°ùŸÉH á¶aÉM

- Ü.Ò¨dG ój â– IOƒLƒŸG á«£ÿG ¬JÉæ«H áªFÉb

-`LÉ¡JÉÑKG ‘ ÖZôj »àdG ™FÉbƒdGh á∏eÉµdG º¡æjhÉæYh √Oƒ¡°T AÉª°SCÉH áªFÉb
.IóM ≈∏Y ógÉ°T πµd á«°üî°ûdG áæ«ÑdÉH

- 2Úà°S íÑ°üàd IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG IóŸG OGõJ
:Úà«dÉàdG ÚàdÉ◊G øe …CG ‘ kÉeƒj

بتاريخ 2001/9/26 اجتمع الديوان اخلاص بتفس��ير القوانني للنظر 
في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء زقم أ ح13277/4 

تاريخ 2001/9/11 املوافق 23 جمادى الثانية 1422ه�.

املتعلق بتفس��ير املادة )59( من قانون أصول احملاكمات املدنية رقم 
)24( لسنة 1988 املعدلة على ضوء نص املادة )109( من القانون ذاته 

وبيان:

»هل تقدمي املدعى عليه لطلب مس��تقل لرد الدعوى قبل التعرض 
ملوضوعه��ا اس��تناداً لن��ص املادة )109( م��ن قانون اص��ول احملاكمات 
املدني��ة رقم )24( لس��نة 1988 يؤدي الى قط��ع ميعاد تقدمي الالئحة 
اجلوابي��ة والبين��ات الدفاعية املش��ار اليها في امل��ادة )59( من قانون 

اصول احملاكمات املدنية املشار اليه«.

وبع��د االطالع على كتاب معالي وزير العدل رقم 3886/1/22 تاريخ 
2001/8/22 املرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء املتضمن طلب التفسير 

جند:

أوالً: تن��ص امل��ادة )59( من قانون أصول احملاكم��ات املدنية رقم )24( 
لسنة 1988 املعدلة في القانون رقم )14( لسنة 2001 على ما يلي:

1 - عل��ى املدعى عليه ان يقدم الى قلم احملكمة اخملتصة خالل ثالثني 
يوم��اً من اليوم التال��ي لتاريخ تبلغه الئحة الدع��وى جواباً كتابياً 

على هذه الالئحة من اصل وصور بعدد املدعني مرفقاً به ما يلي:
أ - حافظ��ة باملس��تندات املؤيدة جلواب��ه مع قائمة مبف��ردات هذه 

احلافظة.
ب - قائمة بيناته اخلطية املوجودة حتت يد الغير.
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ج - قائم��ة بأس��ماء ش��هوده وعناوينهم الكامل��ة والوقائع التي 
يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

2 - ت��زاد املدة املنصوص عليها ف��ي الفقرة )1( من هذه املادة لتصبح 
ستني يوماً في اي من احلالتني التاليتني:

أ - اذا كان املدعى عليه احملامي العام املدني او كان احد املؤسسات 
الرسمية او العامة.

ب - اذا كان املدعى عليه مقيماً خارج اململكة.
3 - لرئيس احملكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية ان ميدد وملرة واحدة املدة 
املش��ار اليه��ا في كل من الفق��رة )1( من هذه املادة مدة خمس��ة 
عش��ر يوماً وفي الفقرة )2( من هذه املادة مدة ثالثني يوماً بناء على 
طل��ب املدعى عليه املقدم منه قبل انقضاء املدة القانونية املبينة 

اعاله اذا ابدى اسباباً مبررة وقنعت احملكمة بذلك.

4 - اذا ل��م يقم املدعى عليه بتقدمي جواب كتابي على الئحة الدعوى 
خ��الل امل��دد املبينة في الفق��رات )1( و)2( و)3( من ه��ذه املادة تعني 
احملكمة جلس��ة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه اجللسة 
الى املدعي واملدعى عليه حسب األصول وال يحق للمدعى عليه في 
ه��ذه احلالة تقدمي جواب على الئح��ة الدعوى بأي صورة من الصور، 
كما ال يحق له تقدمي اي بينة في الدعوى على ان يقتصر حقه على 
تق��دمي مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة املدعي ومناقش��تها 

وتقدمي مرافعة ختامية.

5 - اذا قام املدعى عليه بتقدمي جواب كتابي على الئحة الدعوى ضمن 
امل��دد املبينة في الفقرات )1( و)2( و)3( م��ن هذه املادة فيجب عليه 
او عل��ى وكيله ان يوقع عل��ى كل ورقة م��ن األوراق املوجودة ضمن 
حافظة مستنداته وان يوقع بإقرار منه بأن الورقة مطابقة لألصل 

اذا كانت صورة.

6 - للمدعي خالل عش��رة أيامم تب��دأ من اليوم التال��ي لتاريخ تبلغه 
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الالئح��ة الالئح��ة اجلوابية ان يقدم رداً عليها م��ع مذكرة بدفوعه 
واعتراضات��ه على بينات املدع��ى عليه كما يحق ل��ه ان يرفق برده 

البينات الالزمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.

7 - ال يجوز للمدعى عليه في الئحته احلوابية وال للمدعي في الئحة 
رده على الالئح��ة اجلوابية ان ينكر انكاراً مجمالً ادعاء خصمه في 
الالئح��ة املقدمة منه بل يجب علي��ه ان يرد على البنود الواردة في 
الئح��ة خصم��ه رداً واضحاً وصريح��اً وان يتن��اول بالبحث كل أمر 
واقعي يدعيه اخلصم وال يس��لم هو بصحته وللمحكمة في حال 
غموض الرد احلق في تكليف اي من الطرفني توضيح ما ورد بالئحته 

بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.

8 - اذا طلب احد اخلصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة حتت 
يد الغير دون ان يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته، فيحق 
للخصم اآلخر بعد ورود هذه املس��تندات واطالعه ان يبدي دفوعه 
واعتراضاته وان يقدم البينات الالزمة للرد عليها وذلك خالل مدة ال 
تتجاوز عش��رة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه هذه املستندات 
وتصبح هذه املدة عش��رين يوماً ف��ي أي من احلالتني املذكورتني في 

الفقرة )2( من هذه املادة.

ثاني��اً: تنص املادة )109( من قانون اصول احملاكمات املدنية رقم )24( 
لسنة 1988 املعدلة في القانون رقم )14( لسنة 2001 على ما يلي:

1 - للخص��م قب��ل التعرض ملوض��وع الدعوى ان يطل��ب من احملكمة 
اص��دار احلكم بالدفوع التالية بش��رط تقدميه��ا دفعة واحدة وفي 

طلب مستقل:
أ - عدم االختصاص املكاني.

ب - وجود شرط حتكيم.
ج - كون القضية مقضية.

د - مرور الزمن،
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ه� - بطالن أوراق تبليغ الدعوى.

2 - عل��ى احملكم��ة ان تفصل في الطلب املق��دم اليها مبوجب احكام 
الفق��رة )1( من هذه املادة، ويك��ون حكمها الصادر في هذا الطلب 

قابالً لالستئناف.
وبتدقيق  النصوص القانونية ال جند فيها ما يفيد بأن تقدمي املدعى 
عليه لطلب مس��تقل لرد الدعوى قبل التعرض ملوضوعها اس��تناداً 
لنص املادة )109( من قانون اصول احملاكمات املدنية رقم )24( لس��نة 
1988 يؤدي الى قطع ميعاد تقدمي الالئحة اجلوابية والبينات الدفاعية 
املش��ار اليها في املادة )59( من قانون اصول احملاكمات املدنية املش��ار 
الي��ه اذ ان قطع املواعيد القانونية او ايقافها ال يجوز اال بنص قانوني 
صريح يقضي بذلك ولو اراد املش��رع ان يجيز ذلك ألورده نصاً صريحاً 
كم��ا قضت به املادة 173( م��ن قانون اصول احملاكم��ات املدنية حيث 

نصت على اآلتي:
املادة )173( :

»اذا كان الفري��ق الراغ��ب ف��ي الطعن ق��د قدم اس��تدعاء يطلب 
فيه اص��دار قرار بتأجيل دفع رس��وم الطعن، فامل��دة التي تبتدئ من 
ي��وم تقدميه االس��تدعاء وتنتهي في يوم ابالغه القرار الصادر بش��أن 

استدعائه ال حتسب من املدة املعينة لتقدمي الطعن.
وتأسيس��اً على م��ا تقدم وعليه ف��إن تقدمي املدع��ى عليه لطلب 
مس��تقل لرد الدعوى قبل التع��رض ملوضوعها اس��تناداً لنص املادة 
)109( م��ن قان��ون أصول احملاكم��ات املدنية رقم )24( لس��نة 1988 ال 
يقطع ميعاد تقدمي الالئحة اجلوابية والبينات الدفاعية املش��ار اليها 
ف��ي املادة )59( من قانون االص��ول املدنية بل عليه مراعاة املدد املبينة 

في هذه املادة كما وردت فيها.
هذا ما نقرره في تفسير النص املطلوب تفسيره.

قراراً صدر باإلجماع بتاريخ 9 رجب 1422ه� املوافق 2001/9/26م
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املادة 1
يس��مى هذا النظ��ام ) نظام اخلبرة أمام احملاکم النظامية لس��نة 
2017 ( ويعمل به بعد مرور س��تني يوماً من تاريخ نش��ره في اجلريدة 

الرسمية.
املادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني اخملصصة لها أدناه ما لم 
تدل القرينة على خالف ذلك :

* مت نشر هذا النظام على الصفحة 3440 من عدد  اجلريدة الرسمية رقم 5460 الصادر 
بتاريخ 2017/5/16.

نظام اخلبرة أمام احملاكم النظامية
رقم 46 لسنة 2017*

صادر مبوجب الفقرة )1( من املادة )83( من قانون اصول احملاكمات 
املدنية رقم )24( لسنة 1988 وتعديالته

احملاکم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ.

وزارة العدل .

وزير العدل .

مجلس تنظيم شؤون اخلبرة املشكل وفق أحكام هذا النظام.

اللج��ان الفنية التي يش��كلها اجمللس وف��ق أحكام هذا 

النظام.

مديرية شؤون اخلبرة في وزارة العدل.

مدير املديرية.

سجل شؤون اخلبرة املنظم وفق أحكام هذا النظام.

اجلدول امللحق بالسجل واملنظم وفق أحكام هذا النظام.

احملاك�����م

ال�����وزارة

الوزي�����ر

اجملل����س

اللجان الفنية

املدي��ري�����ة

امل��دي�������ر

الس������جل

اجل�������دول

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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املادة 3
أ. ينظم في الوزارة ، وباش��راف املدير، س��جل يس��مى )سجل شؤون 
اخلب��رة( تدون في��ه البيانات املتعلقة بأس��ماء اخلب��راء وعناوينهم 
وس��يرهم العلمي��ة واملهني��ة والعملي��ة واخلبرات الت��ي قدموها 
مبوج��ب هذا النظام ، ويتاح للكاف��ة اإلطالع عليه من خالل املوقع 

اإللكتروني للوزارة .
ب. يلح��ق بالس��جل اجلدول الذي تس��جل فيه أنواع اخلبرة وأس��ماء 
اخلبراء املعتمدين ملمارستها وعناوينهم ومحاكم االستئناف التي 
يعملون ضمن دوائر اختصاصها ، وينش��ر اجلدول واي تعديل عليه 

في اجلريدة الرسمية .
ج. ترس��ل احملاكم للمدي��ر عند انتهاء مهمة اخلبي��ر املعني بياناً وفق 
منوذج يعده الوزير باسم اخلبير وتاريخ تعيينه وتاريخ انتهاء مهمته 
وأس��ماء كل من هيئة احملكمة واألطراف ووكالئهم ورقم القضية 
التي مت تعيني اخلبير فيها، ويجوز للمحكمة أن تضيف أي مالحظات 
له��ا على اخلبير أو اخلبرة التي أداها، ويضم املدير هذه البيانات إلى 

السجل.
د. يجوز اس��تخدام احلاس��وب لتنظيم الس��جل والبيانات املتعلقة 
ب��ه، وتكون البيانات والوثائق املس��تخرجة إلكترونياً منه واملصادق 

عليها من املدير حجة على الكافة.

املادة 4
أ. يش��كل في الوزارة مجلس يس��مى )مجلس تنظيم شؤون اخلبرة( 

برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1. امني عام الوزارة .

2. رؤساء محاكم االستئناف في اململكة .
3. نقيب احملامني .

4. خمسة أش��خاص من ذوي املهن أو التخصص يعينهم مجلس 
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الوزراء بناء على تنسيب الوزير ملدة ثالث سنوات.
ب. يختار اجمللس من بني االعضاء املش��ار إليه��م في البندين )1( و)2( 

من الفقرة )أ( من هذه املادة نائباً للرئيس.
ج. يكون املدير مقرراً الجتماعات اجمللس دون أن يكون له حق التصويت.

املادة 5
أ. يجتمع اجمللس كلما دعت احلاجة لذلك بدعوة من رئيس��ه، أو نائبه 
عند غياب��ه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على 

أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب. يتخ��ذ اجملل��س قرارات��ه بأغلبية أص��وات أعضائ��ه احلاضرين في 
االجتم��اع على أال تقل عن س��تة أصوات ، وعند تس��اوي األصوات 

يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
ج. حت��دد بتعليمات إجراءات تنظيم عمل اجمللس واجتماعاته وس��ائر 

اموره االخرى.

املادة 6
أ. يتولى اجمللس تنظيم شؤون اخلبرة أمام احملاكم مبا في ذلك :

1. اعتماد أنواع اخلبرة .
2. تش��كيل اللج��ان الفني��ة لكل نوع م��ن أنواع اخلب��رة بناء على 

تنسيب الوزير.
3. اعتم��اد معايير تأهيل اخلبراء وتس��ميتهم لكل ن��وع من أنواع 

اخلبرة أو أكثر بناء على توصيات اللجان الفنية .
4. اعتماد اخلبراء بناء على توصية اللجان الفنية.

5. اعتماد اجلدول وأي حتديث أو تعديل قد يطرأ عليه .
6. اعتماد أجور اخلب��راء لكل نوع من أنواع اخلبرة بناء على توصيات 

اللجان الفنية.
7. إصدار تعليمات قواعد سلوك اخلبراء.

8. رفع اس��م اخلبير نهائياً أو وقف تس��جيله مؤقتاً بناء على طلب 
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اخلبير أو بسبب فقدان أحد شروط التسجيل .
9. إص��دار التعليم��ات الالزمة لتنظيم الس��جل واجلدول وأي أمور 

أخرى الزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
10. أي مهام أخرى الزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها 

بأي جهة أخرى .
ب. تنش��ر قرارات اجمللس املنصوص عليها في الفقرة الس��ابقة على 

املوقع اإللكتروني للوزارة.

املادة 7
أ. يشكل اجمللس بناء على تنسيب الوزير جلاناً فنية من أصحاب اخلبرة 
واالختصاص مبا ال يقل عن رئيس وأربعة أعضاء لكل منها في كل 
نوع من أنواع اخلبرة لتتولى اقتراح معايير تأهيل اخلبراء وتسميتهم 

والوسائل واملعدات الفنية التي قد يلزم توفرها لديهم.
ب. يكون اجتم��اع اللجنة قانونياً بحضور أغلبي��ة أعضائها على أن 

يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة .
ج. يك��ون املدير مقرراً الجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق 

التصويت .
د. تثبت مبحاضر قرارات اللجان الفنية وتعتبر جزءاً من السجل .

ه�. بعد اعتم��اد اجمللس املعايي��ر املنصوص علي�ه�ا في امل�ادة السابقة، 
تقترح اللجان الفنية ، بعد التش��اور مع أي جهات ذات عالقة عدداً 

كافياً من اخلبراء لكل نوع من أنواع اخلبرة .
و. تض��ع كل جلن��ة فنية الئحة مقترح��ة ألجور اخلبراء على أس��اس 
املهم��ة الواحدة أو على أس��اس كل يوم عمل تبع��اً لطبيعة نوع 
اخلبرة وذلك باالعتماد على األجر الس��ائد ما أمكن ملن مياثل اخلبير 

من أرباب املهنة والصنعة.

املادة 8
يش��ترط في أي ش��خص مرش��ح العتماده خبيرا وفق أحكام هذا 
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النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :
أ . أن يكون مؤهال ملمارس��ة نوع اخلبرة املرش��ح لها علمي��اً أو فنياً أو 
مهنيا أو باملمارس��ة الفعلية للفن أو الصنع��ة وفق املعايير التي 

اعتمدها اجمللس .
ب . أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية .

ج. أن ال يكون قد س��بق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية بس��بب أفعال 

مخلة بالشرف أو النزاهة أو األمانة من قبل مرجع مختص .

د. أن ال يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائياً.

املادة 9
أ . يجوز تس��مية الش��خص املعنوي في جدول اخلبراء إذا توافرت فيه 

الشروط التالية :

1. أن يك��ون من غاياته تق��دمي الرأي الفني أو العلمي أو املتخصص 

في نوع اخلبرة املراد تسميته أو اعتماده فيه .

2. أن يق��دم الوثائ��ق التي تثبت اس��م من ميثله وأس��ماء مالكيه 

واملساهمني فيه وغاياته للتحقق من حياده واستقالله .

3. أن ال يكون قد صدر بحق الش��خص املعنوي أي عقوبات جزائية 

تتعلق مبمارسة األعمال املنوطة به .

ب . ل��دى تعيني احملكمة الش��خص املعنوي للقيام مبه��ام اخلبرة وفق 

أحكام القانون، يتوجب عليه تكليف أحد العاملني لديه ممن تتوافر 

فيه الش��روط الواردة في املادة )8( من هذا النظام وس��ائر الشروط 

األخرى املقررة في التشريعات النافذة للقيام باخلبرة .

ج . عل��ى الش��خص املكلف وف��ق أحكام الفق��رة الس��ابقة أن يبرز 

للمحكمة كتاب تكليفه من الش��خص املعنوي املعني والذي يبني 

عنوانه وس��يرته العلمي��ة واملهنية والعملية وأي خبرات س��ابقة 

مقدمة منه وذلك قبل حتليفه اليمني الالزمة لذلك.
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املادة 10
أ. يتم تس��مية اخلبراء واعتمادهم في اجلدول عند سريان أحكام هذا 
النظ��ام ، ويتم حتديث اجلدول بصورة دورية وفق األحكام واإلجراءات 

املقررة في هذا النظام .
ب. يجوز اعتماد اخلبير في أكثر من فرع من فروع اخلبرة إذا توافرت فيه 

الشروط الالزمة لذلك.

املادة 11
أ. تتقي��د احملاكم، ما أمكن، عند تعيني اخلبير بأن يكون من بني اخلبراء 
املعين��ني في دائ��رة اختصاص محكمة االس��تئناف التي تتبع لها 
احملكمة املعنية ، وللمحكمة وفق تقديرها تعيني خبير من اجلدول 

من دائرة اختصاص محكمة استئناف أخرى .
ب. عن��د عدم توفر ن��وع اخلبرة أو تع��ذر تعيني اخلبي��ر تتولى احملكمة 

تعيينه من خارج اجلدول وتعلم املدير بذلك .
ج. إذا تعلقت اخلبرة بالطب الش��رعي تلتزم احملاكم بتعيني اخلبير من 

األطباء الشرعيني املعينني في وزارة الصحة.

املادة 12
يتولي املدير :

أ . اإلشراف على السجل .
ب . تنفيذ قرارات اجمللس .

ج. اإلشراف على موظفي الدائرة .
د. أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو اجمللس .

املادة 13
أ . يتلقى املدير الشكاوى على اخلبراء ويرفعها إلى اجمللس .

ب . تقوم احملاكم بعرض أي إخالالت مهنية أو مسلكية ارتكبها اخلبير 
من خالل تقارير خطية ترسل إلى اجمللس .

ج. للمجلس وبعد استجواب اخلبير ومتكينه من تقدمي دفوعه إذا ثبت 
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له انه ارتكب مخالفة مهنية أو مس��لكية أن يقرر شطب اسمه 
نهائيا من اجلدول .

املادة 14
يتول��ى الوزير تبليغ رئيس اجملل��س القضائي ونقيب احملامني بجدول 
اخلبراء واي حتديث يطرا عليه، کما يتم نش��ره علي املوقع اإللكتروني 
للوزارة، ويتولى رئيس اجمللس القضائي تعميمه على احملاكم ونش��ره 

على املوقع اإللكتروني للمجلس .

املادة 15
يصدر اجمللس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام مبا في 
ذلك األحكام املتعلقة مبكافآت اللجان الفنية والنماذج املستخدمة 

في الدائرة وتنشر هذه التعليمات في اجلريدة الرسمية .

املادة 16
يلغي ) نظام اخلبرة امام احملاکم النظامية رقم )78( لس��نة 2001( 
على أن يس��تمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة مبقتضاه إلى 

أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام هذا النظام .


